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WSTĘP 

 
Po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne w Polsce przystąpiły  

do realizacji projektu, który miał na celu m.in. wprowadzenie gospodarki centralnie 

planowanej
1
. Decyzją Krajowej Rady Narodowej (KRN) znacjonalizowano przemysł oraz 

inne gałęzie gospodarki narodowej
2
. Ówczesne władze dążyły też do ograniczenia,  

a następnie wyeliminowania sektora prywatnego, w tym handlu. Komunistyczne rządy 

sukcesywnie dokonywały kolejnych reorganizacji handlu wewnętrznego – hurtowego  

i detalicznego, z zamierzeniem uzyskania dominującej roli handlu państwowego na rynku. 

Struktura handlu wewnętrznego miała odpowiadać wytycznym gospodarki planowanej 

centralnie.  

 

Cechą gospodarki nakazowo-rozdzielczej były powtarzające się kryzysy. Pod koniec  

lat 70. XX w., w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) kolejny raz nasiliły się trudności 

ekonomiczne, które przejawiały się głównie kłopotami z aprowizacją. W gospodarce 

socjalistycznej stosowano rozwiązania administracyjne, w tym dystrybucję towarów 

deficytowych, polegającą na wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży – reglamentację.  

W powojennej Polsce władze kilkakrotnie podejmowały próbę zapewnienia żywności  

i innych artykułów codziennego użytku stosując system zaopatrzenia kartkowego
3
. 

                                                           
1
Zob. więcej na temat kwestii gospodarczych w: J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski XX wieku, 

Warszawa 2003; Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995;  

J. Skodlarski, Historia gospodarcza, Warszawa 2012; tenże, Zarys historii gospodarczej Polski, 

Warszawa 2005; Historia gospodarcza Polski (1939-1989), pod red. J. Kaliński Warszawa 1996; 

Jezierski A., B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975, Warszawa 1988; J. Kaliński, 

Historia gospodarcza Polski w latach 1944-1989: przemiany strukturalne, Warszawa 1995;  

J. Tomaszewski, Rozwój gospodarczy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1969), Warszawa 

1970; W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2010; A. Leszczyński, Skok  

w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Warszawa 2013; Gospodarka 

PRL: wybrane zagadnienia, pod red. W. Gieszczyńskiego, Olsztyn 2018; S. Kurowski, Polityka 

gospodarcza PRL. Ujęcie modelowe: cele, zasady, metody: analiza krytyczna, Warszawa 1990;  

M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, Warszawa 2009. 

2
Zob. więcej w: Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych 

gałęzi gospodarki narodowej. Dziennik Ustaw (Dz. U.) nr 3, poz. 17. 

3
Zob. więcej na temat systemu kartkowego w rozdziale pierwszym. 
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Niniejsza rozprawa zatytułowana Dysponenci deficytów. Handel w Kielcach w latach 1980-

1989. podejmuje temat wielopłaszczyznowy. Poruszono w niej wiele kwestii  

z historii gospodarczej, społecznej i politycznej PRL, przede wszystkim w wymiarze 

regionalnym, ale również ogólnopolskim.  

 

Podtytuł został zaczerpnięty z pracy autorstwa niemieckiego historyka Stefana Wolle,  

który w rozdziale - Codzienność NRD użył określenia dysponenci deficytów. Wspomnianych 

„dysponentów deficytu” autor definiował jako niejednorodną grupę ludzi „rządzących” 

nieformalnie,  mającą  dostęp do deficytowego towaru lub usługi
4
.  

 

Jednym z najważniejszych powodów do podjęcia badań nad problematyką handlu  

w Kielcach w schyłkowym okresie PRL był brak rzetelnych interdyscyplinarnych badań  

w tym zakresie. Wybór zagadnienia  podyktowała również niewystarczająca i zwykle 

potoczna wiedza na temat funkcjonowania handlu w latach 80. XX w. Do analizy zjawisk 

społeczno-gospodarczych posłużyły wyniki badań różnych dyscyplin naukowych (socjologii, 

prawa, antropologii, ekonomii). Zamiarem autorki było stworzenie monografii 

mikrohistorycznej
5
. Według Jerzego Topolskiego mikrohistoria jest historią bliską 

człowiekowi i jego zachowaniom, pokazuje go w codziennym działaniu a przy tym zaciera 

różnice między zdarzeniami dotąd uważanymi za „ważne” a pozostałymi, osobami 

„historycznymi” i „niehistorycznymi”
6
.   

 

Przedmiotem badań stał się wpływ „gospodarki deficytów” na funkcjonowanie handlu  

i czynniki oddziałujące na życie Polaków. Do kluczowych zagadnień poruszanych  

w rozprawie należą codzienne problemy kielczan wynikające z trudności aprowizacyjnych. 

Omówiono również działania, z jednej strony władz (decyzje administracyjne), a z drugiej 

                                                           
4
S. Wolle, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989, Warszawa 2003,  

s. 307. 

5
Zob. więcej o rozważaniach na temat mikrohistorii, w: Historia społeczna. Historia codzienności. 

Mikrohistoria, pod red. W. Schulze, Warszawa 1996; E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania  

w międzyświatach, Poznań 1999; taż, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej 

humanistyce, Poznań 2006; Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, pod red. 

P. Guzowskiego, M. Liedke,  M. Ocytko, Kraków 2011. 

6
J. Topolskim, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001, s. 135. 
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obywateli, prowadzone w celu rozwiązywania niedoborów żywności i artykułów pierwszej 

potrzeby. Analizowano także powstawanie i funkcjonowanie nieformalnej grupy – 

dysponentów deficytów, będącej efektem „gospodarki niedoborów” oraz sposób, w jaki ta 

grupa oddziaływała na społeczeństwo.  

 

Celem niniejszej rozprawy było ukazanie funkcjonowania handlu detalicznego
7
  

w Kielcach w schyłkowym okresie istnienia PRL. Zaprezentowano zachowania klientów oraz 

strategie radzenia sobie w warunkach niedoborów. W dociekaniach zamierzano uwzględnić 

możliwie szeroki kontekst społeczno-gospodarczy, specyfikę czasu, miejsca i cechy 

charakterystyczne badanego zjawiska. Analizowane sytuacje starano się ukazać na tle 

ówczesnej sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej. Podjęto próbę ustalenia istotnych 

czynników (zmiany w organizacji i zarządzaniu), które wpływały na funkcjonowanie handlu 

wewnętrznego. Rozważano także stan ekonomiczny mieszkańców Kielc – ich przychody  

i wydatki, co z kolei pozwoliło zaprezentować w szerszym kontekście problemy, z którymi 

musieli się mierzyć kielczanie.  

 

Stan badań nad najnowszymi dziejami społeczno-gospodarczymi, tak w skali ogólnopolskiej, 

jak i regionalnej, jest znaczący. W dotychczasowej historiografii przedstawiającej  

lata 80. XX w. koncentrowano się przede wszystkim na historii politycznej, w tym na 

wprowadzeniu stanu wojennego lub powstaniu i działalności opozycji antykomunistycznej. 

Znaczna część ustaleń na temat społeczeństwa polskiego lat 80. XX w. jest wynikiem badań 

prowadzonych przez socjologów
8
. Podkreślić należy jednak, że powstało wiele 

wartościowych monografii historycznych dotyczących życia codziennego w PRL
9
. 

                                                           
7
W warunkach socjalistycznych handel wewnętrzny łączy w sposób planowany, produkcję ze 

spożyciem oraz świadczy usługi towarzyszące nabywaniu towarów przez konsumenta. […] Oprócz 

dostaw towarów pochodzących z produkcji krajowej handel wewnętrzny otrzymuje z importu oraz 

transakcji pochodzących z nadwyżki towarowej. Podstawową rolę na rynku wewnętrznym odgrywa 

handel wewnętrzny uspołeczniony, czyli państwowy i spółdzielczy. […] Handel detaliczny prowadzi 

sprzedaż towarów do bezpośredniego spożycia przez konsumenta […]. Mała Encyklopedia 

Ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 261-262. 

8
J. R. Wedel, Prywatna Polska, Warszawa 2007; M. Marody, J. Kolbowski i in., Polacy’80, wizje      

i rzeczywistości dnia (nie)codziennego, Warszawa 2004; Społeczeństwo polskie czasu kryzysu,  

pod red. S, Nowak, Warszawa 2004; Polacy 88: dynamika konfliktu a szansa reform. Raport  

z badania „Sprawy Polaków’87”, Warszawa 1989; I. Krzemiński, Polacy – jesień’80, Warszawa 
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W pracach poświęconych gospodarce lat 80. XX w., podejmowano najczęściej kwestie 

dotyczące kryzysu gospodarczego (procesu upadku gospodarki socjalistycznej)
10

, reformy 

gospodarczej
11

 oraz opisywano początki transformacji gospodarczej
12

. Problem handlu  

                                                                                                                                                                                     
2005; M. Marody, Polacy’80. Wizje rzeczywistości dnia (nie)codziennego, Warszawa 2004;  

J. Kurczewski, Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny. 

Warszawa 2009. 

9
Zob. rozważania na temat badań historyków nad historią społeczną PRL w: T. Szarota, Życie 

codzienne w Peerelu – propozycja badawcza, „Studia 1944/1945-1989. Studia i Materiały” 1995,  

t. 1; Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, pod red. N. Jarskiej, J. Olszaka, Warszawa 2015;  

H. Słabek, Emocje i historia: społeczeństwo PRL, „Kwartalnik Historyczny” 2010, nr 3; tenże,  

O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009; W kręgu kultury PRL: poradnictwo, pod red. 

K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2018; Społeczeństwo PRL: 1956, pod red. D. Skotarczak,  

S. Jankowiak, Poznań 2016; PRL na pochylni (1975-1980), pod red. M. Bukała, D. Iwaneczko, 

Rzeszów 2017; Szkice o codzienności PRL, pod red. M. Kruszyńskiego i T. Osińskiego, Lublin 2016; 

„Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? społeczne skutki przekształceń własnościowych  

w Polsce (1944-1956), pod red. T. Osińskiego, Lublin 2016; K. Kosiński, O nową mentalność: życie 

codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2000; E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą: życie 

codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa 2005; B. Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza: 

życie prywatne w Krakowie (1945-1989), Kraków 2005; Socjalizm w życiu powszednim: dyktatura  

a społeczeństwo w NRD i PRL, pod red. S. Kott, M. Kuli, T. Lindenbergera, Warszawa 2006;  

E. Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL: studium zmian, Warszawa 2013; Obrzeża społeczne 

Warszawy 1945-1989. Studia i materiały, pod red. P. Pleskota, t. XVIII, Warszawa 2018; P. Pleskot, 

Wielki mały ekran. Telewizja a codzienność Polaków w latach siedemdziesiątych, Warszawa 2007; 

Życie codzienne w PRL (1956-1989), pod red. G. Miernika, S. Piątkowskiego, Radom 2006; D. Jarosz, 

Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000; tenże, „Masy pracujące przede wszystkim”. 

Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa-Kielce 2003; tenże, Mieszkanie się należy… 

Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010; J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami. 

„Czarny rynek” w Polsce 1944-1989, Warszawa 2015; K. Kosiński, Historia pijaństwa  

w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa 2008; M. Mazurek, 

Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Warszawa 2010. 

10
P. Benken, U źródeł polskiego kryzysu. Koncepcje profesorów Wiktora Herera i Władysława 

Sadowskiego na temat przyczyn załamania się gospodarki na początku lat osiemdziesiątych,  

w: Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Gieszczyńskiego Olsztyn, 2018. 

11
Program zmian gospodarczych, które miały doprowadzić do poprawy ekonomicznej kraju. Zob. 

więcej na temat realizacji i efektów wdrażania reformy gospodarczej w: D. T. Grala, Reformy 

gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu, Warszawa 2005. 
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w PRL pojawiał się w literaturze przedmiotu przede wszystkim w kontekście funkcjonowania 

i zaopatrzenia rynku wewnętrznego. Najczęściej jednak monografie te miały charakter 

opracowań ekonomicznych
13

. Istniejące publikacje, dotyczące funkcjonowania handlu, 

najczęściej podejmują kwestię systemu reglamentacji
14

, trudności aprowizacyjnych
15

 oraz 

                                                                                                                                                                                     
12

G.W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa 1999;  

T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa 2005;  

S. Małecki-Tepicht, J. Tepicht, Ekonomiczne źródła wzrostu i upadku gospodarki socjalistycznej, 

Warszawa 2003; J. Wilkin, Teoria socjalistycznego systemu gospodarczego – kierunki ewolucji  

i procesu rozpadu, w: Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, pod red. E. Domańska, 

Warszawa 1991; W. Roszkowski, Gospodarka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, 

Warszawa 2008; Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, pod red.  

W. Morawski, Warszawa 1994; Transformacja gospodarcza w Polsce, pod red. M. Geise i in., 

Bydgoszcz 2016; M. Miszewski, Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania, Katowice 

2012; J. Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Warszawa 2009. 

13
K. Boczar, Handel w systemie gospodarki narodowej, Warszawa 1984; H. Szulce, H. Mruk,  

B. Sojkin, Handel w gospodarce narodowej (uwarunkowania i perspektywy), Warszawa 1989;  

L. Podkaminer, Szacunki i struktury i rozmiarów nierównowagi na rynkach konsumpcyjnych Polski  

w latach 1965-1986, Warszawa 1987; D. Surówka-Marszałek, Zasoby materialne w handlu 

wewnętrznym: odtwarzanie i rozwój w latach 1976-1988, Kraków 1993; E. Skawińska, Produkcyjno-

ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej w PRL, Toruń 1986; W. Szewczyk, 

Produkcja i konsumpcja żywności w PRL, Warszawa 1989; M. Sokołowski, Handel wewnętrzny  

w PRL, Londyn 1965. 

14
Historię sprzedaży kartkowej w PRL przedstawiono w publikacji A. Zwistowskiego, Bilety  

do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa 2017; tenże, Trzy próby walki z nierównowagą 

w handlu detalicznym – trzy okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby w Polsce Ludowej, 

„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3; tenże, To nie wstyd – 

bony, wstyd to kolejki: reglamentacja cukru w PRL w latach 1976-1981, „Kwartalnik Historyczny” 

2016, nr 4; tenże, Wołanie o kartki. Reglamentacja, jako pożądane przez społeczeństwo rozwiązanie 

problemów z równowagą w handlu wewnętrznym w latach 1976-1980, w: PRL na pochylni (1975-

1980), pod red. M. Bukały, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017; Umowa o kartki, pod red. J. Kurczewski, 

Warszawa 2004; Cegiełka K., Kartki na szczęście. Reglamentowanie dóbr w Polsce Ludowej, „Mówią 

Wieki” 2002, nr 4; K. Świetlik, Znaczenie reglamentacji w procesie racjonalizacji wyżywienia, 

Warszawa 1991. 

15
M. Jastrząb, Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce 

w latach 1949-1956, Warszawa 2004. 
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tzw. praktyk konsumpcyjnych lub kulinarnych
16

. Na uwagę zasługują badania regionalne 

prowadzone przez Krzysztofa Lesiakowskiego, który analizował funkcjonowanie łódzkiego 

handlu w latach 80. XX w.
17

 Wymienić należy również artykuł Huberta Wilka
18

, opisującego 

kwestie niedoborów w handlu oraz trudności gospodarczych na tle działań 

antyspekulacyjnych, podejmowanych przez Wojewódzką Komisję do Walki ze Spekulacją  

w Kielcach w czasie trwania stanu wojennego. 

 Ważne ustalenia na temat funkcjonowania handlu na Kielecczyźnie w PRL zostały zawarte  

w artykule Ewy Michniewicz i Mieczysława Poborskiego
19

. Wspomnieć należy również  

                                                           
16

K. Stańczak-Wiślisz, „Jak związać koniec z końcem”. Jedzenie i konsumpcja w Polsce w latach 

osiemdziesiątych XX w. W dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych, „Rocznik 

Antropologii Historii” 2014, nr 2; taż, Kryzysowe praktyki kulinarne w Polsce lat 80 XX wieku  

na łamach ówczesnej prasy kobiecej, w: Terytoria smaku, pod red. U. Jarecka, A. Wieczorkiewicz, 

Warszawa 2014; J. Starczuk, Modernizacja wzorców żywienia w PRL wobec wiedzy potocznej  

i codziennych praktyk, w: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, 

pod red. J. Kurczewskiej, współpraca M. Karkowska, Warszawa 2016; Z. Pniewska, Rewolucja 

konsumpcyjna w gospodarstwie domowym: życie codzienne trzech pokoleń kobiet, w: Od obyczaju  

do mody. Przemiany życia codziennego, pod red. J. Zalewskiej, M. Cobel-Tokarskiej, Warszawa 2014; 

Friedrich J., „Socrealizm” w kuchni. Wstępne rozpoznanie problemu badawczego, w: W kuchni i za 

stołem. Dystanse i przenikanie kultur, pod red. T. Stegnera, Gdańsk 2003; Antropologia praktyk 

kulinarnych. Szkice, pod red. R. Chymkowskiego, A. Jaroszuka, M. Mostka, Warszawa 2012; 

Konsumpcja w gospodarstwach domowych lat osiemdziesiątych, pod red. T. Pałaszewskiej-Reindl 

Kraków 1992; Cz. Kos, Przemiany w spożyciu w gospodarstwach domowych w Polsce, Warszawa 

1991; J. Sikorska, Konsumpcja. Warunki, zróżnicowanie, strategie, Warszawa 1998; S. Bednarek,  

W socjalistycznej kuchni, w: Nim będzie zapomniana. Szkice PRL-u, Wrocław 1997; J. Jóźwiak,  

O ideologizacji jedzenia w okresie PRL (na przykładzie książek kucharskich), „Dyskurs” 2004, z. 1. 

17
K. Lesiakowski, Kolejkowa codzienność. Problemy zaopatrzeniowe mieszkańców Łodzi w okresie 

stanu wojennego 1981-1983, w: Stan wojenny z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983,  

pod red. S. Hadrysiak, Piotrków Trybunalski 2013; tenże, K. Lesiakowski, Puste półki sklepów 

wielkiego miasta. Problemy zaopatrzeniowe mieszkańców Łodzi, w: Społeczeństwo polskie w latach 

1980-1989, pod red. N. Jarskiej,  J. Olaszka, Warszawa 2015. 

18
H. Wilk, „Nie ma, nie wiem, nie będzie”. Zmagania ze spekulacją i czarnym rynkiem  

w województwie kieleckim w latach 1981-1983 w świetle akt Wojewódzkiej Komisji do Walki  

ze Spekulacją w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2015, t. IV. 

19
E. Michniewicz, M. Poborski, Funkcjonowanie i struktura handlu miejskiego Kielecczyzny, 

„Rocznik Świętokrzyski” 1987, t. 14. 
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pracę Jarosława Dulewicza
20

, która traktuje natomiast o problemach występujących w handlu  

i usługach w latach 70. XX w. J. Dulewicz odniósł się także do nielegalnych praktyk 

stosowanych w handlu. Autorzy E. Michniewicz i M. Poborski przestawili zagadnienie 

handlu od momentu zakończenia drugiej wojny światowej aż do połowy lat 80. XX w., m.in. 

wymienili czynniki, które wpłynęły na zmiany w funkcjonowaniu handlu detalicznego, 

hurtowego i spółdzielczego na przestrzeni lat.  

 

W niniejszej rozprawie podjęto próbę odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań badawczych. 

Najważniejszymi z nich są dociekania dotyczące funkcjonowania kieleckiego handlu 

państwowego, spółdzielczego i prywatnego w schyłkowym okresie PRL. Autorka dysertacji 

starała się ustalić również, jaki był poziom zaopatrzenia oraz dostęp do artykułów 

konsumpcyjnych. Równie istotne zadanie stanowiło ustalenie zasad, na których odbywała się 

dystrybucja towarów i czy władze podejmowały próby reformowania handlu. Wreszcie,  

w jaki sposób wdrażano reformę gospodarczą. Ponadto, w pracy podjęto analizę 

oddziaływania reformy na ceny i jakość produkowanych towarów. Zaprezentowano również 

reakcję mieszkańców regionu na reformę gospodarczą. Rozważano w pracy także, jak 

nierównowaga rynkowa wpływała na życie codzienne kielczan. Ważnym punktem dysertacji 

było przebadanie społecznych postaw i zachowań w sytuacji chronicznego deficytu towarów, 

szczególnie spożywczych. Przedstawiono problemy organizacyjne, które napotykały władze 

oraz działania podejmowane celem zapewnienia zaopatrzenia i dostępności towarów  

dla mieszkańców Kielc.  

 

W rozprawie eksploracji poddano także kwestię dotyczącą cech charakterystycznych 

pracowników handlu (analizowano wykształcenie, przygotowanie zawodowe, wiek, płeć, staż 

pracy, wynagrodzenie). Celem autorki było także wyjaśnienie, dlaczego chętnie 

podejmowano pracę w branży handlowej i jakie były warunki zatrudnienia (w sklepach).  

W katalogu pytań znalazły się i inne zagadnienia. Starano się ustalić, kto miał dostęp do 

deficytowych towarów oraz w jaki sposób wykorzystywano ten przywilej? Jakich kategorii 

przestępstw gospodarczych dokonywano w Kielcach w związku z brakami 

zaopatrzeniowymi? Ponadto, jakie były formy nielegalnego handlu i ich ocena przez 

społeczeństwo? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się na kartach niniejszej rozprawy. 

                                                           
20

J. Dulewicz, Problemy handlu i usług w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX 

wieku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2015, t. IV. 
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Ramy chronologiczne badań wyznaczają lata 1980-1989. Wybór daty początkowej był 

podyktowanym tym, że wraz nastaniem lat 80. XX w. pogłębił się kryzys gospodarczy, 

polityczny oraz społeczny. Narastające w drugiej połowie lat 70. XX w. problemy 

ekonomiczne doprowadziły latem 1980 r. do wybuchu protestów społecznych na 

niespotykaną wcześniej skalę. W następnych miesiącach postępował spadek produkcji, 

nasiliły się problemy aprowizacyjne, niebezpiecznie rosła inflacja. Gospodarka stała się 

jednym z obszarów walki między komunistycznym aparatem władzy a opozycją. 

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, a następnie reformy gospodarczej nie 

przyniosło pozytywnych zmian. Kolejne lata to okres chronicznego kryzysu gospodarczego, 

politycznego oraz społecznego. Cezura końcowa nie powinna budzić zastrzeżeń. W roku 1989 

doszło do zmian politycznych, które umożliwiły również rozpoczęcie rzeczywistych  

i głębokich reform gospodarczych. Dla niniejszych rozważań klamrą zamykającą dociekania 

było zniesienie reglamentacji przez odchodzący ostatni komunistyczny rząd Rakowskiego  

i podjęcie decyzji o urynkowieniu cen z dniem 1 sierpnia 1989 r.
21

  

 

Obszar badań stanowi miasto Kielce
22

 w jego ówczesnych granicach. Kielce w latach 1980-

1989 były miastem średniej wielkości i siedzibą władz wojewódzkich
23

.  

                                                           
21

Zob. więcej na temat przemian w Polsce po 1989 r.: A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej: 

1989-1995: zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997; tenże, Reglamentowana rewolucja: 

rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2014. 

22
Warto przywołać opinie, jakie funkcjonowały w społeczeństwie polskim na temat Kielc: „Wieje jak 

na dworcu w Kielcach czy też… jak w kieleckim, a w stanie wojennym funkcjonował dowcip: Chcesz 

mieć spokój? Jedź do Kielc. Te, jak i inne sformułowania dotyczące miasta były powszechnie znane  

i w dużej mierze odzwierciedlały postrzeganie Kielc. Wymownie o Kielcach napisał także w wierszu 

Stanisław Witkiewicz Do przyjaciół gówniarzy, w którym przedstawia miasto, jako miejsce brzydkie  

i niezaskakujące. Według autora w Kielcach panowała atmosfera ograniczenia i swojskości. Stanisław 

Witkacy postrzegał Kielce, jako małomiasteczkowe miejsce. E. Kusztal, Fajerką przez Kielce, Kielce 

2011, s. 180.  

23
Województwo kieleckie zostało utworzone na mocy ustawy z 2 VIII 1919 r. o organizacji władz 

administracyjnych II instancji. W jego skład weszły ziemie trzech guberni byłego zaboru rosyjskiego – 

z guberni kieleckiej, guberni radomskiej oraz byłej guberni piotrkowskiej. Ustawa Tymczasowa z dnia 

2 VIII 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji, Dz. U 1919 nr 65, poz. 395. Zob. 

więcej na temat zmian administracyjnych województwa kieleckiego po drugiej wojnie światowej:  

G. Miernik, Spory wokół kształtu terytorialnego województwa kieleckiego w latach 1944/1945–1950, 
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Należy podkreślić, że w badanym okresie nie dochodziło do istotnych przemian i podziałów 

administracyjnych województwa. Te nastąpiły już wcześniej w 1975 r., stając się jedną  

z przyczyn kryzysu gospodarczego. W wyniku reformy administracyjnej obszar województwa 

kieleckiego uległ zmniejszeniu
24

. W tym miejscu warto podkreślić, że w ostatniej dekadzie 

PRL obszar Kielc się nie zmienił. 

 

Konstrukcję rozprawy tworzą wstęp, trzy rozdziały problemowe oraz zakończenie. Dysertacja 

zawiera także epilog, bibliografię, wykaz tabel, wykresów oraz skrótów. W pracy 

zamieszczono również aneksy: wykresy, kwestionariusz ankiety na temat funkcjonowania 

handlu w Kielcach w latach 80. XX w. oraz fotografie. Zaznaczyć należy, że przyjęty został 

układ mieszany (chronologiczno-problemowy), przy czym starano się respektować 

następstwo czasowe analizowanych kwestii i zdarzeń. Pierwszy rozdział ma charakter 

rozbudowanego wprowadzenia. Składa się z czterech podrozdziałów. Jego celem jest 

przedstawienie przemian społeczno-gospodarczych lat 80. XX w., zarówno w ujęciu 

ogólnopolskim, jak i regionalnym. Omówiono w nim różne problemy, z którymi borykała się 

ówczesna pogrążona w kryzysie gospodarka polska. Były to m.in. rosnąca inflacja oraz 

znaczne podwyżki cen. W tej części pracy analizowano również zjawisko kryzysu 

gospodarczego ze wskazaniem jego głównych źródeł. Następnie starano się przedstawić 

działania podejmowane przez władze w celu jego przezwyciężenia. Podkreślić należy, że  

w pierwszym rozdziale świadomie zrezygnowano ze szczegółowego analizowana początku 

kryzysu, sięgającego połowy lat 70. XX w., a skoncentrowano się przede wszystkim na latach 

1980,1981,1982. Rozpatrując kwestię kryzysu gospodarczego starano się uwzględnić, 

zarówno opinie peerelowskich instytucji, jak i indywidualnych osób. Data końcowa tych 

rozważań to rok 1982, początek wdrażania reformy gospodarczej. Warto zaakcentować, że  

                                                                                                                                                                                     
w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 23 maja 

2001, red. J. Wijaczka, Kielce 2001; J. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu 

świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski…; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów 

administracyjnych w regionie kielecko-radomskim do 1975 roku, Kielce 2005. 

24
W pracy stosowano wymiennie: województwo kieleckie i Kielecczyzna. W 1816 r. władze 

Królestwa Polskiego wyznaczyły Kielce na stolicę województwa krakowskiego, wówczas według 

badaczy regionu pojawiło się określenie „Kielecczyzna” oraz „ziemia kielecka”
.
 Pojęcie to obejmuje 

obszar ograniczony biegiem rzek: od wschodu Wisły, od zachodu i północy – Pilicy, A. Massalski,  

C. Jastrzębski, Z przeszłości regionu świętokrzyskiego, w: Mała ojczyzna świętokrzyskie. Dziedzictwo 

kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 67. 
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w pracy pojęcie „reforma” zapisywano w cudzysłowie. Było to podyktowane pozornymi 

efektami działań ówczesnych władz, a nie rzeczywistym procesem przekształceń związanych 

z uchwaleniem stosownych aktów prawnych. Ważny element stanowi również fakt, że 

nagłośnienie wśród społeczeństwa reformy przez władze było zabiegiem propagandowym.  

 

 W trzeciej części podrozdziału pierwszego omówiono system reglamentacji. Przedstawione 

zostały nie tylko skomplikowane zasady działania rozdzielnictwa, ale także starano się 

odpowiedzieć na pytanie, jak sprzedaż kartkowa wpływała na życie społeczeństwa polskiego. 

Następnie przedstawiono czynniki kształtujące ceny oraz określono konsekwencje, które 

niosły za sobą kolejne podwyżki na artykuły spożywcze i przemysłowe. Podjęto również 

próbę analizy zjawiska „gospodarki drugiego obiegu”.  

 

W drugim podrozdziale rozdziału pierwszego zaprezentowano podział administracyjny miasta 

Kielce oraz strukturę demograficzną mieszkańców Kielecczyzny. Mając na uwadze 

dyskusyjny charakter omawianych zagadnień, zdecydowano się na analizę liczebności, 

wykształcenia i przemieszczenia ludności województwa kieleckiego oraz Kielc. Z jednej 

strony umożliwiło to zbadanie aktywności zawodowej mieszkańców Kielecczyzny,  

a z drugiej pozwoliło w znacznym stopniu zrozumieć przyczyny ujawniających się konfliktów 

w społeczeństwie. W kolejnym, trzecim podrozdziale pierwszego rozdziału pracy, 

przedstawiono ustalenia na temat sytuacji materialnej kielczan. Starano się uchwycić 

determinanty wpływające na życie codzienne mieszkańców Kielc, szczególnie na warunki 

bytowe. W tej części rozważań zawarto wyniki badań dotyczące kształtowania się 

zatrudnienia i wynagrodzenia w Kielcach. Ważną kwestią było również ustalenie wysokości 

dochodów, wydatków i kosztów utrzymania ludności. W czwartej części rozdziału 

pierwszego badano wpływ „reformy” gospodarczej, zarówno na produkcję towarów, jak  

i ceny. Analiza tego zjawiska pozwoliła zaprezentować także opinie mieszkańców 

Kielecczyzny na temat realizacji drugiego etapu „reformy” gospodarczej. 

 

Przedmiot dociekań w rozdziale drugim stanowiła struktura własnościowa, rozmieszczenie 

placówek handlowych oraz organizacja ich pracy. Istotnym dla badań było ukazanie 

funkcjonowania handlu detalicznego w Kielcach w latach 1980-1989, a także określenie,  

w jaki sposób władze centralne oraz wojewódzkie realizowały zadania aprowizacyjne  

w sytuacji permanentnych niedoborów. W tej części pracy zostały zaprezentowane również 

zmiany, które nastąpiły w strukturze handlu detalicznego w całym powojennym okresie.  
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W związku z powyższym zdecydowano się na bliższe przyjrzenie się realizacji założeń 

„bitwy o handel” i efektom jej wdrażania w województwie kieleckim i Kielcach. Koniecznym 

było też przestudiowanie kolejnych zmian organizacyjnych w handlu od rozpoczęcia planu  

6-letniego aż do roku 1989.  

 

W części drugiej i trzeciej, rozdziału drugiego, szczegółowej analizie poddano formy 

działalności handlowej, system agencyjny oraz funkcjonowanie tzw. firm polonijnych.  

W dalszej kolejności objaśniono funkcjonowanie handlu państwowego, spółdzielczego oraz 

prywatnego. Oprócz zaprezentowania danych statystycznych, dotyczących infrastruktury 

handlowej Kielc (liczba sklepów oraz rodzaj branż), omówiono stosunek władz do kupiectwa 

rozumianego jako właścicieli prywatnych sklepów. Starano się także określić, jaką rolę 

pełniła spółdzielczość w handlu detalicznym. Przedmiotem dociekań w podrozdziale 

czwartym była próba odpowiedzi na pytanie, kim byli pracownicy handlu detalicznego.  

W przedostatnim, piątym podrozdziale, szczegółowo analizowano zasady funkcjonowania 

podziału towarów dokonywanych przez państwo w warunkach niedoborów i reglamentacji. 

  

W rozdziale trzecim zawarto ustalenia na temat wpływu sytuacji gospodarczej, czyli 

chronicznych niedoborów i systemu reglamentacji, na jakość życia oraz na stosunki 

międzyludzkie. Istotnym dla rozważań było zaprezentowanie formalnych i nieformalnych 

zachowań kielczan oraz sposobów wypracowania i stosowania metod umożliwiających zakup 

deficytowych towarów. W tej części pracy zaprezentowano również zjawisko tzw. turystyki 

handlowej i najczęstsze kierunki w tego typu podróży będące udziałem kielczan. Ponadto 

podjęto próbę określenia asortymentu - towarów przywożonych z krajowych i zagranicznych 

handlowych wycieczek. Analizowano również charakterystyczne dla handlu detalicznego 

cechy przestępstw gospodarczych, odwołując się zarówno do powodów, które wpływały  

na powstawanie tego rodzaju nadużyć oraz określenia, kto ich dokonywał. Zaznaczyć należy 

również, że w pracy rozpatrywano przestępczość gospodarczą na gruncie prawodawstwa PRL 

oraz penalizacji czynu wobec sprawców w latach 1980-1989. 

W podrozdziale trzecim zaprezentowano działalność instytucji, które zajmowały się kontrolą 

w placówkach handlowych, tj. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli  Kielcach, Państwowa 

Inspekcja Handlowa, Inspekcja Robotniczo-Chłopska w Kielcach, czy Wojewódzka Komisja 

do Walki ze Spekulacją w Kielcach. W podrozdziale czwartym analizowane były najczęstsze 

kategorie przestępstw gospodarczych, dotyczących obrotu towarowego w Kielcach. Należy 

wyjaśnić, że w niniejszej rozprawie nie zajmowano się przestępstwami, których przedmiotem 
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sprzedaży nielegalnej był węgiel, materiały budowlane, paliwa płynne czy też samochody. 

Wynikało to z faktu, że w pracy skoncentrowano się na perturbacjach w handlu artykułami 

żywnościowymi, odzieżą oraz środkami czystości. 

 

Ze względu na wielowątkowość poruszanej problematyki w rozprawie wykorzystano 

literaturę obejmującą zarówno prace historyczne
25

, jak i publikacje innych dyscyplin 

naukowych: ekonomii
26

 socjologii
27

, psychologii
28

 i prawa
29

. Zabieg ten posłużył uzyskaniu 

szerokiej wiedzy o badanej epoce oraz o napotkanych trudnościach metodologicznych. 

Większość ustaleń zawartych w pracy pochodziła ze skrupulatnych analiz źródeł 

archiwalnych. Bazę źródłową stanowiły dokumenty przechowywane w: Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Instytucie Pamięci 

Narodowej Delegatura w Kielcach. Szczegółowe zestawienie przebadanych zespołów 

archiwalnych zawarto w bibliografii. Zaznaczyć należy, że zakres prowadzonych kwerend  

w określonych wyżej archiwach był zróżnicowany. Zdecydowanie najobszerniejszą kwerendę 

                                                           
25

A. Friszke, Polska. losy państwa i narodu 1939-1989,Warszawa 2007; tenże, Rewolucja solidarności 

1980-1981, Kraków 2014; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016;  

K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990; K. Lesiakowski, Mieczysław 

Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998; K. Lowe, Dziki kontynent. Europa po II 

wojnie światowej, Poznań 2013;  M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1947-1947. Ludowa reakcja na 

kryzys, Kraków 2012. 

26
E. Balcerowicz, Przetarg planistyczny. Mechanizm i skutki społeczno-gospodarcze, Warszawa  1990;  

L. Balcerowicz., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa 1997; tenże, 

Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Warszawa 1993; A. Jakimowicz, Od Keynesa 

do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań ekonomicznych, Warszawa 2003. 

27
Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS, do druku oprac. B. Badora,  

L. Kolarska-Bobińska, K. Koseła, A., Paczkowski, A. Sułek, Warszawa 1994; R. Milic-Czerniak, 

Typy adaptacji konsumentów do regresu spożycia w latach 1982-1986, w: Potrzeby i aspiracje 

społeczeństwa polskiego w połowie lat osiemdziesiątych, pod red. L. Beskid, Warszawa 1989. 

28
M. Kosewski, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa 1985. 

29
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza (wybrane przejawy i uwarunkowania), Warszawa 1986; taż, 

Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994; T. Cyprian, Przestępstwa gospodarcze, 

Warszawa 1960; I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986; A. Rzepliński, 

Sądownictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1989; Z. Salwa, Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa 

1989; A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa karnego w Polsce Ludowej,  

w: Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, pod red. A. Grześkowiak, Lublin 2007. 
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przeprowadzono w Archiwum Państwowym w Kielcach. Charakter uzupełniający miały 

poszukiwania w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Instytucie Pamięci Narodowej 

Delegatura w Kielcach. Warto podkreślić, że w kieleckiej delegaturze zakres analizy 

materiału źródłowego był ograniczony, co wynikało ze specyfiki badanej problematyki, jak  

i charakteru dokumentacji zgromadzonej w Instytucie Pamięci Narodowej. W różnym stopniu 

wykorzystano dokumentację aktową pozostałą po lokalnych organach peerelowskich władz, 

która znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach. Analizy zawarte w pracy, to przede 

wszystkim wynik spożytkowania akt Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Komitetu 

Wojewódzkiej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, Komitetu Miejskiego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach, 

Urzędu Miejskiego w Kielcach. Cennym źródłem wiedzy były także akta Robotniczej 

Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” – Kieleckie Wydawnictwo Prasowe  

w Kielcach i zbiory Zbigniewa Rajcy z Kielc
30

. Przebadane materiały archiwalne umożliwiły 

analizę sytuacji gospodarczej i warunków bytowych kielczan. Dzięki tym kwerendom 

pozyskano też wartościowe informacje, dające możliwość rekonstrukcji poszczególnych 

wydarzeń oraz poznania opinii mieszkańców Kielc. Wiele istotnych faktów dostarczyła 

również kwerenda w Archiwum Akt Nowych w dokumentach wchodzących w skład 

zespołów: Urząd Rady Ministrów w Warszawie, Centralny Urząd Planowania w Warszawie, 

Instytut Rynku Wewnętrznego w Warszawie, Prokuratura Generalna w Warszawie.  

  

Z uwagi na charakter pracy i chęć udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze, 

zdecydowano się przeprowadzić kwerendy w archiwach zakładowych. Skorzystano  

ze zbiorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, kieleckiej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Polskiego Związku Działkowców. Okręg 

Świętokrzyski w Kielcach, Izby Celnej w Kielcach
31

. Zaznaczyć należy, że udostępnione akta 

(sprawozdania z 1983-1989) Izby Celnej nie zostały wykorzystane w pracy ze względu na ich 

zbyt ogólny charakter. Ponadto prowadzono kwerendę uzupełniającą w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Sądzie Rejonowym  

w Kielcach. Podjęte poszukiwania dokumentacji aktowej, dotyczącej handlu detalicznego  

                                                           
30

Jest to zbiór zapisków, notatek spisanych przez Zbigniewa Rajcy, obejmujący lata przed 1948  

do 1995. Autor opisywał codzienność w Kielcach oraz ważniejsze wydarzenia w kraju. 

31
Całość dokumentacji archiwalnej dotyczącej działalności Izby Celnej w Kielcach przed 2005 r. 

przechowywana jest w archiwum Izby Celnej w Krakowie. 



19 
 

w latach 80. XX w., nie zawsze były satysfakcjonujące. Przykładowo, nie udało się odnaleźć 

źródeł wytworzonych przez Wydział Handlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.   

W Archiwum Państwowym w Kielcach jest dostępna dokumentacja Wydziału Handlu    

i Usług Urzędu Wojewódzkiego, która obejmuje okres do 1975 r., dlatego też zwrócono się  

z prośbą o udostępnienie dokumentacji do Archiwum Zakładowego Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. W odpowiedzi uzyskano informację, że akta    

z omawianego okresu zostały wybrakowane. To samo archiwum oznajmiło też, że nie jest 

przechowywana dokumentacja, dotycząca pozwoleń na prowadzenie działalności 

gospodarczej w latach 80. XX w. W pracy wykorzystano również, choć w niewielkim 

zakresie, zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Pożyteczne okazały się  szczegółowe 

dane o opiniach Polaków zebrane w czasie badań ankietowych prowadzonych przez Ośrodek 

Badania Opinii Publicznej
32

 oraz Centrum Badania Opinii Społecznej
33

. 

Uzupełnieniem kwerendy archiwalnej były wydawnictwa źródłowe, akty normatywne 

zamieszczone w „Dzienniku Ustaw” i „Monitorze Polskim” oraz resortowych dziennikach 

urzędowych. W rozprawie wielokrotnie powoływano się na dane statystyczne opublikowane 

przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach. 

Prowadząc badania nad dziejami najnowszymi Polski nie można pominąć roli prasy
34

. 

Przeprowadzono szeroką kwerendę biblioteczną, która objęła czasopisma regionalne: „Słowo 

                                                           
32

Na temat wartości wykorzystywania tego typu badań w pracach historycznych wskazuje Dariusz 

Jarosz: Sondaże Ośrodka Badań Opinii Publicznej (OBOP) w latach 1957-1989: refleksje historyka, 

„Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” 2004, t. 6. 

33
Zob. rozważania oraz wyniki badań socjologicznych prowadzonych przez Centrum Badania Opinii 

Społecznej w latach 80. XX w., przedstawionych przez pierwszego dyrektora w: S. Kwiatkowski, 

Szkicownik z CBOS-u. Rysunki socjologiczne z tamtych lat, Tyczyn 2004. 

34 
Na temat wartości prasy codziennej jako źródła historycznego pisał, m.in. S. Ligarski, W zwierciadle 

ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Śląsku w latach 1945–1949, Wrocław 2007; B. Brzostek, 

Prasa lat stalinowskich, jako źródło do badania codzienności mieszkańców Warszawy („Express 

Wieczorny” i „Stolica” z lat 1949–1953), „Polska 1944/1945-1989. Studia i Materiały” 2003, t. 6;  

J. Muszyńska, A. Osiak, D. Wojtera, Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, 

Warszawa, Warszawa 2006; Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, pod red.  

U. Jakubowskiej, Warszawa 2012. 
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Ludu”, „Echo Dnia”, „Przemiany”
35

 oraz ogólnopolskie periodyki społeczno-polityczne  

i specjalistyczne, poświęcone zagadnieniom gospodarczym, ekonomicznym, handlowym: 

„Trybuna Ludu”, „Polityka”, „Perspektywy”, „Tygodnik Powszechny”, „Życie 

Gospodarcze”, „Veto”, „Handel Wewnętrzny”, „Ekonomista”, „Prawo i Życie”
36

.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji zdecydowano się na przeprowadzenie własnych 

badań ankietowych
37

. Kwestionariusze wypełniła określona wiekowo grupa mieszkańców 

Kielc
38

. Opracowane ankiety i uzyskane dzięki nim dane posłużyły do istotnego zapełnienia 

luk badawczych.  Pomocne przy badaniu niektórych kwestii były źródła autobiograficzne – 

pamiętniki  i wspomnienia
39

. Ogromny walor poznawczy miały notatki kielczanina Zbigniewa 

Rajcy, w których autor w sposób szczegółowy przedstawił życie codzienne Kielc  

w latach 80. XX w. Jak już wyżej wspomniano, pamiętnik ten znajduje się w zbiorach 

Archiwum Państwowego w Kielcach. Istotne dla rozważań okazały się również wspomnienia 

opublikowane. Podkreślić należy, że przedmiotem poszukiwań obok źródeł pisanych były 

także fotografie. W celu zapoznania się z dokumentacją fotograficzną, sprawdzono m.in. 

zasób archiwum zakładowego Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Spółdzielnia 

ta jednak nie posiadała fotografii z lat 80. XX w. W wyniku nawiązania kontaktu z byłym 

dziennikarzem „Słowa Ludu” Aleksandrem Piekarskim, udało się pozyskać zdjęcia  

z początku lat 80. XX w., przedstawiające kolejki przed sklepami. Ponadto, dotarto do zdjęć 

                                                           
35

Zob. więcej na temat prasy w województwie kieleckim w: M. Adamczyk, J. Dzieniakowska, Prasa 

Kielecczyzny w latach 1811-1989, t. 2, 1945-1989, Kielce 1996; M. Adamczyk, Cztery epoki prasy 

Kielecczyzny 1811-1956, Kraków-Kielce 1991. 

36 
Przy badaniu dziejów najnowszych pomocna jest również tzw. prasa kobieca. Więcej na ten temat 

w: Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998; Świat (z) kolorowych 

czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Zierkiewicz, 

Wrocław 2010. 

37
Zob. na temat badań ankietowych: Analizy i próby technik badawczych w socjologii, pod red.  

Z. Gostkowski, J. Lutyński, t. 2, Wrocław, Warszawa, Kraków 1968; Szreder M., Metody i techniki 

sondażowych badań opinii, Warszawa 2010; Poza granicami socjologii ankietowej, pod red. A. Wyka, 

A. Sułek Warszawa 1989; S, David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008. 

38
Badanie  przeprowadzono na losowo wybranej grupie respondentów. Kwestionariusz wypełniło l00 

osób, w tym 54% stanowiły kobiety, a mężczyźni 46%, natomiast średnia wieku respondentów 

wynosiła 57 lat. 

39
Zob. na temat memuarystyki w: Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej 

źródłoznawstwo. Źródła narracyjne cz. I Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001. 
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przedstawiających wygląd kieleckich sklepów autorstwa Janusza Buczkowskiego. Fotografie 

te wykonano pod koniec lat 70. XX w., jednak ze względu na ich wartość i unikalność, 

zaprezentowano je w pracy. W zależności od typu materiału źródłowego i charakteru 

omawianych zagadnień zastosowano różne metody badawcze. Z uwagi na fakt, że niniejsza 

rozprawa aspiruje, by być monografią historyczną, odwoływano się przede wszystkim do 

metod stosowanych przez historyków. Do najważniejszych należy zaliczyć metodę 

bezpośrednią, porównawczą, statystyczną oraz retrogresywną. W ustalaniu faktów 

historycznych pomocna była również metoda dedukcyjna i indukcyjna
40

. W rozważaniach 

nawiązywano także do antropologii historycznej
41

, co przejawia się, m.in. w przedstawieniu 

problemów badawczych w ujęciu tzw. historii oddolnej w skali mikro. Badając historię 

codzienności należało też spożytkować źródła wywołane. Kierując się tą przesłanką 

przeprowadzono w różnym czasie trzy rozmowy z kobietami zatrudnionymi w kieleckich 

sklepach
42

. Tym samym w rozprawie wykorzystano elementy oral history
43

 (historia 

                                                           
40

Zob. więcej na temat metod badawczych w: J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968;  

B. Miśkwiecz, Wstęp do badań historycznych, Poznań 1963; W. Moszczeńska, Metodologii historii 

zarys krytyczny, Warszawa 1968; J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Toruń 1967;  

J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991. 

41
Zob. rozważania na temat historii i antropologii w: K. Polasik, Antropologiczny rekonesans 

historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007; W. Piasek, Antropologizowanie 

historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004; A. Mencwel, Wyobraźnia 

antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006. 

42
Na temat metod badań społecznych w: E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009; 

tenże, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003; S. Nowak, Metodologia badań 

socjologicznych, Warszawa 1985; Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań 

socjologicznych, pod red. A.P. Wejland, Kraków 1984. 

43 
Dokumentowanie przeszłości za pomocą historii mówionej staje się coraz częściej wykorzystywane     

 w badaniach nad dziejami najnowszymi. Zob. więcej na temat wykorzystywania relacji  

w: A. Chojnowski, Historyk wśród źródeł. (Na marginesie książki Jerzego Eislera „Polska rok 1969”, 

Warszawa 2006), „Przegląd Historyczny” 2008, nr 2; A. Gabryś, O badaniu pamięci, „Historyka”, 

Studia Metodologiczne” 2005, t. XXXV; J. Eisler, Refleksje nad wykorzystaniem relacji, jako źródła  

w badaniu historii PRL (rozmowy z dysydentami i prominentami), „Polska 1944/45–1989. Studia  

i Materiały” 2003, t. 6; M. Kierzkowski, Historia mówiona – próba definicji pojęcia, „Wrocławski 

Rocznik Historii Mówionej” 2014, nr 4; I. Lewandowska, Wywiad, jako technika otrzymywania 

informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Przeszłości” 2004, t. 5; „Dzielenie się 
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mówiona). Zdecydowano się także na wykorzystanie metod stosowanych w socjologii. 

Zanalizowano strukturę społeczną Kielczan i starano się ustalić tzw. fakt społeczny
44

. Ponadto 

w badaniach zastosowano wykorzystywaną w naukach politologicznych metodę 

wnioskowania – analizę systemową
45

 oraz instytucjonalno-prawną
46

.  

Należy mieć nadzieję, że poruszana problematyka będzie inspiracją oraz zachętą  

do pogłębienia dyskusji nad historią społeczno-gospodarczą w latach 80. XX w. Ponadto 

praca ta powinna wzbogacić stan wiedzy na temat społeczeństwa polskiego lat 80. XX w. 

oraz najnowszej historii społeczno-gospodarczej Kielc. Ustalenia zawarte w rozprawie mogą 

być porównawczo wykorzystane z badaniami dotyczącymi innych miast, jak również  

w wymiarze ogólnopolskim. 

 

Za motto pracy przyjęto stwierdzenie jednego z uczestników plenarnego posiedzenia 

Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kielcach w czerwcu 1983 r., że […] handel to 

okno wystawowe gospodarki […]
47

. Niewątpliwie funkcjonowanie handlu odzwierciedlało 

ówczesny stan gospodarki. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
pamięcią”. Praktyka i teoria historii mówionej, pod red. A. Stolarz, Lublin 2016; Wojna. 

Doświadczenie i zapis, pod red. S. Buryły, P. Rodaka, Kraków 2006.  

44
Fakt społeczny to wszelki sposób postępowania, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na 

jednostkę zewnętrznego przymusu; albo inaczej: taki, który jest w danym społeczeństwie powszechny, 

mający jednak własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych manifestacji. E. Durkheim, 

Zasady metodologii socjologicznej, Warszawa 2000, s. 41. 

45
Stosowana do badania zjawisk politycznych, tj. modelu systemowego. Metoda ta została 

zaadaptowana  w odniesieniu do gospodarki. Przedmiot badań rozumiany, jako zorganizowana całość 

powiązanego zbioru elementów, tj. system (gospodarczy) oraz relacji elementów tworzących  

i oddziaływujących na system gospodarczy (władza, organy kontrolne, decyzje), ich wpływ  

na podsystem (handel), jak również otoczenie – zachowanie społeczeństwa.  A. Chodubski, Wstęp  

do badań politologicznych, Warszawa 1995, s. 75. 

46
Jest to analiza norm prawnych, natomiast przez instytucję prawną rozumiane jest najczęściej dane 

zjawisko lub określona struktura organizacyjna. Tamże, s. 78. 

47
Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej w Kielcach (KW PZPR), sygn. 4168, Protokół z plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej 

Komisji Kontroli Partyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 1983 r. w Kielcach, k. 96. 
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Rozdział I  

PRZEMIANY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE W POLSCE  

W SCHYŁKOWYM OKRESIE PRL 
 

1.1. System gospodarczy
48

 w latach 1980-1989 

 

Po II wojnie światowej w Polsce gospodarka była bezpośrednio związana z polityką.  

Jej główną cechą było podporządkowanie gospodarki polityce według reguł ustanawianych 

przez władzę. Podmioty gospodarcze były przede wszystkim narzędziem wspomagającym  

realizowanie „gry o władzę”, która według Krystyny Bolesty-Kukułki polegała  

na  dostosowaniu gospodarki interesom politycznym. Stan taki trwał przez cały okres 

powojenny, nie miały na niego wpływu żadne reformy gospodarcze. 

 

Niektóre tendencje ulegały nasileniu albo słabły. Przykładem może być „nomenklaturyzacja” 

struktur. Gospodarkę cechowała „instrumentalność”, która była narzędziem walki politycznej 

w  zdobywaniu, umacnianiu i utrzymaniu  władzy (szczególnie nasilone w latach 40. i 50. 

oraz na początku lat 80).
49

 Przełom lat 70. i 80. XX wieku przyniósł największy w historii 

Polski kryzys, obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i ekonomiczną. Recesja w krajowej 

gospodarce nie była zjawiskiem nagłym. Geneza kryzysu lat 80. sięgała lat 70. XX w.
50
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W szerokim ujęciu  jest obszerną całością, do której zalicza się wszelkie względnie trwałe 

determinanty działalności gospodarczej, zarówno materialne, jak i niematerialne (organizacje, reguły 

instytucjonalne) oraz samą działalność i jej wyniki w postaci szerszej lub węziej rozumianych 

produktów, stan zatrudnienia, poziom dynamiki konsumpcji, form i natężenia nierównowagi itp.,  

L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze…, s. 14. 

49
K. Bolesta-Kukułka, Gra o władzę a gospodarka. Polska 1944-1991, Warszawa 1992, s.145-147. 

50
Ówczesną sytuację w kraju opisał wiceprezydent Kielc Rajmud Pastuszko: […] błyskawiczny regres 

gospodarki, jaki dokonał się w latach 1980-1981, nie ma precedensu w historii gospodarki światowej. 

Oznaczało to nie tylko wątpliwy zapis w „tabeli rekordów”, ale odcisnęło się piętnem na życiu 

każdego obywatela […]. APK, Miejska Rada Narodowa w Kielcach (MRN), sygn. 43, Wystąpienie 

wiceprezydenta miasta Rajmunda Pasztuszki w 1982 r., k. 37; D. Grala, Reformy gospodarcze  

w PRL…, s. 25. 
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1.1.1. Kryzys
51

 i jego źródło w latach 1979-1982 

  

 

Kryzys gospodarczy PRL miał charakter systemowy. Zdaniem Zdzisława Bartnickiego 

zmiana koniunktury nie miała na niego żadnego wpływu. Autor wskazywał,  

że kryzys gospodarczy PRL był „kryzysem podaży” i miał swoje źródła w sferze produkcji,  

a gospodarka nie dysponowała żadnymi mechanizmami obronnymi, które mogłyby 

przyczynić się do jego przezwyciężenia
52

.  

 

Polityka gospodarcza lat 1971-1975
53

 były okresem rozwoju gospodarczego, który 

charakteryzował się „skokiem” inwestycyjnym. W tym okresie powstawało wiele nowych 

zakładów pracy, tym inwestycjom towarzyszył rozwój infrastruktury. Buduje się coraz więcej 

                                                           
51

Pojęcie kryzys był przedmiotem dyskusji historyków, ale w kontekście kryzysu władzy w PRL. 

Własną definicję kryzysu zaproponował Jerzy Eisler w książce: Polskie miesiące czyli kryzys(y)  

w PRL, Warszawa 2008, s. 16-17. Brakuje natomiast omówień dla tego terminu w ujęciu 

ekonomicznym. Mało także jest analiz, traktujących czym różni się pojęcie kryzys od depresji, 

zapaści czy recesji. Choć występują jako synonimy, mają znaczenie ogólne, odnoszące się do 

pewnych całości lub zbiorów czy poszczególnych elementów badanego zjawiska (zob. Wielki słownik 

wyrazów bliskoznacznych PWN, pod red. M. Bańko, Warszawa 2005). W „Małej Encyklopedii 

Ekonomicznej” z 1974 r. termin kryzys występował jako cykl koniunkturalny w ujęciu teorii 

marksistowskiej. Kryzys pojawił się jako jeden z czterech faz rozwoju gospodarczego – następował po 

rozkwicie gospodarczym. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa kryzysy – gospodarczy   

i ekonomiczny. Ten pierwszy to tymczasowe spowolnienie aktywności gospodarczej, a ekonomiczny 

to proces nagłego zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).  

A. Żelazowska-Przewłoka, Kryzysy jako element sytuacji gospodarczej, Ostrowiec Świętokrzyski 

2014, s. 12;  Mała Encyklopedia…, s. 133-134. 

52
Z. Bartnicki, Kryzys gospodarczy w PRL, przedruk z „Kultury” 1983, nr 11, s. 3. 

53
Na ten okres przypada plan gospodarczy, przyjęty prawie po roku realizacji, podczas VI Zjazdu 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w grudniu 1971 r. Lata 1971-1975 były „pomyślne” 

dla gospodarki oraz społeczeństwa polskiego. W pierwszej połowie dekady lat 70. XX w. uzyskano 

największy wzrost płacy realnej w całej powojennej historii PRL. Wynosiła rocznie prawie 10%. 

Omawiany okres to czas wielkich inwestycji, szczególnie dotyczy to ich pierwszej połowy –

rozpoczęto  przedsięwzięcia  tj.: budowa Portu Północnego, rafinerii ropy naftowej w Gdańsku czy 

kopalń na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (wydobycie węgla kamiennego). J. Skodlarski, 

Historia gospodarcza…, s. 470-472. 
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mieszkań, a także powstają nowoczesne obiekty handlowe. Wytworzony dochód narodowy 

szybko wzrastał. Równocześnie rosły płace, zarówno nominalne, jak i realne. Podstawą skoku 

inwestycyjnego w okresie zarządzania państwem przez Edwarda Gierka były kredyty 

zagraniczne. Wiele oficjalnych wizyt zagranicznych, przedstawicieli władz polskich 

przynosiło nie tylko zastrzyk finansowy, ale także umowy licencyjne oraz umowy na zakup 

całych linii technologicznych.  Poziom zadłużenia PRL nie był podawany do publicznej 

wiadomości, wiedzieli o nim tylko decydenci i ich współpracownicy. Zobowiązania szybko 

rosły, szczególnie względem państw zachodnich. W drugiej połowie lat 70. XX w. wraz  

z pogłębiającym się kryzysem nabierała kolorytu „propaganda sukcesu”.  Celem decydentów 

politycznych było szerzenie propagandy sukcesu, której bezpośrednim efektem miało być 

przekonanie społeczeństwa, iż Polska jest światową potęgą przemysłową i zajmuje wysokie  –  

dziesiąte miejsce wśród potęg gospodarczych świata
54

. 

 

W 1970 r. w polityce ukształtowały się główne kierunki, zgodnie z dążeniem  

do szybkiego tempa rozwoju przy jednoczesnym wzroście konsumpcji i zabezpieczeniu 

potrzeb socjalnych społeczeństwa. Wykonanie tego planu mogło się odbyć tylko kosztem 

dalszego zadłużania się
55

. Powstawała coraz większa dysproporcja między wzrostem 

wytwarzanego dochodu narodowego a wzrostem wydatków na cele rozwojowe  

i konsumpcyjne. Miała ona charakter strukturalny, była istotna dla dalszych losów 

gospodarki
56

.  
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Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza…, s. 251. Polityka kredytowa w latach 1971-1975 

była dobra dla gospodarki polskiej. Do 1976 r. oprocentowanie kredytów było niższe od stopy inflacji, 

kredyty taniały. Według Dariusza Grali w drugiej połowie dekady sytuacja uległa zmianie. Zadłużenie 

Polski w latach 1971-1979 wynosiło około 18,7 mld dolarów. Piotr Jaroszewicz natomiast twierdził, 

że zadłużenie Polski Ludowej pod koniec lat 70. XX w. wynosiło 20 mld dolarów, P. Jaroszewicz, 

Przerywam milczenie 1939-1989, Warszawa 1991, s. 199-200; D. Grala, Reforma gospodarcza…,  

s. 32; P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza - przebieg - konsekwencje, Warszawa 2006, s. 73. 

55
Jak można przypuszczać także poprzez znaczną poprawę efektywności, ograniczenia 

marnotrawstwa, dyscypliny budżetowej, terminowej realizacji inwestycji itp. 

56
J. Pajestka, Polski kryzys lat 1980-1981. Jak doszło i co rokuje, Warszawa 1981, s. 50-51; Waldemar 

Kuczyński określił, że podstawowe przyczyny pogorszenia się sytuacji gospodarczej kraju w II poł. 

1980 r. i I poł. 1981 r. były takie same, co w 1973 r. Wskazał, że w 1973 r. kryzys gospodarczy 

dopiero się „rodził”, a w trzy lata był już zauważalny. W. Kuczyński, Po wielkim skoku, Warszawa 

2012, s. 154. 
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W latach 1971-1972 nastąpiło zwiększenie prawie o 20% produkcji towarów przeznaczonych 

bezpośrednio na rynek. Prawdopodobnie, zjawisko to było konsekwencją urodzaju  

w produkcji rolnej, która zwiększyła się prawie o 12%. Od czasu wprowadzenia podwyżek 

cen detalicznych w 1976 r. zaczęły narastać trudności ekonomiczne, pogłębiały się problemy 

w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego oraz ludności. Pojawiły się znaczne trudności  

w zaspokojeniu szybko rosnącego popytu na mięso i przetwory oraz innych artykułów 

spożywczych
57

. 

 

Sytuacja rynkowa lat 70. XX w. odznaczała się rosnącą inflacją gospodarki. Polityka cen nie 

była kreowana przez wymogi równowagi rynkowej, ale przez władzę, która po 1976 r. miała 

coraz większe obawy przed podjęciem decyzji o podniesieniu cen. Zaznaczyć należy, że  ich 

wzrost od 1974 r. miał charakter bardziej przypadkowy. Był stymulowany przez władzę, jw. 

postaci ukrytych podwyżek cen
58

.   

 

Pod koniec  1976 r. na V Plenum KC PZPR uchwalono tzw. manewr gospodarczy. Miał on 

ograniczyć inwestycje
59

, zwiększając produkcję i eksport przy jednoczesnym zmniejszeniu 

importu. Głównym celem było ograniczenie tempa zadłużenia kraju i przywrócenie 

równowagi rynkowej. W założeniach tej koncepcji było również uzyskanie dodatniego 

bilansu w handlu zagranicznym. Szczegółowe postulaty programu znalazły się w planie 

pięcioletnim, mającym objąć lata 1976-1980, gdzie import miał wzrosnąć o 26%, a eksport  

aż o 75%. Tymczasem od 1976 r. nastąpiło spowolnienie dynamiki w handlu zagranicznym. 

W 1979 r. zmniejszył się wolumen importu, a w 1980 r. nastąpiło gwałtowne załamanie 

                                                           
57

P. Bożyk, Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, Warszawa 1983, s. 15, 17,  

37. 

58
K. Hagemejer, Ekonomiczne i społeczne funkcje reglamentacji, w: Umowa…, s. 50 - 51. 

59
Ograniczenie inwestycji równocześnie prowadziło do powstania dużych strat. Świadczyły o tym 

dane dotyczące zamrożenia nakładów inwestycyjnych. Stan zamrożenia inwestycji w latach 1976-

1980 według Aleksandra Müllera dowodził, że katastrofa gospodarcza nastąpiła w okresie polityki 

przyspieszonego wzrostu. A. Müller, Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-1975  

a proporcje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-1980, w: U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-

ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach osiemdziesiątych, pod red.  

A. Müllera, Warszawa 1985, s. 184.  
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eksportu w wyniku spadku produkcji przemysłowej i rolnej
60

. Od 1977 r. nastąpiło nasilenie 

się zjawisk kryzysowych, które ujawniły się na szeroką skalę dopiero w 1979 r. Według 

Dariusza Grali nastąpiło całkowite i nieodwracalne załamanie socjalistycznej gospodarki
61

. 

Wśród przyczyn tego zjawiska należy wskazać także wydatki na wojsko,  

na które np. 1983 r. wydatkowano aż 8,3% PKB
62

. Z roku na rok narastał tzw. „nawis 

inflacyjny”
63

, rosły zasoby konsumentów, których nie mogli wykorzystać w bieżących 

zakupach ze względu na niedobory na rynku
64

. Narastający kryzys ekonomiczny od 1976 r. 

spowodował, że w 1980 r. nastąpiła destabilizacja porządku politycznego
65

. Ogromny wpływ 
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A. Friszke, Polska. losy państwa…, s. 359-360; J. Kaliński, Nierównowaga zewnętrzna gospodarki 

Ludowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Studia i Prace” 2011, nr 4,  s. 53. 

61
D. Grala, Reforma gospodarcza…, s. 34. 

62
J. Koman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, Warszawa 1999, s. 25; Zob. więcej na 

temat kosztów militaryzacji gospodarki: Z. Palski, Rozwój Wojska Polskiego w latach 1945-1989,  

w: Od armii komputerowej do narodowej (XVI-XX w.), pod red. Z. Karpusy, W. Rezmera, Toruń 

1998. 

63
Wraz ze spadkiem produkcji nastąpił znaczy wzrost dochodów. W 1981 r., wynosił on 21,8%.  

a w pierwszym kwartale 1982 r. już 30%, na skutek czego rozwierała się luka inflacyjna i wzrastał 

nawis inflacyjny nad rynkiem. W pierwszych miesiącach 1982 r. inflacja „tłumiona” („zasobowa”), 

która już trwała od wielu lat i przyniosła w 1981 r. katastrofalne skutki ekonomiczne, doprowadziła do 

całkowitego braku towaru oraz odwrócenia więzi ekonomicznej pomiędzy przemysłem  

i rolnictwem. Następnie przekształciła się w inflację „otwartą” („cenową”). Wzrost cen w przypadku 

inflacji „otwartej” – sprzyja przywróceniu równowagi między popytem i podażą. W przypadku 

„otwartej” uruchamiał groźny mechanizm „spirali” cen i płac, przekształcając się w hiperinflacje.  

W ustroju socjalistycznym, gdy naruszenie równowagi rynkowej wymuszało wzrost ogólnego 

poziomu cen (w celu zamknięcia luki inflacyjnej), zachowuje pewne elementy inflacji „tłumionej”.  

M. Pohorille, Inflacja a sprawiedliwość społeczna, „Polityka” 1982, nr 25, s. 5. 

64
D. Grala, Reforma gospodarcza…, s. 34-36. 

65
Opinie części społeczeństwa na temat ustąpienia ze stanowiska Edwarda Gierka można 

zaobserwować na przykładzie wypowiedzi pracowników tarnowskich zakładów azotowych: odejście 

tow. Gierka jest faktem przykrym, jeżeli była taka potrzeba to można było to zrobić wcześniej i nie  

w tym stylu. Natomiast w Fabryce Silników Elektrycznych „Tanel”, dość częste były w komentarzach 

pytania: „Czy wszyscy nasi przywódcy muszą odchodzić chorzy?”. Archiwum Akt Nowych (AAN), 

Komitet Centralny PZPR (KC PZPR), sygn. XII/4410, Informacja o odgłosach i komentarzach na 

temat przebiegu obrad Sejmu i wystąpienia premiera Pinkowskiego, dnia 6 września 1980 r., k. 42. 
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na świadomość społeczeństwa polskiego miała działalność Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)
66

. 

 

Polska nie była przygotowana w żaden sposób na przyjście kryzysu i przeciwdziałanie mu
67

. 

Do najważniejszych czynników wpływających na powstanie kryzysu należały: brak rezerw 

żywności i walut wymienialnych, a władza nie miała opracowanej koncepcji przeciwdziałania 

mu i niedopuszczenia do załamania się gospodarki. Brakowało koncepcji, aby przeprowadzić 

w niej zmiany, zrywając z modelem nakazowo-rozdzielczym
68

. Edward Babiuch – ówczesny 

premier przyznał podczas posiedzenia  tzw. Komisji Grabskiego z maja 1981 r., że zadłużenie 

kraju przekroczyło „dopuszczalne pułapy, a sytuacja ta jest przyczyną zahamowania rozwoju 

gospodarki, podkreślił, że […] podejmowaliśmy różne działania, żeby wyjść  

z tego, zwłaszcza w ostatnich latach. Również po VIII Zjeździe podejmowaliśmy określone 

zadania, wrócę do tego, ale to wszystko nie było wstanie zaowocować, ponieważ nasze 

działania były i niekonsekwentne i połowiczne i dysproporcje narosły już duże,  

a niecierpliwość społeczna w społeczeństwie rosła, tak doszliśmy do kryzysu […]
69

.  
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 Zob. więcej na temat „Solidarności”: J. Holzer, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, 

Warszawa 1997; Czas przełomu. Solidarność 1980-1981, pod red. W. Polaka, P. Ruchlewskiego,  

J. Kufelki, Warszawa 2006; działalność NSZZ „Solidarność” regionu świętokrzyskiego: APK, KW 

PZPR, sygn. 6362, Meldunki za 1984 r.; R. Śmietanka-Kruszelnicki, "Solidarność", opozycja i opór 

społeczny w regionie świętokrzyskim 1980-1989, Kielce 2010, „Stan wojenny w regionie 

świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia, pod red. M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, 

Kielce 2011; M. Lasota, M. Ptasińska, Z. Solak, Małopolska i Świętokrzyskie, w: Stan wojenny 1981-

1983, pod red. A. Dudek, Warszawa 2003. 

67
Janusz Górki uznał system zarządzania lat 70. XX w. za „skostniały”, według niego czynnikiem 

wpływającym na zmniejszenie efektywności gospodarki było utrzymanie starego porządku 

zarządzania. Mimo podjęcia w latach 1972-1975 pewnej próby zwiększenia niezależności  

w działaniach dużych jednostek gospodarczych (tzw. WOG). Była to próba niewiele wnosząca  

z uwagi na fakt niekonsekwencji w jej realizowaniu. J. Górski, Gospodarka 1981. Problemy 

załamania i rozwoju, Warszawa 1982, s. 15. 

68
D. Grala, Reforma gospodarcza…, s. 32, 51; Narastanie zjawisk kryzysowych można zaobserwować 

na podstawie histogramów, powstałych na podstawie 170 ekonomicznych szeregów czasowych, które 

umożliwiają przeanalizowanie procesów gospodarczych w PRL, U. Siedlecka, Prognozowanie 

ostrzegawcze w gospodarce, Warszawa 1996, s. 25. 

69
Komisja Tadeusza Grabskiego (1981), opracowanie, wybór M. Jabłonowski, W. Janowski, 

Warszawa 2013, s. 174. 
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W informacji opracowanej dla Komunistycznej Partii Czechosłowacji z sierpnia 1980 r., 

dotyczącej aktualnej sytuacji PRL stwierdzono, że przemysł i rolnictwo nie były  

w stanie zaspokoić rosnącej siły nabywczej i ogólnych potrzeb kraju. Obniżył także się 

dochód narodowy, wzrastała absencja w pracy, nasiliło się „bałaganiarstwo”. Wskutek braku 

surowców i energii konieczne było ograniczanie produkcji Trudna była także sytuacja  

w rolnictwie. W  1979 r. dla zbilansowania deficytu importowano 9 mln ton zboża, podczas 

gdy w 1978 r. importowano tylko 6 mln. Subwencje państwowe wynosiły ponad 500 mld zł 

rocznie, stanowiąc 40% budżetu państwa. Dotacje do cen mięsa wynosiły 76 mld zł, tzn.  

2000 zł na jednego mieszkańca, co stanowiło prawie połowę średniej płacy miesięcznej
70

. 

 

Sytuacja gospodarcza Polski pod koniec lat 70. XX w. nie pozwalała zaspokoić pobudzonych  

w okresie rządów Gierka aspiracji konsumpcyjnych społeczeństwa.  Kryzys z przełomu  

lat 70. i 80. XX w. ujawnił brak zdolności gospodarki do zmian ekonomiczno-finansowych. 

Załamanie rynku wewnętrznego uwidoczniło głęboką nierównowagę w handlu. Wystąpiła 

niewystarczająca ilość dóbr konsumpcyjnych w sprzedaży w porównaniu do zasobów 

finansowych ludności, powodując, że Polacy musieli się ustawiać się w kolejkach. Znacznie 

ograniczono także dostawy do sklepów, które były wynikiem między innymi „topniejących” 

zapasów w handlu. Ówczesne braki towarów na rynku można było zaobserwować na 

podstawie wskaźnika rotacji magazynowanych artykułów konsumpcyjnych w handlu 

uspołecznionym, który w 1980 r. wynosił 43 dni, obniżając się do 23 dni w 1982 r. Po tym 

czasie wszystkie sklepy w Polsce należałoby zamknąć. Pewna poprawa zauważalna była od 

1983 r., ale wzrost był powolny. Najtrudniejszą sytuację zarejestrowano w handlu artykułami 

spożywczymi. Wiosną 1980 r. zmniejszono dostawy rynkowe o ok. 15%, ograniczono także 

import oraz podniesiono ceny na wyroby mięsne. Sytuacja ta wywołała latem tego samego 

roku falę niezadowolenia, które objawiły się m.in. w strajkach robotniczych
71

. 
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1980 sierpień 21, Praga – Informacja o aktualnej sytuacji w PRL opracowana dla KC PPCzi 

kierownictwa Federalnego MSW, do użytku wewnętrznego, w: Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku 

wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, wybór, wstęp i opracowanie Ł. Kamiński, t.1, 

Warszawa 2006, s. 10. 

71
D. Grala, Reforma gospodarcza…, s. 49-50; J. Kaliński, Ekonomiczne aspekty kryzysów systemu 

komunistycznego w Polsce (1956-1980), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1, s. 103;  

W. Szymanderski, Z reformą za ladę, „Perspektywy” 1981, nr 38,  s. 12; Zob. więcej na temat 

wystąpień robotniczych: A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 

1999; J. R. Sielezin, Płaszczyzna konfrontacji politycznej między „Solidarnością” a władzą w latach 
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Z początkiem lipca 1980 r. rząd podjął decyzję o przesunięciach do tzw. sklepów 

komercyjnych niektórych gatunków mięsa i wędlin, które do tej pory sprzedawane były po 

zwykłych cenach. W praktyce oznaczało to podwyżkę cen. Andrzej Friszke zwraca uwagę,  

że te posunięcia władzy nie miały wpisanych kosztów wywołania wielkiego poruszenia 

społecznego. Wskazując dalej, że od maja 1980 r. charakterystycznym było narastanie 

krytycznych wypowiedzi i komentarzy w odniesieniu do zaopatrzenia rynku oraz polityki cen. 

Kryzys gospodarczy znalazł swoją egzemplifikację w drastycznym załamaniu się równowagi 

rynku i obniżeniu poziomu konsumpcji znacznej części społeczeństwa
72

. 

 

W maju 1981 r. dochody ludności były większe o 23% od tych uzyskanych w maju 1980 r., 

podczas gdy dostawy towarów na rynek po cenach bieżących były mniejsze o 5%. Pieniądz 

tracił swoje funkcje, ale nie na skutek spadku siły nabywczej, ale przede wszystkim, dlatego 

że nie gwarantował zakupu towarów i usług
73

. Lata 1980-1981 według Pawła Bożyka miały 

jeden kierunek ekonomicznej jazdy w dół, która wynikała z jeszcze większego obciążenia 

gospodarki celem uspokojenia nastrojów społecznych. Rosnące niezgodnie z rachunkiem 

ekonomicznym płace i skrócenie tygodnia roboczego o jeden dzień wywołało chwilowe 

uspokojenie nastrojów społecznych, jednakże doprowadziło to do powiększenia kryzysu, 

który spowodował konieczność wprowadzenia przez władze reglamentacji towarów i „kartek” 

na wszystko. Spadł dochód narodowy, produkcja narodowa, import i eksport. Na początku 

1982 r. sytuacja wymagała podniesienia kilkukrotnego cen nie tylko na artykuły 

żywnościowe, ale i ceny podstawowych wyrobów przemysłowych oraz opału i energii. Na IX 

Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR (14-20VII 1981r.) Stanisław Kania w sprawozdaniu tzw. 

                                                                                                                                                                                     
1980-1981, Wrocław 2005; A. Paczkowski, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez 

socjalizm, Poznań 2003. 

72
A. Friszke, Rewolucja solidarności 1980-1981, Kraków 2014, s. 23-24;  Zob. więcej na temat reakcji 

społeczeństwa polskiego: M. Zaremba, Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia”  

do lata 1989, w: Solidarność od wewnątrz, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013. 

72
W. Szymański, Przyczyny kryzysu gospodarczego i wynikające z nich wnioski, „Wieś Współczesna” 

1981, nr 7, s. 3; AAN, Instytut Runku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie (IRWiK), sygn. 

559, Raport końcowy z realizacji problemu węzłowego 11.11 pn. „Konsumpcja i rynek w warunkach 

przemian społeczno-gospodarczych w Polsce” w latach 1981-1985, Warszawa, styczeń 1986, bp. 

73
W. Szymański, Przyczyny kryzysu…, s. 3. 
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Komisji Grabskiego odpowiedzialnością za kryzys
74

 1980 r. obarczył: Edwarda Gierka, Piotra 

Jaroszewicza, Edwarda Babiucha, Jana Szydlaka
75

.  

 

Edward Babiuch w rozmowie z Mieczysławem Rakowskim z 13 czerwca 1980 r.  

na temat sytuacji gospodarczej kraju stwierdził: jest taka zła, iż trudno nawet sobie 

wyobrazić. Prawda jest tak okrutna, że nie można jej powiedzieć narodowi. W rozmowie tej 

użył sformułowania polityka Jaroszewicza i Kani, oznaczało to dla Babiucha, że Jaroszewicz 

rozdawał pieniądze, a Kania z reguły był przeciwny wszelkim podwyżkom cen
76

.  

 

Analizując sytuację ekonomiczną lat 80. XX w. zwrócić należy uwagę na kwestie podnoszone 

przez władze, dotyczące wpływu „Solidarności” na gospodarkę
77

. Jacek Luszniewicz ustalił,  

                                                           
74

 Temat występowania kryzysów w gospodarce PRL przedstawił J. Kaliński w artykule Kryzysogenny 

charakter gospodarki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: Stajki w Polsce w XX wieku, pod red.  

R. Gryza, Kielce 2011, s. 129-144. Wacław Wilczyński zwrócił uwagę, że źródłem inflacji  

w gospodarce scentralizowanej było występowanie „inflacjogennego systemu ekonomicznego”, który 

preferował różne postacie efektów brutto, uzyskiwanych drogą maksymalizacji nakładów. W systemie 

tym brakowało rozróżnienia kategorii i metod do pomiaru stymulacji, błędnie stosując je typowo dla 

przedsiębiorstw „wielozakładowych”. Wywoływało to wzrost kosztów zarządzania przy niskiej 

sprawności uzyskiwania efektów. Wysoki stopień scentralizowania inwestycji sprzyjał zerwaniu więzi 

między rachunkiem ekonomicznym przedsiębiorstw a procesem inwestowania. Przesłanki 

inflacyjnego rozwoju polskiej gospodarki zostały stworzone według autora już w latach 50. XX w., 

choć dopiero w końcu lat 70. XX w. przyniosły gwałtowne zaostrzenie problemu. Natomiast swój 

punkt krytyczny osiągał wraz z początkiem lat 80. XX w. Czynnikiem hamującym przez długie lata 

procesu inflacyjnego była rygorystyczna polityka płac. Decyzje 1971 r., szczególnie te o zamrożeniu 

cen artykułów podstawowych oraz podwyżek płac, uruchomiły proces, którego efekt był widoczny 

wraz nastaniem lat 80 XX w. Pod koniec 1979 r. luka inflacyjna zaczęła się przekształcać w nawis, 

wywierając na niespotykaną skalę presję na rynek. W. Wilczyński, Reforma a likwidowanie luki 

inflacyjnej, w: Reforma gospodarcza. Doświadczenia i problemy, pod red. H. Sadownika,  

B. Wawrzyniaka, Warszawa 1985, s. 70-71. 
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P. Bożyk, Marzenia i rzeczywistość…, s. 18-19, 21-22. 

76
 M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1979-1981,Warszawa 2004, s. 196. 

77
 W marcu 1982 r. jeden z uczestników plenarnego posiedzenia KW PZPR w Kielcach, stwierdził, że 

działalność „Solidarności” i jej przywódców ma szkodliwy wpływ na gospodarkę, jak również 

potęguje już istniejące trudności związane z kryzysem ekonomicznym. APK, KW PZPR, sygn. 3770, 

Referat Egzekutywy na plenarnym posiedzeniu KW PZPR w Kielcach – marzec 1982 r., k. 17. 
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że  działania strajkowe mogły jedynie zaostrzyć tendencje spadkowe, ale nie wyzwalały one 

dodatkowych czynników kryzysowych w Poslce
78

. W ramach powyższych rozważań warto 

nadmienić o koncepcji sformułowanej przez Zbigniewa Landau i Pawła Tanewskiego, 

dotyczącej cyklicznego rozwoju Polski Ludowej. Każdy z cykli zawierał cztery fazy, które 

stanowiły: polityka pokonsumpcyjna, forsowne uprzemysłowienie oraz tzw. manewr 

gospodarczy kończący się kryzysem. Cykle te zostały określone datami: 1944-1956, 1957-

1970, 1971-1980. Okres polityki pokonsumpcyjnej w zakresie gospodarczym cechowała 

działalność nastawiona na możliwie szybką i odczuwalną poprawę warunków życia ludności  

i wysuwanie na pierwsze miejsce zadań związanych z polityką społeczną państwa. Zazwyczaj 

była ona krótkotrwała
79

. Wypierała ją polityka forsownego uprzemysłowienia
80

. Autorzy tej 

koncepcji przyznali, że lata 80. XX w. z uwagi na swoją specyfikę polityczną i gospodarczą 

nie podlegają kategoryzacji.   
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 W roku powstania „Solidarności” strajki przyczyniły się do wyłączenia z pracy robotnika na 4 godz. 

54 min. Protestującym udało się wywalczyć dodatkowe 22 dni wolne od pracy. Ponadto został 

diametralnie skrócony wymiar czasu pracy. W J. Luszniewicz, Gospodarcze aspekty strajków  

w okresie pierwszej Solidarności (1980-1981), w: Stajki w Polsce…, s. 272, 275; Zob. na temat 

ekonomicznego wymiaru strajków „Solidarności”: W. Kuczyński, Agonia systemu: szkice z niedawnej 

przeszłości, Warszawa 1996; Wojciech Morawski podaje, że postulaty „Solidarności” miały charakter 

„roszczeniowy” i nie przyczyniały się w znacznym stopniu do zmian w gospodarce. Stwierdza 

również, że spełnienie przez władze postulatów płacowych, przyczyniło się do destabilizacji rynku. 

W. Morawski,  Dzieje gospodarcze…, s. 290. 

79
W tym miejscu warto odwołać się do teorii „długiego trwania” autorstwa Ferdynanda Braudela.   

Dla autora, historia ekonomiczna i społeczna na pierwszy plan wysuwa w swoich badaniach tzw. 

oscylacje cykliczną i nacisk kładzie na jej trwanie, czyli cykliczne wzrosty i spadki cen. W ten sposób 

daje ona opis koniunktury, posługując się dziesięcioleciami, dwudziestoleciami, pięćdziesięcioleciami. 

Poza nią znajduje się historia długie trwania. Modele wymiaru czasu są różne, wartość czasowa 

wyznaczona jest przez długość trwania. Życie społeczne to wartość czasowa, dla obserwatora 

największe znaczenie mają punkty załamania, ich nagłe lub powolne pod wpływem sprzecznych 

nacisków. B. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 49, 75.  

80
 Z. Landau, P. Tanewski, Polityka gospodarcza i społeczna, w: Historia gospodarcza…, s. 80-81. 
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1.1.2. „Reforma” gospodarcza a funkcjonowanie handlu 

 

Potrzeba kontynuowania reform gospodarczych była deklarowana przez współpracowników 

Jaruzelskiego zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Projekt „reform” został zatwierdzony 

przez IX Nadzwyczajny Zjazd partii oraz Sejm w 1981 r.
81

 W dokumencie wyznaczono,  

że nadrzędnym celem będzie uzyskanie wzrostu efektywności gospodarczej, a także 

przywrócenie i utrzymanie równowagi rynkowej, czyli zlikwidowanie chronicznych 

niedoborów. Jedną z zasadniczych propozycji było zniesienie planowania centralnego. 

Przedsiębiorstwa miały być zwolnione z obowiązku realizacji zadań planowanych. Ponadto 

miały uzyskać niezależność finansową przy jednoczesnym obowiązku pokrywania swych 

wydatków z dochodów uzyskanych ze sprzedaży. Rezygnacja z nakazu planowania miała 

oznaczać, że gospodarka PRL będzie wykorzystywać mechanizmy rynku, ale go nie zastąpi. 

Pomimo wprowadzenia stanu wojennego „reforma” została rozpoczęta zgodnie z planem –  

1 stycznia 1982 r., jednakże miała ona charakter pozorny. Według Antoniego Dudka to nie 

stan wojenny uniemożliwił wprowadzenie rzeczywistych reform, ale niereformowalność 

systemu, ujawniająca się w postaci niemożliwego do przełamania oporu stawianego przez 

kadrę zarządzającą gospodarką
82

.  

 

Zmiany w ustawodawstwie wywarły wpływ na pozycję przedsiębiorstw i administrację 

państwową. Projekt „reform” odnosił się również do systemu ustalania cen na poziomie 

równowagi rynkowej. Postulowanym celem rządu była chęć decentralizacji „cenotwórtswa”, 

poza cenami na podstawowe dobra konsumpcyjne i produkcyjne. Ustawa z 1982 r. 

wyróżniała ceny urzędowe, regulowane i umowne
83

. Te ostatnie były efektem umowy 

pomiędzy dostawcami a klientami
84

. Regulowane wyznaczane były przez sprzedawców lub 
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Zob. więcej na temat opracowywania projektu reformy oraz poglądów ekonomistów i jego twórców:  

D. Grala, System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980-1981, 

„Dzieje Najnowsze” 2004, nr 1.  

82
A. Dudek, Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych, „Pamięć  

i Sprawiedliwość” 2007, nr 1, s. 107; „Reforma” była jednym z tematów dyskusji naukowców,  

w: Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji Miedzeszyn, 21-23 

października 1999, t. 2: Dyskusja, pod red. A. Paczkowskiego, Warszawa 2002, s. 23-30. 

83
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach. Dz. U nr 7, poz. 52. 

84
 W odniesieniu do cen umownych nie było generalnych wytycznych, ale każdy odbiorca miał prawo 

zażądać kalkulacji w oparciu o koszty uzasadnione, nie było również żadnych obostrzeń  
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ich zrzeszenia na podstawie zasad określonych przez organa państwowe
85

. Ceny umowne 

miały być ustalane na towary i usługi nieuwzględnione przepisami objętymi cenami 

urzędowymi (produkty i usługi podlegające cenom urzędowym) i regulowanym. Zarówno 

produkt, jak i usługa w świetle przepisu mogły być przyporządkowane do ceny umownej  

w sytuacji wykonania dla określonego odbiorcy i według wymagań technicznych przez niego 

ustalonych. Przedsiębiorstwa państwowe w okresie „reformy” wyznaczały ceny umowne na 

podstawie „formuły kosztowej”, wliczając do tego tylko stawkę podatku obrotowego i marżę 

handlową. W 1984 r. wprowadzono zmiany, według których kalkulacja cen umownych miała 

być realizowana na podstawie kosztów uzasadnionych, a od 1983 r. były podstawą  

do ustalania cen regulowanych. W praktyce oznaczało to zacieranie się różnicy między 

oboma kategoriami. Zamrażanie cen na dłuższe okresy przez rząd pozwalało z jednej strony 

na zahamowanie wzrostu cen, a pośrednio inflacji, ale z drugiej przyczyniało się do ustalania 

cen umownych na poziomie, których nie normował rynek
86

.  

 

Założenia „reformy” gospodarczej w latach 1982-1987 głównie dotyczyły sektora 

państwowego, jednak regulacje te objęły w pewnym stopniu także sektor prywatny,  

w tym indywidualnych właścicieli rolnych. Władze komunistyczne nie miały określonej 

strategii działania wobec sektora prywatnego, a przepisy zmieniały się wraz z bieżącymi 

interesami grup rządzących w PRL. Zakłady prywatne miały jedynie za zadanie uzupełniać 

produkcję i usługi dla sektora uspołecznionego w zakresie zaspokojenia potrzeb dla ludności. 

                                                                                                                                                                                     
co do wysokości zysku przy tych cenach. Przyjęto umownie, że dochód nie powinien przekraczać 50% 

ceny faktycznej. W usługach obowiązywała zasada, że każdy rzemieślnik powinien opracować cennik 

na swoje wyroby, które podlegały zatwierdzeniu przez Cech Rzemieślniczy. APK, KW PZPR, sygn. 

4183, Protokół z posiedzenia Prezydium WKKP odbytego w dniu 23 maja 1984 r., k. 115. 

85
Ceny wyrobów, dla których został wprowadzony podział na klasy, gatunki itp. powinny być 

odpowiednio zróżnicowane. Przy czym cena wyrobu niższego gatunku powinna być ustalona na 

poziomie niższym, co najmniej o 20% od ceny wyrobu  wyższego gatunku. Cena pierwszego gatunku 

ustalana była na podstawie kalkulacji kosztów z zastosowaniem współczynnika/mnożnika 

zwiększającego cenę. Jeśli wyrób uzyskał państwowy znak jakości, to jego cena mogła być 

podwyższona – o 50% za znak jakości „1” oraz o 10% za znak jakości „Q”. AAN, KC PZPR, sygn. 

LXIX/421, Zarządzenie nr 12/82, Ministra ds. Cen z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania 

cen regulowanych na towary i usługi w kraju, bp. 

86
L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja…, s. 333-334, 342; D. Grala, Reformy 

gospodarcze…, s. 161-163. 
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W określonych przypadkach pomagać w produkcji zakładom państwowym, uzależnionym  

od dostaw określonych komponentów, wytworzonym tylko poza granicą (produkcja 

antyimportowa realizowana przez zakłady rzemieślnicze). Przedsiębiorstwa handlu 

wewnętrznego i zagranicznego w założeniach „reformy” miały zostać przekształcone  

w samodzielne jednostki. W praktyce było zupełnie inaczej, w pierwszej połowie  

lat 80. XX w. nie poddano ich żadnej reformie. System reglamentacyjny, ceny kreowane 

bezpośrednio lub pośrednio przez organa państwowe uzależniały całkowicie hurtownie  

i sklepy uspołecznione od kursu politycznego. Według Dariusza Grali do 1987 r. firmy 

prywatne były największym beneficjentem „reformy” gospodarczej. Powszechny deficyt  

w handlu oraz zaopatrzeniu surowcowym, występujący w okresie wprowadzanych „reform” 

dawał największe szanse na rozwój dla firm prywatnych
87

. 

 

Zgodnie z założeniami reformy gospodarczej, utrzymując w mocy uchwałę Rady Ministrów 

(RM) o likwidacji zjednoczeń, powołano urząd pełnomocnika ministra ds. koordynacji handlu 

państwowego. Miał on piastować swój urząd w tzw. okresie przejściowym, pierwsze pół 

roku, wdrażania „reformy” gospodarczej. Zofia Szelińska stwierdziła, że sytuacja handlu pod 

względem organizacyjnym, w momencie realizowania reformy była tragiczna. 

Funkcjonowało 49 wielobranżowych wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego  

o podobnej strukturze, niezależnej od potrzeb lokalnego rynku. Autorka zwróciła uwagę na 

fakt, że przedsiębiorstwa handlowe nie chciały korzystać z samodzielności, przejawiało się to 

szczególnie w sferze negocjacji cen umownych
88

. Przebudowa struktur podmiotowych rynku  

i handlu sprowadzały się głównie do „rozbijania” państwowych monopoli. Przykładem może 

być „rozpad” na małe jednostki Wojewódzkich Przedsiębiorstw Handlu Wewnętrznego 

(WPHW). Pomimo tego nadal stanowiły monopole w danych segmentach rynku. 

Kształtowane w „układach” branżowo-wojewódzkich, co było znacznym ograniczeniem ich 

funkcjonowania, ponieważ odbierało im swobodę wchodzenia w określony rynek czy 

segment
89

. 
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„Model organizacyjny handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej” 

opracowany przez zespół ds. reformy Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług
90

   

zawierał reaktywowanie państwowego hurtu spożywczego. Zwrócono uwagę na potrzebę 

dokonania demonopolizacji i dostosowania struktur organizacyjnych do naturalnych 

warunków funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku – nie odwrotnie. Zamierzano 

powołać ogólnokrajową centralę przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w handlu artykułami 

trwałego użytku – meblami, sprzętem radiowo-telewizyjnym, zmechanizowanym sprzętem 

gospodarstwa domowego. Według Andrzeja Mozołowskiego było to przywołanie „widma”, 

między innymi „Argedu”, „Eldomu” czy Zakładu Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych 

– „ZURiT” (zlikwidowane w 1978 r.). Handel państwowy miał demonopolizować rynek 

poprzez stworzenie „supermonopolu”, hurtu scentralizowanego w Warszawie i podległego 

bezpośrednio ministrowi handlu. Autor powyższych rozważań określił propozycje rządowe  

w ramach realizacji „reformy” gospodarczej, jako „wsteczny bieg”
91

.  
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Rynek wewnętrzny był poddawany kilku zmianom. Można wymienić tzw. małą reformę handlu, 

była to rekonstrukcja systemu organizacyjno-technicznego wielkich obiektów handlowych. Zrodziła 

się ona w końcu lat 50. XX w., kiedy to pojawiły się koncepcje tzw. uzgodnień umownych. Dotyczyły 

one sposobu przeprowadzania przecen towarów niewyprzedanych, bez nadmiernego obciążenia 

handlu skutkami nietrafności produkcji. Po 1960 r. podstawowe założenia reformy handlu zostały 

ograniczone do minimum. Rekonstrukcja organizacyjno-techniczna przyniosła wyniki jedynie  

w przedsiębiorstwach, których inicjatywa oraz pozycja rynkowa pozwalała na indywidualne ułożenie 

współpracy z określonymi wytwórcami. Przykładem tego były domy towarowe. Lata 60. były 

okresem, w którym rozpoczęto procesy koncentracyjne w handlu. Na początku lat 70. XX w. w sferze 

działania rynku próbowano wprowadzić system wielkich organizacji handlowych (WHO), otrzymując 

znaczny zakres samodzielności. Zaostrzenie sytuacji na rynku przyczyniło się do znacznego 

ograniczenia samodzielności wracając do zasad nakazowo-rozdzielczego regulowania rynku.  

W 1976 r. utworzono wojewódzkie przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego będące jednostkami 

wielobranżowymi. Utworzono trzy wielkie organizacje, w tym spółdzielcze i jedną państwową. Były 

to: Centrala Przedsiębiorstw Handlu Wewnętrznego, Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych 

„Samopomoc Chłopska” i „Społem” Centralny Związek Spółdzielni Spożywców. Celem reorganizacji  

handlu wewnętrznego było utworzenie niewielkiej stosunkowo liczby dużych jednostek handlowych. 

M. Strużycki, Rynek wewnętrzny, Warszawa 1983, s. 10-13, 60-61; H. Szulce, H. Mruk. B. Sojkin 
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Założenia programowe według A. Mozłowskiego miały prowadzić do powstawania w sposób 

sztuczny handlowych monopoli branżowych. Przyczyn złego stanu finansowego 

przedsiębiorstw handlowych należało doszukiwać się nie w cenach i marżach handlowych, 

ale w bardzo małych dostawach towarów. Autor przyznał, że […] brakuje efektów likwidacji 

monopoli branżowych i terytorialnych organizacji handlowych, wszystko funkcjonuje jak 

niegdyś, każdy uprawia tylko swoją część [...]
92

. W handlu państwowym nastąpił zastój. 

Rządziła nim niepodzielna Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego (CPHW), 

zajmowała się zakupem towarów i rozdzielnictwem, w tym prowadząc własną działalność 

gospodarczą
93

. CPHW była dysponentem towarów deficytowych.  

Od początku lat 80. XX w., szczególnie po uchwaleniu przez Sejm ustawy  

o przedsiębiorstwie i o spółdzielczości, następował proces decentralizacji w handlu. 

Ograniczono uprawnienia władz resortowych handlu wobec przedsiębiorstw. 

Charakterystyczną cechą polskiego handlu w omawianym okresie był niewielki udział hurtu 

instytucjonalnego w handlu wewnętrznym. Od końca lat 60. XX w. następowała stopniowa 

centralizacja hurtu i detalu. W miejsce przedsiębiorstw realizujących tylko jeden rodzaj 

działalności tworzono jednostki hurtowo-detaliczne i detaliczno-hurtowe
94

. 

  

Kryzys ekonomiczny wpłynął na funkcjonowanie handlu lat 80. XX w. Dezorganizacja tego 

sektora zauważalna była, m.in. w formach sprzedaży, ograniczaniu remontów i budowy 

nowych obiektów handlowych. W pierwszych latach łagodzenia kryzysu nacisk położono 

wyłącznie na zwiększenie dostaw i lepsze zaopatrzenie rynku. Jakość, estetyka, 
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We wrześniu 1981 r. specjalny zespół opracował projekt. Został on jednak odrzucony przez NSZZ 

„Solidarność”. Zgodnie z założeniami „reformy” gospodarczej w jej miejsce miały powstać 

dobrowolne zrzeszenia. Uchwała o funkcjonowaniu gospodarki w stanie wojennym zawiesiła proces 

tworzenia nowych dobrowolnych zrzeszeń. Tamże; Zjednoczenia  przedsiębiorstw  państwowych  

i jednostki równorzędne utworzone na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r.  
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czerwca). Uchwała RM z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia 

zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych. Monitor Polski (M.P.) nr 242, poz. 286, §1.1; Uchwała RM  

z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie funkcjonowania gospodarki w okresie stanu wojennego. M.P. nr 

278, poz. 1.  
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nowoczesność towarów i wnętrza sklepów były mniej ważne. Rynek wówczas „chłonął” 

wszystko. Lata 1984-1985 to okres, w którym zarysowała się pewna poprawa. Zwiększył się 

asortyment podaży, wynikało to ze wzrostu dostaw z przemysłu. Mimo to nie było możliwe 

osiągnięcie równowagi rynkowej
95

. Program naprawczy objął również drobną wytwórczość
96

, 

w której skład wchodził szeroki zakres podmiotów gospodarczych wraz ich kompetencjami.  

Za najważniejsze należy uznać zaopatrzenie rynku lokalnego. W aktach organów 

państwowych drobną wytwórczość często określano, jako „działalność produkcyjno-

usługową”. Miała być realizowana w małych i średnich przedsiębiorstwach, których 

kryteriów nie zdefiniowano. Krzysztof Lewandowski podaje, że rzemiosło było jedyną 

pozarolniczą sferą prywatnej działalności gospodarczej, ale do niej zaliczano każdą 

prowadzoną na niewielką skalę wytwórczość produkcyjną, handlową, gastronomiczną, 

transportową, hotelarską, usługową (w tym m.in. zdrowotną, artystyczną, fotograficzną). 

Część z nich nie należała do rzemiosła, ale w warunkach gospodarki planowanej była właśnie 

tak klasyfikowana. W rzeczywistości należało do przemysłu i była obszarem działalności 

niezależnych właścicieli „małego biznesu”. Obok rzemiosła występował przemysł terenowy  

i przedsiębiorstwa spółdzielcze, tworząc tzw. uspołeczniony przemysł drobny, obejmujący 

działalność gospodarczą o niewielkich rozmiarach. K. Lewandowski podkreśla, że był on 
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 Do jednostek drobnej wytwórczości zaliczano: przedsiębiorstwa przemysłu terenowego, niektóre 
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39 
 

silnie scentralizowany i w przeważającej mierze zaliczał się do grupy średnich i dużych 

przedsiębiorstw. Potwierdzał to fakt, że w 1986 r. tylko 24,5% firm przemysłu drobnego było 

zaliczane do małych przedsiębiorstw, zatrudniających poniżej 100 osób. Wyodrębnienie 

uspołecznionego przemysłu terenowego i państwowego przemysłu kluczowego, wynikało  

z celów polityki gospodarczej, pozwalającej rozdzielić przywileje tj. subwencje i ulgi na 

dwóch płaszczyznach: centralnej i terenowej
97

. Należy także do niej zaliczyć udział  

w otrzymywanych deficytowych surowcach oraz środkach dewizowych. 

 

Elementem utrwalającym funkcjonowanie gospodarki narodowej według Pawła Tanewskiego 

był bardzo wysoki poziom dotacji, jakie otrzymywał przemysł. W roku rozpoczęcia 

„reformy”, czyli 1982 przypadło nań 57,6% wszystkich dotacji w ogólnym rachunku 

ekonomicznym. Udział ten w kolejny latach rósł. W niektórych dziedzinach wytwórczych 

wręcz zakładano stałe dotowanie do produkcji. Podstawowym założeniem, jakim kierowały 

się władze w polityce dotacji, było utrzymanie niskich cen na podstawowe artykuły i usługi 

konsumpcyjne, źródła energii, wywierające wpływ na rachunek ekonomiczny produkcji oraz 

środki produkcji dla rolnictwa. Jednocześnie występowała grupa towarów, których koszty 

wyprodukowania były znacznie wyższe od uzyskiwanego zysku ze sprzedaży. Wynikało  

to z wysokiego opodatkowania tych artykułów. Należały do nich wyroby alkoholowe, 

tytoniowe, benzyna, wyroby włókiennicze, elektroniczne i elektrotechniczny sprzęt 

gospodarstwa domowego oraz samochody. W wyniku tego ceny rosły w zupełnym oderwaniu  

od prawa wartości, a budżet państwa opierał się w znacznym stopniu na zasadzie 

wyrównywania cen. Sam mechanizm alokacji w gospodarce narodowej ulegał deformacji, co 

powodowało marnotrawstwo nie tylko w przedsiębiorstwach, ale i w wielu gospodarstwach 

domowych. Proces poprawy realnych warunków funkcjonowania gospodarki uległ 

zahamowaniu w  1985 r., a od 1986 i 1987 r. zaczęło się nasilać zjawisko nierównowagi dóbr 

konsumpcyjnych oraz pogłębiająca się dysproporcja na rynku środków produkcji. W 1983 r. 

tylko 13% przedsiębiorstw wskazywało na pogorszenie się stanu równowagi, natomiast  

w 1986 r. odsetek ten wynosił już 42,5%
98

. W trakcie spotkań z pracownikami 
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przedsiębiorstw, szczególnej krytyce poddawano niewyrównywanie startu dla realizacji 

„reformy” dla wszystkich jednostek gospodarki, m.in. po stronie funduszy własnych  

w obrocie oraz w zakresie średnich płac. Na tej podstawie niemożliwym stało się 

zrealizowanie założeń o konieczności likwidacji rażących dysproporcji płacowych. 

Mechanizmy „reformy” nie uwzględniały korygowania, ani też-obniżania współczynników, 

dopasowując przyrost funduszu wynagrodzeń w przypadku realizacji inwestycji. Rozwiązania 

„reformy” pomimo deklarowania preferencji dla produkcji rynkowej, której rozwój uważany 

był za podstawowy czynnik osiągnięcia równowagi pieniężno-towarowej, faktycznie 

hamował rozwój tej produkcji.  Każda złotówka wynagrodzenia w przemyśle produkującym 

środki konsumpcyjne dawała od 4 do 18 zł produkcji rynkowej, przemysł lekki – 3, 73 zł, 

chemiczny – 4,53 zł, spożywczy –18, 30 zł (był głównym źródłem wpłat do budżetu)
99

. 

 

Warunkiem powodzenia drugiego etapu „reformy” gospodarczej (1987 r.) w ujęciu 

Mieczysława Nasiłowskiego,  była odbudowa równowagi rynkowej, która zależała od zjawisk 

związanych z kształtowaniem podaży dóbr i usług konsumpcyjnych z dochodami ludności. 

Ponadto, istotna była skłonność społeczeństwa do oszczędzania oraz poziom, struktura  

i dynamika wzrostu cen rynkowych. Ok. 80% całości nakładów inwestycyjnych w latach 

1982-1988 zostało wykorzystane na kontynuowanie tradycyjnej, materiałochłonnej  

i energochłonnej struktury produkcji
100

 i ok. 20% na jej mało znaczące zmiany. Podaż mogła 

rosnąć z różnych źródeł w tempie 3-5% rocznie, podczas gdy przychody społeczeństwa  

w latach 1982-1988 rosły w granicach 20%, a nawet osiągając granicę 60%. Zatem głównym 

problemem i wyzwaniem było zahamowanie nadmiernego wzrostu dochodów pieniężnych 

ludności
101

. 

 

W raporcie Banku Światowego stwierdzono, że w połowie 1986 r., mimo znacznej poprawy 

we wszystkich dziedzinach gospodarki, proces wdrażania „reformy” znalazł się w impasie,  

a „reforma” została wprowadzona w życie jedynie częściowo
102

. Mieczysław Rakowski tak 
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tłumaczył swoje decyzje: główną uwagę skupiłem na trudnościach i blokadach występujących 

w procesie reformowania gospodarki i życia społeczno-politycznego. Słuszne założenia 

reformy zaczęły się załamywać w praktyce, ponieważ wystąpiła zbyt wielka wiara  

w skutecznych aktów prawnych, które miały wszystko rozwiązać
103

. 

 

Słowo „reforma” w 1987 r. było odmieniane przez wszystkie przypadki. Przed ogłoszeniem 

jej zasad, termin ten był wykreślony z oficjalnego słownika – kojarzył się, co najwyżej  

z „niesłusznym reformizmem”, z hasłami opozycjonistów, nigdy z rządową drogą rozwoju 

socjalistycznych form ustrojowych PRL. W latach 80. XX w. „reforma” wręcz „wypływała”  

z telewizji, radia i prasy
104

. „Reforma” gospodarcza zakończyła się zupełnym fiaskiem,  

co potwierdza m.in. Dariusz Grala. W czasie jej wdrażania pogorszyła się sytuacja finansowa 

kraju i poziom życia społeczeństwa. Zachodzące procesy gospodarcze były wprost odwrotne 

od zamierzonych. Nastąpił wzrost sektora prywatnego, dla którego nie utworzono żadnych 

warunków systemowych. Kryzysowy spadek dochodu państwa pozbawił gospodarkę 

środków, co doprowadziło do spowolnienia i etapowego wprowadzania „reformy”
105

.  

Lata 80. XX wieku pokazały w sposób jednoznaczny, że system socjalistyczny w Polsce nie 

był możliwy do zreformowania. 

 

 

1.1.3.  System reglamentacji towarów i jej wpływ na spożycie w latach 1981-1989 

 

 

Początek omawianego okresu charakteryzował się dotkliwym brakiem artykułów, gospodarka 

działała w sposób nieefektywny, pogłębiały się problemy zaopatrzeniowe. Brak środków 

dewizowych na pokrycie importu powodował chroniczny deficyt
106

 podaży produktów 
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s. 5-6. 

103
 M.F. Rakowski, Jak to się stało, Warszawa 1991, s. 140-141. 

104
J. Surdykowski, O odwadze, o reformie i trochę o gospodarce, „Tygodnik Powszechny” 1987,  

nr 31, s. 2. 

105
D. Grala, Reformy gospodarcze…, s. 329; H. Janczak, Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie 

podejście, Warszawa 1986, s. 53. 

106
Niedobór według Jánosa Kornai, to wiele grup zjawisk, obejmujących nie tylko rozbieżności 

między zamiarem kupna a jego realizacją, tzw. nadwyżkowy popyt, ale także różne formy 
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konsumpcyjnych, a także materiałów i surowców. Reglamentacja sprzedaży dóbr pierwszej 

potrzeby nie była niczym nowym w historii powojennej Polski
107

, ale koniecznością 

                                                                                                                                                                                     
wymuszonego dostosowania. Z tym pojęciem kojarzy się brak dóbr konsumpcyjnych lub mieszkań. 

Charakterystycznym dla tego okresu było wielogodzinne wystawanie w kolejkach wszędzie  

i za wszystkim, a także długie oczekiwanie na telefoniczne połączenie międzymiastowe  

lub międzynarodowe.  Jednak z podobnymi przypadkami do czynienia  można się było spotkać np.  

w produkcji w postaci niedoboru siły roboczej lub braku surowca. Z wymienionymi zjawiskami łączą 

się następstwa ekonomiczne: napięcia na rynku dóbr, deficyt bilansu płatniczego i towarzyszący mu 

niedobór walut zagranicznych. Węgierski ekonomista określił gospodarkę socjalistyczną jako 

gospodarkę niedoborów. J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985, s. 17-18; tenże, Wzrost, 

niedobór, efektywność. Makrodynamiczny model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1986, s. 18;  

Dla Krzysztofa Nowakowskiego niedobór to wyraz rzadkości. Gdy uzna się go za paradygmat 

gospodarki realnego socjalizmu, staje się jawnym, społecznym tworem. Będący wynikiem przyjętych 

rozwiązań strategicznych i strukturalnych. W warunkach Polski Ludowej niedobory były masowe, 

statyczne. Nie była anomalią systemową, ale prawidłowością, wynikiem świadomego działania 

polityki gospodarczej. Był to efekt gaszenia inflacji cenowej, zespół zjawisk towarzyszących rynkowi 

producenta, oddziaływujących na całość sytemu. Przyjmując teorię niedoboru jako chroniczną, 

występującą jako fizyczną barierę czy ogólny wyraz zależności ekonomicznych, pozwala uznać 

niedobór jako ograniczenia, niedające się obejść, stające się podstawowymi cechami procesu 

gospodarczego. To według autora można przyjąć, że niedobór jest paradygmatem socjalistycznego 

sposobu gospodarowania, K. Nowakowski, Niedobory w gospodarce a społeczeństwo i jednostka, 

Katowice 1993, s.7-9. 

107
System reglamentacyjny wprowadzono po wojnie na chleb, kaszę, makaron, kartofle, tłuszcze, 

mięso, cukier, sól, herbatę i kawę. Pogorszenie sytuacji zaopatrzeniowej w 1951 r., kłopoty związane  

z tym spowodowały, że w wielu środowiskach domagano się wprowadzenia kartek lub rozdzielnictwa 

towarów pośród pracowników. Decyzję o wprowadzeniu powszechnej reglamentacji ogłoszono 24 

sierpnia 1951 r. Talony na mięso zaczęto wprowadzać w niektórych regionach już od 28 sierpnia. 

System sprzedaży kartkowej podlegał modyfikacjom, zdarzało się, że w niektórych w sklepach 

sprzedających mięso na bony wprowadzono w określonych godzinach wolną sprzedaż, aby towar się 

nie zepsuł. Począwszy od grudnia 1951 r. zmieniono system rozdzielnictwa. Wówczas  

do reglamentacji włączono masło i tłuszcze roślinne. Wysokość przydziałów była zróżnicowana 

terytorialnie, dzieląc kraj na trzy strefy – A, B, C. Pierwsza obejmowała obszar o znaczeniu 

przemysłowym kolejny, jako teren rolniczy, ale posiadający przy tym ośrodki przemysłowe oraz strefa 

C – wszystkie pozostałe. Towary reglamentowane można było nabyć również bez kartek. 

Wprowadzono na nie ceny komercyjne, były wyższe od obowiązujących w sprzedaży bonowej. 

Reglamentacja na mięso, tłuszcze, cukier i mydło trwała do 3 stycznia 1953 r. Obok formalnej 
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spowodowaną ogromnymi niedoborami na rynku wewnętrznym lat 80. XX w. Stale 

pogarszające się warunki gospodarcze implikowały stopniowe poszerzanie systemu 

kartkowego. Reglamentacja mięsa
108

 i innych artykułów spożywczych oraz niektórych 

artykułów nieżywnościowych mogła być zrealizowana całkowicie lub częściowo na drodze 

rozporządzenia RM
109

. Powszechna reglamentacja (kartki dla każdego) była wprowadzona 

poprzez wydawanie kolejnych uchwał RM. Zasady uniwersalnej reglamentacji kartkowej 

zostały zawarte w uchwale RM z 12 grudnia 1981 r., ustalono w niej ogólne normy sprzedaży 

poszczególnych towarów dla całego kraju
110

. 

 

Wprowadzanie kartek na mięso w kwietniu 1981 r. dało początek procesu rozszerzania 

reglamentacji. Limitowanie kolejnych produktów wynikało z czynników ekonomicznych 

(przenoszenie się nierównowagi na inne dziedziny rynku), czy ugruntowania w świadomości 

społecznej, gwarancji zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Reglamentacja miała na celu nie 

tylko samo ograniczenie dotychczasowego spożycia, ale także zapobiegnięcie nagłemu 

wzrostowi popytu na limitowane artykuły, tj. kasza czy mąka
111

. W latach 1982-1983 

                                                                                                                                                                                     
reglamentacji  dystrybucja wielu towarów była administracyjnie dzielona, m.in. opał, samochody, 

materiały budowlane czy samochody. Zniesieniu systemu kartkowego towarzyszyła znaczna 

podwyżka cen. Nowe ceny na mięso i tłuszcze ustalono na poziomie wyższym  

od dotychczasowych cen komercyjnych. Ponownie kartki pojawiły się w 1976 r. na cukier.  

M. Jastrząb, Puste półki …, s. 160-161, 166-167, 177-178, 184, 207. 

108
M. Rakowski  we wprowadzonej reglamentacji na mięso wymuszonej przez strajkujących na 

Wybrzeżu, wielu ekonomistów upatrywało bezpośrednie zagrożenie dla reformy gospodarczej, mający 

dać mechanizm rynkowy zamiast redystrybucyjnego. Dla władz posunięcie to było bardzo wygodne, 

ponieważ dawało poczucie wysłuchania przez nich postulatów oraz zrealizowania ich, przy 

jednoczesnym nie zmienianiu puli mięsa do podziału. Rozwiązanie to wykorzystano przy okazji 

reglamentacji cukru w 1976 r. M.F. Rakowski, Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych, 

Warszawa 1981, s. 113-114. 

109
Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Dz. U. nr 29, poz. 154, art. 31. 

110
Uchwała  RM z dnia 12 grudnia 1981w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów. M.P. nr 32, 

poz. 291. 

111
Wprowadzenie systemu kartkowego na wiele artykułów przyczyniło się do znacznego zmniejszenia 

różnic w poziomie konsumpcji tych dóbr. Dotyczyło to zdecydowanej większości społeczeństwa, ale 

wątpliwe było w odniesieniu do grup krańcowych. Lidia Beskid określiła podział w latach 70. XX w. 

jako „egalitarno-elitarny”. Jak się wydaje było to właściwe określenie, ponieważ zróżnicowanie 

dochodu 80% pracowników gospodarki uspołecznionej było stosunkowo małe (3:1), natomiast 
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nastąpiło pogłębienie się różnic w spożyciu na wybrane dobra konsumpcyjne. Wynikło to, 

m.in. z drastycznej podwyżki cen w 1982 r. i kolejnej podwyżki o 25% rok później, 

wpływających na pogorszenie się sytuacji materialnej, głównie uboższych grup społecznych. 

Wysokie ceny mięsa powodowały, że posiadacze kartek nie wykupywali ok. 10-12% 

przydziałów. Społeczeństwo nie posiadało wystarczających środków, by móc zapłacić  

za zakup mięsa. W kwietniu 1982 r. nie wykupiono 7,5 tys. ton, a w maju ok. 6 tys. ton. 

Według Krzysztofa Hagemejera od 1983 r. wiele gospodarstw zamożniejszych miało coraz 

większe możliwości uzupełniania przydziałów zakupami z innych źródeł. Wzrost cen oraz 

dochodów powodowało dysproporcje, które w dalszej perspektywie utrudniały działanie 

systemu kartkowego
112

. Reglamentacja na rok 1982 miała obejmować artykuły tj. mięso  

                                                                                                                                                                                     
rozpiętość między krańcowymi grupami dochodowymi była znaczna (12,5:1). Z czasem nastąpiło 

pewnego rodzaju „spłaszczenie” dochodów w sektorze uspołecznionym (z wyjątkiem przemysłu 

wydobywczego).  Z drugiej strony nierównowaga rynkowa i spekulacja sprzyjały rozrastaniu „bieguna 

bogactwa”. O ile część najbiedniejszych gospodarstw domowych nie wykupywała nawet przydziałów 

kartkowych, o tyle spożycie grup ludności o najwyższych dochodach nie było ograniczone przez fakt 

reglamentacji, ponieważ funkcjonował „czarny rynek”. Nastąpiły znaczne przesunięcia między 

grupami ludności. W przypadku spożycia mięsa było ono w latach 70. wyższe w mieście niż na wsi  

o 5,6 kg rocznie. W 1979 r. różnica ta zmalała do 1,6 kg, wówczas było ono wyższe na wsi niż  

w mieście. Pzesunięcia w konsumpcji może zobrazować przykład – w okresie poprzedzającym 

reglamentację wyrobów cukierniczych w sklepie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  

sprzedawano miesięcznie ok. 20 tabliczek czekolady. Po wprowadzeniu kartek na słodycze dla dzieci 

spowodowało, że  sprzedawano w tym samym sklepie wiejskim ok. 360 czekolad. M. Pohorille, 

Inflacja…, s. 5. 

112
Występowało zjawisko niewykupywania artykułów kartkowych przez ludność, co potwierdza 

sondaż Ośrodka Badań Opinii Publicznej (OBOP) przeprowadzony w 1983 r. Jednak podkreślić 

należy, że był to niewielki odsetek. Do artykułów, których sprzedaż „kartkowa” nie była realizowana 

w całości, według respondentów, należały: mąka – 29 %; produkty zbożowe (ryż, kasza) – 35%; 

cukier – 1%; masło – 5%; tłuszcze roślinne (mało roślinne, margaryna) – 9%; tłuszcze zwierzęce 

(smalec, słonina) – 10%; mięso/wędliny – 8%; papierosy kartkowe – 7%; alkohol na kartki – 9%; 

proszki do prania – 5%; mydło – 3%.  Jako przyczynę powyższego stanu rzeczy badani wskazywali 

najczęściej, brak potrzeby, na drugim miejscu – brak pieniędzy. Zaskakujące jest, że nie wykupywano 

całego przydziału mięsa i wędlin właśnie ze względu na pierwszą okoliczność, taki powód podało aż 

53%. Podobnie było w przypadku masła – 77% badanych. Z uwagi na trudności finansowe 

odpowiednio opowiedziało się 16% i 9%. Ponad 90% respondentów nie realizowało w całości zakupu 

papierosów, alkoholu, proszku do prania oraz mydła z powodu braku potrzeby. W przypadku 
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i jego przetwory, masło, cukier, mąkę pszenną, kaszę, płatki zbożowe, ryż, proszek do prania, 

watę, mydło – ogółem 18 produktów. Wprowadzono również tzw. zamienniki, czyli towary, 

które było można kupić zamiast tych, które zostały wyznaczone na „kartce”. Za papierosy  

i alkohol, poza słodyczami możliwy był zakup kakao lub kawy i te artykuły były objęte w ten 

sposób reglamentacją. Obok zamienników funkcjonowała także tzw. sprzedaż wiązana
113

. 

Wprowadzono na krótki okres regionalnie
114

 lub jednorazowo reglamentację towarów,  

tj. butów, oleju, dywanów, owoców cytrusowych, czy wiele artykułów piśmienniczych 

(zeszyty, kredki, ołówki). Ze względu na powszechność reglamentacji bardzo trudno było 

określić ilość i rodzaj produktów, które jej podlegały
115

. Od 1 września 1982 r. zostały 

anulowane wszelkie formy regionalnych reglamentacji towarów deficytowych, w tym 

sprzedaż na zaświadczenia, dowody osobiste. Zakaz dotyczył praktyk, które wynikały  

z decyzji władz lokalnych. Miała ona w swoich założeniach zapewnić pełną realizację zasad 

sprzedaży reglamentowanej artykułów żywnościowych i środków higieny osobistej. Z uwagi 

na fakt, że reguły te były łamane, dochodziło do dowolności rozwiązań lokalnych i chaosu  

w systemie reglamentacji. Wraz z likwidacją reglamentacji regionalnej, dopuszczono na 

podstawie decyzji wojewodów lub prezydentów miast stopnia wojewódzkiego w oparciu  

                                                                                                                                                                                     
ostatniego produktu 42% podało, że wynikało to z barku pieniędzy. Wyjaśnienia dla tej sytuacji  

w odniesieniu do towarów z kategorii używek należy szukać w fakcie, że dwa miesiące  

po przeprowadzaniu badań zniesiono reglamentację właśnie na papierosy oraz alkohol. Przywołać 

należy także dane związane z nabywaniem dodatkowo poza zakupem na kartki. Najczęściej 

wymienianymi produktami „dokupywanymi” były mięso/wędliny – 46% następnie papierosy – 43% 

mało – 34%, pozostałe 28% podano dla cukru, cukierków i tłuszczy zwierzęcych. Ponad 50% 

respondentów deklarowało, że nie nabywa dodatkowych ilości artykułów objętych systemem 

kartkowym. Archiwum Taylor Nelson Sofres Ośrodek Badania Opinii Publicznej (ATNS OBOP), 

3/263, Opinia o zakupach w systemie kartkowym, Warszawa, 25 styczeń 1983 r.; K. Hagemejer, 

Ekonomiczne i społeczne…, s. 53-55; [brak inf. o. aut.], Informacje, „Perspektywy” 1982, nr 16, s. 5. 

113
Ciekawe zamienniki wprowadzono w województwie poznańskim. Żyletki było można zamienić  na 

skarpety lub rajstopy czy pończochy. Na Białostocczyźnie, natomiast mieszkańcy chcąc zakupić 

herbatę musieli nabyć także cukier. J. Kotarski, Co stacja to inna reglamentacja, „Veto” 1982, nr 2,  

s. 2. 

114
W 1981 r. w niektórych województwach system kartkowy obowiązywał na masło, kaszę i makaron,                        

zanim została wprowadzona centralna reglamentacja na te artykuły. [brak inf. o aut.], Pierwsze dni 

sprzedaży na kartki. Przemysł i handel niedostatecznie przygotowane do reglamentacji, „Życie 

Warszawy” 1981, nr 81, s. 2. 

115
M. Fuszara, Prawne aspekty reglamentacji, w: Umowa…, s. 120-121. 
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o zasady ministra handlu wewnętrznego i usług, stosowanie form sprzedaży sterowanej, jakim 

był system talonów
116

.  

 

Wydawane przez ministra handlu zakazy wprowadzania lokalnej reglamentacji nie przynosiły 

rezultatów. Z uwagi na spadek wartości pieniądza towar był coraz więcej warty. Papierosy, 

wódka, obuwie robocze stały się lepszym środkiem płatniczym niż złotówka. Szczególnie  

na wsi, rozwijała się wymiana naturalna – towar za towar
117

. W 1983 r. powoli zaczęto znosić 

reglamentację towarów. Przestały obowiązywać karki m.in. na używki, tj. papierosy  

i alkohol, a także słodycze. Bez ograniczeń można było już także kupić środki czystości. 

Brakiem konsekwencji ustawodawcy wykazali się przy znoszeniu reglamentacji na tłuszcze. 

W czerwcu 1983 r. zniesiono je, aby pod koniec roku je przywrócić
118

. Jedną z ostatnich 

decyzji rządu Rakowskiego było zniesienie w sierpniu 1989 r. systemu reglamentacyjnego. 

Ostatnim zadaniem instytucji dystrybuujących kartki było wypłacenie ekwiwalentu tym, 

którzy nie wykorzystali swoich przydziałów z lipca 1989 r.
119

 Zniesienie reglamentacji było 

istotne nie tylko, dlatego, że umożliwiało konsumentom zakup towaru w takiej ilości, jakiej 

go potrzebują, ale aby ograniczyć koszty związane z procesem jego tworzenia, tj. zniesienie 

kosztów obciążających państwo. Z obsługi systemu – zaangażowanie znacznej liczby osób 

przy drukowaniu kartek i ich transporcie, dystrybucji do poszczególnych województw, 

zakładów pracy, rejonów obsługi mieszkańców. Rozliczanie wydanych kart zaopatrzenia  

oraz kontrola sklepów
120

. Sporządzenie listy wszystkich produktów reglamentowanych jest 

trudne. Można jednak wykazać te dobra, które dla polskiego społeczeństwa były kluczowe. 
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[brak inf. o aut.], Likwidacja regionalnych form reglamentacji towarów, „Życie Warszawy” 1982,   

nr 190, s. 1-2. 

117
M. Przybylik, Reglamentacji historia najnowsza,  „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 47, s. 6. 

118
Reglamentacja na alkohol, papierosy oficjalnie została zniesiona 21 III 1983 r., a na cukierki –  

25 IV 1983 r. M. Fuszara, Prawne aspekty…., s. 121. 

119
A. Zawistowski, Bilety do sklepu…, s. 400. 

120
ANN, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie (MHWiU), sygn. 10/8, Warunki 

odejścia od sprzedaży reglamentowanej mięsa i jego przetworów czerwiec 1986, k. 1-2; K. Hagemejer 

reglamentację w 1981 r. ocenia jako zasadną i spełniającą ważne funkcje w systemie gospodarczym  

i społecznym. Jednak została ona podważona reformą cen z lutego 1982 r. Natomiast lata 1982-1984 

nie miały już uzasadnienia społecznego. K. Hegemajer, Ekonomiczne i społeczne…, w: Umowa…,   

s. 57-58. 
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Wymienić należy przede wszystkim mięso i jego przetwory. „Problem mięsny” ciągle 

przebijał się w powojennym życiu społeczno-gospodarczym
121

.  

 

Mięso i jego przetwory odgrywały istotną rolę w polityce gospodarczej powojennej Polski. 

Produkty te miały charakter „uprzywilejowany”. Należały do nielicznych, które obejmowały 

dotacje państwowe, których celem było wsparcie ich produkcji. Pomoc obejmowała zarówno 

zakłady państwowe, jak i rolników produkujących do skupu. Taka polityka miała zadanie 

prewencyjne, gdyż niedobory tych produktów wzbudzały największe niezadowolenie 

społeczne, które swój wyraz dały w protestach w 1970, 1976 i 1980 r.
122

 

 

Bardzo istotnym elementem życia Polaków lat 80. XX w. był rozbudowany system 

reglamentacyjny. Zatem warte jest sprawdzenia, czy wpływał on na jakość życia? Jak 

społeczeństwo polskie oceniało ten system? Czy dla konsumenta był działaniem mającym 

poprawić jego możliwości zaopatrzeniowe, kończąc na opinii obywateli o szansach zniesienia 

reglamentacji? Próby odpowiedzi na te pytania, można szukać, m.in. w sondażach ośrodka 

OBOP.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań z czerwca 1981 r. – 84% respondentów oceniało 

wprowadzenie systemu kartkowego za słuszne, a tylko 10% uważało, ·że wprowadzenie 

kartek było złe. Dodatkowo większość ankietowanych przyznała, że ich domy są lepiej 

zaopatrzone w żywność niż przed wprowadzeniem reglamentacji. Negatywnie natomiast 

                                                           
121

Zob. więcej na temat zaopatrzenia po wojnie: M. Pasztor, Problemy aprowizacyjne w Polsce  

w latach 1945-1970 jako temat pogłosek i dowcipów politycznych, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi 

w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, 

pod red. H. Konopka, D. Boćkowskiego, Białystok 2004; D. Jarosz, Trudności aprowizacyjne jako 

wyznacznik świadomości i zachowań robotników polskich (1945-1970), w: Robotnicy przemysłowi  

w realiach PRL, pod red. G. Miernika,  S. Piątkowskiego, Radom 2005. 

122
 Wśród postulatów zgłaszanych w sierpniu 1980 r. przez strajkujących robotników Wybrzeża było, 

m.in. wprowadzenie kartek na mięso. Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów 

wystąpień pracowniczych w latach 1970 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), zebr. i oprac. B. Chmiel,  

E. Kaczyńska, Warszawa 1998, s. 190, 193; Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej 

Solidarności. 16 sierpnia 1980-30 czerwca 1981, t.1, wybór, wstęp i oprac. J. Luszniewicz,  

A. Zawistowski, Warszawa 2014, s. 68; R. Sobiech, Reglamentacja w świetle badań opinii publicznej, 

w: Umowa…, s. 87. 
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system kartkowy oceniono pod względem oszczędności czasu poświęconego na zakupy 

żywności. Respondenci stwierdzili, że po wprowadzeniu kartek, zakupy zajmowały więcej 

czasu dla 39% i tyle samo wyniosło dla opinii – mniej czasu. W latach 1981-1982 aprobata 

dla reglamentacji była bardzo wysoka, wahała się w granicach 80%. W 1982 r. wynosiła aż 

90%. Wyjaśniano to sprawniejszym działaniem sprzedaży detalicznej. Ponad połowa 

badanych, uznała za łatwo dostępne, następujące produkty reglamentowane: cukier, artykuły 

zbożowe, masło, wódka, margaryna, a także mięso
123

.  

W liście od czytelnika, nadesłanym do redakcji „Echa Dnia”, jako odpowiedź na artykuł,  

na temat wprowadzenia kartek na mięso, mieszkaniec województwa kieleckiego przyznał,  

że należy jak najszybciej wprowadzić racjonalizowanie tego artykułu. Stwierdził również,  

że […] zróbmy właśnie i z zaopatrzeniem w mięso tak samo jak z cukrem. Każdy będzie miał 

pewność ze coś będzie mógł wykupić raz w tygodniu przynajmniej, bo obecnie bywa tak,  

że Kto ma czas to [postoi] kupi sobie, i to nawet dwa razy, a drugi psioczy na wszystko,  

bo i jest racja wszyscy jednakowo pracujemy, dlaczego jeden może się obejść, a drugi tylko 

pomarzyć? […] Podzielmy jednakowo dla wszystkich. Tego na pewno życzy sobie większość 

społeczeństwa
124

.  

 

W kolejnym z listów kielczanka napisała […] niech będzie to niewielka ilość mięsa 

przydziałowego, ale przynajmniej będę mieć gwarancję, że otrzymam swój przydział […] 

Wprowadzenie kartek na mięso ułatwi życie ponadto wszystkim kobietom pracującym i tak już 

zapracowanym ponad siły. Większość z nas kończy pracę w godz. 14.30-15. Po dotarciu  

do miejsca zamieszkania i zajęciu kolejki za mięsem jest się bardzo odległym w kolejce,  

w związku z czym [nie bardzo] można już co kupić
125

.   

 

                                                           
123

Pół roku przed wprowadzeniem reglamentacji, czyli w październiku 1980 r. 71% respondentów 

opowiedziało się za realizacją tego pomysłu. ATNS OBOP 29/191, Społeczna ocena proponowanych 

norm przydziału mięsa i tłuszczów w kartkowym systemie sprzedaży, Warszawa 9-10 października  

1980 r.; tamże, 25/216, Opinie o systemie reglamentacji produktów spożywczych, 26 maja 1981 r.; 

tamże, 38/298, Ocena zaopatrzenia w żywność, 17 maja 1983 r.; tamże, 3/263, Ocena zaopatrzenia  

w żywność, 16 listopada 1982 r. 

124
APK, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” – Kieleckie Wydawnictwo 

Prasowe w Kielcach (RSW „P-K-R”- KWP), sygn. 324, [List z 3 października 1980 r.], k. 6-7. 

125
Tamże [List  z 4 października 1980 r.], k. 57-58. 



49 
 

Władze miejskie przyznały, że sposób prowadzenia sprzedaży reglamentowanych artykułów 

żywnościowych był przez kielczan krytykowany. Problem rozprowadzania kart na mięso  

i wędliny narastał, w szczególności wśród rencistów i emerytów. W 1981 r. władze Kielc 

podjęły decyzję o wydawaniu kart dla tej grupy mieszkańców w czterech punktach miasta. 

Doprowadziło to według sekretarza KM PZPR do powstania dużych napięć społecznych. 

Szczególnie w dwóch punktach, w których wydawano karty, tj. przy ul. Zagórskiej oraz  

na Osiedlu Czarnów tworzyły się ogromne kolejki osób starszych i fizycznie 

niepełnosprawnych. Oczekiwali oni przez wiele godzin na otrzymanie kart uprawniających  

do zakupu mięsa i wędlin. W marcu 1981 r. podczas posiedzenia Egzekutywy KM PZPR 

przyznano, że przy wydawaniu kart zaopatrzenia pogwałcono wszelkie zasady organizacyjne, 

nie towarzyszyło temu żadne przygotowanie sztabowe
126

. Artykuły mięsne lepszych gatunków 

w dalszym ciągu było trudno zakupić. W  1986 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiła 

poprawa dostępności wieprzowiny. W opinii ankietowanych (powyżej 80%) pozostałe 

produkty były ogólnodostępne, można było je sprzedawać bez kartek
127

. Reglamentacja 

spowodowała, m.in. wzrost spożycia, niektórych objętych nią artykułów, a innych drastyczny 

spadek
128

. Od wprowadzenia sytemu kartkowego i podwyżek cen w 1982 r. do połowy  

1984 r. najbardziej zmieniło się spożycie używek (poza papierosami)
129

. Ponad 72% 
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APK, KM PZPR, sygn.555, Referat Egzekutywy KM PZPR w Kielcach na Plenum w dniu 21 

kwietnia 1981 r. na temat „założenia polityczno-organizacyjne kampanii wyborczej”, Kielce kwiecień 

1981 r., k. 37; APK, KM PZPR, sygn.  577,  Protokół nr 8/81 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR   

w Kielcach odbytego w dniu 28 marca 1981 r., k. 85-87. 

127
ATNS OBOP  2/87, Ocena zaopatrzenia w żywność, 25 listopada 1986 r. 

128
Obok reglamentacji na zmiany w spożyciu w poszczególnych rodzinach wpływały podwyżki cen 

(przykładowo w 1982 r.), a także trudności rynkowe. 

129
W 1981 r. obniżyło się głównie spożycie artykułów będących przedmiotem reglamentacji, a więc 

artykułów żywnościowych, alkoholu, tytoniu (z pośród miejskich gospodarstw miejskich  

za wyjątkiem gospodarstw emeryckich) oraz artykułów z zakresu higieny osobistej. W następnym 

roku nastąpił spadek wydatków o ¼, co przekładało się na obniżenie możliwości zaspokojenia 

potrzeb. Nie zawierały one potrzeb związanych z zakupem tzw. dóbr konwencjonalnie niezbędnych,  

a więc alkoholu i wyrobów tytoniowych. W mniejszym stopniu zredukowano wydatki związane  

z zaspakajaniem potrzeby żywnościowej, ogrzewania, oświetlania mieszkań oraz higieny osobistej  

i zdrowia. W największym stopniu natomiast spadek objęły wydatki na realizację potrzeb związanych 

z mieszkaniem, ubieraniem się, kulturą i wypoczynkiem (głównie w gospodarstwach domowych) oraz 

z posiadaniem i użytkowaniem środków transportu (przede wszystkim w gospodarstwach 
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ankietowanych stwierdziło, że w ich gospodarstwie pito mniej alkoholu, w ponad 68% mniej 

kawy, a ponad 58% – zjadano mniej cukierków i czekolady. W wyniku zastępowania jednych 

artykułów innymi – tańszymi lub bardziej dostępnymi na rynku, wzrosła konsumpcja 17 

artykułów. W tym najbardziej mleka, żółtych serów, twarogów, śmietany i świeżych 

warzyw
130

.  

 

Uwzględniając poziom spożycia mięsa i jego przetworów można w latach 1975-1986  

wyodrębnić na dwa podokresy. Lata 1975-1980 to okres bardzo wyraźnego wzrostu spożycia 

                                                                                                                                                                                     
pracowniczych). Wynikiem tego rodzaju decyzji gospodarstw domowych był wzrost w 1982 r. udziału 

wydatków na żywienie, alkohol i tytoń, opał, ogrzewanie i energie elektryczną, a spadek wydatków na 

wszystkie pozostałe potrzeby konsumpcyjne. W analizowanej strukturze spożycia można  doszukać 

się działania prawa Engla, w myśl którego spadek dochodów ludności powoduje wzrost udziału 

wydatków na dobra służące zaspakajaniu potrzeby żywieniowej. Pewną osobliwością był wzrost 

wydatków na napoje alkoholowe, a także częściowo na wyroby tytoniowe. W latach 1981, jak i 1982 

nastąpił ich szybki wzrost. Już bowiem w 1981 r. dynamika wydatków na zakup alkoholu (a także 

tytoniu) była w ujęciu nominalnym w gospodarstwach emeryckich wyższa niż na jakąkolwiek inną 

potrzebę. W ujęciu realnym natomiast wzrost zakupów alkoholu był prawie identyczny ze spadkiem 

wydatków na kulturę i wypoczynek. Charakterystyczne prawidłowości zarysowały się również  

w nabywaniu wyrobów tytoniowych przez gospodarstwa emeryckie. W gospodarstwach, w których 

wydatki na zakup papierosów były poprzednio stosunkowo niewielkie, zaczęły począwszy od 1981 r. 

gwałtownie wzrastać, pomimo znacznej podwyżki cen papierosów. Ten wzmożony wykup nie był 

podyktowany upowszechnianiem się nałogu palenia czy picia alkoholu w wśród emerytów, ale samym 

zakupem ich. Było to spowodowane reglamentacją. Ograniczyła ona wyraźnie możliwość 

zaspakajania tej potrzeby wśród palaczy oraz osób spożywających napoje alkoholowe. Ponadto  

wpłynęła na rozpowszechnienie się zwyczaju nabywania papierosów wśród osób do tej pory 

niepalących. Często po pewnym czasie artykuły te stawały się przedmiotem wymiany na inne 

deficytowe towary lub traktowano je jako środek płatniczy za wykonanie usług. Powyższe tendencje 

nie wystąpiły w równym nasileniu w gospodarstwach domowych, w których najwyższą dynamiką  

również (w ujęciu nominalnym) charakteryzowały się w 1981 r. wydatki właśnie na alkohol i tytoń. 

Nie było to jednak rezultatem świadomego wyboru, lecz wpływem reglamentacji. Racjonowanie tych 

artykułów wymuszało ograniczenie ich konsumpcji. R. Milic-Czerniak, Zaspokojenie potrzeb 

konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Gospodarka Planowa” 1984, 

nr 2, s. 331-332; Zob. więcej na temat zaopatrzenia w: Mechanizmy ekonomiczne kształtowania 

spożycia. Kryzys - próba reform kierunki zmian, pod red. L. Żabiński, Katowice 1991. 

130
G. Smulska, Kto ma mniej na talerzu?, „Życie Gospodarcze” 1985, nr 6, s. 1,6. 
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artykułów mięsnych we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw 

domowych. Wzrost dochodów o 1% powodował wzrost spożycia artykułów mięsa o 0,29%. 

Przeciętne miesięczne spożycie artykułów w ciągu miesiąca na 1 osobę w 1980 r. osiągnęło 

poziom: w gospodarstwach pracowniczych – 5,5 kg, gospodarstwach emerytów i rencistów – 

6,1 kg. Lata 1981-1982 przyniosły spadek spożycia mięsa, którego poziom w 1982 r. był  

o ok. 1,5 – 2,0 kg miesięcznie mniejszy niż w 1980 r. W województwie kieleckim w 1986 r. 

przeciętne miesięczne jego spożycie w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwach 

wynosiło: rolników indywidualnych – 6,17 kg, robotniczo-chłopskich – 5,12 kg, 

pracowniczych – 4,95 kg oraz emerytów i rencistów – 5,93 kg
131

.  

W przypadku oceny – zniesienia ewentualnego systemu reglamentacyjnego w sondażu z maja 

1983 r. – 72% respondentów uznała, że należy dalej utrzymać system reglamentacji, ale tylko 

dla mięsa i wędlin. W 1984 r. zdecydowana większość badanych pozytywnie zaopiniowała 

wycofanie kartek na wszystkie towary objęte nim za wyjątkiem mięsa. Konieczność jej 

utrzymania, ankietowani uzasadniali najczęściej: gwarantuje ona możliwość nabycia towarów 

natomiast jej zniesienie spowodowałoby masowe ich wykupywanie przede wszystkim przez 

osoby posiadające większe zasoby pieniężne (11,7%), ponowne pojawienie się długich kolejek 

(7,5%), zapobiega spekulacji (5,0%), gwarantuje racjonalne zakupy (3,9%)
132

.  

Ankietowani udzielili informacji na temat czasu, w którym zostanie zniesiona reglamentacja. 

10,2% badanych sądziło, że w przeciągu 1-2 lat, 33,5% – 3-5 lat, 34,8% – powyżej 5 lat,  

a 11,3% twierdziło, że system kartkowy ogóle nie zostanie zniesiony
133

.  
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AAN, Ministerstwo Rynku Wewnętrznego w Warszawie(MRW), sygn., 6/1, Warunki odejścia…,  

k. 8-9; APK, KW PZPR, sygn. 4409, Uwagi do opracowania „Handel – Rynek – Konsumpcja 

Makroregionu Południowo-Wschodniego, k. 128; AAN, IRW, sygn. 322, Rynek wewnętrzny                       

i konsumpcja, bp.  

132
AAN, Urząd Rady Ministrów w Warszawie (URM), sygn. 222/338, Szansy zniesienia reglamentacji 

w świetle sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, grudzień 1984 r., k. 5-6. 

133
W 1983 r. opinia na temat zniesienia reglamentacji wśród społeczeństwa wyglądała podobnie. 

Większość badanych była za wycofaniem tego systemu, ale za wyjątkiem mięsa i wędlin w granicach 

50% za wyłączeniem podano masło, słoninę, smalec. ATNS OBOP, 3/263, Opinie o zakupach…;  

AAN, URM, sygn. 222/338, Szansy zniesienia reglamentacji w świetle sondażu Centrum Badania 

Opinii Społecznej, grudzień 1984 r., k. 5-6. 
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1.1.4. Kształtowanie cen w latach 1980-1989 

 

Sytuacja polityczna w omawianym okresie przyniosła drastyczne podwyżki cen, przede 

wszystkim żywności, puste półki sklepowe, długie kolejki chcących nabyć jakikolwiek 

towar
134

. Próby przełamania kryzysu władze podjęły w ramach planów gospodarczych  

w latach 1983-1985 oraz 1986-1990. Wyniki odbiegały od założeń, podejmowane 

                                                           
134

Ówczesną sytuację ukazuje jeden z artykułów, w którym przedstawiono miesiąc z życia rodziny 

miejskiej (czteroosobowej). Jak się zmieniły ich wydatki, jak podwyżki cen wpłynęły na budżet 

domowy, co było dla nich w dalszym ciągu osiągalne, a co już nie. Opisywana rodzina utrzymywała 

się z jednej pensji. Całkowity dochód miesięczny rodziny Z. wyniósł w lutym 13 392 zł, łącznie  

z dodatkiem rodzinnym na żonę i dzieci oraz rekompensatami. Wydatki jakie ponosili to:  

świadczenia – 1386 zł, światło i gaz – 430 zł, RTV – 40 zł, miesięczny bilet męża Pani Z. – 100 zł 

oraz kieszonkowe dla dziecka – 100 zł i męża – 200 zł, łącznie świadczenia wynosiły 2 256 zł. Jak 

podkreślała Pani Z. mięso było najpoważniejszym wydatkiem (do wydatków obowiązkowych 

zaliczała również kartki). Na mięso i wędliny wydała 2 980 zł, przy czym średnio dla rodziny dziennie 

wypadało po 30 dkg tego produktu. Przeciętnie, za każdy kilogram zapłaciła poniżej 300 zł. Na masło 

średnio przeznaczała ok. 600 zł (2 kg po 300 zł, polskiego nie było przez cały miesiąc). Smalec –  

60 zł, cukier – 7 kg po 46 – 322 zł, mąka 4 kg – po 24 – 96 zł, przetwory zbożowe – 1kg kaszy 

gryczanej 70 zł, 1 kg ryżu  30 zł. Cukierki, na wszystkie kartki – 1 kg – 150 zł, dwie czekolady –  

120 zł. Masło roślinne – 35 zł, margaryna 34 zł, dwa oleje słonecznikowe – 160 zł. Dwa mydła –  

36 zł i 1,20 kg proszku („Fala” 85 zł  i węgierski 29 zł) – 114 zł. Papierosy „Klubowe” 24 paczki po 

17 zł, co dawało łącznie 408 zł, butelka wódki – 380 zł. W tym miesiącu Pani Z. zakupiła jedną, drugą 

kartkę wymieniła z sąsiadem na dwa proszki do prania, ponieważ 1,20 kg nie wystarcza. Ogółem na 

kartki wydała 5655 zł. Średnio na pieczywo dziennie wydają 30 zł, czyli 840 zł miesięcznie, 

zmieników spożywali 10 kg tygodniowo za łączną kwotę 720 zł. Z uwagi na braki mięsa Pani Z. była 

zmuszona zastąpić go rybami (wędzony dorsz, który początkowo kosztował 54 zł następnie wzrósł do 

114 zł), papier toaletowy kosztował 20 zł. Razem wszystkie wydatki wyniosły 13 894 zł, czyli  

o 500 zł został przekroczony dochód rodziny. Pani Z. w sytuacji, w której brakowało pieniędzy na 

zakupy, wykorzystywała wecki, hodowała w domowych warunkach warzywa. Ponadto Państwo Z. nie 

pili kawy (tylko zbożowa), nie kupowali żadnych czasopism, w teatrze byli ostatni raz 10 lat temu,  

a na kulturę, oświatę, wychowanie, sport, turystykę i wypoczynek wydali w lutym 40 zł,  

(tyle wynosiły opłata abonamentowa). Według Państwa Z. w każdym innym miesiącu niż lutym, za te 

same pieniądze, trzeba było żyć 2 lub 3 dni dłużej. W. Markiewicz, Za co kupić resztę?, „Polityka” 

1982 nr 5, s. 1, 4.  
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przedsięwzięcia nie były w stanie przezwyciężyć narastającego kryzysu ekonomiczno-

społecznego
135

. 

Zjawiskiem, które destabilizowało rynek wewnętrzny lat 80. XX w. była inflacja
136

. Władze 

próbowały hamować jej rozmiary poprzez ustalanie cen obowiązujących w handlu 

uspołecznionym
137

. Jednak systematycznie pogarszały się wskaźniki gospodarcze, czego 

rezultatem były kilkunastoprocentowe spadki produkcyjne i szybko narastający proces 
                                                           
135

W 1983 r. władze próbowały przeciwdziałać inflacji poprzez wzrost produkcji rynkowej towarów                 

i usług. Starano się także zahamować tempo wzrostu cen. Następował dalszy wzrost cen detalicznych 

na skutek niedostatecznych dostaw rynkowych, przy jednoczesnym szybkim tempie wzrostu 

przychodów ludności. AAN, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie (KPRM), 

sygn. 9/64, Ocena…, bp.; J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski…, s. 346; Narastał nawis 

inflacyjny, po 1985 r. nastąpiła początkowo poprawa równowagi rynkowej, jednak 1988 r.  na skutek 

szybkiego wzrostu wynagrodzeń, ponownie nasiliły zjawiska inflacyjne. J. Kaliński, Kryzysogenny 

charakter..., s. 142. 

136
Bez uzdrowienia pieniądza nie ma uzdrowienia gospodarki, co oczywiście nie gwarantuje „cudu 

gospodarczego”. Jednak przywołując stare powiedzenie, że chcąc zniszczyć doszczętnie kraj, najlepiej  

i najszybciej osiągnie się cel, niszcząc jego pieniądz. Istotą fundamentu gospodarki jest operowanie 

autentycznym pieniądzem. W polskich warunkach to co krążyło w obrocie bezgotówkowym, nie było 

pieniądzem. Nie był przekładalny na gotówkę nawet nie wymienialny między sobą, między różnymi 

bowiem kategoriami tej swoistej skali punktowej nie ma równoznaczności. Stefan Bratkowski 

przyznał, że pieniądz przestał być miernikiem czegokolwiek, żadnych wartości w pieniądzu się  

nie wyrażało. Przy niskich płacach, stanowiących nieistotny element kosztów, pojawił się pieniądz bez 

pokrycia, ponieważ machina produkcyjna nie wytwarzała tego, co „centrum” uważało za potrzebne.  

W ten sposób brakowało elementarnych produktów: wyżywienia, mieszkań, odzieży.  S. Bratkowski, 

Tylko o pieniądzu, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 10, s. 7;  E. Skalski, Pod szyldem reformy, 

„Tygodnik Powszechny” 1987, nr 36, s. 2. 

137
Innym z działań podjętych przez władze było wprowadzenia tzw. podatku od ponadnormatywnego 

wzrostu wynagrodzeń (PPWW), popularnie zwany „popiwkiem”. Miał on na celu ograniczyć 

nadmierny wzrost płac. „Popiwek” często utożsamiany jest z tzw. planem Balcerowicza. Jednak   

wprowadzony został znacznie wcześniej jako obciążenie na Państwowy Fundusz Aktywizacji 

Zawodowej  w 1984 r., a od 1986 r. już obowiązywała nazwa podatku od ponadnormatywnego 

wzrostu wynagrodzeń. W okresie transformacji gospodarczej „popiwek” wykorzystywano do walki  

z recesją.  W tym czasie PPWW wywołał niezadowolenie w części społeczeństwa, w szczególności 

związki zawodowe domagały się jego zmienienia. B. Otte, Podatkowe obciążenia wynagrodzeń, 

„Zeszyty Naukowe AE im. K. Adamieckiego” 1993, nr 129, s. 49;  A. Dudek, Historia polityczna 

Polski 1989-2015, Kraków 2016, s. 156-157.  
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inflacyjny, który przerodził się w hiperinflację
138

.  Jak się wydaje, rozmiar inflacji było 

można zauważyć we wzroście cen na targowiskach czy bazarach. Poziom wzrostu cen  

w latach 1980-1989  ilustruje wykres 1. Ukazuje, że apogeum kryzysu nastąpiło w 1982 r., 

kolejne lata do 1986 r. wykazywały zbliżone tendencje, wzrost następuje w 1988 r.  

a związane było to z wprowadzaniem kolejnych podwyżek cen detalicznych. Podniesienie cen 

na ogromną skalę wystąpiło w 1989 r. – ze 150 do 350. 

 

Wykres 1. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1980 – 1989 

 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Roczne wskaźniki cen towarów konsumpcyjnych i usług 

konsumpcyjnych w latach 1950-1989, www.stat.gov.pl. 

 

Najbardziej dotkliwym społecznie i rujnującym gospodarkę były: wzrost inflacji  

i niezrównoważenie rynku konsumpcyjnego. Próby przywracania równowagi w tej sferze, 

przy pomocy kolejnych „operacji cenowo-dochodowych” w latach poprzedzających 1989 r. 

były nieudane i przyczyniły się przy silnych presjach rewindykacyjnych do otworzenia 

nierównowagi, przy coraz wyższym poziomie cen. Po „operacjach cenowych” z 1982 r. 

poziom inflacji utrzymał się w latach 1984-1985 w granicach 15% rocznie. Od 1986 r. 

procesy inflacyjne zaczęły się nasilać, a równocześnie pogłębiała się nierównowaga rynkowa. 

Wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1986 r. wynosił 17,7%,  

w 1987 r. 25,2%, a w 1988 r. już 60,2%. Rok 1989 przyniósł niespotykane dotychczas 

spotęgowanie zjawisk inflacyjnych, które w drugim półroczu przerodziły się w hiperinflację. 

Poziom cen detalicznych wzrósł w skali roku o 244%, w tym, w grudniu w porównaniu  

                                                           
138

W opinii Jana Solarza źródłem hiperinflacji było przekonanie, że w gospodarce planowej nie było 

miejsca na inflację. Odrzucenie, że w socjalistycznej gospodarce mogą występować takie same 

zjawiska, jak w gospodarce kapitalistycznej, prowadziło do pełnego zerwania więzi ekonomicznych. 

Przyczyniło się to do powrotu handlu wymiennego oraz zastąpienia pieniądza krajowego walutą 

zagraniczną. J. Solarz, Widmo hiperinflacji, „Nowe Drogi” 1989, nr 4, s. 43. 
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z grudniem 1987 r. – 7,4 krotnie, a w przypadku cen żywnościowych o 313%. Główną 

przyczyną była błędna „operacja cenowo-dochodowa” przeprowadzona w 1988 r. Jej 

mankamentem była mała skuteczność instrumentów ograniczających nadmierny  

i nieuzasadniony wynikami produkcyjnymi wzrost płac oraz niedocenienie siły społecznej 

presji na wzrost przychodów pieniężnych ludności. Wpływ miało także uwolnienie cen latem 

1989 r.
139

 Dotyczyło to artykułów spożywczych, na które obowiązywały ceny urzędowe. 

Polak krócej pracował na chleb, mąkę, kaszę, cukier, mleko, masło, sery, a także mięso 

(kartkowe). Znacznie zdrożała pralka automatyczna. W 1986 r. Polacy pracowali na nią 351 

godzin i 47 minut, w 1988 r. aż 532 godziny i 39 minut. Rower „Wigry 3” – kosztował  

9300 zł (83 godziny i 2 minuty) w 1988 r. trzeba było za niego zapłacić 36 500 zł. Polak, aby 

zarobić taką sumę musiał pracować przez 125 godzin i 26 minut. W 1986 r. 1 kg. kakao 

kosztował 800 zł, po podwyżce w 1988 r. 6000 zł. Na kilogram tego produktu w 1986 r. 

Polak musiał pracować 7 godzin i 6 minut, w 1988 r. aż 20 godzin i 37 minut. Największy 

wzrost cen nastąpił na artykuły przemysłowe. Ponad dwu-krotnie dłużej niż w 1986 r. trzeba 

było pracować na „malucha”. Właściwie ówczesną sytuację w możliwościach zakupu 

artykułów przez obywateli odzwierciedlało powiedzenie ministra Mieczysława Wilczka: 

złotówka jest dobrą walutą, tylko trzeba tych złotówek mieć bardzo dużo
140

.  

 

Ceny na artykuły konsumpcyjne ulegały przez cały okres lat 80. XX w. wzrostowi. Na terenie 

województwa kieleckiego w podziale na grupy artykułów żywnościowych  

i nieżywnościowych, ceny w latach 1984-1986 wykazywały tendencję do znacznego 

zróżnicowania i tak dla artykułów: żywnościowych, ceny wzrosły o 50,8%, 

nieżywnościowych o 57,4%. Spośród artykułów spożywczych najwyższe podwyżki 

odnotowano na ryby i przetwory o 81,4%, produkty zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie 

o 76,5%. Uznać należy, że na tak znaczy wzrost cen w tych grupach towarowych bezpośredni 

wpływ miał przeważający udział cen umownych. Natomiast dla artykułów, które były objęte 

cenami urzędowymi lub regulowanymi, wzrost cen kształtował się poniżej wskaźnika 

krajowego. Ceny mięsa i przetworów wzrosły o 38,5%. W grupie artykułów 

                                                           
139

AAN, Centralny Urząd Planowania w Warszawie (CUP), sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza w kraju    

w 1989, Warszawa luty 1990,  k. 2; sygn. 6/5, Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 1986-

1988 narodowego planu społeczno- gospodarczego na lata 1986-1990, Warszawa kwiecień 1989,   

k. 116. 

140
Z. Szelińska, M. Starkowski, Godzina pracy, „Veto” 1989, nr 11, s. 5. 
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nieżywnościowych, gdzie przeważały ceny umowne, najwyższe podwyżki odnotowano na 

urządzenia wyposażające mieszkania – o 76,9%. Wysoki procent w dynamice obrotu 

towarami uzyskały artykuły przemysłowe, wynosząc za jedenaście miesięcy 1986 r. – 25%
141

. 

Pojawiło się zjawisko wzmożonego zainteresowania przez społeczeństwo towarami 

nieżywnościowymi: odzieżą, wyposażeniem mieszkań, artykułami sportowo- turystycznymi 

oraz artykułami związanymi z wypoczynkiem. We wrześniu i październiku 1986 r. nastąpił 

wykup towarów w niektórych rejonach kraju. Zjawisko to objęło kilkanaście województw. Na 

posiedzeniu w Warszawie z wiceprezesem RM z grudnia 1986 r. przyznano, że masowy 

wykup towarów uległ znacznemu zmniejszeniu w listopadzie, kiedy to obroty sprzedaży były 

w granicach 30%
142

. Natomiast w latach 1988-1989 dynamiczny wzrost cen zarysował się od 

momentu urynkowienia gospodarki żywnościowej, a szczególnie jej zapowiedź wywołała 

masowy wykup towarów przez ludność
143

. 

 

Zjawisko tzw. psychozy wykupu pojawiło się również w drugiej połowie 1986 r.  

w Kielcach na skutek krążących informacji o przyszłej wymianie waluty oraz kolejnych 

podwyżkach cen
144

. Skala wykupu była na tyle duża, że miastu groziło wejście w nowy rok  

z brakiem zapasów towarów. W latach 1985
145

-1986 najbardziej wzrosły wydatki na cukier  

                                                           
141

Wojewódzki Urząd Statystyczny (WUS), Województwo kieleckie. Rozwój społeczno-gospodarczych 

w okresie kadencji rad narodowych 1984-1987, Kielce, marzec 1988, s. 51. 

142
AAN, URM, sygn. 32/101, Konferencja z wiceprezesem Rady Ministrów w dniu 11 grudnia  

1986 r., k. 8. 

143
WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…, s. 51. 

144
Ostatnie podwyżki cen na niektóre przetwory mięsne oraz zapowiedzi dalszych podwyżek 

wywoływały wśród robotników niezadowolenie i niepokój o pogorszenie warunków materialnych dla 

swoich rodzin. Robotnicy, m.in. z Zakładów Cementowo-Wapienniczych „Nowiny” i Zakładu 

Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” w Sitkówka Nowiny pytali - jak można było podnieść ceny 

wędlin w połowie miesiąca,  kiedy nie wszyscy mają zrealizowane kartki, ci co zdążyli wykupić przed 

podwyżką mają zysk. APK, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej w Kielcach (ROPP PZPR), sygn.7, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w rejonie 

kieleckim, k. 67. 

145
W 1985 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, dotyczące społecznej oceny sytuacji 

gospodarczej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przez respondentów, określonych jako 

spontaniczne – 42% badanych użyło negatywnych sformowań typu” zła”, „niedobra”, 

„nieprawidłowa” – 21,7%, „poniżej poziomu, krytyczna, niezadawalająca” – 7,9%. Dla 19% sytuacja 
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i wyroby cukiernicze o 63%, na przetwory warzywne i grzybowe o 70%. Najwięcej środków 

wydawano na bieliznę osobistą – o 50,3% więcej, urządzenia i wyposażenia do mieszkania  

o ok. 51%. W latach 1985-1989 wśród gospodarstw domowych (pracownicze, pracowniczo-

chłopskie, chłopskie oraz emeryci i renciści) ponad 50% budżetu na żywność przeznaczyli 

emeryci i renciści. Natomiast wydatki na zakup mięsa, ryb i jego przetworów w latach 1985-

1989 w wymienionych gospodarstwach domowych były na zbliżonym poziomie, powyżej 

30%. Jedynie w grupie pracowniczej w 1987 r. przeznaczono powyżej 40%. W 1989 r.  

w budżetach domowych najwięcej przeznaczano na zakup odzieży. Natomiast koszty 

utrzymania rodziny w województwie w 1988 r. wzrosły o 59% a w 1989 r. według wskaźnika 

ogólnokrajowego o 254%
146

.  

 

Według danych WUS ceny artykułów żywnościowych w latach 1988-1989 wzrosły  

o ok. 600%, nieżywnościowe o 514%. W przypadku artykułów nieżywnościowych najwyższe 

podwyżki odnotowano w grupach artykułów tj. tkaniny wełniane i wełnopodobne ok. 450%, 

bielizna osobista o ok. 380%, obuwie skórzane dziecięce – ok. 613% i automaty pralnicze  

o 567%
147

. Zniesienie reglamentacji sprzedaży mięsa i jego przetworów zostało dokonane bez 

                                                                                                                                                                                     
gospodarcza była „trudna, skomplikowana i mało obiecująca”. W odpowiedzi na pytanie, co jest 

podstawą takiej oceny gospodarki, badani w większości wskazywali na sprawy i problemy ich 

dotyczące, czyli sytuacja rynkową i  materialną społeczeństwa. Zaznaczyć należy, że respondenci 

tylko w niewielkim zakresie stan gospodarki łączyli z procesami gospodarczymi. W przypadku opisu 

sytuacji materialnej w skali 7-punktowej, prawie połowa badanych uznała ją za złą, ponad 1/3 – za 

przeciętną, a zaledwie 16% za dobrą. Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych…, s. 143. 

146
WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…, s. 52-53; WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja 

społeczno-gospodarcza 1988-1989, Kielce kwiecień 1990, s. 32; WUS, Województwo kieleckie  

w liczbach, Kielce 1991, bn; Ogólny wskaźnik kosztów utrzymania w gospodarstwie domowym 

(pracownicy zatrudnieni w gospodarce uspołecznionej, chłopskie oraz emeryci/renciści) w 1987 r. 

wynosił odpowiednio 26%, 25% oraz 27%. Po zmianie cen w styczniu 1988 r. w rodzinach 

pracowniczych, emerytów i rencistów wzrost wydatków na podstawowe artykuły żywnościowe, opał, 

energię, czynsz wynosił odpowiednio 50,5%  i 62,6%. AAN, KPRM, Ocena sytuacji gospodarczej…, 

bp; APK, KW PZPR, sygn. 5401, Informacja w sprawie realizacji polityki…, k. 12. 

147
WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 31-31; WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…,                

s. 51-52; APK, KM PZPR, sygn. 607, Protokół z posiedzenia Egzekutywy  KM PZPR w Kielcach 

odbytego 5 grudnia 1986 roku,  k. 1; Faktycznie wzrost cen podstawowych artykułów żywnościowych 

ogłoszono 1 stycznia 1987 r. Pierwsze podwyżki wprowadzono 29 marca na artykuły takie jak:  

mleko, sery twarde i twarogowe, mało, mąka, kasza manna i płatki owsiane, pieczywo, tłuszcze 
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zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów towarów, które mogły zapobiec 

dezorganizacji rynku, powstałej w wyniku powszechnego wykupywania towarów. Istotnym 

czynnikiem było nieokreślenie działań sterujących wpływem pieniądza. Szczególnie mało 

skuteczne okazały się instrumenty ograniczające nadmierny i nieuzasadniony wynikami 

produkcyjnymi wzrost płac. W 1989 r. nastąpiło odwrócenie się wieloletnich tendencji  

w relacjach cen artykułów żywnościowych do cen towarów nieżywnościowych, co ilustrują 

dane zawarte w tabeli 1. Zmiany te, oznaczały szybsze tempo wzrostu cen żywności niż dóbr 

przemysłowych, a to wymuszało ograniczenie popytu na żywność oraz zmianę struktury 

konsumpcji
148

.  

 

Tabela 1. Relacja cen artykułów żywnościowych do cen towarów nieżywnościowych w Polsce  

w latach 1986-1989 

wskaźnik cen/ relacja 

lata 

1986-1988 1989 1986-1989 

wskaźnik cen detalicznych art. żywnościowych (a) 208,4 412,6 859,9 

wskaźnik cen towarów nieżywnościowych (b) 249,1 315,3 785,4 

relacja b:a 119,5 76,1 91,3 

Źródło: AAN, CUP, sygn. 6/6, Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 1986-1989 na tle założeń 

narodowego planu społeczno- gospodarczego na lata 1986-1990, Warszawa czerwiec 1990, bp. 

 

 

 

Ceny zmieniały się z dnia na dzień. Przykładowo, w Skarżysku Kamiennej cena masła  

w przeciągu tygodnia wzrosła z 400 zł do 700 zł. Występowała także duża różnica  

w cenach mięsa i wędlin oferowanych w sklepach Gmina Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” (GS „SCh”) oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”(PSS 

                                                                                                                                                                                     
roślinne, cukier, herbata „Popularna” i „Gruzińska” ponadto wyroby spirytusowe, papierosy oraz 

materiały pędne. 1 kwietnia ogłoszono podwyżki na mięso i jego przetwory oraz węgiel, koks, energię 

elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Na wrzesień i listopad przewidziano podwyżki 

opłat za pobyt dziecka we żłobku, przedszkolu oraz na przejazd komunikacją PKP i PKS. ANN, 

KPRM, sygn. T.11/2, Notatka w sprawie realizacji polityki cen w 1987 roku, k. 1, Harmonogram 

zmian cen detalicznych na rok 1987, k. 10.  

148
AAN, CUP, sygn. 6/6, Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 1986-1989 na tle założeń 

narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990, Warszawa czerwiec 1990, bp. 
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„Społem”). W okolicach Miechowa za 1 kg schabu trzeba było zapłacić w należącym do GS 

sklepie 5 tys. zł, zaś w drugim 4 tys. zł. Podobnie ceny innych gatunków mięsa i wędlin były 

niższe w sklepach GS „SCh” niż w PSS „Społem”. Powodem tych rozbieżności było źródło 

zaopatrzenia w mięso. PSS „Społem” zaopatrywał się w gotowe wyroby w Zakładach 

Mięsnych „Iglopol” w Krakowie. Natomiast GS „SCh” w punktach skupu żywca na terenie 

działania danego oddziału
149

. W listopadzie 1989 r. PSS „Społem” w Kielcach obniżyło ceny 

mięsa, i tak schab z 12 tys. zł podrożał do 10 900 zł, kiełbasa z 10 550 zł do 9900 zł, szynka  

z 19 800 zł do 17 900 zł oraz polędwica z 23 tys. zł do 22 tys. zł. Zwrócić należy uwagę 

również na fakt, że w przeciągu trzech miesięcy cena schabu wzrosła z 4-5 tys. zł do  

12 tys. zł. Nastroje społeczne w 1989 r. dotyczące zaopatrzenia rynku województwa oceniano 

przez władze, jako stale pogarszające się. Nadal występowały braki artykułów 

żywnościowych: cukru, mąki, kasz, tłuszczy. Wypowiadano opinie, że obecne ceny 

najdobitniej świadczą o braku silnej i prężnej władzy oraz słabej gospodarce. Opinia 

społeczna na temat warunków życia w dużej mierze była kształtowana trudną sytuacją 

rynkową. Wypowiedziom ludzi często towarzyszyło „duże zdenerwowanie” oraz „niepokój” 

związku z pogarszającymi się warunkami życia
150

. 

 

1.1.5. „Gospodarka drugiego obiegu” 

 

Gospodarka lat 80. XX w. wykreowała w swojej przestrzeni na niespotykaną do tej pory skalę 

„drugi obieg gospodarczy”
151

. Funkcjonowanie „czarnego rynku”, chociaż nie było 
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Przykładowo obszarem działania Oddziału w Kielcach był teren składających się z gmin i miast: 

Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka, 

Strawczyn, Suchedniów i Zagnańsk oraz miasto Kielce. Poszczególne zarządy WZGS mogły działać   

na terenie innego oddziału, ale tylko wyznaczonym zakresie. Ponadto w ramach porozumień oddziały 

miały możliwość współpracy z jednostkami  z innych województw. APK, Wojewódzki Związek 

Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kielcach (WZGS „SCh”), sygn. 1/71, Regulamin 

organizacyjny Oddziału Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”                

w Kielcach, k. 256. 

150
APK, KW PZPR, sygn. 5122, Informacja dot. o sytuacji społeczno-politycznej w województwie 

kieleckim w dnia 8 września 1989 r., k. 70-71. 

151
Amerykański badacz zajmujący się zjawiskiem gospodarki nieformalnej, Peter Gutman, podkreślił,  

że w literaturze występowały także takie określenia jak: gospodarka podziemna, czarna, nieregularna, 
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zjawiskiem nowym w historii polskiej gospodarki, to w omawianym okresie nabrało 

szczególnego znaczenia. Konsekwencją tego zjawiska było obniżenie wartości rynku 

państwowego, a także oddziaływanie na życie codzienne społeczeństwa. Procesowi temu 

towarzyszyły szeregi działań, mające na celu obejście obowiązującego prawa. Antoni Dudek 

twierdzi, że wraz z upływem czasu narastała bezradność ekipy Jaruzelskiego wobec kryzysu 

                                                                                                                                                                                     
zacieniona, gotówkowa, ukryta, nieewidencjonowana, równoległa, głębinowa, tajemna, niewidzialna, 

dualna oraz gospodarka „tylnich drzwi”. Zjawisko „drugiego obiegu” wyjaśnia jako działalność  

o charakterze rynkowo-towarowym (wytwarzanie na sprzedaż a realizowane przez podmioty 

gospodarujące) będąca poza zasięgiem regulacji państwowej. W literaturze również występuje pojęcie 

gospodarki nieobserwowalnej, obejmująca różne rodzaje działalności ekonomicznej przynoszącej 

dochód, która powinna objąć rachunek produktu narodowego brutto. Drugim określeniem jest 

gospodarka nieoficjalna, zalicza się do niej działalność, z której dochody są ukrywane przed innymi 

rodzajami obciążeń finansowych, nielegalne zatrudnienie, racjonowanie wymiany, kontrola cen, 

wymuszanie sprzedaży. Kolejnym obszarem tej gospodarki jest wytwarzanie dóbr  i usług zakazane 

przez prawo np. produkcja alkoholu. Jednak nie obejmuje ona tylko aspektu ekonomicznego,  

ale również kradzieże z przedsiębiorstw rozmaitych wyrobów, wykorzystywanie dla celów osobistych 

sprzętu należących do pracodawcy (maszyny, telefony, samochody). Mechanizm ekonomiczny 

drugiego obiegu gospodarczego ma charakter rynkowy, z uwagi na to kluczowe znaczenie ma popyt, 

określający zakres transakcji. Gospodarki o mocno zarysowanym braku równowagi stwarzają 

mechanizmy popytotwórcze w drugim obiegu. K. Z. Sowa, Praca na lewo w świetle badań 

naukowych, „Zdanie” 1987, nr 2, s. 55; M. Bednarski, Drugi obieg gospodarczy. Przesłanki, 

mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992, s. 15, 18-19, 23-25, 49. Paweł 

Kozłowski posługuje się terminem gospodarki nieformalnej. Sposób traktowania jej wynikał  

z przyjmowanej definicji gospodarki realnego socjalizmu. Na podstawie analiz często pojawiającą się 

cechą było uznanie empirycznego faktu istnienia gospodarki nieformalnej, po drugie wykorzystywanie 

modelu gospodarki centralnie sterowanej wynikającej z marksistowskiej utopii komunistycznej.  

Z uwagi na to do nieformalnej zaliczano każdą działalność gospodarczą nie kierowaną bezpośrednio 

przez państwo, prowadzona poza sektorem państwowym. Nie miało znaczenia czy była to działalność 

legalna, oficjalna, czy też nieoficjalna i nielegalna. W ten sposób gospodarką nieformalną, stawał się 

cały sektor prywatny. Stając się podstawą drugiej gospodarki, która w stosunku do gospodarki 

pierwszej pełniła rolę komplementarnej, nie substytucyjnej. Wyróżnia to gospodarki realnego 

socjalizmu, powodując że są czym innym niż zachodnie gospodarki, oparte na regulacji rynkowej,  

P. Kozłowski, Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji, Warszawa 2004,  

s. 42-43. 
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gospodarczego, którego rozmiary były trudne do oszacowania. Dodatkowo wpływ na to miało 

poprawianie wyników ekonomicznych na różnych szczeblach gospodarczych
152

. 

Przyczyny funkcjonowania i rozwoju gospodarki nieformalnej w Polsce można podzielić na 

dwie grupy: ekonomiczne i pozaekonomiczne. Spośród ekonomicznych wyróżnić należy te, 

które stwarzały warunki sprzyjające powstaniu i rozwojowi gospodarki „drugiego obiegu” 

oraz te, które stanowiły motywy podejmowania działań w tej sferze. Do podstawowych 

uwarunkowań, które wpływały na rozwój gospodarki nieformalnej zaliczyć należy 

nierównowagę rynkową, złą jakość towarów i usług oraz ograniczenia w równowadze funkcji 

cen. Stałe niedobory środków produkcji i konsumpcji oraz olbrzymie zaniedbania w sferze 

usług w gospodarce centralnie planowanej, zmuszały ludność i przedsiębiorstwa wszystkich 

sektorów do szukania możliwości zwiększenia swoich dochodów i poprawy poziomu 

konsumpcji oraz lepszego zaopatrzenia materiałowo-surowcowego w „drugim obiegu 

gospodarczym”. Do ograniczeń sprzedaży poszczególnych dóbr zaliczyć należy zarówno 

reglamentację oraz przywileje i uprawnienia różnych grup nabywców. Reglamentacja 

ograniczała możliwości zaspokajania potrzeb, zwłaszcza wtedy, kiedy przydziały kartkowe 

nie były wystarczające dla określonych gospodarstw domowych. Gospodarka nieformalna 

była w tych warunkach jedynym źródłem zaspokojenia popytu na dobra reglamentowane
153

.  

  

„Drugi obieg” odbywał się najczęściej na pograniczu prawa czy też miał charakter 

przestępstwa pospolitego. Do form najczęściej występujących należało, m.in. nieformalne 

zatrudnienie w rolnictwie, szczególnie w ogrodnictwie i sadownictwie. Powszechne stały się 

wyjazdy mieszkańców miast do pracy sezonowej przy zbiorze płodów rolnych, owoców  

i warzyw. Podobnie „drugi obieg” w zatrudnieniu występował w budownictwie oraz przy 

wykonywaniu różnego rodzaju usług oraz produkcji. Znaczny udział w tworzeniu gospodarki 

nieformalnej stanowiły również nierejestrowane obroty obywateli polskich za zagranicą. 

Zwykle obejmował on tzw. przemyt turystyczny oraz kwalifikowany, uprawiany przez 

Polaków, pracujących poza granicami kraju oraz specjalnie w tym celu wyjeżdżających. 

Częstym zjawiskiem było wywożenie z Polski waluty obcej oraz srebra i złota. Trudno 
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A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 36. 

153
A. Kozłowicz, H. Mruk, G. Nowaczyk, Przyczyny i konsekwencje drugiego obiegu dochodów, 

„Gospodarka Planowa” 1987, nr 6, s. 262, 264; W. Grzegorczyk, Przyczyny rozwoju i skutki 

występowania gospodarki ukrytej w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 1989, nr 3-6,  s. 20. 
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określić skalę nieformalnej gospodarki. Według danych szacunkowych w 1985 r. „drugi 

obieg” stanowił od 10 do 25% przychodów
154

 nominalnych ludności
155

. 

Polska gospodarka znajdowała się w 1989 r. w stanie głębokiej nierównowagi, która 

obejmowała niemal wszystkie podstawowe sfery działalności ekonomicznej. Szczególnie 

wysokie niezrównoważenie występowało na rynku zaopatrzeniowo-konsumpcyjnym oraz 

inwestycyjnym. Nierównowaga pieniężno-rynkowa przybrała znacznie większe rozmiary niż 

w okresach największego załamania gospodarczego w latach poprzednich. Wzrastał ciężar 

zadłużenia zagranicznego. Rosnący deficyt budżetowy oscylował na granicy załamania 

sytemu finansowego państwa, gdyż ok. 24% wydatków nie znajdowało pokrycia  

w dochodach. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, których coraz szerszy krąg 

odczuwał wzrastające trudności płatnicze. W wyniku deprecjacji dochodów i zasobów 

pieniężnych ubożały coraz szersze kręgi społeczeństwa, a szczególnie: rodziny wielodzietne, 

emeryci i renciści
156

. 

 

W połowie lat 80. XX w. polska gospodarka funkcjonowała w systemie nakazowo-

rozdzielczym, a oddziaływanie rynku na procesy ekonomiczne miało marginalne znaczenie. 

W działalności gospodarczej dominował sektor państwowy, wytwarzający 70% produktu 

krajowego brutto, w tym udział przemysłu stanowił 90%. Państwo sprawowało pełną kontrolę 

nad handlem zagranicznym, decydując arbitralnie o zakresie, kierunkach i opłacalności 

wymiany. Ceny na środki produkcji oraz towary i usługi były administracyjnie ustalane na 
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Źródłem uaktywnienia się gospodarki nieformalnej sprzyjały zmiany w systemie podziału 

dochodów ludności, systemie funkcjonującym w ramach oficjalnej. Jednak kluczową rolą  

w pobudzeniu drugiego obiegu dochodów miała nierównowaga rynkowa. Osoby działające w „drugim 

obiegu”, miały dostęp do dystrybucji towarów oferując oficjalne ceny. Uzyskane dochody, po 

ponownym „przeistoczeniu” się w dobra, wywoływały efekt ubytku podaży, pogłębiały nierównowagę 

ogólną, co zmuszało coraz więcej osób do korzystania z „nieformalnego  rynku”. Ważną rolę  

w pobudzeniu zasobów oszczędności spełniał rynek dewizowy. Przekształcał on nawis inflacyjny  

w aktywny popyt rynkowy poprzez przepływ nadwyżek złotówkowych od osób, które chciały 

utrzymać oszczędności do osób, które chciały je wydać. M. Wiśniewski, Źródła i rozmiary drugiego 

obiegu gospodarczego, „Ekonomista” 1985, nr 6, s. 921. 

155
Oficjalne pierwsze działania władz, w których podjęto próbę zdefiniowania zjawiska było 

powołanie w 1986 r. zespołu do zbadania „nieformalnej gospodarki zarobkowej” A. Bujnicki, Drugi 

obieg – napęd czy hamulec, „Tygodnik Demokratyczny” 1987, nr 34, s. 5. 

156
AAN, CUP, sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza w kraju w 1989 r., Warszawa, luty 1990, k. 2. 
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środki produkcji oraz towary i usługi. Ścisłej reglamentacji podlegał obrót podstawowymi 

dobrami zaopatrzeniowymi i dewizami, co nie sprzyjało racjonalnej gospodarce zasobami. 

Praktycznie nieobecny był kapitał zagraniczny. Nie istniał rynek kapitałowy. W ostatnich 

miesiącach 1989 r. w wielu rejonach kraju została zerwana ciągłość sprzedaży w przypadku 

wielu podstawowych artykułów. Poważnym problemem była postępująca dekapitalizacja 

majątku produkcyjnego i coraz mniejsza konkurencyjność produktów finalnych przemysłu 

przetwórczego. Gwałtowny spadek wartości pieniądza, nieznajdujący pokrycia w podaży 

towarów osłabiał motywację do oszczędzania i nasilał ucieczkę od złotego.  

„Dolaryzacja”
157

 objęła większość ważniejszych transakcji handlowych. Zdecydowana 
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Zjawisko to wystąpiło w klasycznej formie, w okresie hiperinflacji jaka rozwinęła się w Niemczech  

po I wojnie światowej, osiągając szczytowy poziom w 1923 r. „Dolaryzacja” obiegu pieniężnego 

wywodziła swoją nazwę od waluty USA, ale obejmowała także inne waluty wymienialne  

o ustabilizowanych kursach względem tej rezerwowej waluty świata. Zjawisko to występowało  

w praktyce w dwóch podstawowych formach, z reguły wzajemnie się przeplatających, tj. 

bezpośredniej, przy której waluta zagraniczna spełniała w obiegu wszystkie funkcje pieniądza. 

Ponadto pieniężnej, przy której funkcja waluty zagranicznej ograniczała się głównie  

do miernika wartości. Zjawisko ucieczki od krajowego pieniądza lub traktowania w obiegu 

pieniężnym obecnych walut w sposób uprzywilejowany towarzyszyło przede wszystkim wysokiej 

inflacji. Dolaryzacja w Polsce przybierała różne formy, jej legalny proces zapoczątkowano  

w latach 50. XX w. wraz z uruchomieniem eksportu wewnętrznego. Początkowo pod szyldem Banku 

Polska Kasa Opieki SA, później specjalnie w tym celu utworzonego przedsiębiorstwa „Pewex”.  

W latach 1980-1982 umacniały się opinie o słabnącej pozycji polskiej złotówki, co sprzyjało 

rozwojowi tezauryzacji w obcych walutach, zwłaszcza w sytuacji pogarszającej się dostępności  

w zakupie towarów za walutę krajową. Istotniejsze rozszerzenie dolaryzacji obrotów krajowych 

wystąpiło wraz z zapoczątkowaniem reformy gospodarczej w skutek przyznania eksporterom 

uprawnień do dysponowania częściom wpływów uzyskanych z tzw. odpisów dewizowych. Istotnym 

momentem okazało się „uproszczenie” systemu opodatkowania transakcji handlowych związanych  

z prywatnym importem oraz liberalizacją taryfy celnej przywozowej. Spowodowało to wzrost 

prywatnego importu ułatwionego także przez biura podróży, które oferowały dostęp do najbardziej 

atrakcyjnych „bazarów świata”. Zniesienie lub obniżenie ceł na wiele towarów poszukiwanych na 

rynku krajowym, a następnie wprowadzenie scalonego podatku od sprzedaży importowanych 

produktów w wysokości zaledwie 15% ich wartości, zachęcało tysiące ludzi do różnych form 

prywatnego importu, połączonego ze skupywaniem walut obcych i ich wywozem lub transferem za 

granicę za pośrednictwem rachunków bankowych lub w inny sposób. To wszystko spowodowało 

wzrost popytu na waluty wymienialne oraz rozszerzenie dolaryzacji wewnątrz kraju. Szczególnego 
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większość porozumień handlowych dotyczących obrotu nieruchomościami, ziemią oraz 

samochodami dokonywana była w dolarach
158

. Polska dwuwalutowość przyjmowała wiele 

form, z których najważniejsze były nabywanie walut obcych w celu „przechowywania” 

oszczędności, dokonywania transakcji kupna i sprzedaży wielu przedmiotów wartościowych 

głównie mieszkania, samochodów, działek budowlanych, domów mieszkalnych. 

Funkcjonował także system tzw. pożyczek lombardowych, udzielanych zarówno przez osoby 

prywatne, jak i banki PKO S.A. pod zastaw dewizowy. Dla wielu obywateli szansą na 

zachowanie wartości swoich oszczędności, które posiadali w złotówkach było zaopatrywanie 

się w bony dolarowe
159

. Operatywni Polacy dokonywali zakupu w kasach bankowych  

i sprzedawali je z zyskiem. Dynamika wzrostu zasobów dewizowych ludności w latach 1980-

1987 była względnie stała, w sposób wyraźny przyrost nastąpił dopiero w latach 1986-1987. 

Wysoka, za wyjątkiem lat 1981-1983 dynamika wkładów dewizowych w bankach, 

świadczyła o postępującej legalizacji obrotu dewizami
160

.  

                                                                                                                                                                                     
„rozpędu” nabrała dolaryzacja w IV kwartale 1988 r. W celu uwolnienia się od „czarnego rynku” 

walutowego wybrano metodę – uczynienia go rynkiem legalnym. Powstały liczne kantory wymiany 

pieniędzy. Nastąpił gwałtowny wzrost kursu dolara, zwanego od marca 1989 r. kursem wolnym, który 

osiągnął szczytową wielkość w październiku, sięgając 12 000 zł. Niezależnie od postępującej inflacji 

decydujący wpływ na przyspieszenie dolaryzacji krajowego obiegu pieniężnego miały zmiany 

systemowe, polegające na liberalizacji obrotu dewizowego oraz importu bez uprzedniego spełnienia 

warunków, które by zapobiegły silnej erozji złotego, przyśpieszając dodatkowo procesy inflacyjne 

oraz pogłębiając chaos gospodarczy. Dolar stał się faktyczną walutą, za którą ludność kupowała, lub  

w której podawano ceny samochodów, ciągników, nieruchomości, jak i wielu towarów codziennego 

użytku. W. Bień, Dolaryzacja obiegu pieniężnego a nierównowaga gospodarcza, „Gospodarka 

Narodowa”, 1990, nr 1, s. 9-12. 

158
AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena procesów gospodarczych w 1994 r. na tle lat 1990-1993, Warszawa, 

maj 1995, k. 215; tamże, sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza kraju…, k.  27. 

159
W połowie czerwca 1988 r. trzy oddziały PKO w Warszawie i jeden w Katowicach rozpoczęły 

działalność sprzedaży i kupna bonów towarowych. Można było sprzedać bez udokumentowania źródła 

ich uzyskania. Zastępca dyrektora PKO przyznał, że 80% klientów kupowało głównie sumy od 50 do 

100 dolarów. P. Tarnowski, Bony dla każdego, „Polityka” 1988, nr 30, s. 9. 

160
Szerzej ujmując zjawisko dwuwalutowości w Polsce można było obserwować proces 

przekształcania się systemu pieniężnego w tzw. system dwuwalutowy. W ujęciu ilościowym 

dwuwalutowość  to system pieniężny państwa, w którym funkcjonują w obiegu wewnętrznym 

(legalnie i nielegalnie) przynajmniej dwie waluty – dwa rodzaje pieniądza. Rozwój systemu 

dwuwalutowego mógł się rozwijać poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych za dewizy, obok 
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Na proces przekształceń ustroju gospodarczego w Polsce znaczący wpływ miało też istnienie 

i funkcjonowanie niektórych rozwiązań formalno-prawnych oraz instytucjonalnych 

gospodarki rynkowej w całym okresie powojennym. Obowiązywał i w ograniczonym zakresie 

stosowany kodeks handlowy, przepisy określające swobodny obrót gospodarczy w sektorze 

prywatnym, w tym „ceny wolnorynkowe” itp. Istniały i działały też, chociaż w wąskim 

segmencie gospodarki spółki prawa handlowego i cywilnego
161

.  

 

Wraz ze zmianami politycznymi w 1989 r. przyszły i gospodarcze. W lipcu 1989 r. rząd 

Rakowskiego przyjął plan gospodarczy, w którym zakładano, m.in. urynkowienie gospodarki, 

przekształcenie własności państwowej w inne formy własności, w tym prywatną
162

. 

                                                                                                                                                                                     
Pewex-u istniało wiele przedsiebiortsw sprzedających różne towary i usługi za waluty wymienialne.  

P. Boguszewski, Dwuwalutowość w wybranych krajach świata. Wniosek dla przebudowy systemu 

pieniężnego w Polsce, Warszawa 1989, s. 2-3, 11, 13-14; W. Krasucki, Taki pieniądz, taka 

gospodarka, „Perspektywy” 1989, nr 7, s. 15.  

161
AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena procesów…, k. 216. 

162
Uwzględniając polityczny profil Rakowskiego oraz jego deklarację można przypuszczać, że w jego 

zamiarach była chęć budowy systemu opartego na kontroli państwa w niektórych dziedzinach życia 

gospodarczego. Jak się wydaje ówczesnym władzą bliskie były rozwiązania węgierskie – zakładało 

pewną równoległość w przemianach politycznych i gospodarczych, jednak bez funkcjonowania 

hegemonicznej roli jednego organizmu, jakim w polskich warunkach była „Solidarność”. Oprócz 

podobieństw istniało wiele zasadniczych elementów, które odróżniały sytuację w Polsce i na 

Węgrzech. Paweł Kowal podkreśla, że Węgry były uważane za jedne z najbardziej liberalnych 

reżimów komunistycznych, które to nie doświadczyły stanu wojennego czy „Solidarności”. Wręcz 

przeciwnie przechodził w tym okresie dłuższy czas stabilizacji określany „gulaszowym 

komunizmem”. Według P. Kowala rządy Kádára należy traktować jako próbę legitymizacji władzy 

poza sferą polityczną, poprzez zapewnienie lepszych warunków gospodarczych niż w pozostałych 

państwach komunistycznych. Chroniczny kryzys ekonomiczny w Polsce praktycznie wykluczał 

podobną drogę. Wariant węgierski polegał na powiązaniu reform politycznych z rekonstrukcją 

gospodarczą, był próbą tworzenia socjalistycznej gospodarki rynkowej. Mimo wszystkich posunięć 

gospodarka węgierska nie przeszła do zasad wolnorynkowych. Na początku lat 80. XX w. potrzeba 

spłat zadłużenia zagranicznego oraz importu dóbr konsumpcyjnych wymusiły na władzy ręcznego 

sterowania przedsiębiorstwami, aby uzyskać produkcję na eksport. Udzielano subsydia na produkcje 

deficytową. P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego  w latach 

1986-1989, Warszawa 2012,  s.  382, 385, 436-437; J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012,  

s. 759.                                                                                                                                     
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Prowadzona przez lata polityka transferu środków z regionów „bogatych” do „biednych” 

spowodowała, że polska gospodarka w 1989 r. charakteryzowała się relatywnie niewielkimi 

zróżnicowaniami regionalnymi, zarówno w sferze tworzenia, jak i podziału dochodu 

narodowego
163

.    

 

W 1989 r. rozpoczęła się transformacja gospodarcza. Uwolniono wówczas większość cen 

oraz zniesiono wiele ograniczeń w gospodarce. Należy raz jeszcze podkreślić, że  

w latach 80. XX w., zwłaszcza w drugiej połowie, wystąpił w Polsce rozwój 

dwuwalutowości. Dwuwalutowość „przenikała” w coraz większą liczbę dziedzin życia 

ekonomicznego przy jednocześnie rosnącej legalizacji dwuwalutowości.  

 

1.2. Struktura demograficzna województwa kieleckiego i Kielc  

w latach 1980-1989 

Kielecczyzna
164

 w 1989 r., zajmowała szóste miejsce pod względem obszaru (9,2 tys. km2)   

w stosunku do pozostałych województw
165

. Powierzchnia Kielc wynosiła 109,6 km
2 

(stan  

z 1988 r.)
166

. Obszar miasta został po raz ostatni powiększony w 1979 r. o Dąbrowe, 

Dobromyśl, Dyminy, Domaszowice, Niewachlów, Posłowice, Zagórze, Zalesie i Sitkówkę. 

Łączna powierzchnia przyłączonych obszarów wynosiła 5474 ha, w większości były to tereny 

użytkowane rolniczo. Miasto w ten sposób powiększyło się ponad trzykrotnie o użytki rolne  

i ponad dwukrotnie pod względem gospodarstw rolnych. Nie oznaczało to analogicznej 

zmiany w strukturze zawodowej społeczności, ponieważ tereny te z natury 

swojej  charakteryzowały się przeważającym odsetkiem ludności utrzymującej się ze źródeł 

pozarolniczych
167

.  
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AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena procesów…, k.  410. 

164
Zob. więcej na temat potencjału gospodarczego poszczególnych miast województwa kieleckiego  

w okresie PRL w: A. Kozak, Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna miast województwa 

kieleckiego, „Studia Kieleckie” 1991, nr 2. 

165
WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 46. 

166
APK, MRN, sygn. 88, Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu wyborczego PRON oraz 

ramowego programu MRN na lata 1984-1988, k. 27. 

167
 Na przełomie 1979/80 Kielce powiększyły swoje terytorium osiągając obecny kształt. APK, MRN, 

sygn. 113, Program poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców terenów przyłączonych,  

k. 229. 
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1.2.1. Liczba ludności i struktura wykształcenia 

  

Od 1979 r. w strukturze ludności województwa kieleckiego nie zaszły zasadnicze zmiany
168

. 

W latach 80. XX w. nastąpił zauważalny wzrost w liczbie mieszkańców zarówno 

województwa, jak i w Kielcach
169

, co przedstawia tabela 2. W przypadku miasta 

wojewódzkiego ze 185,3 tys. w 1980 r. do ponad 213 tys. w 1989 r. Szczególny wzrost  

w liczbie ludności zauważa się pod koniec omawianej dekady. Otóż z 208,1 tys. w 1986 r. do 

213 tys. w 1989 r. 

 

Tabela 2. Liczba ludności w województwie kieleckim i w Kielcach w latach 1978-1989 

lata województwo kieleckie Kielce 

1978 1058,7 164,6 

1980 1068,7 185,3 

1982 1087,3 192,5 

1983 1093,6 196,9 

1984 1101,4 200,5 

1985 1107,9 203,4 

1986 1112,6 205,9 

1987 1115,6 208,1 

1988 1124,8 211,1 

1989 1126,1 213,0 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: APK, WRN, sygn. 56, Charakterystyka demograficzna…, k. 49; 

APK, WUS, sygn. 3365, Ludność wg płci wieku i miast w 1980 r., Ludność wg płci i miast  

w 1980 r., k. 20, 99; WUS, sygn. 3389, Stan ruchu naturalnego w 1981 r., Ludność wg płci, wieku  

i miast w 1981 r., k.1,16; WUS, sygn. 3405, Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w 1982 r., Ludność 

wg płci, wieku i miast w 1982 r. k. 1,4; WUS, sygn. 3419, Stan, ruch naturalny, wędrówkowych ludności  

w 1983 r., Ludność wg płci, wieku i miast w 1983 r. k. 1,9; WUS, sygn. 3435, Stan ludności w 1984 r., 

Ludność wg płci, wieku i miast w 1984 r., k. 29; WUS, sygn. 3530, Stan ruch naturalny i wędrówkowy 

ludności w 1989 r., k. 1; Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1986, s. 36, 366; Rocznik Statystyczny 

Województw, Warszawa 1987, s. 23, 307; Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1991, s. 134.  

 

                                                           
168

APK, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach (WRN), sygn. 56, Charakterystyka demograficzna  

i społeczno-zawodowa ludności w wieku 15-29 w woj. kieleckim,  k. 50. 

169
Według pierwszego powszechne spisu po II  wojnie światowej w 1946 r. – miasto liczyło 49 960 

mieszkańców. W 1960 r. Kielce liczyły 89 600 a w 1970 r. już 126 204. Na początku lat 60. XX w. 

liczba mieszkańców przekroczyła 100 tys., podwojenie tej liczby nastąpiło po 20 latach w 1984 r. 

Wówczas Kielce stały się jednym z tych miast, które liczyły 200 tys. mieszkańców. B. Piasecka-

Janowicz, Obraz demograficzny miasta Kielce w świetle sześciu spisów powszechnych z lat 1950-

2002, w: Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, 

pod red. E. Słabińskiej, Kielce 2010, s. 102-103.   
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Na podstawie tabeli 3 można zaobserwować, że zarówno w województwie kieleckim, jak  

i Kielcach kobiety stanowiły ponad 50% ogółu ludności. Odsetek kobiet na Kielecczyźnie  

w 1980 r. wynosił 548,3 tys. i w porównaniu z 1989 r. wzrósł o 28,9 tys. W przypadku Kielc, 

w tym samym okresie nastąpił wzrost o 1011 kobiet. Liczba kobiet przypadających na 100 

mężczyzn w 1987 r. wynosiła 105. Według danych WUS wskaźnik feminizacji przez okres 

1983-1989 nie uległ zmianie, wynosząc 105
170

.  

 

Tabela 3. Podział ludności ze względu na płeć - ludność według płci w woj. kieleckim i w Kielcach  

w latach 1980-1989 

lata 
województwo kieleckie Kielce 

Ka udział % Mb K udział % M 

1980 548,3 51,3 48,7 520,4 97,6 52,7 47,3 87,7 

1983 557,7 51 49 533,9 103,1 52,4 47,6 93,8 

1986 569,6 51,2 48,8 543,0 107,7 52,3 47,7 98,2 

1989 577,2 51.6 48,4 548,8 1108,6 52,2 47,8 1020,3 

a- K-kobiety 

b- M-mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o: APK, WUS, sygn. 3365, Ludność wg płci i miast w 1980 r.,  

k. 99; sygn. 3419, Ludność wg płci i miast w 1983 r., k. 9,12; WUS, sygn. 3530, Ruch naturalnych  

i wędrownych ludności w 1989 r., k. 2; Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1981, s. 24; Rocznik 

Statystyczny Województw, Warszawa 1986, s. 38-39; Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1987,  

s. 22, 289.  

 

 

W województwie kieleckim wzrastał odsetek ludzi młodych, w wieku produkcyjnym, 

szczególny przyrost nastąpił w grupie 20-29 lat. W 1983 r. stanowili oni ok. 16% ogółu 

mieszkańców. Udział najmłodszej populacji (wieku przedprodukcyjnym) także wzrastał.  

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 największy przyrost narodzin, a nawet rodzaj 

„małego boom urodzeń” lat 80. XX w., miał miejsce w 1983 r.
171

 W mieście wojewódzkim  
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 WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…, s.10; WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 8. 

171
W 1982 r. wystąpił w Polsce wzrost urodzeń. Było ono kontynuowane w 1983 r., a nawet  

w 1984 r., chociaż w tym ostatnim okresie ponownie pojawił się spadek natężenia urodzeń. Wpływ na 

wzrost urodzeń w omawianym czasie miało kilka czynników. Jednym z nich według Marka 

Okólskiego był wzrost zawieranych związków małżeńskich, który trwał od  1981 r. do końca kwietnia 

1982 r. W porównaniu do 1981 r. nastąpiło zwiększenie płodności małżeństw, zarówno zawartych, jak 

i istniejących wcześniej, była wyższa niż w 1981 r. W pewnym przybliżeniu ocenić można, że ok. 

połowy przyrostu liczby urodzeń w latach 1982 i 1983 została spowodowana przez wzrost liczby 

zawartych małżeństw. Inni autorzy wskazywali, że jedną z głównych przyczyn było „echo” wielkiego 

przyrostu naturalnego z lat 50. XX w. będącego pokłosiem sytuacji demograficznej po wojnie. APK, 
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w 1983 r. odnotowano jeden z najwyższych wskaźników przyrostu naturalnego w całym 

województwie
172

.  

 

Tabela 4. Ludność według wieku w woj. kieleckim i w Kielcach w latach 1980-1989 

lata wiek województwo kieleckie Kielce 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

wiek przedprodukcyjny: 

0-4 

5-9 

10-14a 

7-15 

 

96,9 

89,2 

77,9 

 

17,4 

15,6 

 

23,6 

wiek produkcyjny 

18-44b 

20-29a 

40-49a 

45-59b 

60-64 

 

 

180,3 

124,6 

 

41,7 

 

85,0 

 

 

28,5 

4,6 

 

wiek poprodukcyjny 

w tym: 

65-69a 

65 i więcejb 

 

 

42,9 

 

 

 

13,9 

 

 

1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiek przedprodukcyjny : 

0-2b 

0-4 

3-6b 

5-9 

7-14b 

 

 

100,7 

 

92,7 

 

 

110,7 

 

143,9 

 

248,4 

wiek produkcyjny: 

18-59 kobietyb 

18-64 mężczyźni 

20-29a 

40-49a 

50-59a 

 

173,9 

113,4 

126,3 

 

 

 

61,7 

58,5 

wiek poprodukcyjny: 

60-64a 

65-69 

60 i więcej kobietyb 

65 i więcej mężczyźni 

49,8 

36,7 

 

 

12,7 

4,8 

 

1986 

wiek przedprodukcyjny, w tym: 

0-2 

3-6 

10-14 

15-17 

 

58,0 

80,0 

147,4 

46,9 

 

10,3 

15,0 

28,1 

9,6 

wiek produkcyjny, w tym: 

18-19 

18-64 

40-49 

60-64 

 

46,9 

 

110,9 

55,5 

 

 

124,0c 

                                                                                                                                                                                     
Komitet Miejski PZPR w Kielcach (KM PZPR), sygn. 584, Demografia,  k. 137; M. Okólicki, 

Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom. Warszawa 1988, s. 237-242. 

172
APK, MRN, sygn. 50, Uchwała nr XXXIII z czerwca 1983 r., k. 48. 
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wiek poprodukcyjny, w tym: 65 i więcej 123,6 18,9d 

 

1989 

wiek przedprodukcyjny, w tym: 

0-4 

5-9 

10-14 

 

87,0 

100,2 

96,2 

 

15,2 

18,8 

18,7 

wiek produkcyjny, w tym: 

25-29 

40-44 

60-64 

 

75,7 

73,8 

58,3 

 

14,8 

16,5 

8,4 

wiek poprodukcyjny, w tym: 65-69 
 

46,7 

 

5,8 

a- dla województwa 

b- dla m. Kielce 

c- w tym kobiety 18-59 

d- w tym kobiety w wieku 60 lat i więcej 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, WUS, sygn. 3365, Ludność wg wieku, płci i miast w 1980 r.,  

k. 20, sygn. 3419, Ludność wg wieku w 1983 r., Ludność wg płci i wieku w niektórych miastach  

w 1983 r., k. 12, 40, 52; Tamże, sygn. 3530, Ludność wg płci i wieku w niektórych miastach 1989 r.,            

k. 3,15; Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1981, s. 18,19, 512; Rocznik Statystyczny Województw, 

Warszawa 1984, s. 31, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 1987, s. 28, 29, 289. 

 

 

W strukturze demograficznej Kielc znaczny odsetek stanowili ludzie młodzi w wieku 

produkcyjnym. Wpływ na tę sytuację miała m.in. migracja ludności. Równocześnie zwiększał 

się odsetek ludzi w wieku 60 lat i więcej, determinując tym proces starzenia się 

społeczeństwa
173

. Dla porównania wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w 1986 r. 

w stosunku do roku poprzedniego wynosił 101,2% (0-2 lata) i 102,6% (16-17 lat). Natomiast 

w wieku produkcyjnym (mężczyźni: 18-64 lat, kobiety 18-59 lat) wzrósł o 101%. 

W przypadku osób w grupie poprodukcyjnej (mężczyźni ponad 65 lat, kobiety ponad 60 lat) 

wzrost wynosił 102,5%
174

. 

 

Omawiając zagadnienie stanu ludności na Kielecczyźnie warto zwrócić uwagę także  

na poziom wykształcenia mieszkańców. W województwie kieleckim w 1978 r. osób, które 

posiadało wyższe pełne wykształcenie było 6774 osób. Ludność Kielecczyzny  

w zdecydowanej przewadze posiadała wykształcenie podstawowe pełne – 325 978. Natomiast 

mieszkańców, którzy posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe było 115 994, a średnie-
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W województwie kieleckim odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym szacowany był                     

w 1987 r. na 151 tys. osób, czyli ok. 13 % populacji. Z tych danych przybliżonych, znaczna liczba,  

bo ok. 20% wymagało różnego rodzaju pomocy społecznej. APK, WRN, sygn. 488, Opinia Komisji 

Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych WRN dotycząca problemów opieki społecznej w województwie 

kieleckim w 1987 r., k. 4, 

174
APK, MRN, sygn. 80, Zmiany demograficzne w Kielcach w 1986 r. (tabela), k. 45. 
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zawodowe – 84571
175

. Osób z wyższym wykształceniem w 1984 r. było 40 tys., w tym 

19 600 tys. kobiet. Natomiast liczba mieszkańców legitymujących się średnim wynosiła  

178 900 tys. osób, z tego 106 100 tys. stanowiły kobiety. Mieszkańców Kielecczyzny, którzy 

zdobyli wykształcenie zasadnicze zawodowe było 147 tys. osób, wśród nich znajdowało się 

48 300 tys. kobiet. Województwo kieleckie zamieszkiwało 359 200 tys. osób, które 

ukończyło tylko szkołę podstawową, z tego 190,4 tys. stanowiły kobiety
176

. Jak wynika  

z powyższych danych, w województwie kieleckim występowała przewaga mężczyzn 

legitymujących się wykształceniem wyższym niż kobiet, jednakże różnica ta nie była 

znaczna. Na Kielecczyźnie natomiast było więcej kobiet, które posiadały wykształcenie 

średnie. 

 

Na podstawie powszechnego spisu ludności z 1988 r.
177

 osób z wyższym wykształceniem  

w województwie kieleckim było 44 843, z czego 22238 stanowiły kobiety. Średnie 

wykształcenie posiadało 192 312 osób. Tu występowała zdecydowana przewaga kobiet 

(115839). Odwrotne proporcje były w przypadku statystyki dotyczącej wykształcenia 

zawodowego zasadniczego przeważali mężczyźni. 

 

Tabela 5. Wykształcenie mieszkańców Kielc w latach 1970, 1978, 1988 

wykształcenie lata 

1970 1978 1988 

wyższe 5,9% 9,7% 13,2% 

średnie 25,6% 35,0% 38,9% 

zasadnicze zawodowe, 

 w tym podstawowe 

53,1% 48,3% 27,8% 

pozostałe 15,4% 7,0% 3,3% 

Źródło: Raport o stanie miasta Kielce, sierpień 1994, oprac. W. Boberek i inni., s. 36. 
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W województwie kieleckim osób z wyższym wykształceniem pod względem płci, przeważali  

mężczyźni (15 146 osób). Odwrotnie było w przypadku wykształcenia średniego, w tym przypadku 

przeważały kobiety (70 991 osób). WUS, Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego, Kielce 

1981, s. 124. 

176
WUS, Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego, Kielce 1986, s. 164. 

177
Wartości podane obejmowały miasto i wieś województwa. W spisie powszechnym dotyczącym 

warunków mieszkaniowych dla miasta Kielce i województwa kieleckiego w 1988 r. odsetek osób  

z wyższym wykształceniem wynosił 20 837 w tym 100 67 kobiet. Główny Urząd Statystyczny                       

w Warszawie (GUS), Ludność, warunki mieszkaniowe, Warszawa 1990, s. 50; APK, WUS, sygn. 

3943, Ludność według poziomu wykształcenia oraz obciążenia osobami utrzymywanymi, k. 44. 
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Na tle województwa, Kielce nie wyróżniały się w sposób znaczący pod względem poziomu 

wykształcenia. Wśród kielczan przeważały osoby posiadające wykształcenie średnie. Na 

przestrzeni lat 70. i 80. XX w. największy wzrost wystąpił wśród mieszkańców uzyskujących 

wykształcenie średnie z 25,6% w 1970 r. do 38,9% w 1988 r., co przedstawia tabela 5.  

W omawianym okresie nastąpił spadek liczby osób posiadających wykształcenie zawodowe 

oraz podstawowe. Świadczy to o zmianie preferencji kielczan przy wyborze szkół. Powyższe 

danych wskazują, że mieszkańcy Kielc coraz chętniej wybierali szkoły ogólnokształcące,  

by następnie rozpocząć studia.  

 

1.2.2. Migracja ludności  

 

Na liczebność ludności wpływ mają m.in. dzietność, przyrost naturalny, długość życia,  

a także migracja. Omawiając kwestię związaną z przemieszczaniem się ludności  

w latach 80. XX w. należy odwołać się do uwarunkowań gospodarczych, ale także warto 

uwzględnić kontekst prawno-polityczny. Wymienione kwestie, jak się wydaje miały 

przełożenie na rozmiar migracyjny. W tym miejscu należy odwołać się do czasu 

wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Wymuszał on uporządkowanie kwestii 

meldunkowych. Rozmiary migracji w 1982 r. były prawdopodobnie niższe ze względu na 

obostrzenia w przemieszczaniu się obywateli. Ustawa z 1984 r. także mogła wpływać na 

zmniejszenie się rozmiarów migracji poprzez wprowadzenie obowiązku potwierdzania  

o uprawnieniach do przebywania w lokalu
178

. 

 

W 1981 r. saldo migracji między miastami i wsią uległo zmniejszeniu przy jednoczesnym 

spadku osób, które zmieniały miejsce stałego zamieszkania. Znalazło to odzwierciedlenie  

w zmianach wielkości tzw. międzywojewódzkich sald migracji. Podobnie jak w latach 
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Istniało formalne rozróżnienie zameldowania – na pobyt stały i czasowy. Władze wprowadziły ten 

obowiązek zapewne ze względu, aby kontrolować, gdzie w danym momencie znajduje się obywatel. 

Rozwiązanie to prawdopodobnie było również odpowiedzią na braki mieszkaniowe. W województwie 

kieleckim zameldowanych na pobyt czasowy (ponad 2 miesiące) było w 1983 r. 17 052 osób,  

a w Kielcach – 6335 osób.  W pierwszym przypadku w 1988 r. odnotowano 18 852 osób, dla miasta 

wojewódzkiego było to 7504 zameldowanych. Zauważalny jest znaczy wzrost meldunku czasowego 

względem Kielc. APK, WUS, sygn. 3425, Ludność zameldowana pobyt czasowy według 

województw, miast i gmin w 1983 r., k. 1; tamże, sygn. 3519, Ludność zameldowana na pobyt 

czasowy według województw, miast i gmin w 1988 r., k. 1. 
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poprzednich, grupa województw napływowych była nieliczna, a w 1981 r. w porównaniu  

z 1980 r. zmniejszyła się o jedno województwo. Do grupy tej zaliczano województwo: 

stołeczne warszawskie, bielskie, gdańskie, katowickie, miejskie krakowskie, legnickie, 

miejskie łódzkie, poznańskie, rzeszowskie. Ograniczenie przepływów ludności między 

województwami w 1981 r. spowodowało w większości województw znaczące osłabienie 

wpływu migracji wewnętrznych na kształtowanie się stanu i struktury ludności  

w poszczególnych regionach. Zmiana liczby mieszkańców (przyrost rzeczywisty) między 

województwami w 1981 r. wyniósł 9,2‰, czyli był nieznacznie wyższy od analogicznego 

współczynnika w 1980 r. Było to konsekwencją zmian zarówno wielkości przyrostu 

naturalnego jak i salda migracji zagranicznych. Wspomniane wyżej osłabienie intensywności 

strumieni migracyjnych spowodowało także zmiany w wielkości wojewódzkich 

współczynników przyrostu rzeczywistego
179

. 

 

Andrzej Gawryszewski zwraca uwagę, że zmniejszenie się omawianego zjawiska było 

trwającym od 1979 r. kryzysem społeczno-gospodarczym. Składało się na to: stagnacja czy 

niewielki rozwój przemysłu, głęboki kryzys budownictwa mieszkalnego, słabnąca 

atrakcyjność miast
180

.  Jednak jak się wydaje, w przypadku Kielc tendencja była inna. Według 

danych KM PZPR w latach 1980-1984 nastąpił dynamiczny przyrost ludności miasta,  

w wyniku migracji zewnętrznej, co odzwierciedla także dodatnie saldo migracyjne 

utrzymujące się w latach 80. XX w. Dane zawarte w tabeli 6 wskazują, że najwięcej ludzi 

napływało do województwa kieleckiego z innych województw. W okresie 1980-1986 napływ 

wynosił powyżej 6 tys. Natomiast do samego miasta Kielce najwyższy strumień migracyjny 

odnotowano w latach 1980-1983 – powyżej 1000 osób, uwydatnia się on ponownie w 1985 r. 

W ostatnich czterech latach dekady utrzymywał się spadek w napływie ludności, który 

wynosił  nieco powyżej 800 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179

AAN, KC PZPR, sygn. LI/440, Raport – sytuacja demograficzna Polski, Warszawa 1982, bp. 

180
A. Gawryszewski, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985, Wrocław-Warszawa-

Kraków 1989, s. 44. 
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Tabela  6. Napływ ludności do województwa kieleckiego i Kielc w latach 1980-1989 

napływ ludności 

ogółem z innego województwa 

lata województwo kieleckie Kielc województwo kieleckie Kielce 

1980 24741 5008 9925 1388 

1982 21657 3890 8704 1159 

1983 18456 3730 7355 1192 

1984 17755 3425 6909 1013 

1985 17055 3400 6825 1135 

1986 16154 2723 6178 894 

1987 14990 2613 5413 759 

1988 14328 2390 4986 841 

1989 13273 2543 4635 825 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach w 1980 r., k.1; tamże, sygn. 3394, Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach  

w 1982 r., k, 21; tamże, sygn. 3424, Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach  

w 1983-1984 r., k. 1,2,17, 18; tamże, sygn. 3475, Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach  

w 1985 r., k. 53, 54; tamże, sygn. 3495, Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach w 1986-1989 r.,  

k. 1, 2, 17, 21, 22, 27-28.  

 

 

Dla województwa kieleckiego różnica między liczbą osób napływających a liczbą osób, które 

opuściły region było w latach 1980-1989 ujemna, co obrazuje tabela 7. W przypadku Kielc 

miał na to wpływ również zwiększony przyrost naturalny. Liczba urodzeń systematycznie 

wzrastała, wynosząc odpowiednio w 1980 r. – 3511,  w 1981 r. – 3669, w 1983 r. – 3798 oraz 

w 1984 r. ok. 3800
181

.  

 

Tabela 7. Saldo migracji ludności w województwie kieleckim i Kielcach w latach 1980-1989 

saldo migracji 

lata województwo kieleckie Kielce 

1980 - 3821 +2311 

1982 -3511 +1399 

1984 -1863 +1351 

1987 -2814 +932 

1989 -3499 +879 

(-) ujemne saldo 

(+) dodatnie saldo 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności według 

województw, stanu cywilnego, płci migrantów w roku 1980, k. 5; tamże, sygn. 3424, Migracje wewnętrzne 

ludności według województw, stanu cywilnego, płci migrantów w roku 1980, k. 31; tamże, sygn. 3389, Stan, 

ruch naturalny ludności w roku 1984, k.1; tamże, sygn. 3495, Migracje wewnętrzne ludności w miastach 

liczących powyżej 50 tys. i więcej ludności według województw poprzedniego i obecnego zamieszkania oraz 

płci migrantów w roku 1987, k. 29; tamże, sygn. 3495, Migracje wewnętrzne ludności według województw, 

stanu cywilnego, płci migrantów w roku 1989, k. 3.  

                                                           
181

APK, KM PZPR, sygn. 589, Informacja o zagrożeniach w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

szkół podstawowych w mieście, k. 30. 
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W odniesieniu do odpływu ludności do innego województwa, podobnie, jak w przypadku 

napływu, najliczniej mieszkańcy Kielecczyzny decydowali się opuścić swoje dotychczasowe 

miejsce zamieszkania w okresie 1980-1982. Kielczanie, jeśli już opuszczali rodzinny dom, to 

wybierali głównie inne województwo, jednak skala tego zjawiska była niewielka, co można 

zaobserwować na podstawie danych zawartych w tabeli 8. Analiza migracji pod względem 

płci ukazała, że wśród napływających do województwa oraz Kielc przeważały kobiety. 

Jednak różnica względem mężczyzn była niewielka. Pozwala to przypuszczać, że głównie na 

Kielecczyznę w latach 80. XX w. przybywały rodzinny, najprawdopodobniej wiązało się to  

z czynnikami ekonomicznym
182

. Wyjazd z województwa czy samych Kielc miał bardzo 

zbliżoną strukturę.  

 

Tabela 8. Odpływ ludności do województwa kieleckiego i Kielc (w tym do innego województwa) w latach 

1980-1989 

odpływ ludności 

ogółem do innego województwa 

lata województwa kieleckie Kielce województwo kieleckie Kielce 

1980 28562 2697 13746 1268 

1982 25168 2491 12215 1177 

1983 20461 2088 9360 931 

1984 19618 2074 8772 953 

1985 18525 1786 8295 834 

1986 18339 1805 8363 893 

1987 17804 1681 8229 845 

1988 17917 1658 8375 810 

1989 16772 1664 8134 839 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach w 1980 r., k. 18; tamże, sygn. 3394, Migracje wewnętrzne ludności w miastach w 1982 r., k. 19; 

tamże, sygn. 3424, Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach w 1983 r., k. 2; tamże, sygn. 3475, 

Migracje wewnętrzne ludności w miastach i gminach w 1984-1985 r., k. 17, 18; tamże, sygn. 3495, Migracje 

wewnętrzne ludności w miastach i gminach w 1986-1989 r., k. 17, 21, 22, 27, 28. 

 

 

 

Dane z lat 1983-1984 wskazują, że przybywający w tym czasie do województwa kieleckiego 

w ok. 50% wybierali Kielce. Ostatnie lata (1986-1989) prezentują już odmienną tendencję. 
                                                           
182

 Dla potwierdzenia tego zjawiska można przywołać dane z 1980 r., z których wynika, że wówczas  

do województwa kieleckiego wśród przybywających przeważającą grupą byli żonaci mężczyźni   

i zamężne kobiety. APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności według województw, 

stanu cywilnego i płci migrantów w 1980 r., k. 5. 
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Migrujący do województwa w znikomym odsetku decydowali się na osiedlenie w Kielcach.  

W przypadku napływu ludności wiejskiej, ich migracja największa była w 1980 r. i wynosiła 

ponad 16 tys. Wówczas do Kielc przybyła najliczniejsza grupa społeczności, uprzednio 

zamieszkująca obszary wiejskie. Kolejną falę migracyjną, liczącą powyżej 12 tys., 

odnotowano w 1983 r. Zaznaczyć należy, że miasto wojewódzkie dla ludności wiejskiej nie 

było atrakcyjne pod względem miejsca zamieszkania, co można zaobserwować na podstawie 

danych zawartych w tabeli 9. 

 

Tabela 9. Napływ ludności w województwie kieleckim i Kielcach (w tym ze wsi) w latach 1980-1989 według 

płci 

napływ ludności ze wsi 

lata województwo kieleckie Kielce 

 

do woj. kieleckiego 

 

Kielce 

Ka 

1980 

Mb 

13063 2785 
16547 3743 

11678 2223 

K 

1983 

M 

9348 1958 
12057 2544 

9108 1772 

K 

1986 

M 

7533 1275 
10247 1819 

7457 1338 

K 

1989 

M 

6659 1257 
8930 1706 

6614 1286 

a- K- Kobiety 

b- M- Mężczyźni 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1980 r., k. 1, 2, 18; tamże, sygn. 3424, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1983-1984 r., k. 1, 2; tamże, sygn. 3497, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1986-1989 r., k. 1, 16, 28. 

 

Na podstawie tabeli 10 można zaobserwować, że wysoki strumień odpływu ludności  

na wieś wystąpił w okresie 1980-1983. Taki kierunek przemieszczeń można powiązać, m.in.  

z czasem, w którym to zjawisko nastąpiło, otóż z trwaniem stanu wojennego. 

Prawdopodobnie mieszkańcy województwa woleli przeczekać ten czas na prowincji, która 

wielu dawała poczucie bezpieczeństwa. Ludność Kielecczyzny w głównej mierze 

przemieszczała się wewnątrz województwa, z miasta do miasta, ze wsi do miasta, z miasta do 

wsi czy ze wsi do wsi. 
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Tabela 10. Odpływ ludności z województwa kieleckiego i Kielc (w tym do wsi) w latach 1980-1989 według płci 

a- 

K- 

Kob

iety 

b- 

M- 

Męż

czyź

ni 

Źró

dło: 

opra

cow

anie 

włas

ne w 

oparciu o APK, WUS, sygn. 3370, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1980 r., k. 1, 2, 18; tamże sygn. 3424, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1983-1984 r., k. 1, 2; tamże, sygn. 3497, Migracje wewnętrzne ludności  

w miastach i gminach według płci w 1986-1989 r., k. 1, 16, 28. 

 

 

 

W tym miejscu warto przywołać problematykę stereotypu kielczanina, czyli ile wsi jest  

w mieszkańcach Kielc?
183

 Wśród opinii na temat Kielc pojawiały się stwierdzenia,  

że o obliczu miasta decydowała przede wszystkim tzw. ludność napływowa. Podkreślano,  

że znaczna część kielczan była mieszkańcami „formalnymi”, ponieważ posiadali mieszkania 

w blokach, a gospodarstwa na wsi. Zwracano uwagę także na fakt, że w mieście tylko 

pracowali oraz nocowali. Pozostały czas spędzali na wsi. Powodowało to, że bardziej żyli 

rytmem wydarzeń swojej wsi niż tym, co działo się w Kielcach. Obok przyjeżdżających do 

pracy byli także mieszkańcy z okolicznych miejscowości, którzy przybywali do Kielc 

codziennie na zakupy, tworzyli atmosferę ulicy, sklepów, urzędów. Wydaje się, że to właśnie 

przyjezdni nadają ton, ponieważ jest ich tak dużo nastąpiło u nas […] „odmiastowienie”
184

. 

 

 

 

                                                           
183

Te, jak i wiele pytań związanych z szeroko rozumianym stereotypem kieleckim, było przedmiotem 

badań. Rozważania poświęcone temu czy ludzie przybywający ze wsi do Kielc wpływali na kształt 

tego ostatniego, opisane zostały w artykule  autorstwa Grzegorza Miernika, „Wiejskość” i „miejskość” 

w kulturze życia codziennego kielczan po II wojnie światowej, w: Kultura wysoka, kultura popularna, 

kultura codzienności w Polsce 1944-1989, pod red. G. Miernika, Kielce 2010. 

184
W. Tymowski, Kielce-moje miasto, „Echo Dnia” 1988, nr 254, s. 4. 

odpływ ludności do wsi 

lata 
województwo 

kieleckie 
Kielce 

 

woj. kieleckiego 

 

 

Kielce 

 

Ka 

1980 

Mb 

15134 1395 
10319 1408 

13428 1302 

K 

1983 

M 

10306 1045 
8053 1163 

10155 1043 

K 

1986 

M 

9164 908 
7302 899 

9175 897 

K 

1989 

M 

8436 817 
5907 774 

8336 847 
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1.3. Warunki bytowe ludności w latach 1980-1989 

 

1.3.1. Struktura zatrudnienia ( „ukryte bezrobocie”)  

  

W konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 1952 r. w art. 14 zapisano, że praca była 

prawem i obowiązkiem każdego obywatela. W myśl art. 58 każdy obywatel miał prawo  

do pracy i godnego wynagrodzenia
185

.  

 

Rafał Krawczyk przyjął, że zamiast wolnego przepływu siły roboczej w zależności  

od kształtowania się popytu i podaży pracy zostały wprowadzone nowe mechanizmy, tzw. 

„demokracji ekonomicznej”. Interpretował to jako obowiązek każdego obywatela do pracy. 

W tym kontekście rynek zostaje zastąpiony centralnym planowaniem zatrudnienia, a prawo 

do pracy staje się w rzeczywistości obowiązkiem pracy u państwowego pracodawcy. 

Pozostawanie bez pracy było karane. Wysokości płacy nie kształtował rynek, który zanikał na 

skutek braku korelacji między płacą a wydajnością. Autor odwołał się również do prawa 

pracy, które gwarantowało ochronę pracownika przed zwolnieniem. W warunkach 

socjalistycznych miało niwelować niekontrolowany przepływ siły roboczej
186

.  

 

Cechą charakterystyczną rynku pracy w warunkach gospodarki socjalistycznej była nadwyżka 

popytu na pracę nad jej podażą. Jeden z ekonomistów węgierskich tłumaczył to następująco:  

[…] w gospodarce socjalistycznej warto uruchamiać rezerwy siły roboczej, jeżeli tylko 

przyczyniają się do wzrostu produkcji. Nastawienie gospodarki socjalistycznej  

na wzrost produkcji nie jest przyczyną samą w sobie praktycznie nieograniczonego popytu na 

pracę. Właściwą bowiem przyczyną stała się historycznie rzecz biorąc, realizacja wzrostu 

drogą „pogłębiania kapitału […]
187

.  

 

                                                           
185

Konstytucja Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Dz. U. nr 33, poz. 232. 

186
R. Krawczyk, Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Warszawa 1990, s. 29-

30. 

187
Za autorem M. Beszki, A. Stepniak, Ocena „gospodarki równoległej” w krajach socjalistycznych, 

„Gospodarka Planowa” 1984, nr 5, s. 234. 
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W warunkach gospodarki centralnie planowanej, konsekwentnie była prowadzona polityka 

pełnego zatrudnienia
188

. W 1982 r. biura pośrednictwa pracy
189

 skierowały do zakładów pracy 

ok. 55 tys. osób, przy średniorocznej liczbie z lat poprzednich ok. 40 tys. W liczbie tej ok. 

80% skierowań wydano osobom, które odeszły z zakładów pracy w okresie stanu wojennego. 

Trudności w przedsiębiorstwach wynikały również z odejścia pracowników na wcześniejsze 

emerytury. W skali kraju było to ok. 1 mln 300 tys. osób, a w województwie ok. 30 tys. 

osób
190

. Choć odstąpiono od administracyjnych form sterowania zatrudnieniem, to jednak 

wprowadzono zasadę priorytetu przy wydawaniu skierowań do pracy. Najwięcej skierowań 

wydawano do zakładów przemysłowych produkujących artykuły żywnościowe  

i przemysłowe na rynek i eksport, firm transportowych, budownictwa mieszkaniowego  

                                                           
188

AAN, IRWiK, sygn. 326, Pomiar siły wzajemnego oddziaływania handlu zagranicznego i rynku 

konsumpcyjnego, k.118. 

189
Biura pośrednictwa pracy powołano dekretem z 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia. Kolejny 

dekret z 8 stycznia 1946 r. o rejestracji obowiązku prac spowodował, że na kierowników zakładów 

nałożono obowiązek zgłaszania urzędom zatrudnienia, każdego wolnego miejsca pracy oraz każdego 

nowo przyjętego  pracownika. Pośrednictwo pracy realizowały wydziały zatrudnienia i spraw 

socjalnych, terenowych organów administracji państwowej szczebla miejskiego, w tym miast 

wyłączonych z województw. Do zadań ich należało: udzielanie pomocy kandydatom do pracy  

w uzyskaniu zatrudnienia odpowiadającym kwalifikacjom, kierowanie do zakładów pracy kandydatów 

do pracy na zgłoszenie przez nie zapotrzebowania na pracowników, udzielanie poszukującym pracy 

informacji o wolnych miejscach oraz udzielanie  porad zawodowych i organizowanie przygotowania 

zawodowego, a także przekwalifikowania osób poszukujących pracy, kierowanie absolwentów do 

pracy zgodnie z wykształceniem. Pośrednictwo pracy mogło być realizowane albo w formie 

pośrednictwa indywidualnego, albo pośrednictwa za pomocą ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. 

Obok pośrednictwa powszechnego, obejmującego wszystkie osoby poszukujące pracy, w 1983 r. 

wprowadzone zostało tzw. pośrednictwo społeczne. Objęto nim osoby unikające podjęcia zatrudnienia 

w rozumieniu ustawy z 26 października 1982 r. (o postępowaniu wobec uchylających się od pracy), 

osoby zwolnione z zakładów karnych, osoby korzystające ze środków funduszu aktywizacji 

zawodowej, kobiety sprawujące opiekę nad małymi dziećmi, rekonwalescentów po przebytych 

chorobach i urazach oraz inwalidów. Z. Salwa, Prawo pracy PRL…, s. 116-117; Dekret z 2 sierpnia 

1945 r. o urzędach zatrudnienia. Dz. U. nr 30, poz. 182; Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji  

i obowiązku pracy. Dz. U. nr 3, poz. 24.   

190
Autor jednego z artykułów prasowych podał, że w okresie 1981-1982 z pracy odeszło ok. 55 tys. 

osób, w tym 17 tys. kobiet korzystających z urlopu wychowawczego. [brak inf. o aut.], „Nie brak rąk 

– tylko głów”, „Echo Dnia”1984, nr 22, s. 4. 
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i komunalnego oraz usług dla ludności. Niektóre przedsiębiorstwa zwolniono z obowiązku 

korzystania z usług biur pośrednictwa pracy
191

. Postępowanie administracyjne wobec osób 

uchylających się od pracy było regulowane przez rozporządzenia RM z 30 grudnia 1981 r. 

wynikającego z art. 29 dekretu o stanie wojennym. Kolejno na podstawie ustawy z 26 

października 1982 r.
192

, a następnie na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej 

regulacji prawnej w okresie przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Niepracujący byli 

postrzegani jako osoby prowadzące „pasożytniczy” tryb życia, a określano ich „niebieskimi 

ptakami”
193

. Na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od 

pracy
194

 – od 1982 r. do końca grudnia 1983 r. wpisano do ewidencji niepracujących  

                                                           
191

APK, KW PZPR, sygn. 3780, Raport o wynikach wdrażania reformy…, k. 224. 

192
Projekt ustawy o powszechnym obowiązku pracy przewidywał rozwiązania funkcjonujące w NRD, 

Czechosłowacji i na Węgrzech. Na mocy tego przepisu obligatoryjnie kierowano do pracy po 

trzymiesięcznym okresie niezatrudnienia, bez względu na płeć. Powyższa propozycja przez Sejm nie 

została przyjęta. APK, WRN, sygn. 427, Informacja o wdrażaniu do praktycznej działalności ustawy 

sejmowej o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, Kielce, wrzesień 1983,   

k. 170; Ewidencją byli objęci wszyscy niepracujący  mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia, 

natomiast nie przekroczyli 45 lat. Następnie, jeżeli przez okres co najmniej trzech miesięcy nie 

pozostawali w stosunku pracy lub nie pobierali nauki w szkole, byli zobowiązani zgłosić się do 

terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, złożyć wyjaśnienia co do 

powodów pozostawania bez pracy bądź nie pobierania nauki. Osoby, które podlegały obowiązkowi 

ewidencyjnemu, czyli zakładaniu kart rejestracyjnych były także zobowiązane do złożenia 

oświadczenia w Wydziale Zatrudnienia o przyczynach nie podjęcia pracy. Po wpisaniu do ewidencji, 

osoba która w myśl art. 6 uporczywie uchylała się od pracy lub nauki i utrzymywała się ze źródeł 

nieujawnionych lub sprzecznych z zasadami życia społecznego, podlegała wpisaniu do wykazu osób 

uporczywie uchylających się od pracy, zwanym „wykazem” (Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  

o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. Dz. U. nr 35, poz. 229, art.1-3, 6-7). Na 

podstawie rozporządzenia RM z 1983 r. ludzi niepracujących kierowano przede wszystkim do 

przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Rozporządzenie RM z dnia 5 

lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej. Dz. U. nr 9, poz. 47), czyli tych, które zajmowały się produkcją podstawowego 

asortymentu np. żywności.  

193
APK, WRN, sygn. 427, Informacja o wdrażaniu…, k. 169, 171. 

194
Ustawa ta nie wprowadzała powszechnego obowiązku pracy, jak to czynił dekret z 13 grudnia  

1981 r. Osoby podlegające przepisom powyższym nie musiały się zgłaszać z własnej inicjatywy do 

Wydziału Zatrudnienia. Najliczniejszą grupą stanowiły osoby w wieku 20-25 lat. W 1984 r.  
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i nieuczących się 1400 mężczyzn, z których skierowano do pracy ok. 1100 osób.  

W Kielcach ewidencją zostało objętych w 1983 r. 179 osób, z tego 125 zostało skierowanych 

do pracy. W okresie 1983-1984 było to 612 osób. Z ogółu zewidencjonowanych do pracy 

skierowano 487 osób, z czego zakłady potwierdziły rzeczywiste podjęcie zatrudnienia przez 

420 osoby. Względem pozostałych osób miały być zastosowane środki przymusu w wyniku, 

którego miałyby podjąć zatrudnienie. Przede wszystkim kierowano wnioski do kolegium ds. 

wykroczeń, łącznie złożono ich 228, z tego wydział zatrudnienia wniósł o ukaranie 132 osoby 

w z związku z uchylaniem się od pracy
195

. Na przestrzeni całego roku 1986 skierowano  

do pracy ogółem 1204 osoby. Z liczby tej zakłady potwierdziły zatrudnienie 1117 osób.  

Na podstawie ustawy wydział wpisał do ewidencji niepracujących w 1988 r. ogółem 1755 

osób. Do zakładów pracy skierowano 1689 osób
196

. W 1982 r. na jedną osobę poszukującą 

zatrudnienia, przypadało średnio 15 wolnych ofert pracy, w tym dla mężczyzn 73, a dla  

kobiet – 3,7. Większość ofert, jakie proponował rynek pracy, było skierowanych do 

robotników. Stanowiska nierobotnicze stanowiły 7,5% ogółu propozycji. Do zakładów, które 

zgłosiły największe potrzeby kadrowe należały m.i.in. Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu 

Świętokrzyskim – 910 osób, Zakłady Metalowe „Predom-Mesko” w Skarżysku Kamiennej – 

                                                                                                                                                                                     
w Kielcach grupa ta stanowiła 1/3 ogółu osób nie pracujących, która została ujęta w ewidencji 

Wydziału Zatrudnienia. W 50% posiadali oni wykształcenie podstawowe, w 46% wykształcenie 

zasadnicze, a 4% średnie. Druga grupa kształtowała się w przedziale wieku od 31 do 35 lat i stanowiła 

20% ogółu ujętych w ewidencji uchylających się od pracy. W tej grupie 40% osób posiadało 

wykształcenie niepełne podstawowe i podstawowe, 55% wykształcenie zasadnicze, a 5% 

wykształcenie średnie i niepełne średnie. Powody, które najczęściej podawano na okoliczność nie 

podejmowania pracy, to utrzymywanie  się z pracy dorywczej, której wykonywania nie potwierdzano 

zaświadczeniami pracy lub innymi dokumentami. W celu uzyskania informacji o osobach 

niepracujących, współpracowano z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych, komitetami 

osiedlowymi, sołtysami, Wydziałem Spraw Społeczno-Administracyjnych, Izbą Wytrzeźwień. 

Analizowano także te karty, które zostały założone podczas stanu wojennego. APK, MRN, sygn. 122, 

Informacja o wdrażaniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób 

uchylających się od pracy oraz realizacji polityki zatrudnienia Urzędu Miejskiego, k. 163-164, 167-

168.  

195
APK, Urząd Miejski w Kielcach (UMK), sygn. 119, Ogólna sytuacja na kieleckim rynku pracy,  

k. 25; tamże, sygn. 171, Protokół kontroli z Urzędu Miejskiego w Kielcach, k. 70. 

196
APK, WRN, sygn. 137, Informacja o realizacji uchwały nr XVIII-126/86 MRN w Kielcach z dnia 

25 września 1986 r. w sprawie dalszej poprawy bezpieczeństwa, k. 104; tamże, sygn. 303, 

Sprawozdanie z wykonania planu rocznego miasta Kielce za rok 1988, Kielce,  kwiecień 1988, k. 143. 
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242, „Iskra” – 228, Skarżyskie Zakłady Obuwia -110,kielecki „Chemar” – 88 osób. Na 

wojewódzki rynek pracy wywierały wpływ aglomeracje sąsiadujące z regionem kieleckim,  

w tym głównie Górny Śląsk. W 1981 r. zgłosiły one dwukrotnie większe zapotrzebowanie na 

pracowników, pomimo oficjalnego wstrzymania zatrudniania w górnictwie węglowym, 

oferując przy tym zakwaterowanie i wyższe płace
197

. W odniesieniu do 1983 r. nadal 

utrzymywały się dysproporcje między podażą, a popytem na siłę roboczą. W województwie 

kieleckim na jedną osobę poszukującą pracy przypadało średnio w miesiącu 22,7 wolnych 

miejsc. W strukturze ofert pracy dominowały stanowiska robotnicze, co wynikało głównie  

z fluktuacji kadr. Tylko ok. 15% zgłaszanych przez zakłady wolnych miejsc dotyczyło 

nowotworzonych stanowisk pracy
198

.  

 Przemieszczenia zatrudnionych województwa kieleckiego w 1982 r. były udziałem 

zwolnionych w ramach likwidacji stanowisk lub ograniczenia stanu zatrudnienia.  

Na 2021 zwolnionych, 234 osoby pobierały sześciomiesięczne odprawy, w tym 82 z powodu 

braku propozycji pracy i 152 z tytułu podjęcia działalności na własny rachunek, w rzemiośle 

lub indywidualnym gospodarstwie rolnym. W omawianym roku łącznie skierowano do pracy 

48 649 osób, tj. o 11 105 więcej niż w 1981 r. Charakterystyczną cechą przemieszczeń 

zatrudnionych był wzrost fluktuacji, bo aż o 86% zgłaszanych ofert pracy wynikało ze zmiany 

miejsca pracy przez pracowników, a zaledwie 14% z planowanego przyrostu zatrudnienia
199

. 

 

Od początku 1983 r. deficyt na rynku pracy województwa kieleckiego wynosił ok. 8-11 tys. 

osób. W pierwszym półroczu biura pośrednictwa pracy skierowały do zatrudnienia ok. 21 tys. 

osób, tj. 30% więcej niżeli w analogicznym okresie roku 1981
200

. W 1984 r. cechą  

charakterystyczną było występowanie większej liczby zgłaszanych przez przedsiębiorstwa 

ofert pracy i pozostałych na koniec każdego miesiąca niezrealizowanych propozycji 

zatrudnienia wynosząc – średniomiesięcznie 6765 wolnych miejsc. Liczba  

                                                           
197

W Kielcach w miesiącu listopadzie 1982 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 3996, w tym  

3305 dla mężczyzn, 691 dla kobiet. APK, KM PZPR, sygn. 558, Sprawozdanie KM za okres od 6 

czerwca 1981 r. do 6 grudnia 1982 roku, k. 108; APK, KW PZPR, sygn. 3892, Ocena sytuacji 

gospodarczej…, bp. 

198
Przykład zastosowania ekstensywnych metod osiągania wzrostu produkcji. APK, WRN, sygn. 58, 

Wykonanie planu w roku 1983, k. 55. 

199
Archiwum Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach  (ADNIK ), sygn. D-1000-4-83, 

Sprawozdanie z kontroli z dnia 5 luty 1983 r., k. 5-6.  

200
APK, KW PZPR, sygn. 3780, Raport o wynikach wdrażania reformy…, k. 224-226.  
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zarejestrowanych – poszukujących pracy w 1984 r. utrzymała się poniżej liczby wolnych 

miejsc
201

. Z ogólnej liczby ofert pracy – 93,6% dotyczyło stanowisk robotniczych. Średnio  

w roku, na jednego poszukującego pracy, przypadało 21 nie obsadzonych stawisk, natomiast 

urzędy zatrudnienia w 1986 r. zarejestrowały ponad 7 tys. osób. Odnotowano około tysiąca 

wolnych miejsc, więcej niż rok wcześniej. Na jednego zarejestrowanego, poszukującego 

pracy przypadało 26 wolnych miejsc. Tendencja ta utrzymywała się w następnych latach. 

Rynek pracy w województwie kieleckim w 1989 r. dysponował 8900 wolnymi miejscami 

pracy
202

. Starano się łagodzić występujący deficyt siły roboczej poprzez aktywizowanie 

zawodowe emerytów, rencistów, kobiet przebywających na urlopie wychowawczym. Miała to 

być nowa formuła zatrudnienia, przede wszystkim zastosowania niepełnego wymiaru czasu 

pracy. Organizowano wraz z przedsiębiorstwami giełdy pracy. W 1985 r. skierowano do 

pracy 103 emerytów i 63 kobiet przebywających na urlopach wychowawczych. Rok później 

w Kielcach skierowano do pracy 282 osoby w wieku poprodukcyjnym oraz kobiet 

korzystających z urlopów wychowawczych
203

. Stanowiło to znaczny wzrost, ponad 2-krotny 

w stosunku do roku 1985. Świadczyło to o zwiększeniu aktywizacji zawodowej tej części 

społeczeństwa
204

. Dane o ruchu zatrudnionych wskazują, że zarówno w 1984, jak i 1985 r., co 

piąty z zatrudnionych był pracownikiem nowoprzyjętym oraz tyle samo pracowników 

                                                           
201

Według Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wolnych 

miejsc pracy było ok. 8 tys. z tego 7,5 tys. w przemyśle. W Zakładzie Urządzeń Chemicznych 

Armatury „Chemar” w Kielcach dysponowało 300 ofertami pracy, Fabryka Samochodów 

Specjalizowanych „Polmo-SHL” w Kielcach 500 miejscami pracy. Największe braki kadrowe 

występowały w przemyśle maszynowym, odlewniczym, budowlanym i w rzemiośle. [brak inf. o aut.], 

Na Kielecczyźnie ciągle brakuje ludzi do pracy „Trybuna Ludu”, 1984, nr 23, s. 5. 

202
APK, KW PZPR, sygn. 3805, Syntetyczna informacja o tendencjach…, k. 161-162; tamże, sygn. 

3715, Wojewódzka konferencja sprawozdawcza PZPR-1985, k. 164; APK, WRN, sygn. 434, Pismo  

do przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej WRN 31 

październik 1989 rok, k. 191; tamże, sygn. 440, Ocena sytuacji gospodarczej i przebiegu realizacji 

zadań planowanych po 10-ciu miesiącach 1984 r., k. 30. 

203
APK, MRN, sygn.80, Sprawozdanie z wykonania planu rocznego miasta Kielce za rok 1986, 

Kielce, marzec 1987,  k. 24; tamże, sygn. 131, Sprawozdanie z realizacji zadań planu rocznego miasta 

Kielce za rok 1985 z rozliczeniem planu za lata 1983-1985. Sytuacja na rynku pracy, Kielce, marzec 

1986, k. 291. 

204
Tamże, sygn. 134, Informacja o realizacji zadań planu rocznego miasta Kielce za okres trzech 

kwartałów 1986 r., k. 171. 
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zmieniało miejsce pracy. W 1985 r. do Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach
205

 przedsiębiorstwa zgłosiły 22 539 wolnych miejsc pracy, z tego 

aż 19 593 na skutek odejścia pracownika. 20,4% wszystkich zatrudnionych w Kielcach
206

 

zmieniała pracę w ciągu roku. Przemieszczenia te najczęściej odbywały się wewnątrz miasta, 

migracja następowała z przemysłu, budownictwa i transportu do handlu, gospodarki 

komunalnej, mieszkaniowej, do służby zdrowia i do oświaty
207

.  W odniesieniu do ostatniego, 

wpływ miała ogłoszona w 1982 r. Karta nauczyciela
208

, gwarantująca korzystne warunki 

pracy i wynagrodzenie
209

. Częste zmiany pracy przez mieszkańców województwa w jednym  

z artykułów prasowych określono mianem zawodu-turysty. Podstawową przyczyną 

porzucenia i rozwiązywania umowy o pracę były wypowiedzenia pracowników. Stopień 

fluktuacji wynosił 90%. Na Kielecczyźnie prawie 54% wolnych miejsc pracy było wynikiem 
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Wydział Zatrudnienia opracował informator, w którym obok danych o przewidzianej liczbie 

absolwentów kończących uczelnie kieleckie – uwzględnił również wykaz studentów, zbliżających się  

do uzyskania dyplomów w innych uczelniach kraju, zameldowanych w woj. kieleckim (z podaniem 

specjalności i stałego miejsca zamieszkania). Miało to ułatwić zakładom pozyskanie kadr z wyższym 

wykształceniem. Ustalono również wykaz miejscowości i zakładów odczuwających niedobór tego 

typu pracowników. Występowały wszystkie gminy i miasta za wyłączeniem Kielc, Ostrowca 

Świętokrzyskiego oraz Jędrzejowa. Wobec absolwentów medycyny, stomatologii, ekonomii lub 

nauczycieli podejmujących pracę, stosowało się zachęty ekonomiczne. Mieli możliwość uzyskania 

jednorazowego kredytu bankowego na zagospodarowanie w wysokości 120 tys. zł., po upływie 6 

miesięcy od zawarcia umowy o pracę, gwarantowano także pomoc w budowie domu jednorodzinnego 

(udostępnienie działki budowlanej, przydział materiałów budowlanych), nie posiadającym mieszkania 

przysługiwał dodatek w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia na opłacanie czynszu. [brak inf.  

o aut.], Pomoc dla rozpoczynających pracę,  „Słowo Ludu” 1984, nr 267, s. 3.  

206
Kielecki rynek pracy cechował się obok wysokiej fluktuacji kadr, także w dużej mierze udziałem 

pracowników dojeżdżających i dowożonych. APK, KM PZPR, sygn. 557, Stanowisko egzekutywy 

KM PZPR na posiedzeniu z prezydium MRN 24 lutego 1983 roku, k. 64. 

207
[brak inf. o aut.], O pracę wciąż łatwo, „Słowo Ludu” 1985, nr 293, s. 5. 

208
Zmiany jakie wprowadziła ustawa było także obniżenie pensum. W 1972 r., przykładowo 

tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych wynosił 26 godzin,  

dla nauczycieli liceów ogólnokształcących 22 godziny. Po 1982 r. pensum obniżono do 18 godzin 

tygodniowo wraz z 10% dodatkiem wiejskim. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. karta praw  

i obowiązków nauczyciela; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Dz. U. nr 3, poz. 19. 

209
APK, KW PZPR, sygn. 3800, Informacja o realizacji zadań gospodarczych w 1985 r. i pierwszym 

kwartale 1986 roku, k. 26; [brak inf. o aut.], O pracę wciąż łatwo, „Słowo Ludu” 1985 nr  293, s. 5;  
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zwolnień w wyniku decyzji samych pracowników. Statystyka ta ukazuje zjawisko masowej 

wędrówki, „turystyki kwalifikowanej”, a cel jeden wyższe zarobki. Zwrócono uwagę również 

na fakt, że praca zawodowa, jako główne źródło utrzymania straciło rangę. Około 25% 

pracowników dojeżdżało do Kielc spoza miasta. Wśród przyczyn opisywanego zjawiska 

wskazano także omijanie zakładów zamkniętych, w których nie można było wykonywać tzw. 

fuch i „boków”. Poszukujący zwracali uwagę na warunki pracy, znaczenie miało czy będzie 

możliwe „dorobienie” w godzinach pracy oraz czy będzie można opuścić stanowisko pracy  

i „wyskoczyć do kolejki”. Ówczesna praktyka na rynku pracy charakteryzowała się w dużej 

mierze kalkulacją, nie tylko wynikającą z wyższych zarobków, ale z innych możliwości, jakie 

potencjalna praca mogła przynieść pracownikowi
210

. 

W 1987 r. (okres dziewięciu miesięcy) skierowano do pracy 115 osób spośród emerytów, 

rencistów i kobiet przebywających na urlopach wychowawczych
211

. Był to znaczny spadek  

w stosunku do roku poprzedniego. W skali województwa skierowano do pracy w niepełnym 

wymiarze czasu 2570 emerytów i rencistów oraz 196 kobiet wychowujących małe dzieci
212

. 

W maju 1988 r. w Kielcach zorganizowano „giełdę pracy”, w której uczestniczyło 21 

zakładów pracy. Na niej zaoferowano 438 miejsc pracy, na które skierowano 22 osoby, a 50 

osób otrzymało propozycje pracy
213

. Do redakcji gazety „Echa Dnia” w ramach akcji  

„Jak i gdzie dorobić”, zgłaszały się osoby chcące podjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. Byli wśród nich zarówno emeryci, renciści, matki samotnie wychowujące dzieci 

lub przebywające na urlopach wychowawczych, jak i osoby zatrudnione. Dużym problemem  

ze znalezieniem odpowiedniego zajęcia miały zwłaszcza osoby, które skorzystały  

z wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wszyscy, którzy zgłaszali się do redakcji mieli 

nadzieję na uzyskanie interesującej oferty. Zakłady pracy wzbraniały się od zatrudniania  

na „pół etatu”, uznając, że będą mogli w każdej chwili z niej zrezygnować, a to nie było  

                                                           
210

J. Karolczak, Zawód - turysta, „Przemiany”, 1987 nr 10, s. 18-20; APK, KW PZPR, sygn. 4407, 

Stanowisko Wydziału Ekonomicznego i Komisji Ekonomicznej KW PZPR w Kielcach na temat 

„Wykorzystania czasu pracy w 1985 r. i w I kwartale 1986 r.”, k. 9;  [brak inf. o aut.], Za mało nas 

do… pracy, „Echo Dnia” 1985, nr 85, s. 4. 

211
APK, MRN, sygn. 139, Informacja o realizacji zadań planu rocznego miasta Kielc za okres trzech 

kwartałów 1987 r., k. 89. 

212
APK, KW PZPR, sygn. 4409, Sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego planu rocznego. Sytuacja 

na rynku pracy za rok 1987, k.117. 

213
APK, MRN, sygn. 299, Informacja o realizacji zadań planu rocznego miasta Kielce za pierwsze 

półrocze 1988 r. Sytuacja na rynku pracy, k. 68. 
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w interesie zakładów pracy, zależało im na pracowniku, który by pozostał dłużej  

na stanowisku. Podkreślano, że wydział zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kielce w Kielcach 

starał się przekonywać dyrektorów przedsiębiorstw do przyjmowania pracowników  

w niepełnym wymiarze czasu pracy
214

. Poszukiwani byli przede wszystkim pracownicy, 

którzy podjęliby pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Szansą, jaką dawał wówczas rynek 

pracy dla osób szukających zatrudnienia na tzw. pół etatu było zajęcie chałupnicze,  

ale wymagało ono m.in. posiadania własnego sprzętu. Tak było w przypadku ofert 

skierowanych głównie do kobiet, np. przy wyrobie pluszowych zabawek
215

. 

 

Warto postawić pytanie, jakie były powody, dla których nastąpił spadek zainteresowania 

zatrudnieniem, szczególnie, że lata 1985-1986 pokazały, że Polacy wykazywali znaczne chęci 

do podjęcia pracy. Jaka była geneza powszechnej i ponownej aktywizacji zawodowej 

emerytów, w kontekście tego, że władze zachęcały do przechodzenia na wcześniejsze 

emerytury? Prawdopodobnie odpowiedzi należy szukać w panującej sytuacji na rynku pracy, 

czyli znacznej fluktuacji pracowników, a w szerszym ujęciu w niedoborach kadrowych.  

Za tym argumentem może przemawiać fakt, że zarówno emeryci, renciści, jak i kobiety 

wychowujące małe dzieci, podejmowali pracę w niepełnym wymiarze czasu. Mechanizmy 

„reformy” gospodarczej miały przyczynić się do zracjonalizowania zatrudnienia
216

.  

Na kondycję rynku pracy wpływały przejścia na wcześniejsze emerytury, urlopy 

wychowawcze oraz skrócenie wymiaru czasu pracy, który nie został zrównoważony 

wydajnością pracy. W Biuletynie KW PZPR w Kielcach z lutego 1988 r., autorstwa Mariusza 

Gulczyńskiego, zatytułowanego „Społeczne uwarunkowania reformy”, można przeczytać:  

[… ] Uwzględnia się wprawdzie „osłonę socjalną” dla grup najbardziej zagrożonych 

wdrożeniem reguł rynkowych – emerytów, wielodzietnych itp., nie ma natomiast pozytywnego 

                                                           
214

B. Kozieł, Znalezienie pół etatu – trud na cały dzień, „Echo Dnia” 1983, nr 14,  s. 1-2. 

215
[brak inf. o aut.] „Głośny telefon” dzwonił bez przerwy!„Echo Dnia” 1983, nr 25, s.1-2.  

216
Założenia reformy gospodarczej nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Nie nastąpiła 

zwiększona motywacja do pełnego i produktywnego wykorzystania zasobów pracy. Nie pojawiły się 

większe zmiany w liczbie i strukturze zatrudnienia w gospodarce narodowej w przedsiębiorstwach  

i instytucjach. W rzeczywistości „reforma” nie wyzwoliła mechanizmów, prowadzących do 

zmniejszenia nadmiernego zatrudnienia H. Mortimer-Szymczak, Wprowadzenie ogólne zagadnienia 

racjonalizacji zatrudnienia problemu humanizacji pracy, „Acta Universitatis Lodziensis Folia 

Oeconomica” 1986, nr 63, s. 6; T. Przeciszewski, Społeczne aspekty reformy gospodarczej, 

„Ekonomista” 1986, nr 4-5, s. 788. 
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programu pobudzania aktywności zawodowej przez stwarzanie wszystkim zdolnym i chętnym 

do tego szans zaspakajania aspiracji do lepszych warunków bytowych. Zdeterminowani do 

takiej poprawy są jak dotychczas przez reformę skłaniani do przenoszenia się poza główny, 

uspołeczniony sektor naszej gospodarki – do sektora prywatnego, za granicę, aktywizowania 

się w nadgodzinach w formie „fuch” itp.
217

.  

 

Praca w latach 80. XX w. nabierała szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście 

wyjazdów zarobkowych za granicę. Wysyłanie pracowników z jednostek gospodarki 

uspołecznionej do pracy za granicę było głównie związane z realizacją budownictwa 

eksportowego i usług eksportowych. Wyjazd był możliwy, jeśli spełniało się określone 

wymagania kwalifikacji osobistych i zawodowych oraz tzw. praw i obowiązków 

pracowników skierowanych do pracy
218

. Z uwagi na wymogi, jakie stawiano przed 

kandydatami, które były trudne do spełnienia zakłady pracy dopuszczały się nadużyć, w ten 

                                                           
217

APK, KW PZPR, sygn. 3809, Biuletyn KW PZPR w Kielcach, Kielce luty 1988 r., k. 148; 

Powyższy fragment wskazuje, że źródłem dochodu było nie tylko zatrudnienie w gospodarce 

uspołecznionej, ale także poza nią. Jednym ze sposobów na uzyskanie większego wynagrodzenia było 

tzw. dorabianie. Dodatkowe prace poza przedsiębiorstwem państwowym było przykładem 

nieformalnego zatrudnienia oraz jednym z elementów „drugiego obiegu gospodarczego”.  

218
Do pracy za granicę kierował pracowników za ich zgodą generalny wykonawca, generalny  

dostawca lub wykonawca budowy /usługi/ eksportowej, który zawierał umowę z przedsiębiorstwem 

handlu zagranicznego. Zakład pracy, który zatrudniał pracownika skierowanego do pracy za granicę 

udzielał pracownikowi na okres skierowania do pracy urlopu bezpłatnego (Rozporządzenie RM  

z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do 

pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem,  

Dz. U. nr 51, poz. 330, § 2.1, § 3.1). Do pracy mógł być skierowany pracownik, który miał 

odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe potrzebne do wykonywania pracy, w tym 

udokumentowana znajomość języka obcego. Ponadto posiadał co najmniej pięcioletni staż pracy 

zawodowej w kraju (Rozporządzenia RM z 3 września 1984 r. dotyczące wymagań kwalifikacji 

osobistych i zawodowych oraz niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy 

za granicą, Dz. U. nr 45, poz. 243, § 2.1 p.3). Ponowny wyjazd do pracy mógł nastąpić nie wcześniej 

niż po 3-letnim, okresie zatrudnienia w kraju. Jednostka mogła skierować do pracy za granicą osobę 

korzystającą z uprawnień emerytalnych. Rozporządzenia RM z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za 

granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, Dz. U. nr 58, 

poz. 297, § 3a 2., 4. 
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sposób, że do prac specjalistycznych, w tym za granicą zatrudniały osoby niespełniające 

wymogów formalnych. Z tego względu przeprowadzane były kontrole sprawdzające 

przestrzeganie przez jednostki uspołecznione obowiązującego prawa
219

.  Według informacji  

z lutego 1988 r. poza granicami Polski pracowało 4200 osób z województwa kieleckiego na 

podstawie umów międzynarodowych
220

. Natomiast w świetle spisu powszechnego z 1988 r. 

(stan na grudzień) w województwie kieleckim osób przebywających za granicą powyżej 

dwóch miesięcy było 6 554 osób, z tego 974 osoby z wyższym wykształceniem. W grupie 

emigrujących najwięcej było tych osób, które posiadały wykształcenie średnie (2746). 

Wyjeżdżali głównie ludzie młodzi w przedziale 25-29 lata (956 osób), 30-34 lata (1299 osób) 

oraz 35-39 lat (1230 osób). Pod względem płci przeważali mężczyźni, 4504 mężczyzn 

wyjechało do pracy za granicę, kobiet tylko – 2050
221

.                     
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Dla przykładu w 1987 r. przeprowadzono kontrolę w czterech jednostkach gospodarki 

uspołecznionej: w Fabryce Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Konwent” w Końskich, 

Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDOPOL” w Kielcach, Kombinacie 

Budowlanym w Skarżysku i Kombinacie Budowlanym w Ostrowcu. Inspekcja wykazała szereg 

nieprawidłowości przy wysyłaniu pracowników za granicę. Jedynie w „Konwencie” w Końskich 

przestrzegano prawa w myśl rozporządzenia RM z 1984 r. Wśród negatywnych zjawisk były braki 

rejestru ubiegających się o wyjazd, nieudokumentowanie kwalifikacje zawodowe, nie przestrzegano 

zasady o wymaganym 5-letnim stażu pracy przed wyjazdem, jak również 3 letnich przerw dla 

ponownie wyjeżdżających, typowanie tych samych pracowników do pracy mimo oczekiwania innych 

zatrudnionych o tych samych zawodach. Najczęściej występującym zjawiskiem było udzielanie 

urlopów bezpłatnych pracownikom, w czasie którego wyjeżdżali do pracy za granicę we własnym 

zakresie, natomiast sami zgłaszali potrzeby kadrowe do realizacji zadań budowlanych. APK, 

Delegatura NIK – Wojewódzki Oddział ds. IRCh w Kielcach (DNIK-WO ds. IRCh), sygn. 69, 

Informacja o wynikach zasadności kwalifikowania pracowników z jednostek gospodarki 

uspołecznionej do pracy za granicą, Kielce luty 1987, k. 2-6. 

220
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy były te, które w opisie zawierały informację  

o zapewnieniu pracy na budowach zagranicznych. [brak inf. o aut.], Zarobek przede wszystkim,” Echo 

Dnia” 1989, nr 65, s. 3. 

221
APK, WUS, sygn. 3943, Ludność przebywająca poza granicą powyżej dwóch miesięcy według 

wykształcenia i wieku, k. 105-106; APK, KW PZPR, sygn. 3809, Problemy pracy ideowo-politycznej 

po VI Plenum KC PZPR – referat egzekutywy na plenarnym posiedzeniu w lutym 1988 roku, k. 53. 

Druga połowa lat 80. XX w. była okresem największego odpływu migracyjnego, ale także okresem 

szczytowego rozwoju wyjazdów zarobkowych w PRL. Skala migracji przybrała rozmiary większe niż 

do tej pory do pracy nieformalnej, legalnego zatrudnienia za granicą oraz wyjazdów handlowych. 
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Przed 1990 r. zjawisko bezrobocia oficjalnie nie było znane w Polsce Ludowej.  

W latach przedtransformacyjnych państwo polskie realizowało politykę pełnego zatrudnienia, 

prowadząc tym samym do zjawiska występowania stałego, a nawet pogłębiającego się 

niedoboru ludzi, którzy podjęliby pracę. Konsekwencją przyjętej polityki było pojawienie się 

zjawiska ukrytego bezrobocia
222

. Polegało ono na niedostatecznym wykorzystaniu czasu 

pracy i kwalifikacji osób zatrudnionych, co było bezpośrednią przyczyną ich nadmiernej 

płynności. Było to zresztą dobrze widoczne na przykładzie kieleckiego rynku pracy. 

Zarysował się także spadek dyscypliny pracy, a to generowało niską wydajność pracy. Koniec 

roku 1989 zarówno w Polsce, jak i województwie kieleckim charakteryzował się nadwyżką 

miejsc pracy nad realnymi potrzebami, ale już w pierwszych miesiącach 1990 r. sytuacja 

uległa zasadniczej zmianie. Przełom lat 80. i 90. XX w. zapoczątkował okres głębokich 

reform społeczno-gospodarczych, w którym zaczął się krystalizować rzeczywisty 

pracodawca, a rola państwa na rynku pracy zaczęła stopniowo podlegać przeobrażeniom. 

Wówczas zaczęto odchodzić od gospodarki zarządzanej metodami nakazowo-rozdzielczymi. 

Wraz początkiem lat 90. XX w. termin bezrobocie zaczęto odmieniać przez wszystkie 

przypadki. Zjawisko to stało się dotkliwe dla obywateli, ale również stało się ogromnym 

problem dla władz
223

.  

 

                                                                                                                                                                                     
Czynnikiem, który zachęcał do opuszczenia kraju była liberalizacja polityki paszportowej. Sytuacja 

gospodarcza kraju sprawiła, że praca za granicą stała się bardziej atrakcyjna niż wcześniej.  

Lata 80. XX w. to „umasowienie” mobilności zagranicznej Polaków. Paweł Kaczmarczyk podaje, że 

skala migrantów zagranicznych w latach 1980-1989 wyniosła od 2,2 mln do 2,35 mln osób.  

Z szacunków Okólskiego wynika, że liczba migrantów długookresowych (w tym osiedleńczych)  

i krótkookresowych w latach 80. XX w. była zbliżona. Ważną cechą wyjazdów zagranicznych  

w omawianym okresie był wzrost udziału wśród wyjeżdżających osób wysoko wykwalifikowanych; 

D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracja z Polski 1949-1989, Warszawa 2010, s. 362-364;  

P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005,  s. 125. 

222
Przedsiębiorstwa były zaopatrywane nieregularnie w niezbędne materiały i energię, co 

powodowało, że zatrudnieni tam pracownicy bywali zbyt obciążeni obowiązkami lub bezczynni. 

Zakłady zatrudniały przez cały czas dodatkową liczbę pracowników, którzy byliby niepotrzebni, 

gdyby produkcja przebiegała bez zakłóceń. M. Góra, M. Rutkowski, Popyt na pracę oraz bezrobocie 

ukryte w Polsce w latach 1980-tych, „Ekonomista” 1990, nr 2-3, s. 421. 

223
M. Gębski, Polityka zatrudnienia i bezrobocie w województwie kieleckim w latach transformacji 

społeczno-gospodarczej (1989-1998), Kielce 2007, s. 99-101. 
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1.3.2. Zatrudnienie w Polsce i na Kielecczyźnie w latach 1980-1989 

 

W latach 80. XX w. na sytuację na rynku pracy wpłynęły głównie przepisy umożliwiające 

niektórym grupom zatrudnionych na przechodzenie na wcześniejsze emerytury, 

wprowadzenie zasiłku wychowawczego, przedłużenie studiów do 5 lat oraz postępujący 

proces podejmowania pracy za granicą
224

. W omawianym okresie nastąpił spadek przeciętego 

zatrudnienia w pięciu podstawowych działach gospodarki – w przemyśle, budownictwie, 

transporcie i łączności oraz handlu. Zjawisko to można tłumaczyć zmniejszoną ilością 

zasobów pracy. Często przedsiębiorstwa zawyżały zapotrzebowania na dodatkową siłę 

roboczą, gdyż to wiązało się z dodatkowymi funduszami, które przedsiębiorstwo 

otrzymywało od państwa. Liczba ofert pracy była niewspółmierna do faktycznych możliwości 

zatrudnienia przez przedsiębiorstwa. Prawidłowość ta występowała zazwyczaj na 

deficytowym rynku pracy
225

. W związku z reformą, wielu pracowników (w wyniku 

reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstw) utraciło dotychczasowe miejsce pracy. Redukcja 

dotknęła także pracowników z długoletnim stażem i wysokimi kwalifikacjami, przede 

wszystkim umysłowych. Problem z zatrudnieniem wystąpił również w odniesieniu do 

absolwentów szkół średnich i wyższych
226

. Na sytuację w zatrudnieniu w 1982 r. miał wpływ  

w braku stabilizacji gospodarczej, skłaniając wiele zakładów do utrzymania wysokiego 

poziomu zatrudnienia przy niskiej produkcji. Ponadto zróżnicowanie płac w tych samych 

zawodach w różnych zakładach i przy wykonywaniu zbliżonych prac wywołało nadmierną 

fluktuację
227

. Władze wprowadzając zasady reformy gospodarczej oraz przewidując 

                                                           
224

Z. Grodek, Położenie ludności, w: Historia gospodarcza…, s. 217-218. 

225
H. Mortimer-Szymczak, Wprowadzenie ogólne…, s. 5. 

226
 B. Kozieł, Reforma w gospodarce – zmiany w zatrudnieniu, „Echo Dnia” 1982, nr 7, s. 2. 

227
W ramach reformy podjęto decyzję o wcześniejszych emeryturach, by w ten sposób zapewnić 

miejsca pracy dla absolwentów szkół wyższych, średnich i zawodowych. Skutkiem tej decyzji był 

problem wypełnienia ogromnego ubytku pracowników, jaki się pojawił m.in. w „Polmo-SHL”  

w Kielcach w 1982 r. na skutek przejścia na wcześniejsze emerytury blisko 700 wykwalifikowanych 

pracowników. Próbą rozwiązania niedoboru kadrowego było wydłużenie tygodnia czasu pracy oraz 

czasu wypowiedzeń. APK, KW PZPR, sygn. 3780, Protokół plenarnego posiedzenia KW PZPR 

odbytego 25 sierpnia 1983 roku, k. 6; Oddziaływanie reformy gospodarczej na politykę zatrudnienia, 

sierpień 1983 r., k. 224; R. Biskup, Praca szuka ludzi, „Słowo Ludu” 1983, nr 183, s. 3. 
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konieczność przemieszczania się ludności, nie uwzględniły wpływu rachunku 

ekonomicznego
228

.  

W 1982 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 11,6 mln osób i było niższe o 460 tys. osób 

(3,8%) niż w roku 1981. Zmniejszyło się zatrudnienie w sferze produkcji materialnej, m.in.  

w przemyśle o 5,2% i budownictwie o 7% przy niewielkim wzroście zatrudnienia sferze 

niematerialnej, czyli w oświacie oraz służbie zdrowia, a także opiece społecznej. Liczba 

wolnych miejsc pracy według zapotrzebowania przedsiębiorstw wzrosła w przeciągu roku 

prawie dwukrotnie (ze 147 tys. w pierwszym kwartale do 268 tys. w czwartym kwartale).  

W tym czasie liczba osób zarejestrowanych poszukujących pracy zmalała z 42 tys. do  

11 tys.
229

 

 

W gospodarce uspołecznionej w latach 1985-1989 zatrudnienie zmniejszyło się o 0,5 mln 

osób. Sytuacja ta wystąpiła tylko w sferze produkcji materialnej, w tym prawie połowa  

w przemyśle – 248 tys. osób (5,8%), w budownictwie – 145 tys. osób (13,1%), transporcie – 

110 tys. osób (12,6%). Wzrost zatrudnienia zaznaczył się w działach ochrony zdrowia i opieki 

społecznej – 73 tys. osób oraz oświacie i wychowania – 29 tys. osób
230

. Na podstawie tabeli 
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Według Ewy Balcerowicz przetarg planistyczny był nieodłącznym elementem nakazowo-

rozdzielczego systemu kierowania gospodarką. Wśród skutków gospodarczych i społecznych można 

wyodrębnić te, które bezpośrednio wynikały z istnienia w tradycyjnym systemie kierowania przetargu 

planistycznego. Przedsiębiorstwa w swoich zachowaniach maksymalizowały relację nakładów do 

efektów, wówczas dochodziło do trwałego naruszenia równowagi gospodarczej i wystąpienia 

nadwyżki popytu nad podażą w odniesieniu do większości produktów. Nierównowaga cechowała  

także rynek pracy i rynek dóbr konsumpcyjnych na skutek szybszego wzrostu funduszu płac  

i zatrudnienia w stosunku do wielkości produkcji. Istota tego mechanizmu polegała na tym, że 

przedsiębiorstwo działające w warunkach nierównowagi, dążąc do zwiększenia prawdopodobieństwa 

realizacji swojego planu, celowo zawyżało swoje zamówienia na surowce, materiały, maszyny, 

pracowników itp. E. Balcerowicz, Przetarg planistyczny…, s. 112-113; ADNIK w Kielcach, sygn.  

D-41000-4-83, Sprawozdanie z kontroli…, k. 4. 

229
ANN, KC PZPR, sygn. LXIX/241, Zatrudnienie i płace i świadczenia społeczne, bp. 

230
Podobne zjawiska na rynku pracy występowały w województwie kieleckim. W 1985 r. liczba 

zatrudnieniowych w przemyśle zmniejszyła się o 0,8%, w budownictwie o 1,1% a  w transporcie  

o 2,3%. Największy przyrost nastąpił w ochronie zdrowia i opiece uspołecznionej oraz oświaty  

i wychowania. W odniesieniu do ostatniego wpływ miała ogłoszona w 1982 r. Karta nauczyciela, 

która gwarantowała korzystne warunki pracy i wynagrodzenia. Zmiany, jakie wprowadziła ustawa 

było także obniżenie pensum. W 1972 r., tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 
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11 można zaobserwować, że w latach 1987-1989 zarysowała się tendencja spadkowa 

zatrudnienia w sferze produkcji materialnej w 1988 r. Ulega ona utrwaleniu i pogłębieniu,  

a jej rozmiary wpłynęły na ogólny, znaczy spadek zatrudnienia w całej gospodarce 

uspołecznionej
231

.  

Tabela 11. Zmiany w zatrudnieniu według działów gospodarki w Polsce w latach 1986-1989 (tys.) 

 

 

 

 

 

 

 

(-) ubytek 

(+) przyrost 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o ANN, CUP, sygn. 6/4,Ocena sytuacji gospodarczej i wykonania 

centralnego planu rocznego w 1988, Warszawa luty 1989, k. 22; tamże, sygn. 6/6, Informacja o przebiegu 

procesów gospodarczych…, bp. 

 

Najwyższy wskaźnik wzrostu zatrudnienia dotyczy lat 1985-1986. Największa dynamika  

w ruchu zatrudnionych, wystąpiła w 1988 r., w tym również najwyższy spadek przyjętych  

do pracy. Główną przyczyną zmniejszenia się podaży pracy w uspołecznionej produkcji 

materialnej w 1988 r. był duży, znacznie większy niż w poprzednich latach dopływ siły 

roboczej do gospodarki nieuspołecznionej, oferującej wyższe płace. Charakterystyczny  

w latach 1985-1988 był gwałtowny wzrost zatrudnienia od czerwca do lipca, co obrazuje 

                                                                                                                                                                                     
szkół podstawowych wynosił 26 godzin, dla nauczycieli liceów ogólnokształcących 22 godziny.  

Po 1982 r. pensum obniżono do 18 godzin, tygodniowo dodatkowo zagwarantowano dodatek wiejski 

w wysokości 10%. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. karta praw i obowiązków nauczyciela; Ustawa  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Dz. U. nr 3, poz. 19; APK, KW PZPR, sygn. 3800, 

Informacja o realizacji zadań gospodarczych w 1985 i pierwszym kwartale 1986 roku, k. 26. 

231
W strukturze zatrudnionych województwa kieleckiego w 1988 r. występowały następujące 

tendencję: ogółem zmniejszył się udział pracowników na stanowiskach robotniczych z 65,2%  

do 64,4%, w sferze produkcji materiałowej udział tych zatrudnionych zmniejszył się odpowiednio  

z 74,5% do 73,9%. W czterech wyżej wymienionych działach udział zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych kształtował się następująco: w przemyśle zmniejszył się z 79,4% do 79,2%, 

budownictwie z 77,2% do 75,8%, natomiast w handlu wzrósł z 56,1% do 59,9% oraz w transporcie   

z 72,2% do 80,8%. W sferze poza produkcją materiałową udział pracowników na stanowiskach 

robotniczych wzrósł z 33,2% do 33,8%. APK, KW PZPR, sygn. 3991, Syntetyczna informacja  

o tendencjach występujących w gospodarce województwa w 1988 roku, k. 39; tamże, sygn. 3999, 

Sprawozdanie  z wykonania wojewódzkiego planu rocznego za 1988 r., k. 125. 

dział gospodarki 
lata (rok poprzedni=100) 

1986 1987 1988 1989 

gospodarka uspołeczniona +76 -13 -125 -127 

sfera produkcji materialnej +17 -54 -150 -462 

sfera poza produkcją materialną +59 +41 +250 -436 
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wykres 2. Tę tendencję prawdopodobnie można tłumaczyć zwiększeniem ofert pracy oraz ich 

różnorodnością. W 1989 r. w pięciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej 

(przemysł, budownictwo, transport, łączność, handel) poziom zatrudnienia był o 183 tys., 

czyli o 2,4% niższy niż w grudniu 1987 r.
232

 

 

Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie w pięciu działach
a
 gospodarki uspołecznionej w Polsce w latach  

1985 - 1988 

 
a – przemysł, budownictwo, łączność, transport, handel 

Źródło: AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena sytuacji gospodarczej…, k. 22. 

 

 

Wśród negatywnych zjawisk występujących w gospodarce zasobami pracy była fluktuacja 

kadr (współczynnik ten liczony, jako relacja liczby pracowników przyjętych do pracy  

w stosunku do stanu zatrudnienia). W 1985 r. wynosił on 36,9%, a w 1988 r. nastąpił spadek 

do 35,5%. Kolejną cechą charakterystyczną był przyrost ludności w wieku przed – 

i poprodukcyjnym, natomiast zmniejszył się odsetek osób w wieku produkcyjnym. W efekcie 

tych zmian demograficznych liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 1000 

osób w wieku produkcyjnym zwiększyła się o 715 osób w 1985 r., a w 1988 r. do 733. 

Zasilenie gospodarki w nowe kadry w 1989 r. było najniższe w całym okresie powojennym. 

                                                           
232

AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena sytuacji gospodarczej…, k. 23. 
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O ile w latach 1981-1985 średni roczny przyrost ludności w wieku produkcyjnym wynosił 

112 tys. osób, to w latach 1986-1988 tylko 43 tys.
233

 

 

W całej dekadzie lat 80 XX w. na Kielecczyźnie najwięcej zatrudnionych było w latach 

1986
234

-1987, a najmniej w 1989 r., co przedstawia tabela 12. Jak już wyżej opisano, 

mieszkańcy województwa kieleckiego przede wszystkim podejmowali pracę w przemyśle, 

następnie w transporcie i łączności oraz budownictwie. Równie duży odsetek osób 

zatrudniało się w handlu. Znaczy odpływ pracowników nastąpił w 1982 r. na terenie 

województwa kieleckiego we wszystkich gałęziach poza handlem i leśnictwem, w tych 

nastąpił wzrost zatrudnienia
235

. Lata 1986-1989 charakteryzowały się zdecydowanym 

przyrostem pracowników w handlu. Zaznaczyć należy, że do 1985 r. liczba zatrudnionych 

wynosiła powyżej 31 tys. Podobnie przebiegała fluktuacja pracowników w poszczególnych 

gałęziach gospodarki na terenie Kielc. W mieście wojewódzkim następował wzrost 

zatrudnionych w handlu, poza okresem 1982-1983. W tym sektorze największy wzrost 

zatrudnienia w porównaniu do 1983 r. wynosił 6,4 tys. (20,0%), w tym na wsi 1,8 tys. osób 

(24,7%)
236

. 

 

 

 

                                                           
233

Z przeprowadzonych badań wynika, że niedobór zatrudnienia w opinii przedsiębiorstw traktowany 

był jako podstawowa bariera ograniczająca wzrost produkcji, powodując obniżenie współczynnika 

zmianowości w przemyśle z 1,29 w 1985 r. do 1,24 w 1988 r. Równocześnie dane statystyczne  

nie potwierdzały bezpośredniego związku między zatrudnieniem a produkcją. Paradoksalnie  

w sektorze przemysłu o najintensywniejszym spadku zatrudnienia, wzrost produkcji był większy niż  

w branżach, w których zatrudnienie wzrastało. AAN, CUP, sygn. 6/5, Sprawozdanie z przebiegu 

realizacji  w latach 1986-1988 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990, 

Warszawa, kwiecień 1989, k. 34, 36, 38.                                                                                                                

234
W 1986 r. pod względem  zatrudnienia  w gospodarce uspołecznionej województwo kieleckie na tle 

całego kraju zajmowało 11 miejsce,  a  w przemyśle 24. WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…,  

s. 13, 46. 

235
To zjawisko było powiązane, m.in. z przejściem na wcześniejsze emerytury pracowników oraz 

urlopy wychowawcze. APK, KW PZPR, sygn. 3713, Województwo kieleckie 1981-1983, k. 122. 

236
APK, WRN, sygn. 479, Funkcjonowanie handlu i zaopatrzenia województwa kieleckiego we 

wrześniu 1987 roku, k. 147; WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…., s. 13, 80. 
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Tabela 12. Zatrudnienie w województwie kieleckim i w Kielcach w gospodarce uspołecznionej według gałęzi 

w latach 1980-1989 

Źródło: opracowanie władne w oparciu o APK, WUS, sygn. 3341, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej  

w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1980, k. 50; tamże, sygn. 3342, Zatrudnienie 

w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1981, k. 4; 

tamże, sygn. 3343, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie 

województwa kieleckiego 1982, k. 17; tamże, sygn. 3344, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale 

na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1983, k. 43; tamże, sygn. 3345, Zatrudnienie  

w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1984, k. 1; 

tamże, sygn. 3546, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie 

województwa kieleckiego 1988, k. 30; tamże, sygn. 3547, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale 

na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1986, k. 4; tamże, sygn. 3557, Zatrudnienie  

w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1987, k.11; 

tamże, sygn. 3560, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie  

województwa kieleckiego 1988, k. 64; tamże, sygn. 3566, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej według 

działów gospodarki narodowej w województwie kieleckim 1989, k. 1. 

 

 

Kielce charakteryzowały się znacznie niższą niż przeciętnie w województwie aktywnością 

zawodową ludności. W 1988 r. na 100 osób czynnych zawodowo przypadało 113 biernych, 

podczas gdy w skali województwa 89. Od 1978 r. zmniejszył się udział ludności czynnej 

zawodowo z 49,6% do 47,1%
237

.  
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GUS, Ludność…, s. 1. 
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343262 148492 32535 14297 4224 38606 31015 2446 8121 

1981 337819 143670 31073 13892 4097 36883 31596 1475 8202 

1982 331218 139069 29869 11843 4310 36601 31718 1393 8336 

1983 331493 137182 29882 10874 4413 37078 31971 1446 8364 

1984 333078 133651 29404 10301 4556 37093 32383 1371 8968 

1985 333888 135419 28906 10037 4578 36611 32806 1265 9372 

1986 337568 131028 28242 9962 4295 36873 37976 844 9587 

1987 337457 129754 28895  9983 4246 36379 38446 856 8677 

1988 335489 127842 28755 9828 3919 35781 38082 1604 8649 

1989 329094 117203 23551 6880 3800 34500 38730 1412 8091 

1980 

 K
ie

lc
e
 

 

98662 33178 16153 1715 72 10877 10904 1080 2773 

1981 98135 32097 16278 1865 73 10218 11040 834 2750 

1982 96029 31346 15409 1188 80 10097 10916 779 2836 

1983 95336 30391 15425 1065 105 9820 10994 828 2997 

1984 98177 29848 15095 1041 80 9858 11218 841 3407 

1985 97333 29629 14439 1050 99 9889 11438 848 3851 

1986 98964 29184 14218 1091 106 10234 12563 742 4116 

1987 99445 29141 15570 1115 122 9878 12671 754 3224 

1988 99549 29027 15657 1443 125 9609 12315 1196 3229 
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Warto postawić pytanie o powody, dla których mieszkańcy Kielecczyzny podejmowali pracę 

w handlu? Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia, gdy przywoła się ogólnopolskie dane 

z lat 1981-1985. W tym czasie nastąpił spadek zatrudnienia w handlu o 4%. Jedną z przyczyn, 

jakie wówczas wskazywano było wyraźne pogorszenie się relacji płacowych między handlem 

a gospodarką narodową – z 86,6 % do 80,2%
238

. Odpowiedzi należy także upatrywać  

w aspektach niezwiązanych z wysokością wynagrodzenia a wynikających z  możliwości, 

jakie niosła ze sobą praca w handlu.  

 

Deficyt towarów i usług stawał się przyczyną powstania i samoreprodukcji dochodów  

ze źródeł niekontrolowanych, uzyskiwanych z racji miejsca pracy, najczęściej w handlu  

i dystrybucji. Na dochody uzyskiwane składały się różne łapówki, „dowody wdzięczności” 

czy też napiwki za udostępnienie towaru lub usługi w pierwszej kolejności 
239

. Na podstawie 

analizy płac w gospodarce uspołecznionej, stwierdzić należy, że wynagrodzenie w handlu nie 

było wyższe od pozostałych gałęzi gospodarki.  

 

1.3.3. Sytuacja zawodowa kobiet w latach 1980-1989 

 

Ważnym zagadnieniem w problematyce zatrudnienia jest praca zawodowa kobiet.  

Na aktywizację zawodową kobiet wpływ miały głównie czynniki natury ekonomicznej  

oraz zmiany w życiu społeczno-politycznym po II wojnie światowej, odnoszące się zarówno 

do kobiet, jak i mężczyzn. Proces rozwoju aktywizacji zawodowej kobiet dokonywał się 

zarówno w krajach kapitalistycznych, jak i realnego socjalizmu. Według ustaleń Adama 

Kurzynowskiego, liczba kobiet pracujących poza rolnictwem od 1950 do 1989 r. 

systematycznie rosła
240

. W ciągu 39 lat zatrudnienie kobiet wzrosło o 252%. Stanowiło to 

                                                           
238

Relacja przeciętnego wynagrodzenia w handlu w stosunku do płac w gospodarce uspołecznionej 

wzrosła z 80,2% w 1975 r. do 82,2% w 1986 r. Zatem można stwierdzić, że dynamika wzrostu płac                  

w tym sektorze względem gospodarki narodowej była znikoma. AAN, IRWiK, sygn. 323, Analiza  

i ocena funkcjonowania rynku wewnętrznego. Raport roczny, Warszawa, marzec 1987, k. 65. 

239
M. Bieszki, A. Stępniak, Ocena „gospodarki równoległej” w krajach socjalistycznych, 

„Gospodarka Planowa” 1984, nr 5, s. 236. 

240
Już w latach 50. (plan 6-letni) nastąpiła „produktywizacja” kobiet oraz z tym związany ekstensywny 

sposób wzrostu produkcji. Plan 6-letni przewidywał dla kobiet istotną rolę w produkcji przemysłowej. 

Otwierał drogę do masowego ich zatrudnienia i awansu w hierarchii zakładowej. W latach 1950-1960 
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45% ogółu czynnych zawodowo kobiet w 1988 r. Pozwala to uznać, że w całym tym okresie 

istniał popyt na ich pracę. Równocześnie wzrastał udział kobiet wśród ogółu zatrudnionych  

z 30,6% w 1950 r. do 45,6% w 1989 r. Pod koniec lat 80. XX w. ponad połowę stanowisk 

obsadzonych na podstawie umowy o pracę zajmowały kobiety. Autor wskazuje również, że 

wraz z rozwijaniem się procesu zatrudniania kobiet w latach 1950-1989, najistotniejszą cechą 

był szybki wzrost aktywizacji zawodowej zamężnych
241

. Wskaźnik aktywności zawodowej 

kobiet wynosił na 100 kobiet w 1950 r. – 13, w 1960 – 42, w 1970 – 68, a w 1989 r. – ok. 

69
242

. Powody tego zjawiska wynikały z podłoża ekonomicznego, wzrostu poziomu 

wykształcenia kobiet i aspiracji zawodowych
243

, a także z przemian kulturowych. Kobiety 

najczęściej podejmowały pracę w miejscu zamieszkania i w wyuczonym zawodzie
244

.   

                                                                                                                                                                                     
odsetek zatrudnionych kobiet wzrósł o 48%.  M. Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja  

w powojennej Polsce, Warszawa 2015, s. 96, 257. 

241
W 1987 r. przeprowadzono kontrolę w 3144 zakładach pracy. Najczęściej naruszane były przepisy  

o pracach wzbronionych kobietom, a w szczególności dotyczące norm dźwigania, przenoszenia  

i przewożenia. Jak w latach poprzednich, kontrola wykazała także nieprawidłowości związane   

z wykorzystaniem  urlopów wychowawczych. O ile nie były naruszane przepisy w zakresie udzielania 

urlopów, o tyle występowały naruszenia przy zatrudnianiu kobiet, które wracały do pracy po urlopie 

wychowawczym. Zakłady często nie zatrudniały kobiet na tym samym bądź równorzędnym 

stanowisku. Likwidacja etatów była przez pracodawców tłumaczona decyzjami wynikającymi  

z reorganizacji stanowisk pracy. Często kobiety musiały pracować w kontakcie z substancjami 

szkodliwymi, z przekroczeniem dopuszczalnych norm. W wielu zakładach pracy nie przywiązywano 

wagi do zapewnienia kobietom ciężarnym należytych warunków pracy, o czym świadczyła znikoma 

liczba miejsc pracy chronionej.  Z 500 skontrolowanych zakładów pracy tylko 33 posiadały oddziały 

pracy chronionej. AAN, KC PZPR, sygn. LXX/45, Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy  

z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 1987 r., Warszawa 1988, bp. 

242
 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet pracujących poza rolnictwem rósł wraz z wiekiem 

badanych (spisy powszechne), osiągając najwyższe wartości w grupie 40-44 lat. Wśród zatrudnionych  

w rolnictwie w przedziale wiekowym 45-64 lata utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie  95-

96%. J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003, s. 155-156. 

243
A. Kurzynowski, Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950-1989, w: Kobieta              

i praca wiek XIX i XX. Zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, t. 6, Warszawa 2000,                        

s.189, 192-193; I. E., Kotowska, Nierówność kobiet na rynku pracy, w: Bezrobocie – wyzwanie  

dla polskiej gospodarki, pod red. E. Frątczak,  Z. Strzeleckiego,  J. Witkowskiego, Warszawa 1993,  

s. 45. Według Dariusza Jarosza literatura przedmiotu wskazuje, że dynamika zatrudnienia kobiet 

nabrała szczególnego tempa w okresie realizacji planu sześcioletniego. D. Jarosz, Kobiety a praca 
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W województwie kieleckim w 1975 r. w gospodarce uspołecznionej zatrudnionych było  

132 tys., w 1978 r. – 140 tys., 1979 r. – 143 tys., w 1980 r. – 155 tys., a w 1981 r. – 142 tys. 

Ogólny udział kobiet pracujących w 1980 r. wynosił 42,5%
245

. Według danych dla  

1982 r. –  80% zatrudnionych było matkami. Ta sytuacja wynikała z niskich płac mężów oraz 

niewielkich dochodów z rozdrobnionej gospodarki rolnej. Blisko 15 tys. kobiet w tym,  

8 tys. w miastach i 7 tys. na wsi było jedynymi żywicielkami rodziny
246

. Okres 1983-1988 

zaznaczył się podobnie, jak w latach ubiegłych, jeśli chodzi o zatrudnienie w przemyśle oraz 

budownictwie. W handlu przyrost wynosił powyżej 3 tys. W przypadku mężczyzn nastąpił 

zdecydowany odpływ z przemysłu z 88 157 osób w 1983 r. do 80 465 w 1988 r., podobnie 

było w przypadku budownictwa, ale tu ubytek nie był aż tak duży. Wystąpił także wzrost  

w zatrudnieniu mężczyzn w handlu – z 9767 osób w 1983 r. do 12 537 w 1988 r. Na terenie 

Kielc tendencje w zatrudnieniu były takie same, jak w przypadku województwa, co 

przedstawia tabela 13.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
zawodowa w Polsce w latach 1944-1956 (główne problemy w świetle nowych badań źródłowych),  

w: Kobieta i praca…, s. 218. 

244
 H. Mortimer-Szymczak, Wprowadzenie ogólne zagadnienia…., s. 28. 

245
 Według danych WUS udział kobiet zatrudnionych  wzrósł z 26,1% w 1950 r. do 42,7% w 1983 r., 

tj. o 55,5%. WUS, Rozwój społeczno-gospodarczy województwa kieleckiego w 40-leciu PRL, Kielce 

1984, s. 21. 

246
W latach 1976-1981 w skali kraju miało miejsce pewne obniżenie współczynnika aktywności 

zawodowej kobiet. Zmniejszyła się liczba kobiet pracujących w gospodarce uspołecznionej z 46%  

do 43% ogółu, zatrudnionych zwłaszcza w przedziale wiekowym do 29 lat oraz powyżej 54 lat. 

Istotny wpływ na to miała polityka społeczna (3-letnie urlopy wychowawcze z zachowaniem ciągłości 

pracy, możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę). Kobiety w województwie w 1980 r. wśród 

inżynierów stanowiły 16%, w tym inżynierów rolników – 40%, ekonomistów – 51%, lekarzy – 52%. 

Na początku lat 80. XX w. na terenie województwa kieleckiego zwolniono blisko 36,9 tys. mężczyzn 

tj. 19% ogółu zatrudnionych mężczyzn, natomiast kobiet – 20,8 tys., tj. 14% łącznie pracujących. 

Zwolnienia w większości przypadków dotyczyły osób, które odeszły na renty i emerytury. APK, KW 

PZPR, sygn. 3891, Sytuacja zawodowa  i społeczna kobiet w województwie kieleckim w lipcu 1982 

roku, k. 45, 47. 
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Tabela 13. Zatrudnienie w województwie kieleckim i w Kielcach według gałęzi gospodarki uspołecznionej  

z podziałem na płeć w latach 1980-1989 

Lata województwo kieleckie Kielce 
p

r
z
em

y
sł

 

b
u

d
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w
n

ic
tw
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Ka Mb K M 

1983 49025 5104 22204 88157 24778 9767 11969 3373 7727 18422 12052 3267 

1986 48385 4851 25386 82643 23391 12590 11703 3181 8675 17481 11037 3888 

1988 47377 4990 25525 80465 23765 12537 11534 3465 8570 17493 12192 3745 

a-kobiety 

b- mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o WUS, sygn. 3344, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej  

w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1983, k. 43; tamże, sygn. 3547, Zatrudnienie 

w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie województwa kieleckiego 1986, k. 4; 

tamże, sygn. 3560, Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w podziale na miasta i gminy na terenie 

województwa kieleckiego 1988, k. 64.  

 

 

Jak już wcześniej opisano władze starały się aktywizować potencjalnych pracowników, m.in. 

kobiety przebywające na urlopie wychowawczym. Liczba kobiet pracujących w niepełnym 

wymiarze czasu pracy wzrosła z 323 tys. w 1980 r. do 427 tys., w 1985 r. Szczególnie 

dynamicznie wzrosła liczba niepełnozatrudnionych emerytek i rencistek (z 90 tys. w 1980 r. 

do 180 tys. w 1985 r.). Udział kobiet niepełnozatrudnionych w gospodarce uspołecznionej  

w stosunku do kobiet pełnozatrudnionych był niewielki: w 1980 r. wynosił 0,6%,  

a w 1985 r. – 0,8%. Praca nakładcza również nie osiągnęła znacznych rozmiarów. Głównym 

organizatorem produkcji nakładczej była spółdzielczość pracy. Tego typu zatrudnienie 

podejmowały kobiety, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych oraz te, które najczęściej 

ze względów rodzinnych zmuszone były do zarobkowania w warunkach domowych
247

. 

 

 

 

 

                                                           
247

G. Uścińska, Społeczno-prawna sytuacja kobiet pracujących w Polsce, „Polityka Społeczna” 1988,  

nr 3, s. 7. 
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1.3.3. Dochody mieszkańców Kielc na tle województwa kieleckiego  

 

Czynnikiem określającym warunki życia ludności stanowi obok zatrudnienia także dochód. 

Płace realne w latach 80. XX w. rosły bardzo powoli, a w latach 1982 i 1987 wystąpiło 

zjawisko spadku
248

. Wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1987 r.
249

 były mało 

zróżnicowane. 

                                                           
248

 Z. Grodek, Położenie…, w: Historia gospodarcza…, s. 224. 

249
Na przełomie lutego i marca 1987 r. CBOS zrealizowało badanie pod hasłem „W moim zakładzie”. 

Ocenie poddano pracowników państwowych zakładów, w tym  m.in. koncepcję polityki płacowej, 

opartej na zasadzie znacznego zróżnicowania płac według wkładu pracy. Założono, że konsekwentne 

stosowanie tej zasady mogło przynieść wymierne efekty gospodarcze w postaci lepszej i wydajniejszej 

pracy oraz pozwoliłoby odbudować etos pracy. Wprowadzenie w życie zasady, aby dobrze pracujący 

dużo skorzystał, uczciwie pracujący nie stracił, zaś źle pracujący poniósł dotkliwe konsekwencje, 

praktycznie wśród ankietowanych nie było. Zawody, które były przedmiotem badania to: nauczyciel, 

ślusarz, dyrektor dużego przedsiębiorstwa przemysłowego, ekspedientka, lekarz rejonowy, górnik 

dołowy, referent w biurze, aktor teatralny, robotnik w hucie, pielęgniarka, technik na stanowisku 

mistrza, dziennikarz, robotnik rolny oraz inżynier na stanowisku kierownika wydziału. Według 

ankietowanych najwyższa dopuszczalna różnica w wysokości płacy (powyżej 15 tys. zł) między 

pracownikiem przeciętnym a bardzo dobrym dotyczyła dwóch zawodów: dyrektora dużego 

przedsiębiorstwa przemysłowego i górnika dołowego. Wynikało to prawdopodobnie z wyobrażenia 

wysokości ich zarobków niż faktycznego zróżnicowania. Połowa respondentów w większości  

z podanych zawodów, ograniczyłoby różnicę wynagrodzenia do 25%. Za płaceniem za bardzo dobrą 

pracę o 25-50% więcej niż za przeciętną opowiedziało się 29,2%. Ankietowanych, którzy za to samo 

płaciliby więcej niż połowę pensji, ale nie więcej niż jedną pensję, było 10,4%. Za relatywnie 

największym zróżnicowaniem byli ci, których określało się jako inteligencja techniczna zakładu – 

22,9%, proponowało zróżnicowanie od 50 do 100%. Za najmniejszym – robotnicy wykwalifikowani 

(69,7% z nich ograniczyłoby zróżnicowanie do 25%). Badanie to pozwoliło ustalić, że ówczesne 

zróżnicowanie płacowe wynikało ze stosowania innych kryteriów niż jakość i ilość pracy. W zgodzie 

na związanie płacy z wykonaną pracą, nadzieja dotyczy nie wielkości różnic, ale samych podstaw ich 

kształtowania, pewności, że pracujący dobrze zawsze w każdym zakładzie i zawodzie zarobi więcej. 

Nawet jeśli to więcej oznaczać miało niewiele. Tak też odpowiedziało 50,5% respondentów na pytanie 

o powody, jakie skłaniały ich do opowiedzenia się za zróżnicowaniem płacy według pracy. Pewna 

część badanych uznała, że „pozwoliłoby to więcej zarobić” (16,8%). Jeszcze inni uważali, że 

mobilizowałoby to do pracy (12,2%), pozwoliłoby pozbyć się „obiboków” (8,3%) oraz poprawić 

stosunek do pracy (5%). Archiwum Centrum Badań Opinii Społecznej (ACBOS), BS/138/5/87, 

Zróżnicowanie płac w świetle wypowiedzi pracowników zakładów pracy, Warszawa, czerwiec 1987 r. 
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Tabela 14. Dynamika dochodów w Polsce według działów gospodarki uspołecznionej w latach 1985-1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: AAN, KPRM, sygn. 9/71, Ocena sytuacji gospodarczej w 1987 r., bp. 

 

 Z danych zawartych w tabeli 14 wynika, że w okresie pierwszych dwóch lat realizacji planu 

gospodarczego na lata 1986-1990 (plan 5-letni) dynamika płac w poszczególnych działach 

była na ogół wyrównana, przy pewnej poprawie sytuacji płacowej w handlu i łączności  

o relatywnie niskich płacach (do 1986 r. najniższych). Nastąpił również wzrost przychodów 

ludności rolniczej. Wynikało to ze wzrostu cen skupu produktów rolniczych
250

. 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Kielcach w ciągu dziewięciu miesięcy w 1983 r. 

wynosiło 12 590 zł i wzrosło w stosunku do ubiegłorocznego o 31%
251

. W 1984 r. (styczeń-

sierpień) w Kielcach statystyczny pracownik otrzymywał 1 5079 zł miesięcznie. W roku 

następnym wynagrodzenie przypadające na jednego zatrudnionego w 1985 r. wynosiło  

17 589 zł i było wyższe w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 1984 r. o 3171 zł. Średnia 

płaca wynosiła w przemyśle – 18 499 zł, w budownictwie – 17 621 zł, w transporcie –  

16 734 zł, w handlu – 14 444 zł. W porównaniu do średniej krajowej przeciętna miesięczna 

płaca była niższa o ok. 2,4 tys.
252

 

                                                           
250

Na początku 1988 r.  przychody ludności rosły szybciej (wzrost o 52%) niż wydatki (51,1%) oraz 

dostawy na rynek (50,9%). Nastąpił wówczas dalszy przyrost zasobów pieniężnych ludności (63%), 

które w 60% stanowiła gotówka. AAN, KPRM, sygn. 9/71, Ocena sytuacji gospodarczej  

w 1988 r., k. 165-166, Ocena sytuacji gospodarczej Polski i wykonanie centralnego planu  rocznego  

w 1987 r., bp.  

251
APK, KM PZPR, sygn. 558, Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w Kielcach  

w 1983, k. 51; tamże, sygn. 560, Ogólna statystyka wybranych przedsiębiorstw miasta Kielc za okres 

I-VII 1984 r., k. 72. 

252
[brak inf. o aut.], Co się dzieje w gospodarce? „Słowo Ludu” 1985, nr 190, s. 4. 

działy 

gospodarki 

przeciętne wynagrodzenie 

w zł 
przyrost 

w zł 

dynamika 

1987 
1986 

1987 
1985 

przemysł 33 397 5885 121 147 

przemysł 

wydobywczy 
58 623 9 415 119 145 

przemysł 

przetwórczy 
29 565 5 299 122 147 

budownictwo 32 360 5 470 120 146 

rolnictwo 27 942 3 925 116 139 

leśnictwo 25 305 4 317 121 140 

transport 28 498 5 355 123 147 

łączność 24 841 4 651 123 148 

handel 24 559 4 279 121 149 

gospodarka 

komunalna 
27 597 5 101 123 147 
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Według informacji pozyskanych ze źródeł KW PZPR średnie miesięczne wynagrodzenie  

w 1986 r. przemyśle w Kielcach wynosiło 27 677 zł. W województwie kieleckim średnia 

płaca wynosiła 27 427 zł, a w kraju średnie wynagrodzenie to – 31 346 zł
253

. Najwyższe 

wynagrodzenie w Kielcach otrzymywali pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach: FŁT 

„Iskra” - 34 946 zł – dynamika 129,4%, „Chemar” – 30 009 zł – dynamika - 125,1%, 

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” – 29 085 zł – 106,7%. Poniżej średniej 

krajowej zarabiali pracownicy przemysłu terenowego, „Dom Mody” w Kielcach – 18 326 zł – 

dynamika – 118,4%, „Nida” – 19 929 zł – 122,1%, WPUPPT – 20 994 – dynamika – 

128,4%
254

.  

 

Na Kielecczyźnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej, 

według danych WUS, zwiększyło się w latach 1984-1987 ponad dwukrotnie. W porównaniu 

do 1983 r. płaca miesięczna ogółem zwiększyła się o 13 629 zł (109,0%), z tego  

w przemyśle przyrost ten wyniósł 14 934 zł (112,5%), w budownictwie – 14 739 zł (113,0%), 

handlu - 11 963 zł (104,6%), rolnictwie – 13 990 zł (119,3%), oświacie i wychowaniu – 11 

265 zł (97,8%) oraz ochronie zdrowia i opiece społecznej – 12 006 zł (120,2%). W 1986 r. 

województwo kieleckie na tle kraju pod względem wysokości wynagrodzeń zajmowało 28 

miejsce. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1987 r. dla pracowników na stanowisku 

robotniczym wynosiło 25 298, a na nierobotniczych 27 666 zł
255

. Pod koniec 1988 r.  

w gospodarce uspołecznionej województwa kieleckiego przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne na jednego zatrudnionego wynosiło – 42 998 zł w stosunku do 1987 r. wzrosło  

o 16 866 zł, czyli 64,5%. W sferze produkcji materialnej wynagrodzenie to wynosiło  

43 374 zł i zwiększyło się o 61,3%, natomiast spoza produkcji materialnej przyrost wyniósł 

66,8%. Średnie wynagrodzenie w województwie kieleckim za okres trzech kwartałów 1988 r. 

nie osiągnęło poziomu przeciętnej płacy w Polsce. Było ono niższe od średniej krajowej  

o 3002 zł (6,5%). W sferze produkcji materialnej o 4964 zł (10,3%), a w sferze produkcji 

pozamaterialnej o 1271 zł (3,3%). W stosunku do średniej krajowej liczonej za listopad  

1988 r. w województwie średnia płaca w poszczególnych działach była niższa: w przemyśle  

                                                           
253

Według danych GUS, województwie kieleckim średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło  

21 525 zł,  a w skali kraju 24 095 zł. WUS,  Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego, Kielce 

1989, s. 184; GUS, Rocznik Statystyczny, Warszawa 1989, s. 180. 

254
APK, KW PZPR, sygn. 5481, Informacja o realizacji…, k. 608. 

255
WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…, s. 13-14, 80. 
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o 8,3%, budownictwie o 9,6% i transporcie o 2,2%. W handlu natomiast była wyższa  

od średniej krajowej o 1,0%
256

. W 1988 r. na terenie całego kraju wystąpiło dość znaczne 

zróżnicowanie wzrostu płac między działami produkcji materialnej. Nieco mniejsze było 

zróżnicowanie tempa wzrostu płac między gałęziami przemysłu. Wahało się ono  

od 94,2% w przemyśle chemicznym do 71,2% ceramiki szlachetnej. Jak wykazują dane, 

rozpiętość płac między gałęziami przemysłu i branżami były znaczne. Nadmierne 

spłaszczenie płac wystąpiło wewnątrz przedsiębiorstw, ponieważ koszty utrzymania 

pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej wzrosły o 60% w każdym  

z działów sfery produkcji materialnej, a także we wszystkich działach przemysłu, uzyskany 

został wzrost siły nabywczej płac. Nie oznaczało to wzrostu płacy realnej, gdyż pogorszenie 

równowagi rynkowej nie pozwoliło na zrealizowanie popytu wykreowanego przez wzrost 

płac
257

. W 1989 r. natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, według danych 

CUP wynosiło 207 tys. zł i było o 291, 8% wyższe niż w 1988 r. W związku z modyfikacjami 

sytemu sterowania wynagrodzeniami
258

 nastąpiły zmiany w dynamice wynagrodzeń.  

W pierwszym kwartale 1989 r. średnia płaca miesięczna w gospodarce uspołecznionej 

wynosiła 95,8 tys. zł i była wyższa w porównaniu z pierwszym półroczem 1988 r.  

o 52,2 tys. zł, tj. o 119,9%. Powyżej przeciętnego wynagrodzenia zarabiało wówczas ok. 41% 

pracowników, a poniżej ok. 59%. Podobnie było w przypadku zarobków w 1987 r., prawie 

60% osób pracujących w gospodarce uspołecznionej pobierało wynagrodzenie niższe niż 

                                                           
256

APK, KW PZPR, sygn.  3991, Syntetyczna informacja o tendencjach występujących w gospodarce 

województwa w 1988 roku, k. 39-40. 

257
 AAN, CUP, sygn. 6/4, Ocena sytuacji gospodarczej…, k. 101. 

258
Podstawowe zasady kształtowania wynagrodzeń w gospodarce uspołecznionej w 1989 r. 

regulowane były głównie przez ustalanie w sferze produkcji materialnej norm wynagrodzeń 

traktowanych, jako uzasadniony koszt pozyskania przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z nimi 

przedsiębiorstwa mogły w 1989 r. bez obciążeń podatkowych zwiększyć płace o pewien wskaźnik 

(początkowo o 40%).  W związku z urynkowieniem gospodarki żywnościowej od 1 sierpnia 1989 r.  

w wyniku  wzrostu cen wskaźnik ten został zmodyfikowany. Wprowadzono system indeksacji płac, 

normę tę podniesiono do 64% w trzecim kwartale a następnie do 136% w czwartym kwartale. 

Zlikwidowany został odrębny podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, a sankcje  

za przekroczenie określonej granicy wzrostu wynagrodzeń wliczone zostały do podatku 

dochodowego, którego górną granicę stopy określono na 50% dochodu. W związku z wysokim 

wzrostem cen artykułów żywnościowych wprowadzono dodatki kwotowe do płac. Tamże, sygn. 6/2, 

Sytuacja gospodarcza…, k. 21. 
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średnie. Dane szczegółowe przedstawiały się tak – mniej niż 10 tys. zł miesięcznie zarabiało 

2,1% zatrudnionych od 10 do 14 tys. zł – 9,8%, 14-18 tys. zł zarabiało 17,5%, a od  

18-24 tys. zł – 30%
259

. W 1989 r. wynagrodzenie przypadające na jednego zatrudnionego  

w gospodarce uspołecznionej województwa kieleckiego wynosiło – 186 000 zł. Natomiast  

w skali kraju statystyczny Polak zarabiał 206 758 zł. Zaznaczyć warto, że nie był to faktyczny 

wzrost wynagrodzenia. W latach 1988-1989 wynagrodzenie na Kielecczyźnie wzrosło 

sześciokrotnie
260

. Wynagrodzenia mieszkańców Kielecczyzny w latach 80. XX w. były niższe  

w porównaniu z płacami w skali kraju. W 1981 r. za tzw. koszyk spożywczy
261

 było trzeba 

zapłacić 129,8 zł. Za produkty spoza koszyka – szynkę i schab trzeba było odpowiednio 

zapłacić – 309 zł i 213,8 zł, co ilustruje tabela 15. Mieszkaniec województwa za miesięczne 

wynagrodzenie (7081 zł)
262

 mógł nabyć średnio 54 koszyki. W 1985 r. za koszyk spożywczy 

należało zapłacić 868 zł, jeśli w koszyku znajdowała się szynka lub schab, koszt wynosił 

odpowiednio 1764 zł i 1408 zł. Za średnie miesięczne wynagrodzenie (17 698 zł
263

) było 

można zakupić ok. 20 koszyków. Za koszyk w 1987 r. należało zapłacić 1079 zł.  

Po uwzględnieniu ceny za szynkę lub schab rachunek wynosił odpowiednio 2139 zł i 1719 zł. 

Przy średnim miesięcznym wynagrodzeniu – 26 123 zł
264

, można było uzyskać ok. 23 

koszyków spożywczych. W 1989 r. koszt koszyka wynosił 17 688 zł. Po wliczeniu schabu  

i szynki, cena koszyka wynosiła – 18 928 i 36 595 zł. Za miesięczne wynagrodzenie było 

można nabyć ok. 20 koszyków.  

                                                           
259

Tamże, sygn. 6/1, Stan państwa, Warszawa 7 września 1989, bp.; J. Solska, Szaro na rynku, 

„Polityka” 1987, nr 8, s.1. 

260
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie uzyskali w pierwszym półroczu 1989 r. pracownicy 

zatrudnieni w dziale nauka i rozwój techniki (112 tys. zł), następnie w przemyśle (107,9 tys. zł)  

i budownictwie (104,8 tys. zł). Najniżej uposażeni byli ci, którzy pracowali w łączności – 74,6 tys. zł, 

leśnictwie – 79, 2 tys. zł, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej – 80, 4 tys. zł oraz oświaty  

i wychowania – 81, 4 tys. zł. W sferze produkcji materialnej przeciętna płaca wynosiła  w pierwszym 

półroczu 99, 8 tys. zł, a poza produkcją materialną 84,2 tys. zł. AAN, CUP, sygn. 6/1, Stan państwa, 

Warszawa 7 września 1989, bp.; WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 9; WUS, Województwo 

kieleckie. Rozwój.., s. 14; GUS, Rocznik Statystyczny, Warszawa 1990, s. 222. 

261
Na koszyk spożywczy składało się: masło, mleko, ser, olej, chleb, cukier, mąka, herbata oraz 

kiełbasa. 

262
WUS, Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego, Kielce 1984,  s. 181. 

263
WUS, Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego, Kielce 1986,  s. 195. 

264
WUS, Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego, Kielce 1989,  s. 184. 
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Tabela 15. Zestawienie ceny koszyka dóbr w Polsce w latach 1981-1989  

wyszczególnienie 1981 1985 1987 1989 

koszyk spożywczy podstawowy (w zł) 129,8 868 1079 17688 

koszyk plus szynka (w zł) 309 1764 2139 18828 

koszyk plus schab (w zł) 213,8 1408 1719 36595 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: obliczenia na podstawie cen detalicznych artykułów spożywczych  

w Polsce: AAN, URM, sygn. 222/519, Materiały dotyczące podwyżek cen w 1987 r., k. 19-20; AAN, URM, 

sygn. 214/193, Notatka w sprawie założeń polityki cen na rok 1986, k. 9-11; GUS, Rocznik Statystyczny, 

Warszawa 1986, s. 412-413; GUS, Rocznik Statystyczny, Warszawa 1981, s. 457- 458; GUS, Rocznik 

Statystyczny, Warszawa 1991, s. 174.  

 

Powyższe zestawienie obrazuje postępującą „pauperyzację” społeczeństwa województwa 

kieleckiego w latach 80. XX w. Siła nabywcza wynagrodzenia w województwie kieleckim  

w latach 1981-1989 obniżyła się. W rezultacie za przeciętną pensję można było kupić coraz 

mniej artykułów spożywczych. Pomimo, że wynagrodzenia rosły, żywność w omawianym 

czasie podrożała na tyle, że realna siła nabywcza uległa spadkowi.  

 

1.3.4. Budżety domowe mieszkańców Kielc w latach 1980-1989  

 

Przychody ludności w 1982 r. wynosiły 3,4 bln zł i były wyższe o 62,6% niż w 1979 r. 

Natomiast zasoby pieniężne wzrosły o 391 mld zł i w końcu grudnia osiągnęły 1445 mld zł. 

Ocenia się, że ponad połowa przyrostu zasobów (ok. 200 mld zł) została wymuszona brakiem 

podaży towarów i usług
265

. Cechą charakterystyczną sytuacji pieniężno-rynkowej dla okresu 

1982-1984 była niższa dynamika przychodów niż wydatków ludności. Przychody ogółem 

były w 1984 r. o ponad 50% wyższe niż w 1982 r. Podobny współczynnik dla wydatków 

wynosił łącznie 61%. Poszczególne czynniki dochodotwórcze przyczyniły się do zmian 

ogólnego potencjału nabywczego ludności. Najwyższą dynamiką w okresie 1983-1984 

cechowały się przychody gospodarki nieuspołecznionej. Wśród zmian strukturalnych 

zaznaczył się szybszy wzrost płac – o 47,8%, zaś świadczeń społecznych o 40,6%. Przyrost 

zasobów pieniężnych w 1983 r. był ok. 25% niższy niż w 1982 r. Analogiczny wskaźnik dla 

1984 r. wynosił ok. 27%
266

. Od początku 1982 r. rozwój zjawiska – gromadzenia pieniędzy 

przez ludność wynikał z szybko wzrastających przychodów ludności oraz małej produkcji 

rynkowej. Tym samym powstała duża dysproporcja między popytem, a podażą. Przychód 

ludności w 1981 r. względem roku ubiegłego wynosił 129,3%. Dwukrotnie szybsze było  

                                                           
265

AAN, KC PZPR, sygn. LXIX/241,Wyniki 1982 r. w podstawowych sprawach gospodarowania, bp. 

266
AAN, IRWiK, sygn. 322, Analiza wdrażania reformy gospodarczej na rynku wewnętrznym, bp. 
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tempo przyrostu zasobów finansowych ludności w województwie kieleckim niż na 

pozostałym obszarze kraju
267

. W 1981 r. była to kwota 16 mld zł
268

. Z porównania 

przychodów i wydatków wynika, że zakup towarów zwiększył się w 1982 r., wówczas 

mieszkańcy Kielecczyzny przeznaczyli 95,6% uzyskanego wzrostu w stosunku do 1981 r.
269

 

W pierwszym kwartale 1984 r. na 100 zł przychodów przypadało dostaw towarów o wartości 

ok. 94 zł (w 1983 r. wynosiła 93 zł). Przyrost zasobów ludności w 1984 był prawie o 30% 

niższy niż pierwszym kwartale 1983 r.
270

 W 1984 r. przychody wynosiły blisko 133 mld zł  

i były o 16% wyższe niż w 1983 r. (w skali całego kraju o 19,6%), podczas gdy wydatki 

ludności województwa kieleckiego wynosiły ponad 124 mld zł przy dynamice 117,8%. 

Najwięcej przeznaczano na zakup towarów. Przyrost zasobów pieniężnych wynosił 8,9 mld zł  

i był o 4,4% niższy niż w 1983 r. Z tej kwoty tylko 3,1 mld zł., tj. 35% (w kraju ok. 65%) 

zostało ulokowane w bankach, natomiast resztę przetrzymywano oszczędności w gotówce
271

. 

W latach 1985-1986 następowało dalsze tempo wzrostu przychodów, które kształtowało się  

w granicach 22%, a w 1987 r. przekroczyło już 29%. Na tę wartość wpłynęły m.in. 

ponadplanowe przychody z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych oraz przychody 

nieuspołecznionej gospodarki. Wysokie przychody pieniężne ludności, braki zaopatrzeniowe 

w handlu powodowały lokowanie pieniędzy na książeczkach oszczędnościowych, a także 
                                                           
267

Przyrost zasobów pieniężnych rośnie w tempie galopującym, osiągając w okresie trzech kwartałów 

w 1981 r. blisko 6 mld zł., podczas gdy w całym ubiegłym roku – 3,8 mld zł. APK, KW PZPR, sygn. 

3885, Informacja o aktualnej sytuacji rynkowej, stanie zapasów, rezerw zimowych i funkcjonowaniu 

systemu reglamentowanej sprzedaży, k. 129. 

268
Przyrost zasobów pieniężnych ogółem w latach 1980-1981 wynosił odpowiednio: 3 855,5                          

i 9 007,0 w tym w gotówce: 3 259, 4 oraz 4 944,5 mln zł. APK, WRN, sygn. 511, Informacja                         

o sytuacji gospodarczej i rynkowo-pieniężnej w pierwszym kwartale 1982 r., k. 218. 

269
W 1979 r. sytuacja rynkowa charakteryzowała się ponadplanowym przyrostem pieniężnych 

przychodów ludności w stosunku do 1978 r., które wzrosły o ponad 10%. Społeczeństwo 

zaoszczędziło ok. 3 mld zł, czyli o 800 mln zł, więcej niż zakładał cały bilans pieniężny przychodów  

i wydatków ludności. APK, WRN, sygn. 509, Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-

gospodarczego rozwoju budżetu województwa kieleckiego za 1979 r., k. 59; tamże, sygn. 473, 

Informacja o zaopatrzeniu województwa w artykuły przemysłowe i spożywcze z uwzględnieniem II-

kwartału 1983 r., k. 55. 

270
ANN, KC PZPR, sygn. LXIX/253, Ocena wyników gospodarczych – pierwszy kwartał 1984 r., bp. 

271
Łączna suma wkładów oszczędnościowych ludności w PKO i bankach spółdzielczych w końcu 

grudnia 1984 r. przekroczyła sumę 26,7 mld zł. APK, WRN, sygn. 65, Warunki bytowe ludności, 

gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna i techniczna, k. 41. 
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dokonywano zakupu kruszców oraz dewiz
272

.W przypadku wkładów oszczędnościowych 

lokowanych w PKO i bankach spółdzielczych, wskaźnik wzrostu łącznie z bonami 

rewaloryzacyjnymi w PKO w 1986 r. wynosił 28,1%, a w bankach spółdzielczych 22,3%
273

. 

Stan wkładów oszczędnościowych ulokowanych w PKO oraz bankach spółdzielczych 

(łącznie z bonami rewaloryzacyjnymi) osiągnął w końcu grudnia 1989 r. 122,8 mld zł  

i w stosunku do 1987 r. był większy o 131,7%. Wkłady oszczędnościowe w bankach 

spółdzielczych osiągnęły 35,5 mld zł a w PKO 87,3 mld zł. Kielczanie na tle całego 

województwa zajmowali jedno z pierwszych miejsc pod względem wielkości oszczędności. 

Na każdego obywatela mieszkającego w rejonie działania kieleckiego II oddziału PKO 

przypadał średni depozyt 37 tys. zł
274

.  

                                                           
272

Na podstawie ustawy dewizowej z 28 marca 1952 r. oraz uchwały z 1 marca 1956 r. w sprawie 

odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

zezwolono Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. i Bankowi 

Handlowemu w Warszawie na otwieranie i prowadzenie dla osób będących tzw. krajowcami 

dewizowymi oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej. Lokatę oszczędności 

stawiły bony oszczędnościowe, które emitowane były w odcinkach o wartości nominalnej 1000, 

10 000, 25 000  i 50 000 zł. Ich oprocentowanie wynosiło 15% w stosunku rocznym. Atrakcyjną 

formą lokowania pieniędzy było inwestowanie w samochodowy bon oszczędnościowy. Dzięki niemu 

istniała możliwość zdobycia (w losowaniu odbywającym się co kwartał) samochodu osobowego.  

Jego wartość wynosiła 20 tys. zł w 1987 r. Premie losowane były w relacji 1 samochód na 1000 

bonów. T. Szmidt, PKO zamiast pończochy, „Echo Dnia” 1987, nr 15, s. 3; M.P., Zarządzenie 

Ministra Finansów nr 70, poz. 343 §1 z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie  

i prowadzenie dla osób fizycznych-krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych 

w walucie zagranicznej. 

273
APK, WRN, sygn. 85, Informacja o stanie realizacji programu wyborczego do Rad Narodowych               

w latach 1984-1987, bp; APK, KW PZPR, sygn. 3805, Syntetyczna informacja o tendencjach 

występujących w gospodarce w województwa w 1986 r., k. 159-160; ADNIK, sygn. D-040-86, 

Kontrola wykonania budżetu województwa kieleckiego za rok 1985, Warszawa kwiecień 1986, k. 44;  

Bon rewaloryzacyjny był dokumentem na okaziciela, stanowiący dowód posiadania wkładu 

oszczędnościowego. Zarządzenie Prezesa Narodowego banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r.  

w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych. M.P. nr 15 

poz. 121. 

274
WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 29; Od 1 listopada 1987 r. wprowadzono zmianę                            

w przepisach dotyczących obrotu dewizowego ludności. Zostało obniżone oprocentowanie na 

rachunkach walutowych „A” jednocześnie wprowadzono oprocentowanie rachunku „N” i nową formę 
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Według danych WUS w latach 1984-1987 zaszły zauważalne zmiany w strukturze dochodów 

pieniężnych ludności Kielecczyzny. Podstawowa pozycja dochodów – wynagrodzenia  

za pracę zmniejszyła się z 48,0% w 1983 r. do 43,7% w 1987 r.
275

 W 1987 r. nastąpiło 

odwrócenie trendu, wzrost cen przewyższył dynamikę znacznej części przychodów,  

a zwłaszcza wynagrodzeń za pracę. Istotny wpływ na przychody ludności miały te 

pochodzące z pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej (przeznaczane również na cele 

produkcyjne), które rosły zawsze w tempie wyższym od pozostałych działów gospodarki. 

Udział przychodów z gospodarki nieuspołecznionej z roku na rok był większy ze względu  

na tempo przyrostu obrotów tego sektora. W latach 1983-1987 nastąpił trzykrotny wzrost 

wartości przychodów gospodarki nieuspołecznionej w przychodach ludności. W 1987 r. 

utrzymywała się tendencja zmniejszenia udziału przychodów z tytułu dostaw towarów  

na rynek, wynosząc ok. 30%
276

. 

 

Przychody pieniężne ludności w 1989 r. osiągnęły poziom 66,4 bln zł i wzrosły  

w porównaniu z 1988 r. 3,7-krotnie, gdy wzrost wydatków był 3,5-krotny. W ciągu roku 

zwiększyła się różnica między tempem wzrostu przychodów, a tempem wzrostu wydatków – 

6,9 punktu procentowego w pierwszym kwartale, do 15 punktów w okresie 9-miesięcy  

                                                                                                                                                                                     
oszczędności dewiz w postaci certyfikatów. Oddziały Banków PKO dokonały skupu bonów 

towarowych po 980 zł. Rachunek „A” (w dolarach USA, funtach szterlingach, frankach francuskich 

wkłady oprocentowane były wówczas na jednoroczne – 8%, dwuletnie – 9%,  a trzyletnie – 10%,  

a wkłady w markach RFN i frankach szwajcarskich odpowiednio – 3, 7,8 i 9%). W zależności  

od waluty, oprocentowanie wpłat lokowanych na rachunku „N”, (było to nowe rozwiązanie bankowe) 

przez wykup certyfikatów oprocentowanych. Nie wpłynęło to na zmniejszenie liczby rachunków. 

Dewizowe oszczędności przekroczyły 51 mln dolarów. Dwukrotnie, do 2,1 mln dolarów wzrosły 

oszczędności lokowane na rachunku „N”. Nowe rozwiązanie pozwalało na wpłacanie klientom dewiz 

bez dokumentowania źródła pochodzenia zagranicznej waluty na okres roczny, dwu lub trzyletni, 

która była potwierdzana certyfikatem depozytowym opiewającego na dolary USA. K. Skup, Coraz 

więcej „zielonych” na kontach PKO SA, „Echo Dnia”,1987, nr 220, s. 2. 

275
WUS, Województwo kieleckie. Rozwój…, s. 46; Ogólne przychody pieniężne ludności  

w poszczególnych kwartałach 1987 r. w stosunku do roku ubiegłego, rosły szybciej niż ceny 

detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych – nawet po wykluczeniu przychodów ze sprzedaży 

artykułów rolniczych i pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej. AAN, KPRM, sygn. 9/128, 

Rządowa ocena sytuacji pieniężno-rynkowej w I półroczu 1988 r., k. 17-18. 

276
Tamże, sygn. 9/71, Ocena sytuacji gospodarczej…, bp. 
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i 17,9 punktów w końcu 1988 r. Różnice te powiększyłyby się jeszcze bardziej  

w czwartym kwartale, gdyby nie wystąpiło zjawisko nagminnego spłacania przez ludność 

zaciągniętych kredytów w wyniku zapowiedzianego od 1990 r. znacznego wzrostu ich 

oprocentowania. W efekcie, kredyty spłacone w czwartym kwartale przewyższały kwoty 

kredytów udzielanych, a spłaty te w grudniu stanowiły blisko 29% spłat rocznych. 

Najbardziej dynamicznie rosnącymi przychodami były przychody gospodarki 

nieuspołecznionej i osób fizycznych. Wzrosły one ponad 4-krotnie w porównaniu z 1988 r. 

Wysoki poziom tych przychodów wiązał się zarówno z szybkim wzrostem liczby jednostek 

gospodarki nieuspołecznionej i z rozszerzeniem zakresu ich działalności, jak również  

z bardzo szybkim wzrostem cen towarów i usług stosowanych przez tę sferę gospodarki  

w obrotach z jednostkami gospodarki uspołecznionej
277

. Dynamika przychodów z okresu 

1988-1989 r. kształtowała się pod pływem procesów inflacyjnych, co zresztą miało miejsce  

w ubiegłych latach, ale według danych WUS jej apogeum nastąpiło w drugiej połowie 1989 r. 

W efekcie przychody finansowe ludności w porównaniu z 1987 r. były około sześciokrotnie 

wyższe. Największą rolę dla wzrostu przychodów odgrywało podwyższenie wynagrodzenia 

za pracę. Ogółem udział wynagrodzeń za pracę w przychodach uległ obniżeniu z 43,7%  

w 1987 r. do 37,9% w 1989 r., jednocześnie wzrósł udział gospodarki nieuspołecznionej
278

.  

Wzrost zasobów pieniężnych ludności w 1989 r. w porównaniu ze wzrostem cen był jednak 

niski. Wiązało się to z ucieczką od gwałtownego deprecjonującego się złotego  

i poszukiwaniem możliwości w miarę korzystnych lokat towarowych i kapitałowych, także  

w walutach wymienialnych. Według stanu z końca grudnia wyniósł on ok. 4,4 mld dolarów  

i zwiększył się w porównaniu z 1988 r. o ok. 0,7 mld. Według danych CUP po przeliczeniu 

tych środków na walutę krajową, wolnorynkowym kursem dolara, były one dwukrotnie 

wyższe od zasobów złotówkowych ludności
279

. 

 

W 1989 r. największą dynamikę osiągnęły ceny detaliczne, zaś najwolniej rosły zasoby 

pieniężne ludności. Relacja przychodów społeczeństwa w stosunku do cen detalicznych 

szczególnie zaczęła być niekorzystna od października do grudnia 1989 r. Wówczas nastąpiło 

największe spowolnienie wzrostu przychodów ludności, co można zaobserwować na 

podstawie wykresu 3. Mogło to być następstwem np. spadku popytu na asortyment, który był 

                                                           
277

AAN, CUP, sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza…, k. 20. 

278
WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…, s. 29. 

279
Tamże, k. 27. 
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efektem braku towarów na rynku. Dynamika wzrostu zasobów pieniężnych, powodowała 

brak chęci do oszczędzania. Prawdopodobnie również na występujące tendencje wpływ miało 

urynkowienie cen żywności dokonanych przez rząd Rakowskiego. 

 

Wykres 3. Dynamika cen detalicznych, przychodów i zasobów pieniężnych ludności w Polsce w 1989 r. 

 

Źródło: AAN, CUP, sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza kraju…, k. 28. 

 

Uwarunkowania gospodarcze w latach 80. XX w. na terenie województwa kieleckiego, 

podobnie jak i w całym kraju, charakteryzowały się rozbieżnością między ilością pieniądza 

będącego w „rękach” prywatnych, a wielkością towarów konsumpcyjnych i przemysłowych 

oferowanych przez handel. Przyczyn można upatrywać m.in. w różnego rodzaju 

świadczeniach wypłacanych na rzecz ludności. W województwie kieleckim były 

przedsiębiorstwa, które wykazywały się 200% wzrostem zysków, gdy ich moce produkcyjne 

były wykorzystane tylko w 50%
280

.  

 

Ogólne wydatki ludności w województwie kieleckim w 1981 r. wzrosły w porównaniu  

z 1980 r. o 119,3%, a na same towary bez usług o 120,8%. Dynamika rozchodów na towary  

w 1982 r. wynosiła 176,8%
281

. W 1985 r. na zakupy towarów przeznaczono  

o 24,5% więcej w porównaniu do 1984 r. Wydatki ogółem były wyższe o 18,2 % niż  

w 1984 r. Natomiast wydatki społeczeństwa województwa kieleckiego w porównaniu do 

1986 r. zwiększyły się o 31,1%, a w kraju o 30,3%. Najwięcej przeznaczano na zakup 

towarów – wzrost nastąpił o 30, 9%. Podatki i opłaty zwiększyły się o 45,2%, a spłata 

                                                           
280

APK, KW PZPR, sygn. 3775, Protokół z plenarnego posiedzenia odbytego 2 grudnia 1982 r., k. 2. 

281
Wydatki były wyższe o 84,6% niż w maju 1981 r. APK, WRN, sygn. 511, Informacja o sytuacji..., 

k. 218; APK, KW PZPR, sygn. 3890, Ocena sytuacji..., k. 189; Globalne wydatki ludności na zakup 

towarów były w pierwszym półroczu 1983 r. wyższe o 37,3% niż w analogicznym okresie 1982 r.; 

AAN URM, sygn. 1.4/5, Informacja o sytuacji…, k. 6. 
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kredytów o 30%, przy czym ich kwota była o ponad 40% niższa od sumy kredytów 

udzielonych
282

. W skali kraju nastąpił wysoki wzrost wydatków społeczeństwa, co 

spowodowało w pierwszym półroczu 1987 r. zrównoważenie tempa wydatków i przychodów. 

Dla województwa kieleckiego w czerwcu 1987 r. dochody pieniężne były wyższe niż  

w 1986 r. o 38,6%
283

. W 1988 r. podobnie, jak w latach poprzednich najwięcej środków 

ludność województwa kieleckiego wydatkowała na zakup towarów. Tym samym nastąpił 

wzrost o 68,9% w porównaniu z 1987 r. Podatki i opłaty uległy zwiększeniu o 59,2%, a spłata 

kredytów o 81,7%, przy czym kwota ich była nawet o połowę niższa od sumy kredytów 

udzielonych. Wydatki ludności podobnie, jak w przypadku przychodów przekroczyły 

wielkość z 1987 r. prawie sześciokrotnie. Według ustaleń w 1989 r. ludność województwa 

kieleckiego przeznaczała ok. 80% swoich dochodów pieniężnych na zakup towarów i opłatę 

usług
284

. W omawianej kwestii warto przytoczyć wypowiedzi respondentów z lat 1975, 1982  

i 1986 na temat posiadania, bądź nieposiadania celu życiowego. Według Róży Milic-Czerniak 

wystąpiło ogromne zróżnicowanie badanych populacji pod tym względem. Respondentów 

deklarujących brak celu życiowego w 1975 r. było 5%, w  1982 r. już prawie 40%,  w 1986 r. 

grupę tę stanowiła 1/3 ogółu badanych. Kryzys społeczno-ekonomiczny wpływał nie tylko na 

samą liczbę, wzrost, ale także na treść celów życiowych. W warunkach kryzysowych dla 

społeczeństwa większą rolę zaczynają odgrywać cele o charakterze materialnym 

(konsumpcyjnym), czyli osiągnięcie odpowiedniej sytuacji materialno-bytowej. Szczególnym 

wyznacznikiem statusu społecznego było posiadanie własnego i zagospodarowanego 

mieszkania, co stanowiło w 1982 r. ok. 80%, a w 1986 r. ok. zgłoszonych celów 

życiowych
285

. 

 

                                                           
282

APK, KW PZPR, sygn. 4409, Sprawozdanie z wykonania planu rocznego za 1987 r. Warunki 

bytowe ludności, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna i techniczna, Kielce, marzec 

1987, k. 69.  

283
Tamże, sygn. 5184, Informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych za pierwsze półrocze 

1987- dochody i wydatki ludności, k. 611. 

284
Tamże, sygn. 3993, Sytuacja pieniężno-rynkowa, handel i usługi bytowe dla ludności, k. 423; 

tamże, sygn. 3999, Sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego planu rocznego za 1988 r., k. 126; 

ANIKDK, sygn. D-040-86, Kontrola wykonania.., k. 44; WUS, Województwo kieleckie. Sytuacja…,  

s. 29. 

285
R. Milic-Czerniak, Typy adaptacji konsumentów…, s. 254. 
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1.4. Wpływ „reformy” gospodarczej na produkcję towarów, jakość  

i ceny w województwie kieleckim w latach 1982-1989  

 

Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (WKKP) w 1983 r. przyznała, że miała „obiekcje”, 

co do wdrażania planu naprawy gospodarki. Wynikało to z wypowiedzi Jaruzelskiego, który 

w lipcu 1982 r., uznał, że „reforma” nieźle się kręci, a nawis inflacyjny maleje. Natomiast 

kilka dni temu Minister Finansów – Neckarz przedstawił taki stan, w którym wynika, ze nawis 

rośnie i osiągnął 500 mld złotych
286

. Członek prezydium WKKP przyznał, że ówczesna 

sytuacja w kraju wymaga, aby komisja z rozwagą oceniała reformę i nie podkreślała zbyt 

dużej odpowiedzialności partii za błędy w jej realizowaniu
287

. 

Podczas kolejnego posiedzenia WKKP w czerwcu, podnoszono kwestię fałszowania przez 

przedsiębiorstwa danych na temat produkcji. Zwrócono uwagę na to, mimo produkowania 

szczególnie pożądanych przez społeczeństwo artykułów, ostatecznie nie były one dostępne  

w sprzedaży. Były przedmiotem tzw. handlu wymiennego, który odbywał się pomiędzy 

przedsiębiorstwami. W 1982 r. w toku prowadzonych kontroli odnotowano w Polsce 

przypadki „sprzedaży wymiennej” i „handlu wiązanego” towarów między zakładami 

spółdzielczymi i innymi jednostkami produkującymi towary, artykuły reglamentowane oraz 

deficytowe. Przejawem handlu wymiennego oraz trudności kooperacyjnych
288

 było 

zatrudnianie przez określony czas grupy pracowników danego przedsiębiorstwa do pracy  

w zakładzie dostawcy. Niektórzy żądali również, aby zakład wyrobów finalnych uczestniczył 
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APK, KW PZPR, sygn. 4168, Protokół z plenarnego posiedzenia WKKP w dniu 20 stycznia           

1983 r., k. 5-6. 

287
Tamże, k. 6. 

288
Problematyka kooperacji była jednym z przejawów działalności gospodarczej. Obiektem 

szczególnego zainteresowania nauki prawa była tzw. kooperacja przemysłowa wraz z jej różnymi 

formami organizacji. Typ tej kooperacji był przedmiotem częściowej regulacji dokonanej dwoma 

uchwałami RM (M.P. 1969, nr 13, poz. 106 z późniejszymi zmianami; M.P. 1980, nr 25, poz. 136).  

Uchylenie obowiązującej w latach 70. XX w. regulacji prawnej dotyczącej kooperacji Andrzej Koch 

interpretuje jako rezygnację z prawnych powiązań kooperacyjnych w sektorze uspołecznionym oraz 

pozostawienia przez ustawodawcę swobody w kształtowaniu treści umów cywilnoprawnych. 

Dodatkowym argumentem był według autora proces wdrażania reformy, czyli tworzenie niezależnych 

form współpracy, które określano jako „kooperacja”. A. Koch, Umowy kooperacyjne w działalności 

zagranicznych podmiotów gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987,  

z. 3, s. 143-144. 
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w inwestycjach dostawcy, uzależniając od tego zawarcie umowy kooperacyjnej
289

. 

Przedsiębiorstwa wskazywały, że często kooperanci uzależniali dostawy od zapłaty  

w dewizach. Przykład stanowiły Zakłady Wytwórcze „Społem” w Kielcach, które w styczniu- 

lutym 1985 r. odnotowały spadek produkcji na skutek braku dewiz na zakup niektórych 

surowców
290

. Wśród negatywnych zjawisk, towarzyszących wdrażaniu reformy, pojawił się 

handel deficytowymi materiałami, dokonywany przez zakłady dla swoich pracowników. 

Zakłady pracy sprowadzały towar w ramach zapotrzebowania, które często było realizowane 

dla konkretnych pracowników a nie dla potrzeb produkcyjnych. Opisane działania zostały 

ujawnione przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, między innymi  

w zakładach tj. Cementownia „Nowiny” i Spółdzielnia „Młot” w Końskich
291

.  

 

1.4.1. Ceny i „dyktat producenta” 

 

Kontrole przedsiębiorstw przeprowadzone przez NIK oraz Okręgowy Urząd Cen (OUC)
292

 

wskazywały, że w 1982 r. nastąpiła poprawa rachunku ekonomicznego zakładów  
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W piśmie wiceministra RM z 31 maja 1983 r. skierowanym, między innymi do wojewodów  

i prezydentów miast, w którym zwrócił uwagę, że sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorstwa 

wyprodukowanych wyrobów własnych pracownikom lub dokonywania ich wymiany z innymi 

zakładami była zakazana. Ponadto podkreślił, że transfekcje te posiadały znamiona przestępstwa 

określone przez ustawę o zwalczaniu spekulacji.  ANN, KPRM, sygn. 9/112,  Informacja o aktualnym 

stanie realizacji rządowego programu przeciwdziałania inflacji z 21 lipca 1983, k. 23, 109; ANN, 

URM, sygn. 2.6/11, [Ustalenia Wojciecha Jaruzelskiego skierowane do Wicepremiera Zenona 

Komendera], k. 21-22; K. Nowakowski, Niedobory w gospodarce…, s. 62. 

290
 K. Fronczyk, Jak odrobimy starty, „Życie Gospodarcze” 1985, nr 9, s. 4. 

291
APK, KW PZPR, sygn. 4168, Protokół z plenarnego posiedzenia WKKP w dniu 30 czerwca  

1983 r., k. 86, 90. 

292
Na podstawie art. 9, ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 listopada 1985  r. o zmianach w organizacji oraz 

zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zniesiono 

Urząd Cen. Ich zadania przeszły do kompetencji izb skarbowych. Na mocy rozporządzenia ministra 

finansów z 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania 

oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych z dnia 31 grudnia 1982 r. Izba Skarbowa  

w Kielcach (Dz. U. nr 3, poz. 22) była właściwa w zakresie cen, a terytorialnie zasięg jej działania 

obejmował województwa kieleckie, tarnobrzeskie i radomskie. W 1986 r. po przejęciu przez Izbę 

zadań w zakresie cen utworzono Odział Inspekcji Cen (Ci) oraz Oddział Analiz i Orzecznictwa Cen  

(CAO). Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania 
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z województwa kieleckiego, ale w większości przypadków poprzez podnoszenie cen oraz 

otrzymywania dotacji. Przedsiębiorstwa wykorzystywały również prawo do ustalania cen 

umownych i regulowanych. W dziesięciu przypadkach na trzynaście skontrolowanych 

przedsiębiorstw ustalono zawyżanie cen, aby uzyskać rentowność, przekraczając potrzeby 

samofinansowania się. Dotyczyło to Koneckich Zakładów Meblarskich w Końskich, 

Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Spójnia” w Kielcach, Przedsiębiorstwa Sprzętu  

i Transportu Wodnych Melioracji w Kielcach i Zakładów Leśnej Produkcji Niedrzewnej 

„Las” w Końskich. Okręgowy Urząd Cen w województwie kieleckim w 1981 r. 

przeprowadził kontrolę w 53 jednostkach gospodarczych. Łącznie sprawdzonych zostało 709 

cen, w tym 282 ceny regulowane oraz 427 ceny umowne. Nieprawidłowości w ustalaniu cen 

stwierdzono w 411 przypadkach - 196 regulowanych i 215 cenach umownych. W okresie 

pięciu miesięcy 1983 r. na 23 skontrolowane jednostki w większości (19) wykazano 

niewłaściwe ustalanie cen
293

. Łącznie naruszono zasady ustalania cen w 260 przypadkach, 

najwięcej w regulowanych w liczbie 152. Nieprawidłowości zarejestrowano m.in.  

w Spółdzielni Inwalidów w Kielcach czy Fabryce Maszyn Pralniczych „Prema-Wutek”  

w Kielcach. Dane te potwierdzały, że przedsiębiorstwa zawyżały ceny, żeby wliczyć w ten 

sposób koszty powstałych nieprawidłowości, które nie były związane z ceną produkcji
294

. 

 

W toku kontroli przeprowadzonej za rok 1983 i 1984 (okres sześciu miesięcy) wykazano,  

że na terenie województwa kieleckiego w 66 jednostkach (41 przedsiębiorstwach i 25 

spółdzielczych) nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 55 jednostkach, tj. 83,3% 

objętych kontrolą, w tym: 34 państwowych – 82,9%, 21 spółdzielczych - 84, 0%. W 543 

                                                                                                                                                                                     
niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz. U. nr 50, poz. 262; 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. Dz. U. 1986 nr 3, 

poz. 20. 

293
W innej kontroli za okres siedmiu miesięcy w 1983 r., która objęła 944 jednostek gospodarczych 

stwierdzono, że w 475 naruszono zasady kształtowania cen. Nieprawidłowości w ustalaniu cen 

stanowiło 50,3% ogółu błędów. Tytułem kar uzyskano kwotę 694 mln zł. W wyniku zaleceń 

pokontrolnych przedsiębiorstwa obniżyły 1600 cen regulowanych i umownych na kwotę 2,7 mld zł  

w skali roku.  APK, KW PZRP, sygn. 3780, Protokół plenarnego posiedzenia KW PZPR w Kielcach 

odbytego w dniu 25 sierpnia 1983 r., k. 14. 

294
APK, KW PZPR, sygn. 4168, Efekty wdrażania reformy gospodarczej ze szczególnym 

uwzględnieniem, podkreśleniem stwierdzonych ujemnych zjawisk 30 czerwca 1983 r., k.101,104-105.  
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przypadkach uchybienia dotyczyły cen, w tym 56,4% objętych kontrolą (306 regulowanych –

56,4%, 237 umownych – 59,7%). W wyniku kar finansowych jednostki odprowadziły do 

budżetu państwa 130,5 mln zł oraz zwróciły nabywcom 7,7 mln zł z tytułu osiągnięcia 

nienależnych korzyści
295

.  

 

Okręgowa Komisja Cen w 1984 r. dokonała inspekcji dotyczącej prawidłowości ustalania  

i stosowania cen wyrobów przemysłowych w 45 jednostkach w województwie kieleckim.  

W 39 przedsiębiorstwach stwierdzono nieprawidłowości związane z zawyżaniem cen.  

W wyniku działań pokontrolnych obniżono 1491 cen, jednocześnie zwracając nabywcom 

należną kwotę w wysokości ponad 31 mln zł., a do budżetu państwa - 145 mln zł
296

. Kolejne 

kontrole ujawniały skalę nieprawidłowości. W1987 r. Izba Skarbowa przeprowadziła na 

terenie województwa kieleckiego trzy inspekcje dotyczące ustalania cen. Pierwszą 

przeprowadzono w marcu, objęła sześć jednostek (4 państwowe, 2 spółdzielcze). 

Nieprawidłowości stwierdzono u 83,3% przypadków. Kontrolą objęto 229 cen – 7 

urzędowych, 105 regulowanych oraz 117 cen umownych. Zakwestionowano 142 ceny (3 

urzędowe, 993 regulowane i 46 umownych), tj. 62,0%. Drugą kontrolę na terenie 

województwa kieleckiego Izba przeprowadziła w kwietniu, badaniu poddano 22 jednostki 

gospodarcze – 12 państwowych i 10 spółdzielczych. Nieprawidłowości w ustalaniu 

wysokości cen stwierdzono w 72,7% (7 państwowych, 9 spółdzielczych). W roku następnym 

Izba Skarbowa przebadała 22 jednostki gospodarcze. Uchybienia w ustalaniu cen stwierdzono 

aż w 77,3%. Zakwestionowano 156 cen w tym 120 regulowanych oraz 36 cen umownych, 

czyli 38,8%
297

. Na trenie całego kraju w 1986 r. przeprowadzone zostały kontrole w 120 

jednostkach gospodarczych, wytwarzających artykuły przemysłowe. Wykazały one, że skala 
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Tamże, sygn.4118, Ocena zaleceń pokontrolnych NIK, Izby Skarbowej, Państwowej Inspekcji 

Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, PIH, Okręgowego Urzędu Cen w jednostkach 

uspołecznionej w sierpniu 1984 r., k. 28.  

296
APK, KW PZPR, sygn. 5766, Ocena stopnia realizacji uchwały Biura Politycznego KC PZPR                            

z dnia 16 października 1984 r. w sprawie działań partyjnych na rzecz zwiększenia skuteczności 

kontroli, k. 284. 

297
APK, Izba Skarbowa w Kielcach (ISK),sygn. 420, Meldunek nr 3/87 z działalności kontrolnej  

w marcu 1987 r., k. 3; tamże, sygn. 425, Informacja o działalności Izby Skarbowej w Kielcach   

w zakresie cen w I kwartale 1987 r. na terenie województwa kieleckiego, k. 5; Informacja   

o działalności Izby Skarbowej w Kielcach w zakresie cen w IV kwartale 1988 r. na terenie 

województwa kieleckiego, k. 27-28. 
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podwyżek badanych cen w punktach uspołecznionych była zróżnicowana. Zawyżanie cen 

umownych wynosiło 13,8% w stosunku do ogółu cen, które zostały podniesione.  

W przypadku czynników zależnych od producentów największy udział w procederze miała 

chęć zwiększenia zysku. Praktyka ta stosowana była głównie przez przedsiębiorstwa 

odzieżowe, dziewiarskie i obuwnicze. Dążyły one do zwolnień z obowiązku, jaki nakładała 

uchwała RM, dotycząca rekompensowania podwyżek cen w skali całego 1986 r.
298

 

Producenci dokonywali tego poprzez zmiany w symbolice wyrobów finalnych.  

W ten sposób towar był traktowany jako nowy lub jako „odmiana” asortymentowa. Tego typu 

praktykę stosowała m.in. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Spójnia” w Kielcach
299

.  

 

Ustawa o cenach z 1982 r. nakładała na producentów obowiązek obniżania cen,  

w przypadku sprzedaży wyrobów gorszej jakości. Za cenę zawyżoną przez sprzedawców 

uznawano tę, która przewyższała aktualnie stosowaną w obrocie takiego samego towaru  

o więcej niż 30% lub towaru podobnego o więcej niż 50%. W takiej sytuacji można było 

zobowiązać sprzedawcę do obniżenia ceny lub wprowadzić obowiązek stosowania ceny 

regulowanej, która musiała odpowiadać ściśle określonym przepisom, zamiast ceny 

umownej
300

. Producenci nie zawsze wywiązywali się z tego obowiązku i tak dla przykładu 

Domy Towarowe „Centrum” (DT „Centrum”) w Szczecinie w 1986 r. zakwestionowały 

partię sukienek dziewczęcych wyprodukowanych przez Zakład Przemysłu Odzieżowego 

„Nida” w Kielcach. Przedsiębiorstwo szczecińskie uważało, że „Nida” powinna obniżyć ceny 

ze względu na złą jakość otrzymanego towaru. Z tego samego powodu Okręgowy Inspektorat 
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Wprowadzała na okres do dnia 31 grudnia 1986 r. zakaz podwyższania cen umownych towarów 

przemysłowych, czyli zaopatrzeniowych, interwencyjnych oraz rynkowych nieżywnościowych – 

artykuły przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego, drzewnego i papierniczego, 

przemysłu lekkiego. Ceny, o których była mowa z zastrzeżeniem wyjątków określonych w uchwale, 

nie mogły być wyższe od cen umownych ostatnio stosowanych w 1985 r. Uchwała RM z dnia z 19 

grudnia 1985 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych. M.P. nr 

203, poz. 297. 

299
APK, ISK, sygn. 417, Wyniki kontroli, skali i zasadności i podwyżki cen umownych, k. 2, 22-23, 

45-46. 

300
Sprzedawca miał obowiązek obniżyć cenę w wypadku pogorszenia jakości towarów w stosunku  

do norm przyjętych przy ustalaniu cen. Ustawa o cenach w 1982 r. Dz. U. nr 7, poz. 52, art. 14; APK, 

ISK, sygn. 423, Informacja, k. 6; APK, KW PZPR, sygn. 5401, Informacja w sprawie realizacji 

polityki cenowo-dochodowej w roku 1988, k. 11. 
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Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) w Krakowie zakwestionował partię mebli wysłaną  

do Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” (WZSR 

„SCh”) w Nowym Sączu przez Kielecką Fabrykę Mebli w Kielcach. Decyzją inspektoratu, 

zakład kielecki został zobowiązany do obniżenia ceny za meble. W rejestrach Izby Skarbowej  

w Kielcach dotyczących wniosków z kontroli jakości – najwięcej skarg wśród kieleckich 

producentów składano na „Nidę” oraz Fabrykę Mebli
301

.  

 

Kolejną nieprawidłowością, którą ujawniono w toku kontroli był brak negocjowania cen. PIH 

przeprowadziła kontrolę w 1982 r. i pierwszym półroczu 1983 r., dotyczącą ustalania cen 

umownych na towary rynkowe oraz prawidłowości ich stosowania w WPHW w Kielcach, 

Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” (WSS „Społem”) w Kielcach oraz WZSR 

„SCh” w Kielcach”. Według PIH prowadzone rozmowy handlowe z wymienionymi 

przedsiębiorstwami oraz producentami, poprzedzające podpisanie umów nie miały charakteru 

negocjacji, a przypominały „dyktat producenta”
302

. Jednostki handlowe w większości 

przypadków, pozbawione były możliwości zmiany proponowanych przez producentów cen 

umownych lub wnoszenia jakichkolwiek warunków do umów. Brak negocjowania wysokości 

cen umownych stwierdzono również przy zawieraniu kontraktu na wyroby włókiennicze.  

                                                           
301

APK, ISK, sygn. 449, Pismo wystosowane przez PIH w Szczecinie do Izby Skarbowej w Kielcach,  

k. 62, 80-81; Dla porównania zob.: Tamże, sygn.450, Decyzja nr C-J/35/86, k. 21; Wniosek o wydanie 

decyzji o ustalenie wysokości „kwoty dodatkowej”, k. 59; Decyzja nr C-J/41/86 120; tamże, sygn.451, 

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie wysokości „kwoty dodatkowej”, k.122; tamże, sygn.452, 

Wyniki kontroli oceny jakości wyrobów nr L-II-12-46/87, k.198. 

302
Ustalanie asortymentu produktów i ich cen odbywało się w warunkach „dyktatu producenta”, jedna  

z pracownic „Społem” tak scharakteryzowała tą sytuację: jakie warunki może stawiać nasze 

przedsiębiorstwo producentom – jeśli handel w obecnej sytuacji gospodarczej nie jest równym 

partnerem dla przemysłu? Jeśli my nie zakupimy produktu z danej firmy, kupi go podobne 

przedsiębiorstwo z innego województwa. Przecież za wszelką cenę pragniemy zapełnić półki naszych 

sklepów. Jak w praktyce wyglądał owy „dyktat producenta” ukazuje przykład dotyczący dostaw 

materiałów. Kierownik działu w warszawskiej fabryce „Uroda” mówiła: nie jest pewne czy uda się 

nam jako przedsiębiorstwu w drugim kwartale 1982 r. „zmieścić” w ówczesnych cenach. Dostawcy 

dyktują coraz to surowsze warunki. Otóż informuje producent, że samochód z towarem jest 

przygotowany i gotowy do drogi, ale wysłanie go jest uzależnione od tego, czy fabryka zaakceptuje 

wyższe ceny. Pracownica „Urody” określiła to mianem „szantażu gospodarczego w krajowym 

wydaniu”. B. Minc, O reformie i życiu, „Polityka” 1982, nr 15, s. 4. 
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Nie określano w nim cen towarów będących przedmiotem rozmów, podając jedynie rodzaj  

i ilość danej tkaniny. Według wyjaśnień wspomnianych jednostek handlowych, producenci 

stosowali zasadę podpisywania umów warunkowo, ograniczając się jedynie do określenia 

ilości lub wartości towaru. Przedstawicielom handlu nie pozostawiano żadnej możliwości 

decydowania o wyborze prezentowanych na giełdach handlowych tkanin. Zatem handel nie 

miał wpływu na kształt ani charakter zawieranej umowy. Kontrolowane jednostki nie 

wymagały od dostawców towarów przedkładania kalkulacji cen dla ich weryfikacji. 

Przykładowo WSS „Społem” nie zwracała się do producentów o przekazanie kalkulacji 

kosztów. Wyjaśniając, że jako handel nie są kompetentni do sprawdzenia prawidłowości ich 

sporządzenia
303

. Próby wprowadzania zmian do warunków umowy oraz sprawdzenie 

prawidłowości przedstawianych kalkulacji kosztów prowadziło z reguły do zerwania rozmów 

handlowych przez producentów. Z ustalaniem wysokości cen umownych wiązała się również 

kwestia dokonywania kalkulacji kosztów oraz naliczania marż handlowych. W toku kontroli 

przeprowadzonej w 1987 r. przez Inspekcję Robotniczo-Chłopską (IR-Ch) wspólnie  

z Izbą Skarbową ustalono, że jednostki handlowe nie wymagały od producentów kalkulacji 

cenowej na wyroby będące w kategorii cen umownych, odpowiednio do art. 11 ust. 4 ustawy 

o cenach
304

. W kontrolowanych jednostkach handlowych stwierdzono brak negocjowania cen 

z odbiorcami. Kontrolerzy zakwestionowali w dwóch jednostkach „Elektra” w Kielcach  

i „Rekord” w Jędrzejowie, przyjęty dla cen nowych wyrobów poziom zysku. Na niektórych 

wyrobach szacowany zysk miał wynieść 200%. Kontrole wykazały, że postępował wzrost 

marży handlowej pomimo podwyżek cen towarów
305

. Podczas posiedzenia plenarnego  

                                                           
303

APK, KW PZPR, sygn. 4182, Efekty wdrażania reformy gospodarczej ze szczególnym 

podkreśleniem stwierdzonych ujemnych zjawisk, k. 75-76. 

304
 Przy uzgadnianiu cen umownych sprzedawca na wniosek odbiorcy ma obowiązek przedstawić mu 

kalkulację ceny; przepis ten nie dotyczy sprzedaży w placówkach handlu detalicznego. Obwieszczenie 

Ministra Finansów w sprawie cen z 3 marca 1987 r. Dz. U. nr 8, poz. 52.  

305
APK, ISK, sygn. 422, Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Inspekcje 

Robotniczo-Chłopską wspólnie z Izba Skarbową w zakresie prawidłowości ustalania cen umownych 

na artykuły, k. 3-4, 7. Inspekcja cen w marcu 1984 r. przeprowadziła kontrolę obejmującą ustalanie 

cen umownych. Analizie poddano 2670 jednostek gospodarczych, ujawniono różnego rodzaju 

nieprawidłowości w 1045 z nich, tj. w 39,1% skontrolowanych. W wyniku kontroli ustalono, że co 

druga-trzecia cena była ustalana w sposób niezgodny z przepisami. W przedsiębiorstwach, w których 

ujawniono nieprawidłowości musiały zwrócić do budżetu państwa kwoty nienależne oraz kary 

finansowej o łącznej wysokości ponad 2,8 mld zł. W wyniku kontroli obniżono ponad 8,7 tys. cen 
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KW PZPR w styczniu 1984 r. jeden z uczestników przyznał, że ceny nie podlegają 

rzeczywistej kontroli. Stosowanie cen umownych następowało bez żadnych ograniczeń. W tej 

sytuacji dla robotnika, który zarabiał 7-8 tys. zł zakup wędliny podrobowej w cenie 440 zł za 

1 kg stawał się niemożliwy
306

. Na podstawie informacji nadesłanych do władz wojewódzkich  

w 1985 r., stwierdzono, że kontrole cen przynoszą ograniczone efekty, nawet te najbardziej 

                                                                                                                                                                                     
umownych również zastosowano kary, w tym także zwolnienia z zajmowanych stanowisk wobec 338 

osób. Kontrole wykazały, że przedsiębiorstwa najczęściej dokonywały naruszeń zakazów 

nieuzasadnionego podwyższania cen. W co drugiej skontrolowanej jednostce gospodarczej 

stwierdzono przekroczenie tych zakazów w zakresie cen artykułów zaopatrzeniowych.  

W 1985 r. przeprowadzono kontrole dotyczące prawidłowość kalkulacji kosztów i cen na terenie 

kraju, obejmujące 205 przedsiębiorstw przemysłu kluczowego i spółdzielczego. W 105 z nich, tj. 

51,2% stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości. W kwietniu wskaźnik ten wynosił 32,8%, 

zakwestionowano wówczas ponad 2 tys. kalkulacji cen. Na podstawie stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz wydanych zaleceń pokontrolnych przedsiębiorstwa odprowadziły do budżetu 

państwa kwoty nienależne oraz dodatkowe tytułem sankcji o łącznej wysokości ok. 260 mln zł. Wśród 

przykładów nieprawidłowości można wymienić np. w zakładach sprzętu grzewczego we Wrocławiu 

stwierdzono po 31 grudnia 1984 r. stosowania cen wyższych od 30-55% od cen ustalonych na koniec 

1983 r. pomimo, że wzrost kosztów niezależnych od producentów wynosił tylko 6-12%.   

W przypadku kontroli, której zadaniem było sprawdzenie prawidłowości ustalania cen detalicznych 

tzw. artykułów „pochodnych”, czyli czy przedsiębiorstwa kalkulujące ceny asortymentu 

produkowanego w oparciu lub z udziałem cukru, mąki, kasz itp. uwzględniały wyłącznie wzrost 

kosztów spowodowanych podwyżką cen z dnia 4 marca 1985 r. W okresie 4-20 kwietnia inspekcja 

cen przeprowadziła kontrolę w 360 jednostkach gospodarczych, uspołecznionych i prywatnych na 

terenie całego kraju. Weryfikacja objęła takie branże jak: piekarska, cukierniczo-ciastkarska, 

owocowo-warzywna, garmażeryjna, gastronomiczna również uwzględniono ceny stosowane w barach 

mlecznych oraz stołówkach pracowniczych. Ogółem analizie poddano 3 tys. cen umownych, 

kwestionując prawidłowość kalkulacji ok. 450 z nich, co stanowiło 15%. W wyniku zaleceń 

pokontrolnych producenci obniżyli  ponad 270 cen. Skala wzrostu cen kształtowała się następująco: 

pieczywo pszenne – kontrole wykazały, że maksymalny wskaźnik podwyżki cen do 40%, wyroby 

ciastkarskie – podwyżki cen były zróżnicowane i zależały od producenta i rejonu kraju. Wzrost ten 

oscylował w przedziale od 1 do 40%, w gastronomii od 2 do 40% i stołówkach pracowniczych ceny 

obiadów o 8-10%, a posiłków całodziennych o 7-14%. APK, KW PZPR, sygn. 5761, Teleksowa 

informacja wewnątrzpartyjna nr 50 z 13 bm. [14.03.1985 r.], k. 68; Teleksowa informacja… nr 65 z 2 

bm. [04.03.1985 r.], k. 56; Teleksowa informacja… nr 114 z 12 bm. [13.06.1985 r.], k. 13. 

306
 Tamże, sygn. 3784, Protokół z pierwszego plenarnego posiedzenia KW PZPR odbytego 24 stycznia 

1984 r., k. 12. 
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zaostrzone. Rozszerzana z roku na rok inspekcja cen wykazywała, że zakres ujawnionych 

nieprawidłowości nie ulegał zmniejszeniu. Wśród przyczyn powstawania nieprawidłowości 

wskazać należy: dążenie do poprawy wyników finansowych poprzez manipulacje cenowe, 

brak odpowiedniego nadzoru. Analizy wykazały, że charakterystycznymi przykładami tych 

zaniedbań były przypadki pobierania przez cały rok wyższych cen, pomimo gorszej jakości 

wyrobów niż określono to w dokumentacji kontroli jakości – podwyższano je o 10%. 

Nieprawidłowości te umożliwiały niektórym przedsiębiorstwom otrzymać wysokie zyski bez 

odpowiedniego zwiększenia wydajności pracy
307

. Jak się wydaje zawyżanie cen przez 

przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe stanowiło najłatwiejszy sposób na wykonanie 

planów finansowych. 

 

1.4.2. Jakość produkowanych towarów 

 

Wpływ „reformy” gospodarczej był widoczny nie tylko w kształtowaniu ceny,  

ale i w jakości
308

 produkowanych artykułów. Powiązać to należy między innymi z celami, 

jakie sobie stawiała „reforma”. Przede wszystkim zwracano uwagę na wzrost efektywności 

produkcyjnej. Niebezpieczeństwo nieuzasadnionych podwyżek cen i obniżenia jakości miało 

źródło w rozwiązaniach „reformy” gospodarczej, która skłaniała przedsiębiorstwa do 

maksymalizacji zysku w warunkach braku równowagi na rynku. Niedobór wielu wyrobów, 

monopolizacja produkcji i sprzedaży powodowały brak jakiejkolwiek rywalizacji 

producentów i sprzedawców o względy odbiorcy. Wpływ miało również niewielkie 

                                                           
307

Tamże, sygn. 5761, Teleksowa informacja… nr 52-53 z 14 i 15 bm. [18.03.1985 r.], k. 67, 

Teleksowa informacja…, nr 50 z 13 bm. [14.03.1985 r.], k. 68. 

308
Definiując pojęcie jakości wyrobu należy uwzględnić współzależność cech użytkowych produktu, 

czyli tzw. wartość użytkową oraz niezbędny czas potrzebny do jej osiągnięcia. W tym przypadku  

dla właściwego określenia jakości wyboru nie wystarczy  uwzględnić preferencji potencjalnego 

nabywcy. Równorzędnym kryterium jest wielkość nakładów poniesionych na uzyskanie żądanego 

poziomu wartości użytkowej. Dla uzyskania lub podniesienia poziomu jakości ponosi się określone 

koszty. W pewnych granicach koszty te są opłacalne, tzn. że uzyskane efekty są wyższe  

od kosztów. Takim poziom jakości zyskał nazwę jakości optymalnej. Powyżej jakości optymalnej 

dalsze nakłady przestają się opłacać (z punktu widzenia producenta), ponieważ korzyści będą coraz 

mniejsze, a nakłady coraz wyższe. T. Orłowski, Społeczno-ekonomiczne aspekty pojęcia jakości, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1975, nr 4, s. 135-

136. 
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zainteresowanie handlu wzrostem wartości sprzedaży. Braki zaopatrzenia, niedostępność 

wielu, często drobnych i stosunkowo tanich, ale decydujących o prawidłowości procesu 

technologicznego części pochodzących z importu stwarzały dogodne warunki do 

maksymalizacji zysku drogą wzrostu cen i obniżania jakości. W tym przypadku stosowano 

dwa sposoby – zmieniano nazwy, pojemność lub wielkość opakowania wyrobu. Stosowano 

pogorszenie parametrów jakości wyrobu oraz wytwarzanie produktów o coraz gorszych 

recepturach
309

. Nie dotrzymywano warunków związanych parametrami przewidzianymi w 

umowach i stosowano coraz gorsze materiały wyjściowe
310

. Według przedstawicieli 

związków zawodowych, przedsiębiorstw zajmujących się produkcją materiałów 

elektrotechnicznych, w procesie wytwarzania wyrobu, łańcuch wzajemnych zależności był na 

tyle długi, że winą za wady produkcyjne można było obarczyć producentów stali lub węgla. 

Problem istniał w usytuowaniu kontroli jakości, która przed wprowadzeniem reformy 

gospodarczej podlegała zjednoczeniom. Następnie kontrolę włączono do struktury 

przedsiębiorstwa. Nacisk administracyjny na pracowników kontroli był bardzo duży, 

ponieważ byt każdego zakładu zależał od wielkości produkcji. Obowiązywała zasada większa 

produkcja – większa płaca
311

. Przedstawiciele kilku innych zakładów przyznali, że jakość 

była zła dlatego, że zmuszeni byli dostosowywać technologię do materiałów. Jeden z nich 

wyjaśnił, że nie można poprawić jakości, ponieważ przedsiębiorstwo było uzależnione od 

dostawców materiałów. W sytuacji reklamowania wadliwości surowców oraz części, 

kooperant często mógł nowy materiał dostarczyć dopiero za pół roku. Ze względu na brak 

                                                           
309

Problem tzw. nowości artykułów przemysłowych występował w latach 70. XX w. Przedsiębiorstwa 

przemysłowe stosowały wyższe ceny w odniesieniu do produktów, które nie miały cech nowości. 

Prowadziło to do znacznych podwyżek cen wielu wyrobów. Z. Bartosik, Strukturalne problemy 

przemysłu polskiego, Wrocław 1988, s. 199. 

310
K. Cholewicka-Godzik, Ceny a jakość, „Polityka” 1982, nr 2, s. 4; Zdzisław Sadowski (zastępca 

pełnomocnika ds. reformy gospodarczej) w lutym 1982 r. stwierdził, że przedsiębiorstwa powinny 

same szukać możliwości zastępczych w produkcji. Jeśli np. przemysł skórzany nie ma środków na 

import, to oznacza tyle, że powinni producenci sami organizować sobie skup surowca  w kraju. Skóra 

będzie gorsza, może będzie trzeba się przestawić na inny rodzaj obuwia, ale produkcja będzie szła. 

Podkreślał również, że w innych dziedzinach także należało wykorzystać możliwości surowców 

krajowych, nawet jeśli byłyby to surowce gorsze. A. Mozołowski, Czy reforma się uda?, „Polityka” 

1982, nr 6, s. 4. 

311
 K. Gąsiorowska, Jakość – psiakość, „Życie Warszawy” 1984, nr 262, s. 3. 
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możliwości zatrzymania produkcji, dopuszczano 30-50% materiałów na tzw. karty odstępstw. 

Oznaczało to złą jakość produkcji
312

.  

Niewykorzystanie zdolności produkcyjnych w większości przedsiębiorstw dochodziło do 

50%. Sytuacja ta dawała zakładom szansę zbytu każdej bez względu na jakość produkcji po 

wyśrubowanych w maksymalny sposób cenach
313

. Na producentów nie wywierano w zasadzie 

żadnej presji w zakresie dbania o jakość zgodną z wymogami obowiązujących norm. Sprzyjał 

temu niezrównoważony rynek artykułów konsumpcyjnych, przy braku skutecznych 

systemowych mechanizmów i znacznej swobodzie w ustalaniu cen. Ponadto producenci mieli 

możliwości otrzymywania dotacji bez względu na wyniki gospodarowania. Nieodpowiednia 

jakość wyrobów nie zawsze wywoływała odpowiedni sprzeciw jednostek handlowych. 

Brakowało skutecznych mechanizmów przeciwdziała przekazywaniu do obrotu wyrobów 

wadliwej jakości, nawet w momencie występowania sytuacji zrównoważonego popytu  

i podaży
314

. 

 Do przyczyn złej klasy wyrobów należało przede wszystkim użycie nieodpowiednich 

materiałów i surowców, wysoki stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz nieprzestrzeganie 

technologii. Zaznaczyć należy, że dość trudne jest ocenienie, czy obniżenie jakości wynikało 

ze stosowania dostarczonych z zewnątrz materiałów o zaniżonych parametrach,  

czy z nieprzestrzegania obowiązującej procedury technologicznej. Częstym przypadkiem było 

tolerowanie wprowadzania do produkcji surowców, nieodpowiadających wymaganym 

standardom. Alternatywą byłoby zatrzymanie produkcji, co w praktyce oznaczałoby płatne 

przestoje w produkcji, niewykonanie planów, aż w końcu pogorszenie wyników 

ekonomicznych. Niedostateczna jakość pewnej grupy materiałów i surowców lub 

konieczność stosowania substytutów, przykładowo w przypadku ograniczenia importu, 

zmuszała niektóre zakłady do występowania o zezwolenia na odstępstwa od norm. Zbyt mała 

troska o markę finalnego produktu, wynikała także ze sprzyjających warunków – 
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 Tamże 

313
E. Hozer, J. Hozer, Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w Polsce, „Wektory Gospodarki” 

1989, nr 5, s. 13. 

314
ADNIK w Kielcach, sygn. D41021-9-86, Program kontroli oddziaływania instrumentów 

ekonomiczno-finansowych na jakość i strukturę asortymentową produkcji artykułów spożywczych –

kontrola częściowo sprawdzająca, Warszawa wrzesień 1986 r., k. 1-2. 
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przyjmowanie każdego towaru przez rynek oraz zasady oceny i rozliczania przedsiębiorstwa 

w oparciu o stopień wykonania planu ilościowego
315

. 

 

Podkreślić należy, że wpływ na jakość produkowanych artykułów żywnościowych miało 

również wiele innych czynników, np. nieprzestrzeganie zasad przy produkcji i braki  

w zachowaniu ostrożności w sferze sanitarnej, niewłaściwe transportowanie, czy też zwykła 

niedbałość przy przechowywaniu towaru. Jednocześnie z materiałów PIH wynika,  

że obniżenie jakości artykułów z reguły nie wpływało na zmianę klasy, gatunku czy też ceny 

danego towaru. Ponadto zasada obniżania ceny ze względu na niską klasę produktu nie była 

stosowana przez producenta. Wynikało to w dużej mierze z braku równowagi między podażą 

a popytem. Istotnym elementem, który miał bezpośredni wpływ na markę produkowanych 

towarów, był brak ścisłej zależności pomiędzy gatunkiem produkowanych wyrobów,  

a wynagrodzeniem za ich wytworzenie
316

.  

 

Kontrole jakości
317

 były głównie prowadzone przez PIH. W 1982 r. Okręgowy Inspektorat  

w Kielcach zbadał na terenie województwa kieleckiego partię towaru o wartości  

79 472 tys. zł, w tym zakwestionowano towar o wartości 23 400 tys. zł, co stanowiło 29,4% 

całości. Rok wcześniej, pod względem jakości podważono 20% badanego towaru. Jedną  

                                                           
315

APK WRN, sygn. 441, Problemy stymulowania jakością wyrobów, k. 50-52; Uchwała RM                   

z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem 

bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość. M.P. 1984 nr 6,  

poz. 45; APK, KW PZPR, sygn. 5152, Potrzeba poprawy jakości produkcji, k. 48. 

316
Tamże, k. 49. 

317
Problemy z jakością artykułów występowały nie tylko w latach 80. XX w. W 1975 r. została 

przeprowadzona kontrola, która obejmowała handel detaliczny miejski i wiejski. Na 137 partii 

pieczywa odrzucono 33%. Następnie przebadano 83 partie wędlin, z tego u 22  podważano jakość, co 

stanowiło 22%. Stan towarów w 1978 r. w województwie kieleckim przedstawiał się następująco: na 

255 zbadanych próbek pieczywa 25 % zakwestionowano.  Przetwory mięsne oferowane przez handel 

oraz producentów na 277 próbek uznano za wadliwe w 36%. Rok wcześniej zanegowano 48% 

przebadanych próbek pieczywa natomiast w przypadku przetworów mięsnych to 35%. APK, 

Państwowa Inspekcja Handlowo-Okręgowa Inspektorat w Kielcach (PIH-OI), sygn. 98, Sprawozdanie 

z pracy laboratorium Okręgowego Inspektoratu PIH w Kielcach, k. 33-34; APK, PIH-OI, sygn. 150, 

Ocena przebiegu inwestycji, k. 21-22; tamże, sygn. 167, Informacja  o jakości artykułów badanych   

w laboratorium PIH Kielce w I kwartale 1978 r. z terenu województwa kieleckiego, k. 50. 
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z najgorszych jakości miało pieczywo
318

. Wskaźnik wad wykrywanych w tym artykule 

systematycznie rósł. W 1980 r. wynosił 19%, w 1981 r. – 24%, 1982 r. – 37%,  

a w pierwszym półroczu 1983 r. – 41%. Wśród powodów najczęściej wymieniano między 

innymi zły stan techniczny zakładów, szczególnie tych podległym GS „SCh”. Wyjątkowo złą 

jakością odznaczały się także napoje gazowane. W latach 1980-1982 zakwestionowano od 

93% do 97% całości przebadanego asortymentu. W przypadku wędlin w okresie od 1980 do  

1982 r. Okręgowy Inspektorat zanegował 27-31% kontrolowanych partii. Wadliwość głównie 

dotyczyła wyglądu, nie wad składu surowcowego
319

. Liczne skargi spowodowały, że  

w 1983 r. przeprowadzono pięć kontroli pod względem jakości papierosów produkowanych 

przez Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu. Wynik kontroli wskazał, że aż 80% 

zbadanych partii papierosów zostało zakwestionowanych. Wśród przyczyn wymieniono złą 

zdolność żarzenia, niedoklejanie ustników i opakowań. Mimo przeprowadzenia pięciu 

kontroli, inspekcja stwierdziła, że jakość nie ulegała poprawie
320

. Częstą stosowaną praktyką 

przez producenta było zamieszczanie w umowach o dostawę towaru klauzuli ograniczającej 

zakres odbioru jakościowego. Na posiedzeniu Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją 

(CKWS) w 1984 r. stwierdzono, że […] kluczowym problemem to jakość wyrobów 

codziennego użytku, [wady jakościowe] pieczywa [wynosiły] 60%, kosmetyków i chemii 

gospodarczej – 67%, [a] obuwie 32%
321

. W 1985 r. w skali kraju, wyprodukowano z wadami 

42% wyrobów przemysłowych. Straty z powodu złej klasy produktów „pochłaniały” 25-40% 

dochodu narodowego
322

. Na terenie województwa kieleckiego w toku kontroli NIK w trzecim 

kwartale 1985 r. ustalono nieprzestrzeganie lub omijanie obowiązujących przepisów. Znaczna 

część przedsiębiorstw nie ponosiła konsekwencji finansowych z tytułu niskiego gatunku 

swoich wyrobów. Wskazywało to na rzadkie stosowanie sankcji wobec producenta.  

O niewystarczającej skuteczności oddziaływania wprowadzonych instrumentów 

                                                           
318

W dokumentacji organizacji kobiecej Ligi Kobiet Polskich wśród towarów, które szczególnie 

odznaczały się złą jakością wymieniano, m.in. pieczywo, szczególnie chleb. Zob. na ten temat: APK, 

Liga Kobiet Polskich-Zarząd Wojewódzki w Kielcach (LKP-ZW), sygn. 14, Protokół z plenarnego 

posiedzenia Zarządu Miejskiego LKP w Kielcach w dniu 11 czerwca 1984 r.,  k. 236. 

319
APK, KW PZPR, sygn. 4168, Efekty wdrażania reformy…, k. 107-108. 

320
Tamże, sygn. 4183, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji 

Handlowej w Kielcach za rok 1983 r., k. 49,54. 

321
AAN, URM, sygn. 32/56, Posiedzenie Centralnej Komisji Do Walki ze Spekulacją [10 maja                

1984 r.], k. 48-49. 

322
B. Kastory, Wyrastanie w bylejakości, „Życie Warszawy” 1987, nr 55, s. 3. 
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ekonomicznych na jakość produkcji, świadczyły także wyniki badań jakości artykułów 

spożywczych prowadzone przez PIH. W województwie kieleckim w 1985 r. PIH 

zakwestionowała jakość ok. 23-24% badanych partii wyrobów mleczarskich i przetworów 

owocowo-warzywnych
323

.  

 

W latach 1982-1987 postępował regres w zakresie utrzymania standardów jakości. W udziale 

wartości sprzedaży wyrobów oznaczonych znakami jakości (Q,1), który zawierał produkty 

objęte obowiązkową i dobrowolną kwalifikacją nastąpił spadek z 25,3% w 1980 r. do 15,8% 

w 1983 r. oraz 13,2% w 1985 r. (dane GUS). Niewielki wzrost nastąpił  

w 1987 r. wynosząc 14,1%
324

. Według szacunków organów kontrolnych, niezależnie od 

obowiązujących przepisów, przedsiębiorstwo mogło być w dalszym ciągu wysoce rentowne, 

mimo wytwarzania ok. 30% tzw. bubli. Przeprowadzona w 1987 r. kontrola kieleckiej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w jednostkach gospodarczych na terenie 

województwa kieleckiego wykazała, że w stosunku do lat 1984-1985 rozluźniła się 

dyscyplina technologiczna produkcji, nastąpił spadek wydajności pracy oraz dalsze 

pogorszenie jakości wyrobów. W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Radostawa”  

w Kielcach zmniejszyła się produkcja ze znakiem Q, którego udział w całej produkcji wynosił 

ogółem: w 1984 r. – 11,8%, 1985 – 0,56%, a w 1986 r. ok. 1%. W toku kontroli PIH  

w 1986 r. zakwestionowano 20,4% przebadanych wędlin, mięsa i konserw produkowanych  

na terenie województwa. Nieprawidłowości w towarach żywnościowych produkowanych 

przez jednostki państwowe wynosiły 47,4%, spółdzielcze: „Społem”– 38,4%, „Samopomoc 

Chłopska” – 74,5%.  

 

Nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych prowadziło do zakażeń żywności  

w toku produkcji. W październiku 1986 r. w Zakładach Wytwórczych „Społem”  

w Kielcach zostały wstrzymane wszystkie linie produkcyjne na skutek wykrycia  

w makaronie salmonelli
325

.  
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AZDNIK w Kielcach, sygn. D41021-9-86, Program kontroli oddziaływania instrumentów…, k. 3-4. 

324
D. Grala, Reformy gospodarcze…, s. 223-224. 

325
APK, WRN, sygn. 441, Informacja o oddziaływaniu instrumentów  ekonomiczno-finansowych  

na jakość i strukturę asortymentową produkcji w woj. kieleckim w roku 1986 – w świetle materiałów 

Delegatura NIK w Kielcach, OI PIH, PISiPAR, Sanepid, WUS, Federacji Konsumentów w Kielcach,  

k. 47-48. 



126 
 

1.4.3. Polacy (w tym kielczanie) wobec II etapu „reformy” gospodarczej 

 

27 listopada 1987 r. władze zdecydowały się na przeprowadzenie referendum
326

  

w sprawie II etapu reformy gospodarczej
327

, które zakończyło się niepowodzeniem dla strony 

rządowej. Zadano dwa pytania dotyczące reformy gospodarczej i politycznej. Akceptacji dla 

proponowanych zmian udzieliło około 2/3 głosujących, ale wynik był poniżej oczekiwań. 

Wynik frekwencji był niższy niż wymagany przez większość ustawową (minimum 50% 

uprawnionych). Opozycja zdecydowanie nawoływała do bojkotu referendum
328

. Niezależnie 

                                                           
326

W referendum zadano dwa pytania, w pierwszym zapytano – czy jesteś za pełną realizacją 

przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego  

do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc że wymaga to przejścia przez trudny – 

dwu, trzy letni okres szybkich zmian? W drugim – czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej 

demokracji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenia praw 

obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem? Kalendarium, oprac. M. Kęsy,  

w: Polacy 88, dynamika konfliktu a szanse reform. Raport z badania „Sprawy Polaków’87”, oprac. 

W. Adamski, K. Jasiewicz, L. Kolarska-Bobińska i inni,  Warszawa 1989, s. 488-489. 

327
Według badań CBOS ok. 50% respondentów nie bardzo wiedziało, czym była reforma gospodarcza. 

S. Podemski, Referendum, „Polityka” 1987, nr 42, s. 5. 

328
„NSZZ „Solidarność” opowiada się za przebudową polskiego życia publicznego na zasadzie trzech 

pluralizmów: ekonomicznego, społecznego i politycznego. Opowiadamy się jednocześnie  

za konsekwentnie i kompetentnie realizowaną reformą gospodarczą […] Opowiadamy się  

za  procesem demokratyzacji, który ma nie tylko przywracać społeczeństwu należyte mu prawa,  

ale stanowi niezbędny warunek realizacji reformy gospodarczej. Jednym z tych elementów może stać 

się  instytucja referendum. Uczciwe zamyślone i uczciwie przeprowadzone może być krokiem  

na drodze przywrócenia podmiotowości społeczeństwu. Uważamy, że w obecnej sytuacji  

dla przeprowadzenia reformy gospodarczej takie oto problemy można uznać za kluczowe. Po pierwsze 

porzucenie systemu nomenklatury […], po drugie oparcie systemu gospodarczego na rynku i wolności 

gospodarczej […], po trzecie powołanie niezależnego przedstawicielstwa społecznego […],  

po czwarte przywrócenie pluralizmu związków zawodowych, w tym legalizacji NZSS „Solidarność” 

[…]. W innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że powtórzy się sytuacja wielokrotnie 

praktykowana w PRL i że będziemy mieć podwyżki cen, zamiast reformy gospodarczej […]. Jeśli zaś 

przedmiotem referendum nie mają być sprawy ważne, to lepiej nie przeprowadzać go w ogóle,  

a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dofinansowanie ochrony zdrowia lub pomoc dla 

ofiar wypadków przy pracy. Janusz Onyszkiewicz mówił, że „Solidarność nie zaleca głosowania za, 

ani też nie zaleca się głosowania przeciw, tylko raczej zignorowania tego, Władysław Frasyniuk 

uznał, że „Solidarność wrocławska wezwała do bojkotu referendum w sprawie reform gospodarczych. 
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od tego, jaki wpływ na niepowodzenia miały te hasła, zdaniem Andrzeja Paczkowskiego 

wynik referendum należy przynajmniej częściowo rozpatrywać, jako wotum nieufności dla 

Zbigniewa Messera, ale również dla całego rządu
329

. Po ogłoszeniu wyników referendum – 30 

listopada na posiedzeniu Sekretariatu KC Wojciech Jaruzelski stwierdził, że […] tonacja 

powinna być inna. […] Podkreślenie, że szerokie poparcie (12 milionów TAK, przy 17 

milionów głosujących). Zdecydowana większość (te 17 milionów) odpowiedziała na wezwanie 

Sejmu. […] Referendum nie miało na celu uzyskanie odpowiedzi czy realizować reformę  

i demokratyzację, lecz w jakim zakresie i tempie. Przeciwnik będzie mówił, że społeczeństwo 

nie udzieliło nam poparcia
330

. 

 

W województwie kieleckim w referendum, według danych Wojewódzkiej Komisji ds. 

Referendum udział wzięło 521 117 osób, czyli 66,5% uprawionych do głosowania.  

Na pierwsze pytanie dotyczące radykalnego uzdrowienia gospodarki oddano – 62,55% 

głosów ważnych z odpowiedzią „tak”, odpowiedzi „nie” – udzieliło 158 535, co stanowiło 

30,48% głosów ważnych. Odpowiedzi na postawione pytanie nie udzieliło  

36 256, dając tym samym 6,97% ważnych głosów. W przypadku drugiego pytania 

odpowiedzi na „tak’’ udzieliły 341 803 osoby, co stanowiło 65,63% ważnych głosów. 

                                                                                                                                                                                     
Jeśli referendum  dotyczy wyłącznie spraw ekonomii socjalistycznej i socjalistycznej demokracji,  

to odpowiadamy nie. W swoim oświadczeniu Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej stwierdzili,  

że [r]eferendum to nowa próba manipulacji… Nie wystawiajmy komunistom czeku in blanco. APK, 

KW PZPR, sygn. 5401, Oświadczenie Lecha Wałęsy opublikowane na łamach „Tygodnika 

Mazowsze” z 23 października 1987 r. pt. „Wobec referendum”, (pozyskane z nasłuchu z Radia Wolna 

Europa z 12 listopada 1987 r.), k. 129-131; Informacja o kierunkach działania dywersyjnej 

propagandy w okresie od 31 października do 5 listopada 1987 r. i opiniach zachodnich dyplomatów  

i korespondentów, k. 396; Zob. więcej na temat referendum: A. Dudek, Kierownictwo PZPR wobec 

opozycji politycznej w drugiej połowie lat 80-tych, w: Opozycja w systemach demokratycznych  

i niedemokratycznych, pod red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001; K. B. Janowski, Polska 

1981-1989. Między konfrontacją a porozumieniem. Studium historyczno-politologiczne, Warszawa 

1996; A. Antoszewski, Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych: studium procesu, 

Wrocław 1992. 

329
A. Paczkowski, Polska 1986–1989: od kooptacji do negocjacji, w: Od sfałszowanego zwycięstwa 

do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, Kraków 1999, s. 142. 

330
 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987-1989, Warszawa 2005, s. 122-123. 
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Negatywnie wypowiedziało się 141 599 pytanych tworząc wartość 25,16% ważnych głosów. 

Niezadeklarowanych zaś odpowiedzi  zanotowano 7,15%
331

.  

W analizie przeprowadzonej przez Wydział Propagandy KC PZPR, na temat zgłaszanych do 

redakcji wypowiedzi i opinii dotyczących referendum i mechanizmów II etapu reformy 

gospodarczej, obejmującej okres od 30 października do 6 listopada 1987 r. otrzymano ok. 

1170 telefonów (były tylko rozmowy telefoniczne zawierające opinie, wypowiedzi i oceny). 

Do telewizji zgłoszono ich 552, radia – 248, do redakcji „Trybuny Ludu” – 80, 

„Rzeczpospolitej” – 20, „Życia Warszawy” – 56, „Ekspresu Wieczornego” – 14, „Gazety 

Robotniczej” – 80, „Gazety Poznańskiej” – 60 oraz „Głosu Szczecińskiego” – 60. 

Odnotowano znaczy wzrost liczby telefonów do radia oraz do gazety „Życie Warszawy”. 

Osoby dzwoniące do redakcji telewizji i prasy były głównie przedstawicielami inteligencji – 

                                                           
331

APK, WRN, sygn. 83, Protokół nr XXIV/87 sesji WRN w Kielcach, odbytej w dniu 22 grudnia 

1987, k. 9-10; W tym miejscu warto przywołać opinie na temat „reformy” gospodarczej. Poparcie dla 

jej realizacji w latach 1983-1989 wahało się w granicach 60%, poza 1985 r., w którym wynosiło ono 

70%, a w 1988 r. – 56%. W tych dwóch przypadkach zapewne wpływ miała ówczesna sytuacja. Otóż 

w 1985 r. nastąpiła pewna poprawa rynkowa, co prawda nie na długo, ale była odczuwalna. W 1988 r. 

sytuacja ekonomiczna ulega dalszemu pogorszeniu, ujawniła się hiperinflacja. Inaczej było  

w przypadku oceny, jakie przyniosła „reforma” gospodarcza – odsetek osób, które nie dostrzegają 

żadnych skutków „reformy” w gospodarce systematycznie rosła od 1983 do 1989 r. Deklarujących 

natomiast, że „reforma” nie przyniosła ani korzyści ani szkody wynosiło w 1983 r. – 26%, 1985 r. – 

28%, 1987 r. – 32%, 1988 – 46% oraz 1989 – 48%. Respondenci, którzy odpowiedzieli, że „reforma” 

przynosi raczej korzyści malała z każdym kolejnym sondażem. W 1983 r. odsetek ten wynosił 24%,  

a w  1989 r. już tylko 9%. Oprócz ogólnej oceny korzyści i szkód wynikających z „reformy”, pytano 

respondentów o dodatnie i ujemne zjawiska związane z jej funkcjonowaniem. Wymienione  

w ostatnim badaniu (8 V 1989 r.) w sposób spontaniczny najważniejsze dodatnie zjawiska łączone 

przez badanych z „reformą” przedstawiały się następująco (w kolejności liczby głosów): lepsze 

zaopatrzenie rynku, ograniczenie reglamentacji; samodzielność, samorządność i samofinansowanie się 

przedsiębiorstw, stworzenie warunków dla prywatnej inicjatywy. Podane przez badanych, jako ujemne 

to: wzrost cen i inflacja, szybszy wzrost cen niż zarobków; brak niektórych towarów na rynku, złe 

zaopatrzenie; pogorszenie się materialnych warunków życia. Identycznie sformułowane pytanie 

zadawano respondentom w poprzednich sondażach. Porównując wyniki trzech ostatnich badań można 

stwierdzić, że stale malał odsetek osób przekonanych, że „reforma” korzystnie wpływa na 

zaopatrzenie rynku a jednocześnie wzrastał odsetek osób wskazujących na inflację, jako niekorzystne 

zjawisko związane z „reformą”. ATNS OBOP, 0921, Opinie o reformie gospodarczej, Warszawa, 8 

maja 1988 roku. 



129 
 

40,5%, 35% stanowili renciści i emeryci, na trzecim miejscu uplasowali się robotnicy – 

12,2%. Kolejno zaś: rolnicy – 6%, 4,8% rzemieślnicy, a ostatnią grupą była młodzież, 

stanowiąc 3,1%. Zespół Prognoz i Analiz (ZPiA) zauważył, że w pytaniach i wypowiedziach 

był zawarty wielki ładunek emocjonalny związany z reformą. Kolejny wniosek, jaki się 

nasuwał na podstawie analizowanych opinii Polaków, to zdecydowane zakwestionowanie 

wiarygodności programu drugiego etapu reformy. Celowość organizacji referendum była 

również poddana krytyce. Zwracano uwagę na brak rzetelnego, technologicznego  

i społecznego rachunku kosztów i efektów wdrożenia drugiego etapu reformy. Według ZPiA 

założenia prowadzonych badań były „sloganowe” i ogólnikowe, nie zawierały konkretów. 

Problemem, który zdaniem czytelników i słuchaczy obniżał wiarygodność i wiarę w sukces II 

etapu reformy była realizacja przez ludzi, którzy źle przeprowadzili pierwszy jej etap. Jedyne, 

co dla obywateli było pewne w reformie, to wzrost cen. Reszta była niepewna lub 

nieprzekonywująca
332

. W następnych dniach (7-13 listopada) do redakcji Polacy skierowali 

ponad 900 pytań dotyczących referendum i mechanizmów II etapu reformy gospodarczej. 

Telewizja otrzymała ponad 600 telefonów poświęconych tym zagadnieniom, radio ok. 50, 

gazety – „Rzeczpospolita” – 20, „Gazeta Robotnicza” – 80, „Gazeta Poznańska” – 60. 

Zanotowano spadek liczby telefonów do redakcji „Trybuny Ludu” i „Ekspresu Wieczornego”. 

Chętnie dzwoniono na telefon dyżurny w telewizji. Przybliżona struktura socjalno-zawodowa 

zgłaszających uwagi, przestawiała się w sposób następujący: 38% wypowiedzi zgłosili 

przedstawiciele inteligencji, 33% emeryci renciści, 11% robotnicy, 3,4% rolnicy, 3% 

rzemieślnicy i ajenci. Pierwszą grupę najczęściej reprezentowali nauczyciele, pracownicy 

służby zdrowia, ekonomiści i inżynierowie. Wśród robotników przeważali pracownicy 

dużych zakładów przemysłowych
333

. W telefonach do redakcji telewizji często pojawiało się 

żądanie informacji o faktach, o propozycjach rozwiązań – nie agitować a informować. Był to 

podstawowy postulat pod adresem rządu. Po wyjaśnieniach pojawiających się telewizji, 

dzwoniący zarzucali rządowi unikanie konkretnych odpowiedzi. Kwestię pytań postawionych 

w referendum postrzegano, jako zrozumiałą tylko dla niewielu głosujących. Często 

powtarzała się opinia, że rząd nie powinien pytać, a rządzić, ale „rządzić tak, żeby było dobrze 
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 Tamże, k. 118-119; Analiza treści pytań i wypowiedzi zgłoszonych do środków przekazu w okresie 

29 pażdziernika-6 listopada 1987 r., k. 356-358. 

333
APK, KW PZPR, sygn. 5401, Analiza treści pytań i wypowiedzi zgłoszonych do środków przekazu 

w okresie 7-13 listopada 1987 r., k. 116. 
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i odpowiadać za to
334

. Znamienne było to, że wśród wielu pytań związanych z referendum, 

nie pojawiło się ani razu, dotyczące sytuacji politycznej. Można przypuszczać, że taki stan 

rzeczy mógł być podyktowany większym zainteresowaniem społeczeństwa sprawami 

gospodarczymi, które w odczuciu obywateli miały bezpośrednie przełożenie na jakość życia. 

Poruszano również tematy tj. uprzywilejowanie funkcjonariuszy milicji i wojska. Kwestia 

zbyt rozbudowanej administracji, głównie w przedsiębiorstwach, w których zatrudniano 

nadmierną liczbę kadry kierowniczej, również budziła niechęć. Pojawiały się w mniejszym 

stopniu postulaty dotyczące możliwości przywrócenia legalnej działalności NSZZ 

„Solidarność”. Głównym jednak tematem była sprawa cen oraz ewentualnych skutków, jakie 

niosła ze sobą operacja cenowa dla poziomu życia. Pytający wyrażali zrozumienie dla 

konieczności przeprowadzania reform, jednocześnie zaznaczając, że realizacja założeń może 

okazać się trudna dla obywateli
335

. 

 

Część społeczeństwa województwa kieleckiego utożsamiało realizację II etapu „reformy” 

tylko z podwyżkami cen, nie wierząc równocześnie w pozytywne oddziaływanie innych 

mechanizmów ekonomicznych
336

. W opinii pracowników zakładów przemysłowych  

na terenie województwa kieleckiego, m.in. Zakładu Cementowo-Wapienniczego  

w Nowinach, Kieleckiego Zakładu Przemysłu Wapienniczego „Miedzianka” w Piekoszowie 

dominował pogląd, że założenia II etapu „reformy” gospodarczej kojarzyły się z podwyżkami 

cen. W odczuciu wielu rozmówców zjawisko to było postrzegane jako główny mechanizm 

reformowania gospodarki. Przy tym padały stwierdzenia: dokąd cenami będziemy uzdrawiać 

gospodarkę. Spośród wielu charakterystycznych wypowiedzi na ten temat powtarzała się 

opinia: Mówiło się w pierwszym etapie o zwalczaniu marnotrawstwa o oszczędności energii  

i paliw, podnoszeniu na wyższy poziom organizacji pracy i dyscypliny – niestety efekty tego są 

znikome. Nadal widzi się mnóstwo bubli, są liczne przykłady marnotrawstwa i zalewa nas 

biurokratyzm
337

.  
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Tamże, k. 116-117. 

335
 Tamże, k. 118-119. 

336
APK, WRN, sygn. 534, Wnioski zgłoszone przez mieszkańców województwa kieleckiego  

w trakcie kampanii poprzedzające referendum, k. 46. 

337
APK, ROPP PZPR, sygn. 4, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w rejonie kieleckim  

w dniu 21 października 1987 r., k. 1, 18. 
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Na podstawie zebranych informacji przez Rejonową Organizację Partyjną  

w Kielcach przyznano, że w 1987 r. środowisko robotnicze krytycznie odnosiło się  

do dotychczasowych efektów „reformy” gospodarczej. Wśród robotników najczęściej 

powtarzaną opinią było, że „reforma” nie wyzwalała inicjatywy w zakresie obniżania kosztów 

produkcji, a tylko windowała ceny. Podkreślano również, że rosły koszty utrzymania oraz to, 

że w odczuciu znacznej większości robotników żyło się coraz trudniej. Zwracano uwagę,  

że […] ceny rosną niewspółmiernie szybciej niż zarobki, że ludzie nie widzą sensu  

w oszczędzaniu pieniędzy […]. Pojawiło się stwierdzenie, że […] młotem, łopatą  

i przecinakiem reformy się nie zrobi – potrzebne są nowe technologie i nowe techniki 

wytarzania znacznie mniej energo - i materiałowo chłonne
338

.  

 

W ramach powyższych rozważań na temat uwarunkowań gospodarczych w latach 80. XX 

wieku, zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i regionalnym, okres ten należy uznać za czas 

chronicznego rozregulowania, a wręcz postępującego rozkładu gospodarki centralnie 

planowanej oraz pogłębiającej się dysproporcji między popytem a podażą. Lata 1980-1989 

ujawniły niewydolność nie tylko gospodarki socjalistycznej, ale pokazały, że działania władz 

były w rzeczywistości nieskuteczne. Niewątpliwie trudne zadanie stało przed 

społeczeństwem, któremu przyszło żyć w realiach ekonomii będącej dla władz nie do 

opanowania. Była to także dekada ogromnych dysproporcji, zarówno w cenach, jak  

i wynagrodzeniach za pracę. W końcu lat 80. XX w. długotrwały kryzys i rozkład nakazowo-

rozdzielczych mechanizmów zarządzania przyczynił się do całkowitego upadku polskiej 

gospodarki.  
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Tamże, Informacja o przebiegu zebrań POP/OOP na temat tez Biura Politycznego przed IV Plenum 

KC PZPR w rejonie kieleckim,  k. 103, 106-107. 
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Rozdział II 

Handel detaliczny w Kielcach w latach 1980-1989.  

Organizacja, struktura, pracownicy i funkcjonowanie 

 

 

2.1. Przemiany strukturalne w handlu detalicznym w Polsce w latach 1945-1989 

 

 

[…] Państwo będzie popierać szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, 

wzmagająca tętno życia gospodarczego również zajdzie poparcie państwa […]
339

.    

      

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 1944 r. zapowiadał,  

że sektor prywatny i spółdzielczość będą stanowić część systemu rynku wewnętrznego,  

by w niespełna trzy lata później ogłosić, a następnie rozpocząć proces spychania na margines 

życia gospodarczego. 

 

2.1.1. „Bitwa o handel” w województwie kieleckim – realizacja i konsekwencje 

 

W tej części pracy warto postawić pytanie: Jakie były polityczne, społeczne  

i ekonomiczne konsekwencje „bitwy o handel”? Jakie narzędzia i środki zostały 

wykorzystane w celu osiągnięcia zamierzonego celu? 

 

W drugiej połowie lat 40. XX w., m. in. w prasie często posługiwano się określeniem „model 

trójsektorowy”, który następnie zaadaptowała historiografia. Termin ten miał podkreślić 

odmienność w stosunku do wzorca radzieckiego. Wyróżniającą cechą tego modelu było 

występowanie różnych sektorów własności, z tego najistotniejszymi były – państwowy  

i prywatny, które dominowały w różnych działach gospodarki. Pierwszy w przemyśle, 

transporcie, handlu zagranicznym i bankowości, drugi w handlu wewnętrznym oraz  

w rzemiośle. Funkcjonował również trzeci sektor – spółdzielczość. W ostatnim przypadku  

zasięg w skali całej gospodarki był nieduży, ale miał istotną rangę w handlu wewnętrznym  

i skupie oraz przetwórstwie rolnym. Obok ww. występował także sektor samorządowy 

(komunalny), miał on jednak znikome znaczenie.  

                                                           
339

 Manifest PKWN, Załącznik do Dz. U. nr 1, 1944. 
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Kolejną specyficzną cechą „modelu trójsektorowego” było jego dostosowanie  do wymogów, 

jakie wymuszał kilkupodmiotowy układ własnościowy. Janusz Kaliński i Jacek Luszniewicz 

wskazują, że „model trójsektorowy” nie był zbyt precyzyjny, a nawet w niektórych aspektach 

mógł być mylący. Według autorów termin ten nie oddaje faktycznej dominacji państwa  

w systemie własnościowym i regulacyjnym gospodarki. J. Kaliński oraz J. Luszniewicz 

dodają, że model ten mógłby swobodnie być używany do opisu niektórych odmian 

gospodarki kapitalistycznej, a różniący się w zdecydowany sposób od systemu 

ekonomicznego w Polsce w latach 1944-47/48. Z uwagi na powyższe rozważania autorzy 

proponują stosowanie określenia „zetatyzowanej gospodarki wielosektorowej”, która  

w sposób bardziej precyzyjny oddawała charakter ówczesnej sytuacji ekonomicznej
340

. Model 

„gospodarki wielosektorowej” był oficjalnie przyjęty przez wszystkie ówcześnie legalnie 

działające partie polityczne w Polsce. Poparcie dla niego szczególnie akcentowała w zakresie 

układu własnościowego i metod kierowania gospodarką Polska Partia Socjalistyczna (PPS). 

PPS opowiadała się za zwiększeniem roli spółdzielczości, szczególnie w handlu 

wewnętrznym, przemyśle spożywczym, a z czasem także w rolnictwie. Miało się to odbywać 

kosztem własności prywatnej, tym samym zatrzymując rozwój sektora państwowego. 

Rozbudowa spółdzielczości była traktowana jako decentralizacja systemu gospodarczego. Dla 

PPS spółdzielczość miała stanowić najwyższą formę uspołecznienia
341

.  

 

PPS naczelną rolę w gospodarce wyznaczyła dla organizacji spółdzielczych. Wizja ta miała 

być realizowana przez zdecentralizowany system kierowania gospodarką. Model gospodarczy 

był w opozycji do koncepcji Polskiej Partii Robotniczej (PPR), która chciała utworzenia 

jednej centrali wraz z podziałem branżowym według asortymentu towaru oraz typu 

spółdzielczości. „Samopomoc Chłopska” miała stanowić uzupełnienie w zakresie 

bezpośredniego zaopatrywania i skupu, a także przejąć spółdzielczość spożywczą oraz 

rolniczo-handlową. Podczas Plenum KC PPR w kwietniu 1947 r. wystąpił minister przemysłu 

i handlu Hilary Minc, który wyraził pogląd, że istnieje konieczność podporządkowania rynku 

przez państwo w tym spółdzielczość. H. Minc przyznał, że za właściwą formę spółdzielczości 
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 J. Kaliński, J. Luszniewicz, Gospodarka centralnie kierowana, w: Historia gospodarcza…, s. 56.  

341
Tamże, s. 57; AAN, Komitet Centralny PPR w Warszawie (KC PPR), sygn. 295/VII-121, List  

Stanisława Szwalby do redakcji „Naprzód” dnia 10 czerwca 1945 r.,  k. 13; Zob. więcej na temat 

koncepcji PPS dotyczącej własności w: J. Jagiełło, O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR  

i PPS w latach 1944-1948, Warszawa 1984. 
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w duchu marksizmu można było uznać tylko spółdzielnie drobnych wytwórców, szczególnie 

rolnych. Przeciwstawiał się tym samym koncepcji wysuwanej przez PPS na temat 

uspołecznienia gospodarki. Plenum kwietniowe ukazało, że PPR odrzucało system 

wielosektorowy
342

.  

 

Wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce po zakończeniu II wojny światowej miał stały 

wzrost ilości pieniądza w obiegu rynkowym, który nie był dostosowany do wielkości 

zaopatrzenia towarowego. W 1945 r. został wprowadzony system zaopatrzenia 

kartkowego
343

. Decyzją władz wprowadzono znacznie niższe ceny państwowe na 

podstawowe artykuły, które zostały objęte system kartkowym
344

. W 1945 r. ceny artykułów 

spożywczych i przemysłowych kształtowały się pod wpływem czterech czynników:  

 

1. w wyniku wymiany banknotów, które były w obiegu rynkowym  

2. pojawieniu się na rynku zrabowanego towaru 

3. dopływu na rynek ukrytych zapasów, które wskutek braku gotówki musiały 

być przekazane do sprzedaży 
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AAN, KC PPR, sygn. 295/XI-75, Protokół nr 20. Posiedzenie Sekretariatu KC PPR z dnia 3 

listopada 1947 r., k. 4;  J. Kaliński, Bitwa…, s. 59-60; Stosunek obu partii do spółdzielczości był  

od początku odmienny. Stanisław Szwalbe przyznał, że błędnym założeniem PPR była myśl  

o wyższości  formy państwowej nad spółdzielczą. Wówczas w doktrynie partii robotniczej uznawane 

było uspołecznienie, jako wyższa wartość własności społecznej. Przyznał, że spółdzielczość 

reprezentowała znaczny potencjał gospodarczy, była jedynym społecznym ogniwem gospodarczym  

w odniesieniu do obrotu towarowego i przemysłu lekkiego. Szczególnie na Ziemiach Zachodnich, 

gdzie zaraz po zakończeniu II wojny światowej przejęła praktycznie cały handel. D. Fikus,  

A. Paszyński, Bitwa o handel czy o spółdzielczość, „Polityka” 1980, nr 37, s. 14-15. 

343
W latach 1944-1948 reglamentacja obejmowała: chleb, mąkę, kaszę, ziemniaki, warzywa, ocet, 

naftę, zapałki, mięso, masło, kawę, herbatę, słodycze. Likwidacja była rozłożona w czasie. 

Najwcześniej w 1946 r. zrezygnowano z kartek na zapałki, oficjalnie zniesiono system 1 stycznia  

1949 r. Były to działania pozorne, ponieważ w tym samym czasie w niektórych miastach 

wprowadzono bony na tłuszcze i mleko. Zrezygnowano z nich dopiero na przełomie 1950 i 1951 r.  

A. Zawistowski, Kartki na wojnę…, s. 69. 

344
J. Kaliński, Bitwa…, s. 64-65; K. Boczar, Handel w systemie gospodarki narodowej, Warszawa 

1984, s. 160. 
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4. dopływu towaru z zachodnich dzielnic
345

.  

 

Braki towarów i nadmierna emisja pieniądza powodowały znaczy wzrost cen
346

.  

Na podstawie danych zawartych w tabeli 16 można zaobserwować, jaka było rozpiętość 

między ceną określaną przez państwo, a kreowanymi przez ówczesny rynek
347

.  

Jerzy Kochanowski podaje, że ceny komercyjne nie podlegały żadnej kontroli, czego 

wyrazem było występowanie wręcz kuriozalnych sytuacji, gdzie na terenach rolniczych (tu 

występował słabszy nadzór) ceny żywności były od 50 do 100% wyższe niż  

w miastach
348

. 

 

Tabela 16. Ceny detaliczne artykułów w Polsce w lipcu 1947 r. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o AAN, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM), sygn. 153, 

Zestawienie porównawcze przydziałów kartkowych według cen sztywnych i wolnorynkowych, bp. 

Różnica także występowała w cenie komercyjnej.  
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APK, Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie (IP-H), sygn. 225, k. 178-179. 

346
 We Francji tuż przed zakończeniem wojny, czarnorynkowa cena masła przekraczała pięć i pół razy 

cenę oficjalną, a ceny jajek na „czarnym rynku” były czterokrotnie wyższe. K. Lowe, Dziki 

kontynent…, s. 77. 

347
Marcin Zaremba zwraca uwagę na występujące po zakończeniu wojny zjawisko „drożyzny”. Autor 

wyjaśnia, że dla ówczesnej ludności problem stanowił nie tyle brak żywności w sklepach, ile jej ceny, 

które uniemożliwiały zakup. Za przeciętną pensję można było nabyć niewiele, szczególnie  

w początkowym okresie pracownicy często otrzymywali wynagrodzenie w naturze (ziemniaki, mąka 

itd.). W połowie 1946 r. wynagrodzenie w naturze stanowiło 40-50% całej pensji. M. Zaremba, Wielka 

trwoga…, s. 536. 

348
J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 56.                        

artykuły (1kg) cena regulowana (zł) cena komercyjna (zł) 

chleb 2,25 22 

mąka pszenna 3,50 55 

ziemniaki 0,50 6 

mięso (wołowe) 7,50 200 

cukier 16,50 180 

herbata 600 2000 

sól 4,50 8 

mydło 16,50 300 
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Przykładowo, w Kielcach te same artykuły były znacznie droższe w porównaniu z cenami na 

tle reszty Polski. Tabele 16 oraz 17 pokazują, że największe dysproporcje występowały przy 

zakupie soli, mąki oraz mydła. Różnice cenowe występowały na terenie całego kraju. 

Najtańszy chleb można było kupić w Częstochowie oraz Poznaniu (25 zł), a mięso wołowe  

w Łodzi za 150 zł
349

. 

 

Tabela 17. Ceny detaliczne artykułów w Kielcach w styczniu 1947 r. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, IP-H, sygn. 519, Wykaz cen detalicznych artykułów 

spożywczych i przedmiotów powszechnego użytku, notowanych w Kielcach w końcu stycznia 1947 r., k. 16.  
 

Na łamach „Poradnika Pracownika Społecznego” w 1947 r., stwierdzono, że działania  

na rzecz uregulowania cen nie były wystarczające. Należało ustalić zasady funkcjonowania 

handlu detalicznego i hurtu. Z uwagi na to, że handel prywatny, jak i w dużej mierze 

spółdzielczy uległy „machinacjom spekulantów”, państwo w pierwszej kolejności miało 
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 W kwietniu 1947 r. ceny wolnorynkowe mąki żytniej utrzymywały się w granicach od 26 do 46 zł  

za 1 kg, mąka pszenna była najdroższa w Szczecinie i Radomiu – 100 zł za 1 kg, a najtańsza  

we Wrocławiu – 54 zł. Najwięcej za chleb było trzeba zapłacić w Warszawie (40 zł). Za 1 kg 

wołowiny najwięcej płacili mieszkańcy Katowic – 280 zł,  zaś  Łodzi  190 zł. Cena detaliczna masła 

wahała się w granicach 550-600 zł za kilogram. Najtaniej można było je kupić w Siedlcach  

i Białymstoku (440 i 480 zł). Najwięcej natomiast trzeba było zapłacić w Lublinie 700 zł i Krakowie 

730 zł. Wzrost cen na niektóre artykuły był powiązany z okresem przedświątecznym. [brak inf. o aut.], 

Wahania cen żywności w pierwszej dekadzie kwietnia, „Rzeczpospolita i Dziennik Gospodarczy” 

1947, nr 104, s. 7. 

artykuły (1kg) cena rynkowa (zł) 

chleb żytni 26 

mąka pszenna 65 

ziemniaki 9 

mięso (wołowe) 200 

cukier 180 

sól 16 

mydło 390 
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rozwinąć hurtownie państwowe. Bitwa o handel musiała oznaczać bitwę o sprawiedliwy 

podział dochodu społecznego
350

. W programie rządu widoczne było nastawienie na rozwój 

sieci handlu państwowego, zarówno hurtowego, jak i detalicznego w postaci kilkudziesięciu 

domów towarowych w wielkich ośrodkach robotniczych
351

. Był to wzór radziecki, jeden  

z wielu przykładów stalinizacji, czy też coraz silniejszego czerpania z „doświadczeń” ZSRR.  

 

Istotnym elementem w polityce państwa względem handlu prywatnego, po rozpoczęciu 

„bitwy o handel”, było prowadzenie koncesjonowania przedsiębiorstw
352

. Zasady realizacji 

koncesjonowania określała ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r., w sprawie obowiązku uzyskania 

zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych. Wynikało z niej, że przed 

udzieleniem zgody na prowadzenie działalności handlowej lub przedsiębiorstwa handlowego 

władza uprzednio powinna zasięgnąć opinii właściwych branżowo zrzeszeń kupieckich
353

.  

Z obowiązku tego były zwolnione przedsiębiorstwa państwowe i spółki handlowe, w których 

więcej niż połowa kapitału zakładowego należało do Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw 

państwowych, a także zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, które dokonywały sprzedaży 

                                                           
350

[brak inf. o aut.], Walka ze spekulacją, „Poradnik Pracownika Społecznego” 1947, nr 9-10,                

s. 13-14. 

351
 Polska Gospodarka Planowa, Warszawa 1949, s. 56. 

352
W swoim memoriale Roger Battaglia stwierdził, że proces koncesjonowania przedsiębiorstw 

handlowych w listopadzie 1948 r. był widoczny – efekty tych działań miały swój wyraz w likwidacji 

dużego odsetka prywatnych przedsiębiorstw handlowych. Dla przykładu, w województwie 

rzeszowskim na 1659 przedsiębiorstw, które wniosły podanie o koncesję, 167 uległo zamknięciu. 

Podobnie sytuacja przedstawiała się w regionie krakowskim, gdzie wśród likwidowanych 

przedsiębiorstw znajdowały się nie tylko drobne sklepiki, ale także ważne z punktu widzenia rynku 

placówki. Przyznał, że działania wymierzone w kupiectwo prywatne coraz bardziej się zaostrzało, 

czego wyrazem było podwyższenie podatku obrotowego. Jego wysokość powodowała, że kupcom czy 

przemysłowcom prywatnym pozostawało 35% czystego dochodu. Nastąpiła również znaczna 

podwyżka czynszów za lokale użytkowe. AAN, KC PPR, sygn. 106, [Memoriał Rogera Battaglia],  

k. 7. 

353
Każde zrzeszenie było zobowiązane do powołania specjalnego referatu dla spraw koncesjonowania 

handlu. Praca zrzeszenia polegała na poradnictwie w zakresie koncesjonowania, przyjmowania podań, 

wydawania potwierdzeń odbioru, wystawiania zaświadczeń pozytywnych lub negatywnych na temat 

przygotowania handlowego.  AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie (MPiH), sygn. 12, 

Instrukcja dla terenowych zrzeszeń kupieckich w sprawie koncesjonowania handlu, k. 16. 
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własnych wyrobów z pomieszczeń ściśle związanych z zakładem wytwórczym, o ile nie 

miały obowiązku wykupienia oddzielnej karty rejestracyjnej
354

. 

 

Według Departamentu Planowania i Polityki Handlowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 

przedsiębiorstwa, które nie dopełniły obowiązku opłaty koncesyjnej oraz nie złożyły podania 

o dalsze prowadzenie działalności handlowej do października 1947 r. – były to małe sklepy 

wiejskie oraz sklepy w niewielkich miejscowościach. Warunków tych również niedopełniali 

właściciele, którzy czekali na korzystniejszy zapis w prawie. Był to efekt pogłosek  

o przyszłych zmianach w przepisach, czyli wprowadzeniu ulg w opłatach lub ich wycofaniu. 

Wobec tych kupców, występowano z całą bezwzględnością
355

. Podań o udzielenie zgody na 

dalsze prowadzenie działalności handlowej wpłynęło szczególnie dużo bezpośrednio przed 

ustawowym dniem – 15 listopada 1947 r., który to termin określała ustawa z 2 czerwca  

1947 r. Ostatecznie stosunek złożonych wniosków do liczby przedsiębiorstw wyniósł  

w 1948 r. 88,8%. Tabela 18 ukazuje, że najwyższy wskaźnik składania podań  

o prowadzenie działalności handlowej odnotowano w województwie warszawskim – 96,1%, 

pomorskim – 94,9% oraz krakowskim – 94%. Najniższy stosunek procentowany zaznaczył 

się w województwie olsztyńskim – 75,3%. W lubelskim było to 83,3%, a kieleckim – 84% . 

Dodać należy, że w przypadku Kielecczyzny w 1947 r. stan złożonych podań wynosił 87%
356

. 

Spadek ten zapewne był konsekwencją podjętych decyzji przez część właścicieli  

o samolikwidacji przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

                                                           
354

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie obowiązku 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie 

czynności handlowych. Dz. U. nr 57, poz. 310. 

355
AAN, MPiH, sygn. 9, Notatka służbowa dla ob. H. Minca w sprawie sytuacji na odcinku 

koncesjonowania handlu, k. 39. 

356
APK, IP-H, sygn. 215, Sprawozdanie kwartalne w 1947 roku, k. 15. 
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Tabela 18. Wyniki koncesjonowania handlu według województw w 1948 r.* 

*- stan na 1 kwietnia 

Źródło: AAN, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie (MHW), sygn. 24/12, Ogólne wyniki liczbowe 

akcji koncesjonowania handlu, k. 3.      

       

Reorganizacja kupiectwa przeprowadzona w warunkach „bitwy o handel” miała na celu 

ograniczyć handel prywatny poprzez wprowadzenie koncesjonowania w formie udzielania 

zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych. Na szeroką skalę zastosowano 

kontrole w ramach zwalczania tzw. drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. 

Przestrzeganie przepisów powierzone zostało władzom administracyjnym, skarbowym, 

społecznym komisjom cen oraz Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 

Gospodarczym (KS)
357

. Komisji
358

 wyznaczono w „bitwie o handel” istotne znaczenie. 

                                                           
357

Krystyna Kersten określiła działania PPR, powołujące społeczne komisje w zakresie cen, 

podatkowych czy Komisję Specjalną, jako próbę wywołania w społeczeństwie poczucia nienawiści 

przeciw spekulantom. Władzy zależało na tym, aby przekonać polskich obywateli, że 

województwo 

przedsiębiorstwa  

zobowiązane 

do koncesjonowania 

 

złożone wnioski 

stosunek % 

do ogólnej ilości  

przeds. 

białostockie 4 247 3 574 89,1 

gdańskie 6 804 5 944 87,4 

kieleckie 12 682 10 666 84 

krakowskie 18 195 17 110 94 

lubelskie 10 407 8 676 83,3 

łódzkie 9 789 8 609 87,9 

Warszawa 14 645 13 048 89 

olsztyńskie 2 031 1 531 75,3 

pomorskie 9 683 9 196 94,9 

poznańskie 21 084 18 796 89,1 

rzeszowskie 6 862 5 903 86 

szczecińskie 5 649 5 115 90,5 

śląsko-dąbrowskie 23 535 20 072 85,3 

warszawskie 13 898 13 364 96,1 

razem 178 785 158 877 88,8 
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Podczas odbytego 16 czerwca 1947 r. zjazdu KS podkreślano, jak ważnym zagadnieniem 

gospodarczym była walka ze spekulacją. Komisja wraz z upływem czasu stawała się coraz 

bardziej wyspecjalizowanym instrumentem w rękach władzy do walki z nielegalnymi 

działaniami w handlu detalicznym i hurtowym. Została utworzona celem eliminowania 

nielegalnych praktyk przede wszystkim w handlu detalicznym. Z czasem zakres jej 

działalności objął także rzemiosło, handel hurtowy oraz obrót artykułami rolnymi, 

szczególnie mięsem
359

. Jak czytamy w sprawozdaniu Delegatury Komisji w Kielcach  

z 1946 r., na jej utworzenie społeczeństwo zareagowało biernością, nie chcąc informować  

o ewentualnych przestępstwach. Wyjaśnienia takiej postawy szukano, m.in. w powszechności 

występowania zjawisk nielegalnych oraz srogości kar za nadużycia. Wnoszone sprawy 

zwierały zazwyczaj dane ogólne i przypominały często opis zasłyszanych informacji. 

Wymuszało to na członkach komisji wyjazdy w teren w celu ustalenia winnych i określenia 

                                                                                                                                                                                     
odpowiedzialność za  powstały niedostatek spoczywa na spekulantach. Kampania propagandowa 

wymierzona w spekulantów miała kierować rosnące niezadowolenie społeczne w walce z prywatnym 

kupiectwem. Dawało to równocześnie możliwość osiągnięcia dwóch celów – pozyskanie 

przychylności części społeczeństwa, głównie robotników dla likwidacji prywatnego handlu oraz 

przenieść wrogość do władzy na inną grupę. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-

1948, Poznań 1990, s. 327. 

358
Zob. więcej na temat Komisji i jej delegatur: P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna Do Walki  

z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954. Studium historyczno-prawne, Białystok 

2002; Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Przestępczością Gospodarczą  

w Szczecinie w latach 1945–1954, red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998; Komisja Specjalna do Walki  

z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954), wybór dokumentów, wstęp, oprac.  

D. Jarosz, T. Wolsza, Olsztyn 1995 ; R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do 

Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995; L. S. Szuba, Komisja 

Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-

1954), Toruń 2009; B. Sekściński, Ogniwa terroru. Delegatura Specjalna do Walki z Nadużyciami  

i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, Warszawa 2012; W. Tomczyk, Delegatura Komisji 

Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Rzeszowie 1946-1954, Rzeszów 

2007, praca doktorska, napisana pod kierunkiem Włodzimierza Bonusiaka, opublikowana,  

w Internecie, http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=959 [dostęp 14.11.2016];  

G. Sołtysiak, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, „Karta" 

1991, nr 1.  

359
 J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 66-67. 
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rodzaju przestępstw
360

. O niskim „zaangażowaniu” społeczeństwa województwa kieleckiego 

w przekazywanie informacji o nadużyciach, świadczyło również stwierdzenie  

o braku rezultatów pracy powiatowych Biur Skarg Komisji Specjalnej. Niewielki odsetek 

wnoszonych spraw interpretowano jako słabą skuteczność w działalności tych biur. 

Próbowano to zmienić poprzez rozpowszechniane w prasie informacji  na temat działalności 

komisji. Na terenie województwa kieleckiego komisja specjalna w 1946 r. wykryła 

przywłaszczenie znacznej sumy pieniędzy przez dyrektora przedsiębiorstwa „Ekonomia”  

w Skarżysku-Kamiennej. Pożyczki były dokonywane na przedsiębiorstwo. Dyrektor nie 

rozliczał się z pobranej gotówki. Był on poszukiwany przez Milicję Obywatelską (MO)  

i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Do najczęstszych spraw w 1946 r. należały nadużycia 

przy rozdziale darów z UNRRA. Wśród dochodzeń, które prowadziła Komisja Specjalna  

w województwie kieleckim dotyczyły przede wszystkim przypadków przywłaszczania 

mundurów z Hufców Budowlanych „Świt”. Zjawisko to było znane jedynie na terenie 

Kielecczyzny. Hufce Budowlane miały w ciągu trzech lat wyszkolić rzemieślników, którzy 

czynnie będą brać udział w odbudowie kraju, szczególnie terenów przyczółkowych – 

mostowych. Na ogół Delegatura Komisji Specjalnej prowadziła sprawy drobnych 

przestępstw, ale o charakterze masowym. Były to kradzieże drzewa z lasów państwowych, 

nielegalna jego obróbka w tartakach, a także handel tym surowcem. Wśród spraw masowych 

wyszczególniono nielegalny handel artykułami UNRRA oraz przestępstwa garbarskie  

i handel skórami
361

.  

Sytuacja w handlu wewnętrznym zmieniła się w sposób istotny po niespełna dwóch latach  

od ogłoszenia „bitwy o handel”. Nastąpiły zasadnicze zmiany w strukturze, organizacji  

i funkcjonowaniu handlu. Po przejęciu władzy przez komunistów, aby otworzyć sklep 

należało uzyskać pozwolenie handlowe. Podstawą do jego uzyskania było posiadanie 

doświadczenia w tym zakresie przed wojną. Po otrzymaniu pozwolenia i rejestracji sklepu, 

Wydział Handlu Miasta wyznaczał miejsce, gdzie można było się zaopatrywać w towar.  

W 1947 r. sklepy mogły być otwarte w niedzielę  od 7 do 10 i sprzedawać można było tylko 

                                                           
360

APK, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura  

w Kielcach (KS-DK), sygn. 1, Sprawozdanie z działalności Delegatury Komisji Specjalnej za czas od 

12 stycznia do 1 lutego 1946 r., k. 7 

361
Tamże, Sprawozdanie nr 3, k. 11-12; Sprawozdanie Delegatury Komisji Specjalnej za czas od 31 

lipca 1946 r., k. 85. 
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mleko i nabiał. Sprzedaż każdego innego towaru milicja karała mandatem
362

. Udział 

prywatnej działalności w obrotach detalicznych nie był tak duży jakby to miało wynikać  

z liczby placówek funkcjonujących w okresie 1948-1949. Prywatne punkty handlowe na ogół 

miały mniejszą liczbę miejsc pracy niż państwowe oraz tylko w niewielkim zakresie mogły 

korzystać ze scentralizowanych źródeł zaopatrzenia. Skutkiem „bitwy o handel” były zmiany 

w strukturze sieci detalicznej w Polsce. Udział placówek uspołecznionych wzrósł  

z 20,1% w 1948 r. do 35,4% w 1949 r. W przypadku sklepów prywatnych w ciągu jednego 

roku nastąpił spadek z 79,9% do 64,6%
363

.  W 1948 r. Izba Skarbowa w Kielcach określiła, że 

na terenie województwa kieleckiego ok. 19% prywatnych przedsiębiorstw zlikwidowało się 

samo, szczególnie dotyczyło to placówek detalicznych. Sytuację tą wyjaśniono faktem,  

że były to przedsiębiorstwa małe, specjalistyczne, które pod ciężarem stosowania 

restrykcyjnej polityki podatkowej musiały ulegać likwidacji. W 1949 r. w województwie 

kieleckim udział sklepów uspołecznionych stanowił 28,4%, a prywatnych było 71,6%
364

. 

Najwięcej placówek prywatnych sieci detalicznej w 1949 r. było w województwie 

szczecińskim – 10 388, najmniej w wrocławskim – 4 132
365

. Na podstawie wykresu 4 można 

zauważyć, że tempo zmniejszenia się liczby sklepów prywatnych utrzymywało tendencję 

spadkową przez cały 1948 r. Znaczna redukcja nastąpiła w kwietniu, natomiast od stycznia do 

października 1949 r. można zaobserwować „wstrzymanie” tempa likwidacji prywatnych 

sklepów. Odmienne tendencje były w przypadku sklepów państwowych, w tym zakresie 

zaznaczył się systematyczny wzrost w liczbie sklepów państwowych. Charakterystycznym 

było to, że przyrost placówek państwowych w 1948 r. był niewielki, natomiast znaczy wzrost 

nastąpił od marca 1949 r.
366

 

 

 

 

 

                                                           
362

Sklep za zapalniczkę i talię kart. Wspomnienia kupca Alojzego Dudzika, które spisał Dariusz 

Klincewicz, „Kronika Miasta Poznań” 1995, nr 3, s. 73-74. 

363
 AAN, MHW, sygn. 5, Sieć handlowa w roku 1949, bp. 

364
APK, KW PZPR, sygn. 21, Protokół z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Kielcach w dniu 23 

grudnia 1948 r., k. 4; AAN, MHW, sygn. 5, Sieć handlowa…, bp. 

365
AAN, MHW, sygn. 7, Stan sieci detalicznej na 31grudnia 1949 r. według województw, bp. 

366
Por. z ustaleniami Z. Zakrzewskiego, Rola i funkcje handlu wewnętrznego, Warszawa 1977, s. 232-

234. 
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Wykres 4. Dynamika sieci detalicznej w Polsce w 1948-1949 
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Źródło: AAN, MHW, sygn. 7, Dynamika sieci detalicznej, bp. 

 

Z danych, które przedstawia wykres 5 w 1949 r. 64,6% sieci detalicznej należało  

do sektora prywatnego, 32,2% do spółdzielczego
367

 i niespełna 3,2% stanowił sektor 

państwowy. Nadal utrzymywała się przewaga handlu prywatnego, jednak nastąpiło  

 ponad 30% zmniejszenie jego udziału w sprzedaży detalicznej, w porównaniu  

z 1946 r.
368

 Największy udział w strukturze sieci handlowej w 1949 r. stanowiła branża 

spożywcza – 33,2%, sprzedaż towarów mieszanych – 27,7% oraz branża włókienniczo-

odzieżowa – 15%. Struktura prywatnej sieci detalicznej w 1949 r. była zróżnicowana między 

województwami. Największy spadek odnotowano w rzeszowskim – 40,9% szczecińskim – 

36,6%. Nieznacznie zmniejszyła się sieć prywatnego handlu detalicznego w województwie 

kieleckim, olsztyńskim, poznańskim i warszawskim
369

. Liczba podmiotów w województwie 

kieleckim zmniejszyła się z ok. 10 tys. (1948 r.) do ok. 7 tys. w 1949 r.  Skalę omawianego 

zjawiska obrazuje także fakt, że między 1 wrześniem 1949 r. a 1 maja 1955 r. spadek wynosił 

ok. 50%. Cechą charakterystyczną, zarówno dla województwa kieleckiego, jak i całego kraju 

była zmiana struktury wewnętrznej kupiectwa, a dokładniej zanik dużych i średnich 

podmiotów. Na tle innych miast województwa kieleckiego największy spadek liczby kupców 

                                                           
367

W 1946 r. województwie kieleckim znajdowało się najwięcej sklepów spółdzielczych. [brak inf.   

o aut.], Najgęstsza sieć sklepów spółdzielczych, „Dziennik Powszechny” 1946, nr 208, s. 4. 

368
J. Kaliński, Bitwa…, s. 53. 

369
AAN, MHW, sygn. 5, Sieć handlowa w roku 1949, bp. 
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miał miejsce w Kielcach.  Było to spowodowane  masowym odbieraniem właścicielom lokali, 

które następnie przeznaczano na potrzeby miejskiego handlu detalicznego. Najczęściej  

w miejsce prywatnego podmiotu tworzono państwowy sklep. W kolejnym etapie wielu  

właścicielom sklepów zabraniano prowadzenia działalności, nakazując natychmiastowe 

przerwanie handlu w oparciu o art. 131 i 140 prawa przemysłowego
370

.  

Wykres 5. Struktura sieci handlowej według sektorów w 1949 r. 

 
Źródło: AAN, MHW, sygn. 5, Struktura sieci na 31 grudnia 1949 r., bp. 

 

„Bitwa o handel” rozpoczęła etap likwidacji kupiectwa prywatnego poprzez utrudnienia  

na drodze administracyjnej, ucisk fiskalny, przedstawianie w propagandzie kupców, jako 

spekulantów, paskarzy, oszustów, szkodników gospodarczych. Na łamach prasy można było 

przeczytać m.in. […] elementy spekulacyjne dążą do przedłużenia momentu chwiejnej 

równowagi rynkowej, starając się wytworzyć poziom braku towaru nawet i wówczas, kiedy 

istotnego braku już się nie odczuwa. Dlatego nowoczesne państwo nie może stanąć na gruncie 

ekonomii liberalnej i czekać aż podaż zrównoważy popyt […]. Dlatego państwo nie może 

poprzestać na stwierdzeniu, że towar został wyprodukowany, musi ono mieć tę pewność, że 

dotarł do konsumenta i to po cenie gospodarczo uzasadnionej […]. Wchodząc na drogę 

uporządkowania rynku, państwo nie zamierza „odebrać chleba” kupcom. Pragnie tylko, żeby 

ów przysłowiowy „bochenek chleba” był również podzielony między rolnika-wytwórcę, 

młynarza i piekarza-przetwórcę, kupca-pośrednika i ostatecznego konsumenta. Nie ma 

żadnych słusznych podstaw, aby największą część tego bochenka wydzielał sobie samowolnie 

pośrednik […]
371

. 

 

                                                           
370

Kronika kupiectwa woj. kieleckiego, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Kielce 1985,                                     

s. 30. 

371
[brak inf. o aut.], Walka z wyzyskiem „Rzeczpospolita i Dziennik Gospodarczy” 1947, nr 142,  

s. 6; Zob. więcej na temat spekulacji po wojnie: M. Zaremba, Wielka trwoga.…, s. 247-263. 

64.6% 3.2% 

32.2% 1. Prywatne

2. Państwowe

3. Spółdzielcze
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2.1.2. Handel detaliczny a funkcjonowanie handlu prywatnego w latach 1950-1989 

 

Organizacja i funkcjonowanie handlu wewnętrznego ukształtowało się w wyniku „bitwy  

o handel” oraz jego dalszych przekształceń strukturalnych. Z jednej strony odpowiadał 

zasadom gospodarki centralnie planowanej, z drugiej był tym narzędziem, które dawało 

władzy formalne możliwości przywracania ciągle zagrożonej równowagi rynkowej.  

W warunkach chronicznego niedoboru oraz trudności gospodarczych, handel był tym 

instrumentem, który dostarczał towary centralnie kierowane na rynek
372

.  

 

W czasie planu sześcioletniego sprzedaż hurtowa była realizowana przez przedsiębiorstwa 

państwowe. W handlu spółdzielczym był on organizowany przez Centralę Rolniczą 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i częściowo w spółdzielczości pracy. W handlu 

hurtowym powoli kształtowały się tendencje do tworzenia central branżowych o szerokim 

profilu. Należał do nich Centralny Zarząd Hurtu Tekstylnego czy Centrala Handlowa 

Przemysłu Drzewnego. Obok nich powołane zostały organizacje hurtowe, obejmujący szeroki 

asortyment towarów. Do tego typu podmiotów można było zaliczyć: Centralny Zarząd Hurtu 

Spożywczego, Centralny Zarząd Hurtu Artykułami Gospodarstwa Domowego (Arged). 

Zjawiskiem, które zaczęło funkcjonować w organizacji handlu hurtowego było łączenie  

w jednej strukturze działalności hurtowej i detalicznej, jako dwóch równorzędnych pionów.  

Za przykład może posłużyć Dom Książki lub Centralny Zarząd Aptek. W poszczególnych 

branżach nastąpiło połączenie z przetwórstwem, jak Centralny Zarząd Przemysłu 

Mleczarskiego
373

.   

 

W państwowym handlu detalicznym powstał Miejski Handel Detaliczny (MHD). Powołany 

dekretem z 26 października 1949 r. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było 

prowadzanie sprzedaży artykułów z branży spożywczo-przemysłowej. MHD podlegały 

bezpośrednio Powszechne Domy Towarowe „Centrum”, spożywcze domy towarowe 

(Delikatesy) i większe domy towarowe wyspecjalizowane w handlu towarami galanteryjnymi, 

jak Gallux (galanteria)
374

. Na przestrzeni lat 1948-1955 nastąpił gwałtowny spadek sieci 

                                                           
372

J. Kaliński, Handel wewnętrzny…, s. 166. 

373
K. Boczar, H. Chołaj, Rola handlu socjalistycznego w gospodarce Polski Ludowej, Warszawa 1956, 

s. 77, 79. 

374
Dekret z dnia 26 października 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu 

Detalicznego. Dz. U. nr 55, poz. 433 i 434; Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego  



146 
 

handlu prywatnego, przy czym tempo ograniczania jego było w wielu przypadkach szybsze 

niż rozwój sieci handlu państwowego. Szczególnie, zjawisko to występowało na Ziemiach 

Zachodnich i peryferiach większych miast. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

ministra przemysłu i handlu z 22 sierpnia 1947 r. do udzielania zezwoleń i wydawania innych 

decyzji w sprawach przedsiębiorstw – koncesjonowanie było realizowane w późniejszych 

okresach wraz z kolejnymi zmianami prawnymi. W latach 1948-1952 przeprowadzone 

zostało na podstawie odrębnych zarządzeń ministra handlu wewnętrznego koncesjonowanie 

prywatnych przedsiębiorstw w branżach: handel zbożem i żywcem, rozlewni piwa i octu, 

handlu komisowego, handlu hurtowego. W latach 1952-1953 uległy likwidacji prywatne 

przedsiębiorstwa prowadzące handel hurtowy artykułami spożywczo-rolnymi. W związku  

z tym przedsiębiorstwa hurtu detalicznego z obszarów deficytowych, nieznajdujących 

dostatecznego zaopatrzenia na terenach województw stanowiących siedzibę tych 

przedsiębiorstw zgłaszały masowo wnioski do MHD o zezwolenia na zakup towarów  

w województwach typowo rolniczych
375

. Konsekwencją tych działań było pogorszenie 

możliwości aprowizacyjnych dla kupiectwa. W 1955 r. prywatny handel hurtowy był 

reprezentowany wyłącznie przez branżę drobnej wytwórczości i handel dewocjonaliami
376

.  

W 1952 r. w decyzjach o likwidacji sklepów prywatnych jako powody podawano: istnienie na 

terenie danego miasta dostatecznie rozwiniętej sieci sklepów państwowych, brak uzasadnienia 

gospodarczego dla istnienia danego sklepu. Podobnie jak w latach poprzednich, przejmowano 

lokale, żeby w miejsce sklepu prywatnego mógł powstać uspołeczniony. Właściciele starali 

się odwoływać od decyzji, ale jeszcze częściej zwracali się z prośbą o przedłużenie terminu 

likwidacji lub wydania zezwolenia handlowego na rok. Kupcy w swoich odwołaniach 

powoływali się na trudną sytuację rodzinną, podkreślali, że sklep nie stanowił konkurencji dla 

                                                                                                                                                                                     
i Administracji Publicznej z dnia 19 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Handlu 

Detalicznego. M.P. nr 102, poz. 1201-1203; K. Boczar, H. Chołaj, Rola handlu…, s. 78. 

375
Zezwolenia tzw. rozszerzone, wydawane przez MHW upoważniały do zaopatrywania się  

w produkty spożywczo-rolne (głównie w warzywa, owoce, nabiał, drób, jaja) na terenach innych 

województw. Obejmowały obszary produkcyjne – najczęściej województwa: kieleckie, opolskie, 

rzeszowskie i lubelskie. Przed 1967 r. były one szczególnie udzielane przedsiębiorstwom działającym 

na terenach województw deficytowych, jak katowickie i gdańskie. AAN, MHW, sygn. 25/20, 

Sprawozdanie o stanie zezwoleń na prowadzenie prywatnego handlu i przemysłu gastronomicznego 

na koniec 1967 r., bp.; AAN, MHW, sygn. 25/18, Monografia handlu…, k. 4.                 

376
AAN, MHW, sygn. 25/28, Notatka dla ministra  N. Rinera związku z regulacją handlu prywatnego  

w 1955 r., bp. 
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handlu uspołecznionego. Właściciele prywatni zwracali ponadto uwagę, że praca, którą 

wykonywali była ich jedynym źródłem utrzymania, a także że swój zawód wykonują od wielu 

lat i ciężko będzie się im przekwalifikowywać. Sytuacja stawała się tym trudniejsza, kiedy 

okazywało się, że czas na zamknięcie sklepu wynosi niespełna miesiąc
377

. Zaznaczyć należy, 

że wraz z decyzją o likwidacji sklepu właściciel tracił tym samym zezwolenie na prowadzenie 

działalności handlowej. Przyczyną odmowy przedłużenia ważności zezwolenia lub jego 

cofnięcia było np. uprzednie wydawanie zgody na sprzedaż danego artykułu, pomimo że nie 

występował on w tzw. klasyfikacji branżowej. Istniał wykaz towarów, które mogły być 

dopuszczone do obrotu w handlu prywatnym
378

.  

 

Prywatny handel detaliczny po VIII Plenum KC PZPR zgodnie z udzielonymi wytycznymi 

ministra handlu wewnętrznego miał stanowić ogniwo pomocnicze, uzupełniające dla handlu 

państwowego. W pierwszym kwartale 1957 r. prezydia rad narodowych w procesie 

koncesjonowania wydawały pozwolenia bez zweryfikowania, z jakich źródeł 

przedsiębiorstwa prywatne będą pozyskiwać towary. Szczególnie odnosiło się to do 

artykułów przemysłowych. W 1958 r. wprowadzono ustawę, która ujednoliciła 

dotychczasowe obowiązujące przepisy, dotyczące w szczególności, trybu i warunków 

udzielania zezwoleń. Ponadto, ustawa określała najniższe i maksymalne opłaty za wydawanie 

pozwoleń  –  dla przedsiębiorstw handlowych od 500 zł do 50 000 zł i do 10 000 zł dla handlu 

hurtowego warzywniczo-owocowego. W świetle ustawy wydawanie zezwoleń
379

  

                                                           
377

Tamże, sygn. 24/14, Decyzja z dnia 14 listopada 1952 r. nr H-I.12 m/26/52, k. 4, Podanie                              

z związku z otrzymaniem pisma, k. 2, Decyzja z dnia 29 listopada 1952 r. nr H-I. 12h/28/52, k. 68, 

Załącznik, k. 67, Odwołanie z dnia 17 grudnia 1952 r., k. 65, Decyzja z dnia 13 listopada 1952 r. nr H-

I. 12m/28/52, k. 72, Załącznik, k. 71, Podanie z związku z otrzymaniem pisma, k. 70, Decyzja z 30 

października 1952 r. nr HC.II-11/338/52, k. 100, Załącznik, k. 99, Wniosek o zarządzenie o likwidacji 

przedsiębiorstwa z dnia 24 listopada 1952 r., k. 97, Decyzja z dnia 30 października 1952 r. nr HO.II-

11/429/52, k. 140, Prośba z dnia z 13 listopada 1952 r. o likwidacji handlu detalicznego branży 

galanteryjnej, k. 139, Decyzja z dnia 15 września 1952 r. nr H II-11/74/52, k. 181, Załącznik, k. 180, 

Odwołanie od decyzji z 17 września 1952 r., k. 178, Odwołanie od decyzji z 30 października 1952 r.,   

k. 95. 

378
Tamże, sygn. 25/11, Notatka dla Ministra Handlu Wewnętrznego w sprawie handlu prywatnego  

z dnia 15 maja 1969, bp; Projekt dotyczący wygasania z końcem 1971 r., bp. 

379
W maju 1963 r. prowadzono zmiany do ustawy z 1958 r. – wydawanie pozwoleń mogło być 

cofnięte, jeśli osoba, która zezwolenie uzyskała, a została prawomocnie skazana wyrokiem sądowym 
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i określenie wysokości opłat ustalano po zasięgnięciu opinii komisji powołanej przez 

prezydium rady narodowej. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia 

przewidywano karę aresztu do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywnę. Mogła być 

również zasądzona kara więzienia wraz z grzywną. Sąd także miał prawo orzec przepadek 

towarów, traktowanych w świetle prawa, jako przedmioty pochodzące z przestępstwa  

(art. 11)
380

. Zezwolenia wydawane były na czas ograniczony. Okres ważności był uzależniony 

od rodzaju działalności i prowadzonych czynności handlowych. W handlu detalicznym 

zezwolenia wydawano na okres od 1 roku do 10 lat. W ostatnim przypadku dotyczyło to 

komisów oraz punktów skupu
381

.  

 

Handel prywatny miał pełnić rolę uzupełniającą, a władze musiały określić zasady 

zaopatrywania prywatnych podmiotów gastronomicznych i detalicznych. W świetle prawa 

kupcy mogli pozyskiwać towary ze źródeł uspołecznionych na takie artykuły jak: cukier, 

mąka pszenna, pieczywo, sól, kawa, papierosy, tłuszcze, napoje chłodzące
382

. 

 

W okresie 1959-1965 nastąpiło dalsze „kurczenie się” sieci handlu prywatnego  

w Polsce. Ich liczba w tym czasie zmniejszyła się z 22 155 do 15 684 placówek, spadek  

                                                                                                                                                                                     
za przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością, prowadziła działalność  

w sposób powodujący uzasadnione skargi na złą jakość produkcji, albo na nierzetelne wykonywanie 

swoich obowiązków, niedopełnienie lub nieprzestrzeganie warunków zawartych w wydanym 

zezwoleniu. Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie 

przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Dz. U. 

nr 22, poz. 113, 114. 

380
AAN, MHW, sygn. 25/18, Monografia handlu…, k. 4; Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r.  

o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki 

gospodarki nieuspołecznionej. Dz. U. nr 45, poz. 224; tamże, sygn. 25/6, Wytyczne w sprawach 

prywatnego handlu i przemysłu gastronomicznego oraz wykonania usług handlowych, bp. 

381
Rozporządzenie RM z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw 

handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie 

przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Dz. U. nr 

49, poz. 241. 

382
Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad 

zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego. M.P. 

nr 23, poz. 138. Zmienionego zarządzeniem z dnia 30 grudnia 1958 r. M.P. nr 6, poz. 26. 
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wówczas wyniósł 69,1%. Podobne tendencje występowały w odniesieniu do prywatnych 

hurtowni.  Otóż w latach 1959-1965 nastąpiło ich obniżenie z 94 (1959 r.) do 63 (1965 r.). Na 

początku lat 60. handel prywatny oceniano, jako zbędny lub taki, który stwarzał warunki do 

powstawania nadużyć i wykroczeń. Na tej podstawie władze zaczęły ograniczać wydawanie 

nowych zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw w branży spożywczo-rolnej i przemyśle 

gastronomicznym. Upoważniały kupców tylko do skupu artykułów mleczarskich i drobiu na 

terenie powiatu, siedziby przedsiębiorstwa. Ponadto w miastach, które były wyłączone  

z województw wraz z jednym sąsiadującym powiatem, ale tylko wyłącznie na targowiskach  

i sklepach
383

.  

Od 1962 r. minister handlu wewnętrznego wydawał każdorazowo wytyczne w sprawach 

handlu prywatnego. Przeprowadzona w 1964 r. kontrola PIH wykazała, że osoby uzyskujące 

zezwolenie na tzw. handel okrężny w szczególności w zakresie obrotu warzywami i owocami, 

prowadziły w rzeczywistości na szeroką skalę nielegalny handel hurtowy. W praktyce 

posiadacz zezwolenia zajmował się sprzedażą towarów, a członkowie jego rodziny lub inni 

pomocnicy na podstawie odpisu zezwolenia dokonywali zakupów towarów w dużych 

ilościach. Następnie dokonywano jej sprzedaży. W toku kontroli PIH wykazano również,  

że możliwość legitymowania się odpisem zezwolenia sprzyjało prowadzeniu nielegalnego 

handlu przez inne osoby o tym samym nazwisku
384

. Na skutek dokonanych na przestrzeni lat 

1961-1968 wyłączeń poszczególnych artykułów z obrotu część branży w handlu prywatnym 

przestała funkcjonować. Likwidacji uległo kupiectwo w handlu komisowym, handlu pierzem 

                                                           
383

 Do 1956 r. zagadnienia obrotu towarami pochodzenia zagranicznego w handlu prywatnym nie było 

ujęte w żadnym akcie prawnym. Zarządzeniem ministra handlu wewnętrznego z dnia 14 lutego  

1956 r. postanowiono, że jeśli sieć handlowa przedsiębiorstw państwowych w danej miejscowości 

była niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb ludności należy w szczególności udzielać nowych 

zezwoleń na prowadzenie, m.in. skupu i handlu towarami z paczek zagranicznych.  Jednak w piśmie 

ministra handlu z 1957 r. informowano, aby władze wojewódzkie nie wydawały tego typu zezwoleń, 

stwierdzając jednocześnie, że kupiec może dokonywać zakupu i sprzedaży towarów pochodzenia 

zagranicznego tylko w branżach, którego określone zostały w zezwoleniu, jako przedmiot działania 

przedsiębiorstwa. W styczniu 1958 r. ustalono, że zaopatrzenie handlu prywatnego w artykuły 

spożywcze i przemysłowe mogło być pozyskiwane ze skupu od ludności, jednak towar ten musiał 

pochodzić z przesyłek zagranicznych i paczek PKO.  AAN, MHW, sygn. 25/18, Monografia handlu, 

k. 11, 19, 21, 47. 

384
Tamże, sygn. 25/6, Pismo z dnia 16 lipca 1964 r. w sprawie wytycznych do ustawy, k. 5. 
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i puchem, handlu męskim i damskim obuwiem na spodach skórzanych, galanterią skórzaną  

i odzieży męskiej oraz wierzchnich okryć
385

.  

 

Wytyczne natomiast ministra handlu z maja 1969 r. o zakazie przedłużania koncesji  

na sprzedaż kwiatów przyczyniły się do tego, że w kolejnych latach wydawano głównie 

decyzje odmowne. Spowodowało to znaczy wzrost nielegalnego handlu kwiatami. W jednym 

z pism z 1971 r. zwrócono uwagę, że w dużej mierze kupcy byli reprezentowani przez ludzi 

starych, o niepełnej sprawności fizycznej, inwalidów i kobiety
386

. Taki stan rzeczy mógł 

wynikać z bariery, jaką stawiano przed handlem prywatnym. Przepisy prawa, które utrudniały 

rozpoczęcie działalności handlowej zniechęcały młodych ludzi do podejmowania działalności 

gospodarczej i wybierania handlu jako źródła utrzymania.  

 

Od 1975 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o wykonywaniu handlu, w myśl której można 

było odmówić wydania pozwolenia lub je cofnąć, jeśli działalność gospodarcza ze względu na 

rodzaj, rozmiar, miejsce wykonywania lub niezgodność z racjonalnym zatrudnieniem 

wykwalifikowanych kadr byłaby sprzeczna z interesem społecznym. Ustawa ta obowiązywała 

do końca 1988 r. Ostatnim aktem prawnym wydanym w omawianym okresie,  

a odwołującym się do prowadzenia działalności gospodarczej, była ustawa obowiązująca  

od 1 stycznia 1989 r.
387

 Wówczas po raz pierwszy pojawił się zapis: podejmowanie  

i prowadzenie działalności jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach (art. 1). 

Przepis ten wprowadzał wolność gospodarczą. Odczytywany był jako swoboda w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców oznaczało to – wszystko, 

co nie było zabronione, było dozwolone
388

. Wśród nowych zasad, jakie ustawa wprowadziła, 

                                                           
385

AAN, MHW, sygn.  25/10, Informacja w sprawach handlu prywatnego dnia 27 stycznia 1969 r., 

bp.; AAN, MHW, sygn.  25/20, Informacja w sprawie handlu prywatnego z dnia 24 października 

1968, bp. 

386
Tamże 

387
Ustawa o działalności gospodarczej funkcjonuje zarówno w literaturze oraz publicystyce, jako 

Ustawa Wilczka – od nazwiska ministra przemysłu Mieczysława Wilczka. Nie był politykiem (choć 

należał do PZPR), ale prywatnym przedsiębiorcom. W. Gadomski, Jak Wilczek uwolnił biznes, 

„Gazeta Wyborcza” 2009, nr 1, s. 21. 

388
Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych rodzajów działalności przez 

jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Dz. U. nr 27, poz. 158; C. Kosikowski, Wolność gospodarcza  

w prawie polskim, Warszawa 1995, s. 26-27. 
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był zapis, że osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne stawały się podmiotem  

w działalności gospodarczej. Zgłoszeniu do ewidencji nie podlegała sprzedaż 

nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych w tym 

mięsa z uboju gospodarczego. Uzyskanie zezwolenia wymagało podjęcia działalności 

gospodarczej, m.in. w zakresie: wydobywania kopalin, przetwórstwa i obrotu metalami 

szlachetnymi, prowadzenie aptek oraz wyrób wódek. W myśl ustawy osoby prowadzące 

działalność gospodarczą mogły zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie, w tym 

bez pośrednictwa organów zatrudnienia. W świetle tej ustawy także dobrowolnym stał się 

wybór o przynależności do zrzeszenia w organizacjach podmiotów gospodarczych
389

. 

Mieczysław Rakowski przyznał, że ustawa o podejmowaniu działalności gospodarczej miała 

w tamtym czasie charakter rewolucyjny. […] Słusznie została nazwana konstytucją 

gospodarczą nowo tworzonego przez nas sytemu gospodarczego. Na gruncie tej ustawy,  

w ciągu dziesięciu miesięcy powstało 126 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Jeśli 

spojrzeć na nią pod kątem ustrojowym, to trzeba stwierdzić, że była ona wyłomem  

w dotychczasowym modelu gospodarczym […]
390

. 

Od 1 stycznia 1989 r., aby rozpocząć prowadzenie własnej firmy wystarczyło przynieść  

lub wysłać do urzędu zgłoszenie o podjęciu działalności. W Wydziale Handlu i Usług  

w Kielcach już tylko w pierwszych czterech dniach stycznia ponad 50 osób zgłosiło chęć 

prowadzenia działalności gospodarczej. W zgłoszeniach przeważały firmy usługowe: 

budowlano-remontowe, krawieckie, ślusarskie i meblarskie. Ponadto kilku kielczan 

zdecydowało się na prowadzenie sklepów „101 drobiazgów”, z kosmetykami oraz 

kwiaciarnie. W zgłoszeniach pojawiła się także informacja o rozpoczęciu prowadzenia 

lombardu
391

. 

 

W latach 80. XX w. nastąpiły zmiany w sektorze prywatnym, pojawili się przedsiębiorczy, 

młodzi wykształceni ludzie. Nie przerażały ich „drobiazgowe” przepisy ani bariery prawne, 

byli nastawieni na sukces. W ich przekonaniu właśnie to wszystko dawał sektor prywatny.  

Z badań CBOS z 1986 r. wynika, że młodzi ludzie nawet w przypadku niepowodzenia, 

                                                           
389

Od 1949 r. osoby trudniące się kupiectwem musiały należeć do zrzeszenia. Ustawa z dnia 23 

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.  

390
 M.F. Rakowski, Jak to się stało, Warszawa 1991, s. 157-158. 

391
[brak inf. o aut.], Kielczanie mają pomysły - urzędnicy wątpliwości, „Echo Dnia” 1989, nr 4,               

s. 2. 
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zostaliby w sektorze prywatnym i próbowali od nowa, podczas, gdy starsi – powyżej 41 r.ż. 

podjęliby znowu pracę w sektorze uspołecznionym. Te same badania wykazują, że szukano  

w sektorze prywatnym sukcesu i pieniędzy. Wśród badanych 52% miało poniżej 40 lat,  

natomiast 40% nich legitymowało się wykształceniem średnim i wyższym. Ankietowani 

najczęściej podejmowali decyzję o rozpoczęciu działalności w gospodarce nieuspołecznionej 

po 1982 r.
392

 Opinię wyżej przestawioną potwierdzają także inne badania ankietowe, na temat 

wyobrażenia młodzieży (uczniów szkół ogólnych i zawodowych) o własnej przyszłości. 

Spośród ogółu respondentów 62,5% uważała, że za 10-15 lat będzie pracować w zakładzie 

państwowym, ponad 10% – w sektorze prywatnym. Jednak 27,7% ankietowanych swoje 

najbliższe plany życiowe, (po ukończeniu szkoły) będzie wiązać z sektorem prywatnym.  

W tym 18% chciałoby pracować w firmie polonijnej, a 11% zadeklarowało chęć założenia 

własnej firmy-warsztatu, sklepu, itp.
393

 

 

2.1.3. System agencyjny w handlu detalicznym w latach 1980-1989 

 

Specyficzne miejsce na rynku wewnętrznym zajmował handel agencyjny
394

 lub ajencyjny
395

. 

Agent mógł prowadzić sklep lub zakład gastronomiczny w imieniu zakładu uspołecznionego 

na warunkach zlecenia, ale wszelkie działania handlowe realizowane były już na własny 
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D. Zagrodzka, Prywatna przedsiębiorczość, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 21, s. 1-2. 

393
ACBOP, BD/177/13/87, Młodzież o przyszłości, Warszawa, lipiec 1987 r. 

394
W latach 50. na podstawie umów ajencyjnych prowadzone były punkty sprzedaży obwoźnej, 

obnośnej, placowej, straganowej oraz kioski. W 1954 r. zezwolono przedsiębiorstwom handlu 

detalicznego na powierzanie osobom fizycznym prowadzenia drobnodetalicznych punktów 

żywnościowych i przemysłowych, a placówki ajencyjne, na mocy zarządzenia ministra handlu 

wewnętrznego przyjęło zbiorczą nazwę punktów sprzedaży detalicznej. W 1963 r. sprzedażą ajencyjną 

objęto niektóre zakłady gastronomiczne o niższych przychodach. W połowie lat 60. XX w. 

wprowadzono zryczałtowane rozliczanie ajentów, obok tzw. ajencji prowizyjnej. Były one stosowane 

wobec prowadzonych na zasadach ajencji stacji benzynowych oraz sklepów o obrocie do 50 tys. zł. Za 

wyjątkiem sklepów mięsnych i monopolowych. Kolejne reformy systemu ajencyjnego miało miejsce 

w latach: 1968, 1969, 1970, 1977, 1978 oraz 1983 i 1987. I. Mycko-Katner, Umowa agencyjna, 

Warszawa 2012, s. 31-33. 

395
Określenie ajencja - ajent wprowadził Kodeks handlowy z 1934 r., następnie na mocy przepisów 

kodeksu cywilnego z 1964 r. przyjęło nowe nazewnictwo agencja – agent. W pierwszym przypadku 

terminologia funkcjonowała w powszechnym obiegu, ale w dokumentacji urzędowej używano tej 

wprowadzonej przez kodeks cywilny.  
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rachunek. Był zobowiązany płacić ryczałt za udostępniony zakład wraz z określonymi 

świadczeniami (głównie związanymi z zaopatrzeniem). Pozostała część z zysku stanowiła 

wynagrodzenie dla ajenta. Niezmiernie istotne było to, że obroty ajencyjnego punktu 

sprzedaży były zaliczane do handlu uspołecznionego
396

. System ajencyjny w handlu 

wewnętrznym był realizowany w różnych formach – prowizyjnym, na zasadzie umowy 

zlecenia lub zryczałtowanego rachunku. Najbardziej dynamiczny rozwój systemu 

agencyjnego na zasadach umowy zlecenia przypadł na lata 1979-1982. W latach 1981-1982 

zarysowały się tendencje stabilizacji tej formy handlu, jednak w niektórych branżach  

i niektórych rejonach kraju nastąpiło pewne zahamowanie rozwoju bądź nawet regres. 

Kontrola NIK w 1983 r. wykazała, że w wielu miastach na terenie Polski przekazywane  

w ajencję placówki zlokalizowane były w miejscach zapewniających ajentom stałe i wysokie 

dochody, przykładowo w śródmieściu, przy głównych placówkach handlowych, ponadto  

w branżach gwarantujących wysoką rentowność, jak handel kwiatami, owocami i warzywami, 

pamiątkami oraz gastronomią z wyszynkiem. Niewielki był natomiast rozwój ajencji na 

peryferiach miast oraz w handlu artykułami spożywczymi i świadczącymi usługi bytowe. 

Większość skontrolowanych przedsiębiorstw handlowych nie przestrzegała obowiązujących 

zasad przy doborze osób na agentów. Znakiem czasu lat 80. XX w. było przyjmowanie na 

agentów osób bez przygotowania zawodowego. Nierzadko miały one wysokie kwalifikacje 

zawodowe, jak inżynierowie, technicy, nauczyciele oraz prawnicy. Choć zaznaczyć należy,  

że w województwie kieleckim w 1983 r. wśród zatrudnionych ajentów dominowały osoby 

posiadające średnie wykształcenie, następnie osoby, które ukończyły tylko szkołę 

podstawową. Ujawniono również sporadyczne przypadki zawierania umów ajencyjnych  

z osobami karanymi sądownie i dyscyplinarnie za nadużycia w handlu
397

.  

Handel ajencyjny szczególnie na początku lat 80. XX w. był przedmiotem dyskusji, czego 

wyrazem były liczne artykuły prasowe. W opiniach konsumentów były zarówno słowa 

krytyki, które nie dotyczyły samego sensu funkcjonowania sytemu ajencyjnego, ale jego 

założeń. Głównym punktem zapalnym w opinii społecznej była zbyt duża swoboda ajentów  

w kształtowaniu cen na wyroby od prywatnych producentów oraz pozyskiwania atrakcyjnych 

towarów kosztem większych punktów sprzedaży detalicznej. Ponadto społeczeństwo 
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 K. Boczar, Handel w systemie…, s. 17-18. 

397
AAN, URM, sygn. 32/188, Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania systemu 

agencyjnego w handlu wewnętrznym, Warszawa luty 1983 r., k. 22-25; APK, WRN, sygn. 473, Ocena 

działalności systemu agencyjnego w handlu i gastronomii województwa kieleckiego, k. 326. 
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uważało, że ajenci się nadmiernie bogacili. Ustalenia kontroli NIK w 1983 r. wykazały, że 

przedsiębiorstwa mogły osiągnąć z ajencji zyski znacznie wyższe niż to było deklarowane. 

Wynikało to z nieprawidłowego, zbyt niskiego ustalania obrotów placówek ajencyjnych  

w umowach z ajentami, nieweryfikowania w ogóle bądź nieprawidłowego dokonywania 

korekt umów z ajentami. Wśród pozytywnych ocen wymieniano dobre zaopatrzenie, kulturę  

i sprawność obsługi. Pomimo wszystkich wątpliwości, system ajencyjny stanowił ważne 

ogniowo w usprawnieniu obrotu detalicznego. Ajent miał prawo ustalać ceny z dostawcą 

towaru, w przypadku, gdy był nim rzemieślnik lub prywatny wytwórca
398

.  

 

Jedną z form uzyskania wyższych zysków przez niektórych ajentów było rozszerzenie lub 

zmiana zakresu prowadzonej działalności, w stosunku do zawartych umów. Mieli oni prawo 

wyboru źródeł zaopatrzenia, m.in. w sektorze nieuspołecznionym, w rzemiośle, przemyśle 

kluczowym i drobnym. Mogli również sprzedawać towary własnej produkcji, zachowując 

jednocześnie prawo do zaopatrywania się w towary z magazynów przedsiębiorstw, z którymi 

ajenci zawierali umowy
399

. Dyrektor kieleckiego WPHW w 1983 r. tak opisywał system 

ajencyjny: W 1976 roku zdawało się, że ajencja będzie ratunkiem dla chorego już wtedy 

rynku. Nawet premiowano nas za to, jak wiele sklepów pod jej szyldem otwieramy. Pomysł, by 

handlowiec-kupiec zastąpił handlowca-urzędnika, nie był wcale zły. Jednak warunki 

gospodarcze uległy radykalnej zmianie. Rynek wyłożył się na łopatki, centralne 

rozdzielnictwo towarów przemysłowych praktycznie nie istnieje
400

. 

 

Braki artykułów spożywczych i przemysłowych nie ominęły sieci ajencyjnej
401

. Dane zawarte 

w tabeli 19 ukazują, że na przestrzeni lat 1980-1986 w Polsce nastąpił spadek udziału systemu 

ajencyjnego zarówno w gastronomii, jak i handlu detalicznym. Podkreślić należy, że 

charakterystycznym zjawiskiem była dominacja systemu ajencyjnego w gastronomii, 

stanowiąc 46% w 1980 r., podczas gdy udział w handlu detalicznym wynosił 29%. Przewaga 

ta utrzymywała się również w kolejnych latach. Czynnikiem, który odgrywał również istotną 

                                                           
398

[brak inf. o aut.], Rozwój handlu ajencyjnego, „Życie Gospodarcze”, 1980, nr 11, s. 5;  

J. Glinkowski, Ajencja państwowa czy prywatna, „Życie Gospodarcze” 1980, nr 15, s. 7; [brak inf.  

o aut.], NIK o agencjach handlu,  „Życie Gospodarcze” 1983, nr 21, s. 5;  AAN, URM, sygn. 32/188, 

Informacja o wynikach kontroli…, k. 26. 

399
AAN, URM, sygn. 32/188, Informacja o wynikach…, k. 28. 

400
A. Krawiecka, Podzwonne dla ajencji, „Słowo Ludu” 1983, nr 15, s. 3. 

401
APK, WRN, sygn. 473, Ocena działalności systemu…, k. 323. 
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rolę w kształtowaniu systemu ajencyjnego w latach 80. XX w. były m.in. zmiany zasad  

w ewidencjonowaniu transakcji handlowych. Wprowadzone zostały w 1983 r., 

zneutralizowały one dotychczasowe korzystne rozwiązania
402

.  

 

Tabela 19. Sieć placówek ajencyjnych w Polsce w latach 1980, 1985-1986 

a- 

pro

wad

zeni

e na 

zasa

dach 

umo

wy 

ajen

cyjn

ej 

b- ogółem sklepy 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o GUS, Rocznik Statystyczny 1987, Warszawa 1987, s. 395-396. 

 

W województwie kieleckim udział w ogólnych obrotach placówki ajencyjnej w 1983 r. 

stanowiły zaledwie 1,5%. W 1986 r. nastąpił wzrost do 6,8%. Tendencje tą należy tłumaczyć, 

m.in. zwiększeniem liczby placówek handlowych, które następnie były przekazywane 

ajentom
403

.  

 

Tabela 20. Sieć placówek ajencyjnych w województwie kieleckim w latach 1983, 1985, 1989 

 Lata 

wyszczególnienie 1983 1985 1989 

placówki ajencyjne 1470 1461 1510 

na warunkach umowy-zlecenia 197 200 bd. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, WRN, sygn.  478, Ocena funkcjonowania…, k. 250; APK, WUS, 

sygn.  3852, Punkty sprzedaży detalicznej w uspołecznionym handlu rynkowym w 1989 r., k. 51.  
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Ajenci zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg handlowych lub podatkowych, kontroli ilościowej 

przychodów towarów oraz ewidencji sprzedaży. Nawet, jeśli ajencja nie uległa likwidacji  

w sensie fizycznym lub formalnym, przekształcała się w „zwykły” sklep, zamykany na czas przyjęcia 

towarów – żeby ajent mógł spisać wszystko bezpośrednio po dostawie. Z obowiązku prowadzenia 

ksiąg handlowych zwolnione były ajencyjne sklepy spożywcze, cukiernicze i warzywno-owocowe  

(z wyjątkiem sprzedających artykułów pochodzenia zagranicznego) oraz sklepów skupiających  

i sprzedających używane artykuły przemysłowe. Ajentów obowiązywała ewidencja sprzedaży według 

źródeł zakupu towarów. G. Smulska, Przyjdzie ajent i…, „Polityka” 1989, nr 18, s. 8.  

403
APK, WRN, sygn. 473, Ocena działalności systemu…, k. 325; APK, WRN, sygn. 478, Ocena 

funkcjonowania…, k. 250. 
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1980 1985 1986 

sklepya udział % ogółemb sklepy 
udział 

% 
ogółem sklepy 

udział 

% ogółem 

handel 

detaliczny 
38301 29,48 129944 18959 13,34 142084 18908 13,1 144361 

gastronomia 9734 46,34 21004 5634 30,68 18365 5518 30,09 18337 



156 
 

Na podstawie tabeli 20 można stwierdzić, że w latach 1983-1989 na terenie województwa 

kieleckiego  wzrosła liczba placówek działających w systemie ajencyjnym. Zaznaczyć należy, 

że w 1985 r. nastąpił nieznaczny ich spadek. Najwięcej placówek detalicznych – ajencyjnych, 

prowadzonych na warunkach umowy-zlecenia, posiadały: Wojewódzka Spółdzielnia 

Ogrodnicza-Pszczelarska – 98 placówek, w tym 81 sklepów, WPHW – 45 placówek, w tym 

45 sklepów, „Społem” – 34 placówki, w tym 19 sklepów oraz WZGS „SCh” – 19 placówek,  

w tym 14 sklepów
404

. Do 1986 r. najwięcej ajentów w województwie kieleckim zrezygnowało  

z prowadzenia sklepów z artykułami spożywczymi
405

, uzasadniając swoje decyzje 

nieopłacalnością prowadzenia placówki ajencyjnej
406

. 

 

2.1.4. „Sektor nowych możliwości” – spółki prawa handlowego oraz „firmy polonijne” 

 

Prawo PRL umożliwiło tworzenie spółek polonijnych, tzw. firm polonijnych. 

Przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne (PPZ) z udziałem kapitału zagranicznego działały na 

podstawie rozporządzenia RM z 1976 r.
407

 Przedmiotem działania spółek była produkcja 

wyrobów przeznaczanych na rynek krajowy i na eksport. Udział polskiego przedsiębiorstwa 

państwowego (polskiej spółdzielni) w spółce miał być nie mniejszy niż 51% kapitału 

zakładowego. Spółka mogła działać przez okres 15 lat i dokonywać transakcji kupna  

i sprzedaży w złotówkach, z zastrzeżeniem, że zakupy miały być realizowane bezpośrednio  

                                                           
404

Tamże 

405
Niekiedy jednostki handlowe same rezygnowały z działalności ajentów. Przykładem była 

spółdzielnia „Społem”, w której w latach 1982-1983 Zarząd Spółdzielni uznał za nieefektywne 

utrzymywanie ajencji w sklepach branży spożywczej. Wynikało to m.in. z faktu, że jedynym źródłem 

zaopatrzenia dla ajentów były magazyny spółdzielni. Wyjątek stanowiła branża owocowo-warzywna, 

ajenci prawie w całości nabywali tego typu asortyment ze źródeł prywatnych.  W 1983 r. spółdzielnia 

zlikwidowała wszystkie sklepy ajencyjne w tej branży. Do pracy w tych jednostkach handlowych 

ponownie przyjmowano pracowników spółdzielni. B. Wrona, 70 lat „Społem” Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców w Kielcach, s. 4; APK, WRN, sygn. 478, Ocena funkcjonowania…, k. 250. 

406
APK, WRN, sygn. 478, Ocena funkcjonowania systemu w handlu województwa kieleckiego,                    

k.  249. 

407
Rozporządzenie RM z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych  

do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia 

przedstawicielstw na terytorium PRL dla wykonywania działalności gospodarczej. Dz. U. nr 11, poz. 

63. 
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u dostawców towarów lub usług według cen płaconych przez polskie jednostki gospodarki 

uspołecznionej. Spółka mogła się zaopatrywać poza hurtowniami i jednostkami rozdzielczymi 

wówczas, gdy dokonała zakupów w kraju za dewizy. Jeśli dokonywała opłat za złotówki, nie 

mogła pozyskiwać towaru bezpośrednio u producenta
408

. Na podstawie tej koncesji powstało 

do końca 1979 r. 18 spółek. W latach 1980-1981 w wyniku niewielkiej liberalizacji przepisów 

powstało 60 firm polonijnych. Sejm w 1982 r. uchwalił ustawę, w której zagwarantował 

lepsze warunki do działalności niż rodzimej własności prywatnej – trzyletnie zwolnienie od 

podatku dochodowego. „Firmom polonijnym” przysługiwał zredukowany o połowę podatek 

dochodowy
409

.  

 

W 1982 r. na terenie Polski działało 251 takich firm. Oznaczało to duży wzrost  

w porównaniu do 1980 r., w którym istniało 47 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. 

Jak wynika z danych uzyskanych przez NIK w 1982 r., przedsiębiorstwa polonijne, stosując 

ceny umowne, umiejętnie wykorzystały braki towarowe na rynku, ustalając ceny 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów produkcji. Stosunkowo dużą liczbę 

zezwoleń na prowadzenie wydawano na konfekcjonowanie odzieży i bieliźniarstwo. 

Szczególnie w okręgach „tradycyjnych”, gdzie rozwinięty był przemysł lekki, posiadający 

własną tzw. bazę surowcową. „Firmy polonijne” rozpoczynały działalność gospodarczą przy 

nieznacznym zaangażowaniu własnych środków finansowych, zwłaszcza dewizowych.  

Nie sprawdziły się zatem deklaracje głoszone w ustawie z 1982 r., że jej zasady działania 

spowodują dopływ znacznych środków kapitałowych w walutach wymienialnych
410

.  

 

Na terenie województwa kieleckiego prowadziły także działalność „firmy polonijne”.  

W 1983 r. istniały trzy przedsiębiorstwa i jedna filia. W roku następnym było pięć 

przedsiębiorstw zagranicznych. W 1985 r. na Kielecczyźnie prosperowało sześć 

przedsiębiorstw zagranicznych i trzy filie. W Kielcach natomiast od 1983 r. działało 

przedsiębiorstwo polonijno-zagraniczne „Dina”. Było ono własnością małżeństwa z Kuwejtu. 

                                                           
408

Uchwala RM z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie tworzenia i działalności w kraju przedsiębiorstw                       

z udziałem  kapitału zagranicznego. M.P. nr 4, poz. 36. 

409
 T. Titenbrun, Upadek socjalizmu realnego w Polsce, Poznań 1992, s. 129-131. 

410
AAN, URM, sygn. 141/5, Informacja o wynikach kontroli działalności gospodarczej niektórych 

przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych, Warszawa wrzesień 1983, k. 7-9 
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Przedmiotem działalności stanowiła produkcja konfekcji odzieżowej damskiej, która była 

sprzedawana w sklepie przyzakładowym przy ul. Mickiewicza
411

.  

 

W 1987 r. przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie kieleckim przeznaczały 70% 

swoich wyrobów na dostawy rynkowe, natomiast na eksport kierowano około 8% produkcji 

(do tzw. drugiego obszaru płatniczego). „Firmy polonijne” zajmowały się produkcją: 

konfekcji odzieżowej, mebli, ozdób choinkowych, szkła laboratoryjnego, narzędzi, rowerów, 

elementów elektroniki i informatyki oraz sprzętu medycznego. Jednak niewiele 

produkowanego asortymentu trafiało na kielecki rynek. Jeden z przedstawicieli „Diny” 

tłumaczył: […] spowodowane to jest prostą zależnością. Na podstawie umów 

kompensacyjnych otrzymujemy z innych województw surowiec i jesteśmy zobowiązani tam 

towar wysyłać. Inną okolicznością, jaką wskazywał pracownik „firmy polonijnej” zajmującej 

się wytwarzaniem konfekcji futrzanej było: dlaczego mamy sprzedawać w Kielcach? 

Handlowcy z innych województw odbierają od nas wyroby również w martwych okresach. 

Handlują cały rok, a w Kielcach nie są tym zainteresowani. Jak przychodzi gorący okres 

jesieni i zimy, to oczywistą rzeczą jest, że uwzględniamy przede wszystkim potrzeby, tych, 

którzy współpracują z nami cały rok
412

.  

 

W całym kraju obok przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym powstawały małe, niezależne  

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Było to zupełnie nowe zjawisko  

w polskim życiu ekonomicznym
413

. Określane często mianem ruchu nowej 

przedsiębiorczości. Spółki w pierwszym okresie były tworzone głównie przez duże 

przedsiębiorstwa państwowe, ze względu na dogodność takiego rozwiązania dla działalności 

na rynkach zagranicznych. Nie było można ich zaliczyć do form nowej przedsiębiorczości, 

jednak od 1985 r. rozpoczął się proces powoływania spółek przez nowo powstałe 

spółdzielnie. Od 1986 r. nasilił się ruch zakładania spółek przez osoby fizyczne. Były one 

zaliczane do jednostek gospodarki nieuspołecznionej i tworzone przez działaczy organizacji 

                                                           
411

APK, WRN, sygn. 473, Protokół nr 5/83, k. 75; tamże, sygn. 477, Informacja o sytuacji                          

w drobnej wytwórczości i rzemiośle w województwie kieleckim, k. 40;  APK, KW PZPR, sygn.  3999, 

Sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego planu rocznego za rok 1988 r., Kielce kwiecień 1989 rok, 

k. 138; [brak inf. o aut.], Firmy z zagranicy, „Echo Dnia” 1985, nr 237, s. 3. 

412
APK, KW PZPR, sygn. 3942, Wojewódzki plan roczny na 1987 rok, Kielce, styczeń 1987 rok,  

k. 116;  [brak inf. o aut.], Firmy polonijne byłyby i na kieleckim rynku, „Echo Dnia” 1988, nr 223, s. 4. 

413
Choć rozwiązanie znane z okresu II RP i tuż powojennego. 
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studenckich, aparatu partyjnego i związków zawodowych – Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych. Spółdzielnie tworzone były przez ludzi niezaangażowanych  

w większym stopniu w działalność polityczną i społeczną, jednak niezadowolonych  

z dotychczasowej pracy i zarobków. We wszystkich trzech grupach dominowali ludzie 

młodzi, w przedziale wiekowym 20-30 lat
414

.  

 

Wpływ na szybki rozwój spółek miała wysokość udziałów oraz kapitału zakładowego bądź 

akcyjnego. Rozporządzenie Prezydenta PR z 1928 r. mówiło, że minimalny udział powinien 

wynosić 500 zł, kapitał zakładowy (dla spółek z o.o.) 10 tys. zł a kapitał akcyjny 250 tys. zł, 

jednak ustawa z 1950 r. wprowadziła nowy system pieniężny. Przedwojennej kwocie 100 zł 

przypisała równowartość powojennych 3 zł. Stosując ten przelicznik w odniesieniu do 

kodeksu handlowego okazało się, że kapitał zakładowy mógł wynosić 300 zł, a kapitał 

akcyjny 7,5 tys. zł
415

. Rejestracja spółki nie była jednoznaczna z podjęciem działalności. 

Wiele spółek pomimo zarejestrowania nie prowadziło podstawowej działalności. Najczęściej 

swoją aktywność rozpoczynano od handlu, pośrednictwa oraz innych czynności 

usługowych
416

. Na terenie województwa kieleckiego w 1988 r. spółek prawa handlowego  

z udziałem podmiotów krajowych działało 105, jedną z nich była spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Zakład Produkcyjno-Handlowy „Caritas” (ZPH „Caritas”)
417

. ZHP 

                                                           
414

J. K. Bielecki, J. Majewski, Nowa Przedsiębiorczość, „Polityka” 1988, nr 53, s. 4. 

415
H. Jezierski, Spółki na półki, „Polityka” 1987, nr 49, s. 4. 

416
AAN, Prokuratura Generalna w Warszawie (PG), sygn. 79/19, Informacja o wynikach kontroli,  

czy i w jakim zakresie w 1989 r. wystąpiły naruszania przepisów prawa w związku z zawiązywaniem 

spółek z udziałem przedsiębiorstw państwowych,  k. 2. 

417
W 1950 r. w miejsce zlikwidowanej organizacji kościelnej „Caritas”, powstała instytucja świecka. 

Zamknięto wówczas szereg placówek charytatywnych, prowadzonych poprzednio przez „Caritas” 

kościelny, przejęto jego mienie. Ponadto organizowano koła księży „Caritas”. Stefan Wyszyński 

zwracał się o zwrot majątku kościelnego przyznanemu Zrzeszeniu Katolików „Caritas”, o zaniechanie 

używania przez to Zrzeszenie samej nazwy „Caritas”, która miała przysługiwać wyłącznie organizacji 

charytatywnej kościelnej. W 1981 r. strona kościelna uzgodniła z władzami, co znalazło swój wyraz   

w zapisie z dnia 26 maja 1981 r., że rząd uznawał prawo Kościoła do restytuowania instytucji 

„Caritas” i przyjmie inną nazwę, a nazwa „Caritas” będzie przysługiwała wyłącznie charytatywnej 

instytucji kościelnej. Ustalenia te pozostały tylko na piśmie. W 1984 r. Zrzeszenie Katolików 

„Caritas” uzyskało charakter stowarzyszenia wyższej użyteczności. Episkopat nie uznawał organizacji 

powstałej po 1950 r. Archiwum Diecezjalne w Kielcach (ADK), sygn. OE-2/18, Uwagi w sprawie 
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„Caritas” prowadził działalność gospodarczą obejmującą produkcję, handel i usługi, a także 

eksport i import
418

, jednak jednym z głównych celów ZPH „Caritas”
419

 było finansowanie 

współpracy z Polonią
420

.  

                                                                                                                                                                                     
wystąpień tak władz państwowych jak i władz Zrzeszenia w kontekście VII Walnego Zjazdu 

Zrzeszenia Katolików „Caritas”, k. 31-33. Zob. więcej na temat „Caritas”: A. Dudek, R. Gryz, 

Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006; J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-

1950), Warszawa 1997;   P. Raina, Kościół w PRL. Dokumenty 1945-1989, t. 1-3, Poznań 1994.   

418
Wspomnieć należy także o Bolesławie Piaseckim i stowarzyszeniu „PAX”, które przejęło nazwę  

od swojego Instytutu Wydawniczego „PAX”, założonego w maju 1949 r. Choć Stowarzyszenie 

oficjalnie zostało zarejestrowane w 1952 r. Władze pozwoliły B. Piaseckiemu przejąć niektóre 

upaństwowione zakłady prywatne. Na początku lat 50. XX w. „PAX” rozpoczął starania o uzyskanie 

dla swoich przedsiębiorstw uprawnień zakładów państwowych. W 1953 r. Ministerstwo Przemysłu 

Drobnego i Rzemiosła wydało polecenie traktowania „Inco” i „Veritasu” na prawach przedsiębiorstw 

państwowych, w przypadku rozliczeń finansowych, zaopatrywania w surowce oraz zapewnienie 

zbytu, natomiast jednostki gospodarcze Stowarzyszenia musiały płacić podatek dochodowy (którego 

„PAX” w rzeczywistości nie płaciło) oraz obrotowy. W 1953 r. Towarzystwo dla Handlu 

Międzynarodowego „Inco” przekształciło się w Centralę Przemysłowo-Handlową „Inco”. Nastąpiła 

również dalsza rozbudowa działalności gospodarczej, będąca zapleczem finansowym „PAX”. 

Podobnie proces przebiegał w „Viritasie”, który zajmował się wytwarzaniem i dystrybucją 

dewocjonaliów.  W 1958 r. Centrala Przemysłowo-Handlowa „Inco” i „Veritas” zmieniły  nazwę na 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Spółki z o.o. (ZZG). Następnie Stowarzyszenie dokonało 

reorganizacji ZZG wprowadzając podział na zespoły branżowe. A. Dudek, G. Pytel, Bolesław 

Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 188, 196-198, 211, 268, 279. 

419
Na podstawie §7 ust. 1 w związku z §2 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 22 października                     

1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (Dz. U. nr 5, poz. 265). 

Zrzeszenie Katolików „Caritas” w Warszawie w grudniu 1985 r. uzyskało zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie branż: produkcja artykułów metalowych gospodarstwa 

domowego, mebli, sprzętu sportowego, turystycznego, przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz dla celów religijnych, wyroby kultu religijnego; branża: przemysł zielarski – 

produkcja ziół, miodu; branża – handlu rynkowego detalicznego; branża – przemysłu odzieżowego – 

produkcja dla potrzeb domów opiekuńczo-wychowawczych; branża przemysłu wyrobów 

poligraficznych – prowadzenie działalności wydawniczej. Wydane zezwolenie uprawniało Zrzeszenie 

do działalności na terenie całego kraju. Działalność gospodarcza prowadzona miała być w formie 

wyodrębnionych jednostek lub udziału w spółce prawa handlowego. Zakłady produkcyjno- handlowe 

zostały utworzone w celu uzyskania środków na finansowanie działalności charytatywnej i statutowej 

Zrzeszenia. AAN, Zrzeszenie Katolików „Caritas” w Warszawie (ZK „Caritas”), sygn. 1/229, 
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W Kielcach siedzibę posiadała także inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Foskana”
421

. Swoją działalność prowadziła  

w zakresie handlu wyrobami i materiałami nabywanymi od ok. 50 dostawców (liczba ta 

ulegała zmianie). Spółka prowadziła działalność handlową poprzez sieć własnych pięciu 

sklepów, tj. dwa sklepy obuwnicze, jeden sklep z konfekcją, jeden sklep z materiałami do 

produkcji obuwia i rymarstwa oraz jeden sklep z odzieżą roboczą. Spółka miała prowadzić 

swoją działalność w oparciu o wyroby i półfabrykaty skórzane i skóropodobne. Przedmiotem 

działalności było również pozyskiwanie i przetwarzanie materiałów zbędnych, które 

znajdowały się w magazynach przedsiębiorstw państwowych. Przykładem na nawiązanie tego 

typu współpracy był zakup materiałów zbędnych ze Skarżyskich Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „Fosko”. W 1988 r. w wyniku tej kooperacji „Foskana” nabyła znaczną ilość 

poszukiwanego surowca, jakim była skóra naturalna. Były to pozostałości produkcyjne
422

. 

                                                                                                                                                                                     
[Decyzja Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20 luty 1986 r.],  k. 6-8; [Pismo skierowane 

do Ministra- Kierownik Urzędu ds. Wyznań z dnia 11 marca 1987 r.], k. 9. 

420
ZHP „Caritas” prowadził sklepy, w Łodzi (2), Skierniewicach (1). W Kielcach sklep „Caritas” 

powstał w maju 1987 r. przy ul. Pl. Panny Marii. Sprzedawano w nim odzież, obuwie i glazurę. 

W opinii zarządu „Caritasu” placówka w Kielcach bardzo dobrze prosperowała, uzyskiwała często 

wyższe obroty od planowanych. APK, WRN, sygn. 434, t. 2, Załącznik nr 1, k. 353; tamże, sygn. 488, 

Informacja Zrzeszenia Katolików Caritas, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach dotyczą 

działalności opiekuńczej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w okresie jesienno-zimowym,  

k. 217; AAN, ZK „Caritas”, sygn.1/226, Protokół nr 41/87 z posiedzenia Zarządu Zakładów 

Produkcyjno-Handlowych Spółka z o.o., z dnia 30 września 1987 r., k. 61; tamże, Protokół nr 47/87   

z posiedzenia Zarządu Zakładów Produkcyjno-Handlowych Spółka zoo, k. 75. 

421
Założona została przez dwóch pracowników. ADNIK w Kielcach, sygn. D-41202-4-89,Wyjaśnienie 

w sprawie zasadności przystąpienia SZPS „Fosko” do spółek złożona Głównemu Specjaliście NIK,   

k. 22. 

422
 W 1988 r. wpisano do rejestru spółkę akcyjną „EMMA” z siedzibą w Suchedniowie. Działała na 

terenie całego kraju oraz za granicą. Przedmiotem działalności spółki było prowadzenie wszelkiej 

działalności wytwórczej, usługowej i handlowej. Spółka produkowała środki do prania i mycia, 

wyroby chemii gospodarczej oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. APK, WRN, sygn. 91, 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 22 czerwca 1988 r., k.  280;  AZDNIK   

w Kielcach, sygn. D-41202-5-89, Sprawozdanie z kontroli, k. 4; Protokół kontroli Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Handlowego „Foskana”, k. 6; tamże, sygn. D-41202-4-89, Wyjaśnienia dotyczące 

sprzedaży materiałów zbędnych i nadmiernych dla Spółki produkcyjno-Handlowej „Foskana”  

w Kielcach, k. 39. 
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Druga połowa lat 80. XX w. na terenie województwa kieleckiego charakteryzowała się 

znaczną dynamiką w powstaniu nowych „firm polonijnych”. Była to odwrotna tendencja na 

tle kraju, gdzie w tym czasie nastąpiło zahamowanie tempa rozwoju przedsiębiorstw  

z udziałem kapitału zagranicznego
423

. W okresie jednego roku (1987-1988) w województwie 

kieleckim utworzono cztery „firmy polonijne”. W 1988 r. liczba przedsiębiorstw z udziałem 

podmiotów zagranicznych wynosiła 11
424

.  

 

Począwszy od lat 80. XX w. zaznaczył się dynamiczny rozwój spółek prawa handlowego,
425

 

które były tworzone w oparciu o przepisy przedwojennego kodeksu handlowego
426

. Zgodnie  

z informacjami GUS w końcu czerwca 1989 r. w sektorze uspołecznionym zarejestrowanych 

było 31,3 tys. podmiotów gospodarczych. Wśród wymienionych było 9006 przedsiębiorstw 

państwowych i 7033 spółdzielni, 3139 spółek prawa handlowego oraz 3122 jednostek  

z udziałem kapitału zagranicznego. Najwyższa dynamika wzrostu wystąpiła wśród tzw. firm 

polonijnych. W porównaniu ze stanem na koniec 1983 r. w pierwszym półroczu 1989 r. liczba 
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APK, KW PZPR, sygn. 3999, Sprawozdanie z wykonania…, k. 138; M. Sikora, Koncesjonowany 

kapitalizm. Służba Bezpieczeństwa a „spółki polonijne” w PRL (1976-1989), „Dzieje Najnowsze” 

2013, r. 14, s. 127-128. 

424
[brak inf. o aut.], Firmy z zagranicy, „Echo Dnia” 1988, nr 223, s. 4.  

425
W wyniku przemian ustrojowych, jakie dokonały się w Polsce po 1945 r., przedwojenne spółki 

prawa handlowego zostały pozbawione, co do zasady przedsiębiorstw, które funkcjonowały na uboczu 

ówczesnego życia gospodarczego. Utrzymane na mocy kodeksu handlowego służyć miały państwu,      

w celu tworzenia spółek handlu zagranicznego. Obok monopolu państwowego istniały 

przedsiębiorstwa w formie spółek akcyjnych i najrzadziej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przykładem na ostatnią formę były: „Ciech”, „ Polimex”, zaś spółek akcyjnych – Bank Handlowych  

w Warszawie. W literaturze podkreślano, że były to jednostki gospodarki uspołecznionej i państwowe 

osoby prawne. W 1958 r. spółek mieszanych było 12. Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) w 1959 r. 

ostatecznie uznało, że należy wstrzymać się od masowej likwidacji spółek akcyjnych i z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Należało te działania ograniczyć tylko do niezbędnych. Zdecydować miało o tym 

przekonanie, że spowoduje to poważne komplikacje, mogące skutecznie zablokować stosunki 

handlowe PRL. Na mocy ustawy z 1988 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogły być 

tworzone w celach gospodarczych przez jedną lub więcej osób. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r.  

o zmianie Kodeksu handlowego, Dz. U. nr 41, poz. 326; P. Kowalski, O zaniechanej akcji likwidacji 

przedwojennych spółek prawa handlowego w Polsce Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2013, 

t. 12, s. 424-425, 428. 

426
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Dz. U. nr 57, poz. 502. 
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spółek prawa handlowego wzrosła o 1302 jednostki (wzrost 2,5-krotny), podczas gdy liczba 

przedsiębiorstw państwowych o 630 jednostek, a spółdzielczych – o 642
427

.  

 

Praktyka funkcjonowania niektórych spółek z udziałem kapitału zagranicznego na podstawie 

ustawy obowiązującej od stycznia 1989 r. wskazywała, że zasada równouprawnienia 

podmiotów gospodarczych, których udziałowcem było przedsiębiorstwo państwowe bywało 

nadużywane przez dyrektorów i ich zastępców, kosztem mienia przedsiębiorstwa. Dyrektorzy 

ci wykorzystywali uprzywilejowanie prawne w postaci występowania w charakterze organu 

przedsiębiorstwa i zawierali umowy o zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

z udziałem zagranicznym. Przedmiotem działalności spółki, był ten sam zakres, który określał 

statut przedsiębiorstwa
428

. 

W 1989 r. prokuratury w poszczególnych województwach przeprowadziły kontrolę – czy 

zawiązywanie spółek z udziałem przedsiębiorstw państwowych, instytucji i urzędów oraz 

spółdzielni było zgodne z prawem. W toku inspekcji ustalono, że w działalność spółek byli 

zaangażowani pracownicy państwowi
429

. W 18 województwach stwierdzono udział 

wojewodów bądź wicewojewodów, którzy byli udziałowcami spółek: w Bydgoszczy – 2, 

Częstochowie – 1, Jeleniej Górze – 1, Kielcach – 1, Siedlcach – 2, Tarnowie – 2. Wśród 

                                                           
427

ADNIK w Kielcach, sygn. D-41202-5-89, Program kontroli celowości i efektywności powiązań 

przedsiębiorstw państwowych ze spółkami prawa handlowego, Warszaw, sierpień 1989, s. 1-2. 

428
W 1988 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska donosiło, że składane w różnej formie pod adresem 

Polski propozycje firm zagranicznych, głównie z RFN i Australii, oferujących na pozornie 

korzystnych warunkach składowania bądź unieszkodliwianie na terenie kraju odpadów 

przemysłowych, komunalnych, a nawet szlamów rzecznych. Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo 

miały coraz większy kłopot z rosnącą masą produkowanych odpadów, których utylizacja, a przede 

wszystkim ich składowanie stawały się coraz kosztowniejsze. Zaostrzające się rygory ekologiczne 

zmuszały producentów odpadów do poszukiwania szybkich, skutecznych i najtańszych rozwiązań,  

z których najefektowniejszy był wywóz odpadów do innych krajów, w tym do Polski, która borykała 

się z trudnościami gospodarczymi i potrzebą dopływu walut wymienialnych. AAN, KC PZPR, sygn. 

LXXI/6, Pismo do wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego z dnia 28 grudnia 1988 r., 

bp; AAN, Instytut Badania Prawa Sądowego (IBPS), sygn. 283, Cywilnoprawna problematyka 

zagranicznych podmiotów gospodarczych w świetle praktyki sądowej i notarialnej, k. 19-21. 

429
Udział tych osób w działalności spółek naruszało przepisy art. 3 pkt. 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Dz. U. nr 31, poz. 214 z późniejszymi 

zmianami. 
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założycieli i udziałowców spółek byli przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych  

i zawodowych, jak: PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa 

Demokratycznego, niezależnie związki zawodowe poszczególnych zakładów, a także liczne 

kluby sportowe i różnorodne organizacje branżowe
430

.  

 

Powyżej opisane praktyki stanowią przykład spółek „nomenklaturowych”
431

, które były 

tworzone przez gospodarczych i politycznych decydentów u schyłku PRL
432

. Wiele spółek 

powstało w celu obejścia przepisów podatkowych, czy płacowych, dla uzyskania 

dodatkowego wynagrodzenia. Niewielki był ich udział w przyroście towarów na rynku. 

Głównym celem działania było osiągnięcie korzyści wynikających z handlu lub pośrednictwa. 

Kontrole prokuratur wykazały, że działo się to wszystko w oparciu o bazę gospodarczą 

przedsiębiorstw, spółdzielni i instytucji, których interesy nie były należycie strzeżone przez 

upoważnione do tego rady pracownicze i rady nadzorcze. Treści zawarte w rejestrze spółek 

nie dokumentowały rzeczywistego przedmiotu ich działalności
433

. 

 

2.2. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Kielcach w latach 1980-1989  

Próba scharakteryzowania handlu w latach 80. XX w. wymusza w dużej mierze szukania 

odpowiedzi na pytanie: W czym wyrażała się „trójsektorowość” handlu? Jaka rola przypadła 

poszczególnym sektorom? Jaki był ich zasięg w działaniu na rynku wewnętrznym w sytuacji 

                                                           
430

AAN, PG, sygn. 37/82, Informacja o wynikach…, k. 4. 

431
J. Kaliński, Transformacja gospodarcza Polski…, s. 58; Zob. więcej na temat spółek 

„nomenklaturowych” w: J. Tittenbrun, Upadek socjalizmu…, s. 142-172. 

432
Zob. szerzej na temat definiowania oraz genezy powstania spółek „nomenklaturowych”:   

T. Kozłowski, Spółki nomenklaturowe – patologia transformacji gospodarczej, w:  Brudne wspólnoty. 

Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku,  

pod red. K. Nawrockiego i D. Wicentego, Gdańsk-Warszawa 2018. 

433
Tamże, k. 5-6; W połowie lat 80. XX w. doszło do nieformalnego wprowadzenia zasady 

podzielonej własności. Wczesne spółki Jadwiga Staniszkis określa „menadżerskimi i pracowniczymi”. 

Otóż one traktowały jak własne maszyny, urządzenia przedsiębiorstw państwowych, wykorzystując  

je „po godzinach”. Wykształcił się podwójny status dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, jako 

członka nomenklatury komunistycznej przy jednoczesnym byciu właścicielem prywatnej 

„przybudówki” do tego przedsiębiorstwa.  Pozwalała to na przesuniecie części prywatnych kosztów 

akumulacji na państwo.  J. Staniszkis, Postkomunizm, próba opisu, Gdańsk 2001, s. 192-193. 
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powszechnych niedoborów, reglamentacji formalnej i nieformalnej? Jakie działania 

podejmowano na rzecz poprawy sytuacji zaopatrzeniowej? 

 

2.2.1. Handel państwowy a spółdzielczość w Kielcach 

  

Za funkcjonowanie rynku wewnętrznego odpowiedzialność ponosiło przede wszystkim 

WPHW – posiadało 10 filii (Kielce, Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko, Busko-Zdrój, 

Miechów, Pińczów, Włoszczowa, Końskie, Jędrzejów), PSS „Społem”
434

, WZSR „SCh”. 

Ponadto udział w zaopatrzeniu posiadał Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczej  

i Pszczelarskiej (WZSOiP) oraz Centrala Rybna
435

. Pośrednikiem w organizowaniu 

kontraktów handlowych była Państwowa Agencja Handlowa. Do jej zadań należało również 

przygotowywanie spotkań handlowych, (giełdy, targi) mających na celu zawieranie umów  

na dostawy towarów. Były one organizowane na terenie kraju, co miało zwiększyć szanse  

na uzyskanie poszukiwanego asortymentu na rynku
436

. 

 

W 1982 r. kieleckie WPHW pod względem wielkości obrotów zajęło 24 miejsce  

w kraju na 48 przedsiębiorstw wchodzących w skład Zrzeszenia Przedsiębiorstw Handlu 

Wewnętrznego. W niektórych branżach, jak włókienniczej i sprzętu radiowo-telewizyjnego, 

ilość sprzedanych towarów zbliżona była do średniej krajowej. Przyrost wartości sprzedaży 

był widoczny przy ogólnym spadku ilości towarów na rynku. Wpływ na wielkość obrotów 

                                                           
434

WPHW powstało 1 lipca 1976 r. w wyniku reorganizacji funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Przedmiotem działania WPHW było prowadzenie obrotu rynkowego detalicznego i hurtowego     

nieżywnościowymi artykułami konsumpcyjnymi. W późniejszym czasie WPHW była odpowiedzialna 

także za sprzedaż niektórych artykułów żywnościowych. Całość natomiast zadań związanych  

z organizacją obrotu artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi codziennego użytku należało do 

spółdzielczości „Społem”. W latach 1966-1983 spółdzielnia funkcjonowała pod nazwą Wojewódzka 

Spółdzielnia Spożywców „Społem” następnie w wyniku zmian, jako Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców. E. Michniewicz, M. Poborski, Funkcjonowanie i struktura…, s. 193-194, 196. 

435
APK, KW PZPR, sygn. 3980, Ocena pracy podstawowych pionów handlowych z uwzględnieniem 

sytuacji kadrowej i wdrażania zasad reformy gospodarczej. Kielce, lipiec 1982 r., bp; ADNIK  

w Kielcach, sygn. D-41005-9-88, Protokół kontroli WPHW, k. 17; APK, WRN, sygn. 473, Informacja 

z przeprowadzonej kontroli jednostek handlowych na temat: zaopatrzenia rynku województwa 

kieleckiego w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, k. 115. 

436
[brak inf. o aut.], Kupuje, sprzedaje, kontroluje…, „Echo Dnia” 1983, nr 144, s. 3. 
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miał wzrost cen artykułów przemysłowych
437

. WPHW na terenie miasta Kielce prowadziło 

sprzedaż artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych oraz artykułów chemiczno-

kosmetycznych. Przedsiębiorstwo WPHW zaopatrywało się w towary nie tylko  

u producentów z województwa kieleckiego, ale również w przedsiębiorstwach polonijno-

zagranicznych. Były to głównie zamówienia na konfekcję, kosmetyki i obuwie
438

. 

 

Sytuacja zaopatrzeniowa z okresu 1980-1982 wymusiła na władzach podjęcie decyzji            

o zmianach organizacyjnych na rynku wewnętrznym. W 1982 r. utworzone zostały 

Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego (PHS), które przejęły część działalności hurtu 

spożywczego prowadzonego przez spółdzielczość spożywców. Na podstawie dwustronnych 

porozumień, przekazane były zarówno magazyny z obiektami towarzyszącymi, jak  

i w niektórych województwach placówki handlu detalicznego. Przedmiotem działalności PHS 

był obrót artykułami codziennego zakupu produkcji krajowej oraz z importu,  

a w szczególności handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi. Ponadto PHS 

zajmowało się gromadzeniem i przechowywaniem zapasów, ale również rezerw artykułów 

spożywczych. Przedsiębiorstwa te występowały jako oddziały okręgowe, działały na terenie 

kilku województw
439

.  

PHS prowadził od 1983 r. sprzedaż artykułów przemysłowych tj. bielizna, dywany, wyroby 

dziewiarskie, pościel, artykuły gospodarstwa domowego oraz meble. Na podstawie 

wytycznych ministra handlu i usług (z 1983 r.), niezależnie od prowadzonej działalności 

każda organizacja handlowa mogła uzupełniająco prowadzić obrót innymi artykułami
440

. 

Według danych zawartych w tabeli 21 hurtownia PHS w Kielcach dostarczała towary na 

terenie Kielc do 204 sklepów detalicznych. PHS zaopatrywał najwięcej placówek należących 

do PSS „Społem” oraz Spółdzielni Inwalidów. 

 

                                                           
437

D. Czesław, Na co zasłużył handel? Z tej i z tamtej strony lady, „Echo Dnia” 1983, nr 9, s. 3. 

438
APK, KM PZPR, sygn. 586, Informacja o realizacji podstawowych wskaźników ekonomicznych, 

opracowanych dla WPHW i rozpisanych na poszczególne filie roczny plan WPHW na 1983 r.  

i związany z nią program oszczędnościowy, k. 176, 180-181. 

439
ADNIK w Kielcach, sygn. D-41027-9-83, Program kontroli działalności Przedsiębiorstwa Hurtu 

Spożywczego, Warszawa wrzesień 1983 r., s. 1-3. 

440
ADNIK w Kielcach, sygn. D-41027-9-83, Protokół ze spotkania kolektywu kierowniczego 

Oddziału Wojewódzkiego PHS w Kielcach z inspektorami NIK, które odbyło się w dnia 29 grudnia 

1983 r., k. 29-30. 
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Tabela 21. Dostawy towarów Hurtowni PHS do punktów detalicznych w Kielcach w 1983 r 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o ADNIK w Kielcach, sygn. D-41027-8-83, Wnioski wynikające  

z ustaleń kontroli przeprowadzonej w PHS Oddział w Kielcach Hurtownia Terenowa w Kielcach - Niewachlów I 

w dniach od 21 listopada do 21 grudnia 1983 r., k. 26.  

 

W 1982 r. uchwalono prawo spółdzielcze w myśl, którego spółdzielnia miała prowadzić 

działalność samodzielnie. Pomimo zapisu o niezależności właściwe rady narodowe i organa 

administracji państwowej miały prawo nałożyć na spółdzielnie obowiązek wykonania zadań 

społeczno-gospodarczych. Ustawa wprowadziła również nowy zapis, zobowiązujący 

spółdzielnie do prowadzenia działalności w sposób zapewniający korzyści jej członkom
441

.  

 

W lipcu 1983 r. rozwiązane zostały Wojewódzkie Spółdzielnie „Społem”, z której utworzono 

10 samodzielnych i samofinansujących się PSS „Społem”
442

. Na terenie Kielc działalność 

handlową prowadziła również Spółdzielnia Inwalidów. W jej sklepach realizowana była 

sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych. Ponadto zajmowała się 

produkcją artykułów cukierniczych oraz napojów chłodzących w prowadzonej rozlewni wód 

gazowanych
443

. Udział w organizacji handlu miejskiego miała także Międzywojewódzka 

                                                           
441

Przed wprowadzeniem Prawa spółdzielczego obowiązywała Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r.                          

o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. nr 12, poz. 60, 61). Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo 

spółdzielcze. Dz. U. nr 30, poz. 210.  

442
W 1987 r. na bazie finansowej oraz kadrowej Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach utworzono 

„Społem” Spółdzielnię Handlowo-Usługową w Kielcach (SHU). Zadaniem spółdzielni była sprzedaż 

hurtowa artykułów nieżywnościowych i żywnościowych, zaopatrywanie, odbiór jakości towarów oraz 

prowadzenie handlu detalicznego. APK, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach 

(WSS „Społem”), sygn. 1/207, Uchwała nr XXV/260/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 

stycznia 1988 r., k. 4-5; tamże, sygn. 1/223, Informacje społemowskim dorobku w okresie 40-lecia 

Polski Ludowej,  k. 6. 

443
Powstała spółdzielnia w 1980 r. APK, Rejonowy Związek Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 

(RZSI), sygn. 86, Stan organizacyjno-prawny i realizacja podstawowych zadań w działalności 

handlowej, k. 54. 

wyszczególnienie liczba punktów objęte dostawami 

sklepy PSS „Społem” 159 

sklepy, kioski Międzywojewódzkiej Handlowej 

Spółdzielni Inwalidów 
41 

sklepy Wojskowej Centrali Handlowej 2 

sklepy Domów Towarowych 1 

sklep Przeds. Hurtu Spożywczego 1 

razem (sieć detaliczna) 204 
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Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Kielcach (MHSI). Funkcjonowała ona na terenie dwóch 

województw – kieleckiego i radomskiego. W Kielcach MHSI zajmowała się działalnością 

handlową artykułami spożywczymi i artykułami przemysłowymi oraz produkcją. Spółdzielnia 

prowadziła sklepy przemysłowe w branżach: dziewiarskiej, produkcji sprzętu 

rehabilitacyjnego, konfekcji lekarskiej i artykułów chemicznych. Spółdzielnia nie była 

dotowana i utrzymywała się tylko z własnych funduszy. Zasadnicze źródło finansowania 

stanowiły odpisy z zysku oraz korzystanie spółdzielni z pożyczek w Regionalnym Związku 

Inwalidów. Spółdzielnia określiła swoją rolę w działalności handlowej na terenie Kielc, jako 

uzupełniającą. Głównym dystrybutorem, z którym MHSI współpracowali był WPHW  

i WZGS „SCh”
444

. 

Państwowy handel detaliczny w miastach Kielecczyzny organizowały także DT „Centrum”. 

Podejmowały one od 1983 r. działania w kierunku rozszerzenia oferty poprzez wprowadzanie 

m.in. asortymentu radiowo-telewizyjnego. W tym czasie nawiązały współpracę ze spółką 

polonijną „Dina” z Kuwejtu, która dostarczała konfekcję damską
445

. Na terenie Kielc 

funkcjonował również Oddział Przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Handlowego „Konsumy” 

(PGH „Konsumy”). Działał on na terenie województwa kieleckiego i radomskiego. Firma 

zajmowała się handlem artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Prowadziła również 

produkcję pomocniczą dla działalności handlu detalicznego oraz gastronomii, w tym 

produkcję gastronomiczną i jej sprzedaż w zamkniętej sieci zakładów gastronomicznych  

i punktów sprzedaży. Oddział „Konsumy” prowadził działalność na potrzeby osób 

uprawnionych – zatrudnionych w instytucjach państwowych, członków partii PZPR oraz 

służb mundurowych
446

. Udział w sprzedaży detalicznej ponadto miało Wojewódzkie 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Drobnej Wytwórczości w Kielcach (WPZDW).  Przedmiotem 

działalności WPZDW było pozyskiwanie materiałów zbędnych, które znajdowały się  

w magazynach poszczególnych zakładów. WPZDW prowadziło sprzedaż dla osób fizycznych 

poprzez punkt sprzedaży detalicznej „Bazar”, który znajdował się na terenie przedsiębiorstwa. 

                                                           
444

APK, KM PZPR, sygn. 586, [Informacje o działalności gospodarczej Międzywojewódzkiej 

Spółdzielni Inwalidów w 16 września 1983 r.], k. 164-166, 172-173.  

445
APK, WRN, sygn. 473, Informacja o przeprowadzonej kontroli jednostek handlowych na temat: 

Zaopatrzenie rynku województwa kieleckiego w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe,                  

k. 115. 

446
AAN, Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „Konsumy” w Warszawie, sygn. 1/7, 

Regulamin organizacyjny Oddziału w Kielcach Przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Handlowe 

„Konsumy”, bp. 
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Za jego pośrednictwem można było dokonywać zakupu praktycznie każdego materiału, 

będącego w danym momencie na stanie WPZDW. W sprzedaży pojawiały się zarówno 

tkaniny, konfekcja, wyroby hutnicze czy części zamienne do motocykli
447

.  

 

Udział handlu spółdzielczego w strukturze sprzedaży w latach 1980-1984 na terenie 

województwa kieleckiego według danych zawartych w tabeli 22 stanowił ponad 50%.  

Za wyjątkiem 1982 r., w którym wkład spółdzielczości w obrocie handlowym wynosił 63,8%. 

Udział handlu państwowego wynosił w latach 1980-1981, odpowiednio 41,2%  

i 42,6%, natomiast w 1982 r. – 33,4% oraz 1984 r. – 39,5%. Taka struktura sprzedaży była 

konsekwencją reorganizacji handlu w 1976 r., kiedy obrót artykułami spożywczymi 

powierzono spółdzielczości.  

 

Tabela 22. Udział handlu spółdzielczego i państwowego w sprzedaży w województwie kieleckim   

w latach 1980-1984 

Źródło: E. Michniewicz, M. Poborski, Funkcjonowanie i struktura…, s. 197. 

 

W handlu detalicznym województwa kieleckiego udział spółdzielczości w ogólnej wartości 

sprzedaży w 1988 r. wynosił 66,4%. W 1985 r. był wyższy – wynosił 72,1%. W kraju 

wskaźnik udziału spółdzielczości w łącznej sumie sprzedaży kształtował się na niewiele 

niższym poziomie – w 1988 r. wynosił 65%, a w 1985 r. – 68,4%
448

. Według Henryka 

Boczara spółdzielczość była w Polsce prawdziwą, niespotykaną w innych krajach bloku 

wschodniego potęgą w dziedzinie handlu detalicznego. W latach poprzedzających reformę 

handlu, w 1976 r., spółdzielczość realizowała połowę obrotów handlu detalicznego, zaś po 

reformie udział ten wzrósł do ponad 75%
449

. Wraz z utworzeniem oddziałów WPHW, 

otrzymały one szeroki zakres uprawnień i samodzielność, a dyrektorzy byli odpowiedzialni za 

całokształt prowadzonej działalności na podległym terenie. W marcu 1988 r. został 
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ADNIK w Kielcach, sygn. D-41014-4-84, Protokół z narady odbytej w dniu 6 września 1984 r. na 

temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Inspektora NIK, k. 19, 35. 

448
APK, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (WZGS „SCh”), sygn. 

2/124, Spółdzielczość w województwie kieleckim 1989 r. Wydanie specjalne z okazji kongresu 

spółdzielczości, Kielce 1989,  k. 11. 

449
K. Boczar, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa 1986, s. 286-287. 

 

wyszczególnienie 

lata 

1980 1981 1982 1984 

handel spółdzielczy 56,2% 54,7% 63,8% 57,3% 

handel państwowy 41,3% 42,6% 33,4% 39,5% 
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opracowany przez Radę Pracowniczą projekt reorganizacji struktury WPHW w Kielcach. 

Plany te miały doprowadzić przedsiębiorstwo do przekształcenia się w spółkę akcyjną. 

Zmiany organizacyjne zmierzały do przekształcenia wszystkich dziewięciu WPHW  

w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem miał być WPHW 

Kielce. Miały one funkcjonować w oparciu o przepisy kodeksu handlowego. Przedmioty 

działania oddziałów WPHW miały być takie same, ale poszerzone o działalność usługową.  

1 lipca 1988 r. był terminem, jaki wyznaczono na utworzenie spółek z o.o.  

z dotychczasowych oddziałów
450

. 

2.2.2. Rola sektora prywatnego w handlu detalicznym 

 

Działalność gospodarcza prowadzona przez jednostki prywatne w zakresie handlu  

i usług miała według władz charakter uzupełniający w stosunku do handlu uspołecznionego. 

Na terenie Kielc w 1983 r. działalność handlową prowadziło 41 jednostek, a w 1988 r.  już 51. 

W 1983 r. ponad 75% sklepów należało do handlu uspołecznionego, pozostałą część 

stanowiły placówki handlu prywatnego
451

.  

 

Istotnym determinantem w funkcjonowaniu handlu prywatnego był system prawny  

i wydawane poszczególne akty normatywne. Dlatego też warto postawić pytania: w jaki 

sposób prawodawstwo wpływało na kondycję i dynamikę omawianego sektora? Jaką 

przestrzeń i zakres działania dawało prawo dla prywatnej inicjatywy w latach 80? Jakie 

miejsce handel prywatny zajmował na rynku wewnętrznym?  

 

Zasadnicze normy prawne obejmujące działalność gospodarczą prywatnych przedsiębiorstw 

handlowych, gastronomicznych i usług dla ludności – określała ustawa z dnia 18 lipca 1974 r.  

o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki 

gospodarki nieuspołecznionej. W świetle prawa mogły one prowadzić działalność we 

własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie handlu wewnętrznego i usług. 

Ustawodawca rozumiał jednostki gospodarki nieuspołecznionej, jako osoby fizyczne, spółki, 
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APK, WRN, sygn. 480, [Wniosek o podział przedsiębiorstwa WPHW i utworzenie terenowych 

przedsiębiorstw  w dniu 15 maja 1989 r.], k. 286-287.  

451
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i transportu do sezonu jesienno-zimowego 1984 r., bp; J. Kosowski, Handel w ocenie radnych, „Słowo 

Ludu” 1983, nr 222, s. 5. 
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które nie miały osobowości prawnej. Natomiast  „handel wewnętrzny” był interpretowany 

jako prowadzenie handlu lub gastronomii. Zmiany w myśl ustawy w zakresie prowadzenia 

handlu i innych rodzajów działalności ogłoszono w kwietniu 1983 r. Nowe regulacje 

dotyczyły głównie części związanej z określeniem, które organy administracji państwowej 

były właściwe do wydawania uprawnień na prowadzenie działalności
452

. Ponadto w zakresie 

handlu i usług oraz warunków wydawania pozwoleń regulowały w sposób szczegółowy 

również rozporządzenia wydawane przez ministra handlu wewnętrznego i usług
453

.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Urząd Miejski w Kielcach wydawał pozwolenia 

osobom fizycznym, które przede wszystkim posiadały odpowiednie „kwalifikacje osobiste” 

(niekaralność, pełnoletniość, odpowiednie warunki zdrowia). Wymagane było również 

posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych, tytułu prawnego do zajmowanego 

lokalu użytkowego oraz aktualnej decyzji lokalizacyjnej. Poza warunkami przewidzianymi  

w przepisach szczególnych do wydawania uprawnień konieczne było, aby działalność 

gospodarcza była zgodna z „interesem społecznym”. Otóż rodzaj i miejsce działalności 

musiało być podporządkowane istniejącym potrzebom ludności lokalnej. Ponadto osoba 

ubiegająca się o zezwolenie musiała legitymować się pozytywną opinią wydaną przez 

Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług (WZPHiU) oraz Komitet Osiedlowy 

(prezydium Komitetu). W przypadku tworzenia placówek handlowych w branży spożywczej, 

warunkiem koniecznym było także uzyskanie zgody od Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Urząd Miejski odmawiał wydania zezwolenia w przypadku, gdy w opinii władz uruchomienie 

kolejnego punktu w danej branży było zbędne.
454

 Do 1981 r. Urząd Miejski w Kielcach 

sporadycznie wydawał pozwolenia na prowadzenie działalności handlowej dla osób  

z wyższym wykształceniem, uznając, że byłoby to niezgodne z tzw. zasadami racjonalnego 

zatrudnienia wykwalifikowanych kadr. Wyjątek stanowiły osoby, które udowodniły, że nie 
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Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów 
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mogły znaleźć zatrudnienia w sektorze uspołecznionym zgodnie z wyuczonym zawodem. 

Sytuacja uległa zmianie po wejściu w życie uchwały RM z 1981 r. w sprawie dodatkowych 

świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy, zmieniających pracę. 

Spowodowało to, że wydawano pozwolenia bez względu na to, jakie osoby miały 

wykształcenie
455

. 

Problem przemieszczania pracowników z gospodarki uspołecznionej do nieuspołecznionej nie 

wynikał tylko z chęci podejmowania działalności na własny rachunek. Wiązał się również  

z rozwojem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i „firm polonijnych”, 

w których pracownicy uzyskiwali wyższe wynagrodzenia niż w gospodarce 

uspołecznionej
456

. Szczególnie pożądany dla władz miejskich pod względem rodzaju 

prowadzonej działalności, był rozwój handlu prywatnego w branży spożywczej, a zwłaszcza 

handlu pieczywem, nabiałem i innymi podstawowymi artykułami żywnościowymi oraz 

nasienno-ogrodniczymi. W przemysłowej natomiast – handel artykułami metalowo-

technicznymi i gospodarczymi z przeznaczeniem dla rolników, rzemieślników, 

działkowiczów oraz dla gospodarstw domowych. Ponadto, branży chemiczno-drogeryjnej 

oraz handlu odzieżą dziecięcą. Ograniczenia w wydawaniu pozwoleń dotyczyły handlu 

konfekcją i galanterią, które odbywało się już tylko w placówkach prywatnych. W tym 

również przebranżowionych sklepach WPHW, które były prowadzone przez agentów. 

Starano się im nadać charakter tzw. butików. W wytycznych Urzędu Miasta z 1983 r. 

podstawą w uruchomieniu placówki handlowej miało być zapewnienie, że działalność będzie 

                                                           
455

Uchwała ta obejmowała pracowników uspołecznionych zakładów pracy, z którymi rozwiązano 
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realizowana wyłącznie w pomieszczeniach, które należały do osób uzyskujących pozwolenie. 

Miały to być lokale w budynkach mieszkalnych
457

. 

 

Na początku lat 80. XX w. władze miasta opracowały dokumenty dotyczące rozwoju handlu 

prywatnego zatytułowane: „Program rozwoju nieuspołecznionej sieci detalicznej            

i gastronomii na terenie miasta Kielce w latach 1980-1985” oraz „Program rozwoju 

nieuspołecznionej sieci detalicznej i gastronomicznej na terenie miasta Kielc                    

w latach 1980-1990”. Opracowane zostały przez Urząd Miasta oraz WZPHiU,                  

a zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki. Pierwszy program zakładał powołanie specjalnej 

komisji ds. lokalizacji, która faktycznie została powołana. Jednak nie zrealizowano 

zamierzeń, w tym budowy pawilonów handlowych. Przyczyna niepowodzeń wynikała  

z faktu, że założenia zawarte w programie uwzględniały tylko istniejące wówczas potrzeby, 

nie biorąc pod uwagę realnych możliwości jakimi dysponowały władze Kielc
458

. Głównym 

kierunkiem, który wyznaczał drugi program – było podjęcie budowy pawilonów 

przeznaczonych dla handlu prywatnego, sfinansowanych przez przyszłych użytkowników. 

Koordynatorem wszystkich działań było WZPHiU. Ich budowa jednak nie cieszyła się 

zainteresowaniem wśród kupców, wiązało się to w dużej mierze z ogromnymi nakładami 

finansowymi. Władze miejskie od 1980 r. nie wyrażały zgody na budowę wolnostojących 

punktów poza wyjątkami lub nie przedłużały terminu dla uprzednio wydanych. W ostatnim 

przypadku były to tzw. butiki i kioski, które miały działać tylko tymczasowo. Przeznaczane 

były głównie dla branży owocowo-warzywnej. Głównie w tych rejonach miastach, gdzie 

występował niedostatek punktów handlowych, szczególnie na nowo wybudowanych 

osiedlach. Przydział pawilonów był przeprowadzany zgodnie z aktualną polityką Urzędu 

Miasta. Uprzywilejowaną w stosunku do handlu prywatnego pozycję posiadało
 
rzemiosło. 

Wszelkie wolne lokale użytkowe uzyskiwane w ramach rewindykacji – przeznaczane były 

tylko i wyłącznie dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności
459

. Analizowane 

powyżej przykłady pozwalają stwierdzić, że polityka władz miejskich wobec kupców 

przypominała lawirowanie między pozorną polityką ustępstw w prowadzeniu działalności 

handlowej a rzeczywistym reglamentowaniu prawa do jego funkcjonowania.   
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Podczas posiedzenia MRN odbytej 16 września w 1983 r. przyznano, że w Kielcach  

w przeciwieństwie do innych miast w kraju, indywidualni inwestorzy prowadzący działalność 

handlową i usługową, borykali się z trudnościami w uzyskaniu zgody administracyjnej na 

inwestowanie własnych środków na budowę pawilonów. Postulowano, aby nie tworzyć barier 

dla ludzi, którzy mają pieniądze
460

. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wiele kontrowersji 

budziła lokalizacja handlu prywatnego w Kielcach. Podnoszono głosy, aby w Kielcach nie 

inwestować w budowę centrum handlowego. Jeden z radnych stwierdził, że postawa ta była 

mało zrozumiała. Z uwagi na to, że w wielu miastach, tj. Warszawie, Krakowie, Łodzi, czy 

Poznaniu istniało centrum handlowe. Uznał także, że Kielce powinny rozbudować sieć 

detaliczną na wzór innych aglomeracji
461

. Wśród nieprawidłowości, jakie występowały przy 

wydawaniu pozwoleń na budowę prywatnych pawilonów handlowych było m.in. 

lokalizowanie z reguły na terenach państwowych. Często zezwolenia na rozpoczęcie budowy 

wydawano bez udokumentowania przez inwestora praw do terenu. Podejmowano także 

decyzje o ulokowaniu pawilonu przed uzyskaniem opinii komitetów osiedlowych.  

Według kieleckiej Delegatury NIK, urzędnicy akceptowali samowolę budowlaną osób 

fizycznych, wydając tzw. uzgodnienia, zamiast przewidzianych w przepisach formalnych 

pozwoleń. Przyzwolenie ze strony przedstawicieli administracji miejskiej oraz opieszałość  

w reagowaniu w przypadku wykrycia tego typu działań powodowała, że zjawisko „samowoli 

budowlanej” w analizowanym okresie znacznie się nasiliło. Zgoda na budowę była 

wydawana, mimo że urzędnicy mieli świadomość konsekwencji – utrudnień w realizacji 

budownictwa mieszkaniowego lub zaprojektowanych parkingów
462

. Nie można wykluczyć, 

że przychylność urzędników była efektem wręczanych łapówek przez niektórych „zaradnych” 

inwestorów. 

 

W 1982 r. w Kielcach wydano 43 decyzje zezwalające na prowadzenie handlu prywatnego. 

Na przestrzeni lat 1985-1987 na ok. 300 wydanych pozwoleń tylko w 10 przypadkach 

Wydział Handlu Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miasta odmówił wydania zgody. Nie 

tylko przepisy prawne mogły stanowić przeszkodę w rozwoju sektora prywatnego. Barier 

było więcej, należy wskazać m.in. brak lokali i terenów pod ich budowę oraz długotrwały 
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cykl inwestycyjny obiektów handlowych
463

. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności 

handlowej należało złożyć podanie i wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 tys. zł. Na tej 

podstawie uzyskiwano dane do ewidencji
464

. Po spełnieniu opisanych warunków można było 

rozpocząć działalność gospodarczą. 

 

Handel prywatny na kielecki rynek dostarczał przede wszystkim warzywa, owoce
465

, kwiaty 

oraz artykuły przemysłowe i motoryzacyjne. W Warszawie i innych dużych aglomeracjach  

w szybkim tempie przybywało przyczep campingowych, które adaptowano na potrzeby 

handlowe. Można było w nich kupić zapiekanki, napoje oraz towary importowane, jak 

cytryny czy pomarańcze. Sprzedaż z takich mobilnych punktów handlowych władze Kielc 

traktowały jako działalność niepożądaną. Urząd Wojewódzki w Kielcach uznał ten typ handlu 

za handel obwoźny
466

. Podobny stosunek do tego typu działalności handlowej wykazywały 

komitety osiedlowe. W podejmowanych uchwałach często nie wyrażały one zgody na 
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w handlu na terenie województwa kieleckiego. Dla przykładu maksymalną ceną detaliczną jabłek  

w handlu prywatnym, kupiec mógł podnieść maksymalnie o 15% od obowiązującej w sklepach 

uspołecznionych. APK, UMK, sygn. 120, Informacja o polityce Prezydenta Miasta…, k. 68. 

466
W. Gdecki, Prywatny handel ważnym uzupełnieniem, „Kurier Polski” 1986, nr 172, s. 8; AAN, 

URM, sygn. 32/55, Konferencja Wiceprezesa Rady Ministrów – Z. Komendera z dnia 19 kwietnia  

1984 r.,   k. 24. 
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lokalizację przyczep campingowych na terenie działalności danego komitetu. Powodem 

odmowy były, m.in. zbyt duże nasilenie tej formy handlu
467

.  

 

Podmioty prywatne mogły się również ubiegać o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na 

podstawie danych zawartych w tabeli 23 w latach 1984-1986 w województwie kieleckim 

wzrosła liczba wydawanych zezwoleń zarówno dla uspołecznionych i prywatnych jednostek. 

W pierwszym przypadku było to z 2281 do 2412, natomiast w drugim z 58 do 125. 

Jednocześnie przybywało decyzji o cofnięciu zezwoleń. Najwięcej pozwoleń władze  

wydawały na sprzedaż piwa
468

.  

 

Tabela 23. Liczba wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie województwa 

kieleckiego w latach 1984-1986 

 

lata 

 

 

 

zezwolenia 

 

jednostki 

bez prawa do spożycia z prawem spożycia 
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1984 338 611 859 138 183 210 2 281 58 10 - 2329 

1985 15 17 47 8 18 42 102 45 13 51 2412 

1986 5 5 5 2 13 21 29 22 63 16 2384 

Ogółem 358 633 911 148 214 273 2 412 125 86 67 - 

Źródło: AZDNIK w Kielcach, sygn. D-41101-5-86, Sprawozdanie z kontroli…, k. 15. 

 

Wzrost liczby cofniętych zezwoleń prawdopodobnie był związany z wydanym 

rozporządzeniem RM z 1986 r., dotyczącym zmiany liczby punktów sprzedaży alkoholu 

powyżej 4,5%
469

. Ponadto wpływ miały trudności,  jakie powstawały przy określeniu sposobu 

rozliczania placówek detalicznych i gastronomicznych, prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych. Trudności te wynikały z rozbieżności w  limitach jakie wyznaczało MHWiU 

                                                           
467

APK, UMK, sygn. 7, Uchwała nr 83 z dnia 30 marca 1987 r., k. 236, Uchwała nr 99 z dnia 27 

październik 1987 r. k. 301. 

468
Na terenie Polski w połowie lat 80. XX w. sieć dystrybucji alkoholu tworzyło niecałe 19 tys. 

sklepów i 11 tys. lokali gastronomicznych. W 1987 r. – 18, 1 tys. sklepów i 10,4 tys. Na mniejszą 

skalę ograniczano liczbę sklepów oferujących piwo. K. Kosiński, Historia pijaństwa…, s. 35. 

469
Rozporządzenie RM z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu. Dz. U. nr 38, poz. 188. 
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oraz WRN w Kielcach. Sprzeczności występowały także w odniesieniu do sposobu określania 

ważności zezwoleń wydanych jednostkom prywatnym. Jak wykazała jedna z kontroli 

przeprowadzonych przez kielecką Delegaturę NIK w 1986 r. – władze miejskie nie potrafiły 

określić na podstawie przepisów kto, kiedy, w jakiej formie i w oparciu o jakie przesłanki 

ustala okres ważności zezwoleń dla jednostek prywatnych
470

.  

 

W 1986 r. Wydział Handlu Wewnętrznego w Kielcach wydał większą liczbę zezwoleń na 

sprzedaż piwa, od limitu określonego przez WRN. Stwierdzono wówczas, że udzielanie 

jednostkom nieuspołecznionym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dwuletnim 

okresem ważności nie znajdowało uzasadnienia ani w przepisach rozporządzenia ministra 

handlu, ani w decyzjach wojewody kieleckiego
471

. 

Kontrola przeprowadzona przez IR-Ch w 1986 r. na terenie województwa kieleckiego 

wykazała, że przepisy nie były przestrzegane przez władze miejskie. Szczególnie  

w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. W kilku 

przypadkach stwierdzono brak informacji o posiadanym wykształceniu osób uzyskujących 

zezwolenia oraz brak świadectw pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia. Ponadto wydawano 

pozwolenia całym rodzinom np. ojcu i synowi, ojcu i córce, córce i matce, mężowi i żonie na 

prowadzenia działalności handlowej z pokrewnych branż. Wydano również zezwolenia  

na prowadzenie działalności handlowo-usługowej osobom, które nie były mieszkańcami  

województwa kieleckiego. Zakres i możliwości działania handlu prywatnego trafnie opisuje 

przewodniczący Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu Prywatnego i Usług w Kielcach: 

widziałem już w swej kupieckiej karierze światła we wszystkich kolorach tęczy, z czego na 

własny użytek wyprowadziłem taką tezę: złagodzenie rygorów powoduje koniunkturę, której 

rezultaty szokują władzę, i wtedy przykręca śrubę
472

.  

 

2.3. Struktura handlu detalicznego w Kielcach w latach 1980-1989 

W Polsce dynamika wzrostu sieci detalicznej była niska na tle innych krajów 

socjalistycznych. Od 1973 r. występował spadek w liczbie punktów państwowych, przy 

                                                           
470

ADNIK w Kielcach, sygn. D-41101-5-86, Sprawozdanie z kontroli Wydziału Handlu UW                  

w Kielcach, k. 5. 

471
Tamże, k. 19; APK, WRN, sygn. 478, Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% oraz powyżej 4,5% alkoholu według stanu, k. 502. 

472
W. Barański, Kochaj albo rzuć, „Słowo Ludu” 1984, nr 247, s. 4. 
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jednoczesnym wzroście w sektorze spółdzielczym, a od 1980 r. odnotowano zdecydowanie 

większy udział sektora prywatnego. Polski handel cechowała szczególna struktura 

własnościowa, odbiegająca od struktury w innych krajach socjalistycznych. 

Charakterystycznym w polskim handlu był znaczy udział małych punktów sprzedaży 

detalicznej, o powierzchni ogólnej nieprzekraczającej 50 m
2
.
 
Według szacunków stanowiły 

one 63% wszystkich punktów handlu detalicznego. Wynikało to z przewagi sklepów  

o relatywnie małej powierzchni przypadającej na 100 mieszkańców. Pod koniec lat 70. XX w. 

oceniano, że opóźnienie techniczne w handlu w stosunku do krajów europejskich wynosiło 

15-20 lat
473

. Z uwagi na wymienione powyższej cechy należy postawić pytanie: jaki był 

rozkład własnościowy punktów sieci detalicznej w Kielcach i województwie kieleckim? Czy 

występował podział branżowy w sieci detalicznej ze względu na strukturę własnościową? Czy 

Kielce były „miastem małych sklepów”? Czy wraz z przyrostem powierzchni sprzedażowej 

wzrastała liczba sklepów oraz jaki był stan lokali, w których mieściły się sklepy?  

 

2.3.1. Sieć detaliczna handlu państwowego i spółdzielczego w Kielcach  

 

Na kondycję funkcjonowania handlu, w tym sieci detalicznej oraz jego możliwości 

rozwojowych z wyłączeniem uwarunkowań ówczesnej sytuacji ekonomicznej, wpływ miały 

środki finansowe, jakie przeznaczano na ten sektor. W latach 1976-1980 przeznaczono  

na handel rynkowy 0,9% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Kwoty przeznaczane na 

rozwój handlu uspołecznionego w latach 1980-1981 charakteryzowały się spadkiem  

z 359,2 mln zł do 329,7 mln zł, natomiast w okresie  1983-1985 nakłady te wzrosły  

z 971,2 mln zł do 1622,5 mln zł
474

.          

 

Na terenie województwa kieleckiego funkcjonowały w 1980 r. 4033 sklepy. W latach 1983-

1988 ich liczba wzrosła z 4199 do 4729. Statystycznie na jeden punkt sprzedaży detalicznej 

przypadało ok. 254 osób. W latach 1980-1988 wskaźnik ten spadł z 265 do 237 osób,  

                                                           
473

H. Szulce, H. Mruk. B. Sojkin, Handel w gospodarce…, s. 51-52, 55-56;  Zob. więcej na temat 

rozwoju technicznego w handlu:  M. Strużycki, Postęp techniczno-organizacyjny w handlu. 

Mechanizmy kierowania, Warszawa 1978. 

474
ADNIK w Kielcach, sygn. D-41019-4-85, Program kontroli pt. Analiza i kontrola wykonania 

budżetu państwa za 1985 rok, Warszawa, styczeń 1986 r., s. 3-4; H. Szulce, H. Mruk. B. Sojkin, 

Handel w gospodarce…, s. 79. 
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co ilustruje tabela 24
475

. Wiązało się to z przyrostem przede wszystkim dużych 

powierzchniowo jednostek handlowych. Konsekwencją tego było szybsze tempo przyrostu 

powierzchni sklepowej niż punktów sklepowych
476

. 

 

W latach 1983-1989 przeciętna powierzchnia jednego sklepu w województwie kieleckim 

wzrosła z 90 m
2
 do 100 m

2 477
. W latach 80. XX w. przyrost ogólnej powierzchni wyniósł 

tylko 10 m
2
. Zmiany te należy uznać za niewielkie. 

 

Tabela 24. Sieć detaliczna w województwie kieleckim w latach 1980-1988 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WUS, Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego, Kielce 1986, 

s. 317; WUS, Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego, Kielce 1989, s. 293.  

  

W Kielcach sieć detaliczną w zdecydowanej większości tworzyły małe sklepy. W branży 

przemysłowej prawie 70% sklepów posiadało powierzchnię sprzedażową poniżej 50 m
2
.  

W sieci detalicznej branży spożywczej ok. 28% stanowiły punkty sprzedaży 

drobnodetalicznej zaś 23% to sklepy, których sala sprzedażowa nie przekraczała 30 m
2
. 

Przeciętna powierzchnia sklepów wynosiła 88,8 m
2
 
478

.  

 

Na terenie województwa kieleckiego sieć detaliczna – sklepy, pawilony, domy handlowe  

i towarowe stanowiły 66,9%, punkty sprzedaży drobnodetalicznej 19,2%, pozostałe tj. apteki, 

kioski „Ruch”, składnice, itp. – 13,9%. Udział sieci detalicznej województwa kieleckiego  

                                                           
475

W latach 1980-1986 województwo kieleckie, krasocińskie i tarnobrzeskie na tle Polski południowo-

wschodniej, jako jedyne uzyskały najwyższe wskaźniki w rozwoju sieci handlu detalicznego.  

A. Szromnik, Terytorialne różnice rozwojowe sieci detalicznej w Polsce południowo-wschodniej  

w latach 1975-1986, „Handel Wewnętrzny” 1989, nr 2, s. 37. 

476
H. Szulce, H. Mruk. B. Sojkin, Handel w gospodarce…,  s. 58. 

477
WUS, Rozwój społeczno-gospodarczy…, s. 109; WUS, Sytuacja społeczno-…, s. 74. 

478
APK, KM PZPR, sygn. 576, Posiedzenie plenarne w kwietniu 1980 r., k. 19-21. 

wyszczególnienie 

lata 

1980 1983 1985 1988 

liczba sklepów 4033 4199 4317 4729 

liczba osób na 1 sklep 265 260 257 237 
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w ogólnej liczbie punktów handlowych w Polsce stanowił 3%, a w przypadku powierzchni 

handlowej 2,6%
479 

. 

Liczba sklepów spożywczych w Kielcach w 1980 r. była jedną z najmniejszych sieci w kraju. 

Sieć detaliczna uspołeczniona posiadała w 1981 r. – 540 punktów sprzedaży, a w 1982 r. – 

549. Sprzedaż drobnodetaliczną
480

 w 1981 r. handel uspołeczniony prowadził  

w 208 punktach a prywatny w 73.  Były to punkty, w których można było przede wszystkim 

zakupić artykuły spożywcze, m.in. warzywa i owoce. W 1983 r. jednostki gospodarki 

uspołecznionej w sieci detalicznej stanowiły 77,4% a handel prywatny – 22,6% ogółu. Na 

jeden sklep przypadało statystycznie 180 mieszkańców Kielc
481

. 

 

W 1982 r. WPHW w Kielcach prowadziło łącznie 102 placówki sprzedaży detalicznej, 58 

sklepów z odzieżą, 21 z wyposażeniem mieszkań oraz 19 z artykułami turystycznymi  

i papierniczymi. W ogólnej liczbie placówek WPHW znajdowały się także Dom Handlowy 

„Tęcza” (przy ul. Sienkiewicza), 15 sklepów ajencyjnych oraz 3 punkty skupu i odsprzedaży 

towarów używanych pochodzenia zagranicznego. Ponadto WPHW prowadził 5 sklepów 

komisowych. Sklepy komisowe na terenie Kielc WPHW zajmowały się skupem i sprzedażą 

towarów z branży meblarskiej, radiowo-telewizyjnej oraz odzieżowej. W mieście również 

działał komis z artykułami motoryzacyjnymi i częściami pogwarancyjnymi
482

. Zakres 

działania komisów był odzwierciedleniem tego, czego najbardziej brakowało na rynku, czyli 

artykułów przemysłowych. Stanowiły one uzupełnienie rynku kieleckiego.  
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W 1987 r. w województwie kieleckim funkcjonowało 61 sklepów samoobsługowych, 359 

preselekcyjnych i 56 wzorcowych. APK, WRN, sygn. 479, Funkcjonowanie handlu i zaopatrzenia 

ludności w województwie kieleckim, Kielce wrzesień 1987 r., k. 138-139, 146. 

480
Sprzedaż detaliczna prowadzona ze straganu, kramu, wózka, samochodu czy kiosku.                                       

L. Koźmiński, Wykład pt. Organizacja i technika handlu, cz. I, z. 3, Warszawa 1953, s. 2. 

481
APK, KM PZPR, sygn. 577, Plan społeczno-gospodarczy rozwoju miasta Kielce na 1981 rok, 

Kielce, marzec 1981 rok, k.  27-28;  APK, MRN, sygn. 52, Protokół nr XXXV/83 ze zwyczajnej sesji 

MRN w Kielcach odbytej w dniu 16 września 1983 r.,  k. 7; APK, RS „P-K-R”, sygn. 324, [Pismo 

WSS „Społem” do redakcji „Echa Dnia” w dniu 3 stycznia 1980 r.],  k. 63.  

482
Komis meblowy znajdował się przy ul. Kilińskiego 7, komis radiowo-telewizyjny – 

Świerczewskiego 6 oraz z odzieżą przy ul. Sienkiewicza 25. Spis telefonów województwa kieleckiego 

wydany w roku 1986 roku, s. 40, 51; APK, KM PZPR, sygn. 586, Informacja o realizacji 

podstawowych wskaźników ekonomicznych opracowanych dla WPHW i rozpisany na poszczególne 

filie. Roczny plan NPSG na 1983 r. i związany z nim program oszczędnościowy, k. 180.  
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Na przełomie 1981 i 1982 r. WPHW dokonała zmian w funkcjonowaniu podległych sobie 

placówek. Reorganizacją objęto 23% sieci detalicznej podlegającej WPHW. Część sklepów 

została przekazana i prowadzona na zasadach systemu ajencyjnego. Uruchomiono także sklep 

„Zrób to sam” dla majsterkowiczów. W sytuacji niedoborów artykułów spożywczych  

i przemysłowych WPHW wprowadzała doraźnie różne formy sprzedaży. Należały do nich: 

„sprzedaż sterowana” asortymentu, przysługująca w ramach kredytów dla młodych 

małżeństw, dla inwalidów oraz w sytuacji tzw. wypadku losowego (chrzciny, wesela, 

pogrzeby) oraz tzw. wyprawki dla niemowląt
483

.  

 

Zaopatrzenie miasta uzupełniały także PDT „Centrum” oraz sklepy firmowo-branżowe
484

.  

W przeciwieństwie do innych większych ośrodków województwa, na terenie Kielc 

występowała różnorodność branż sklepów firmowych
485

. Czas pracy placówek handlowych 

był organizowany na podstawie zarządzeń ministra handlu wewnętrznego i usług. Pierwszy 

tzw. sklep nocny w Kielcach został uruchomiony w 1983 r. z artykułami spożywczymi  

i monopolowymi. Był czynny w godz. Od 20.00 do godz. 6.00 rano dnia następnego. Od  

1984 r. wprowadzona została sprzedaż mleka i pieczywa w niedzielę i święta od godz. 7.00  

do godz. 10.00 w dyżurnych barach mlecznych. Dla branży spożywczej w 1985 r. – w myśl 

zarządzenia ministerialnego miało pracować, co najmniej 50% sieci detalicznej w dni wolne 

od pracy. Władze miejskie podjęły decyzję, że uruchomionych będzie 70% sieci sklepów 

czynnych w wolne soboty. W tym czasie miała być uruchomiona cała sieć branży owocowo-

warzywnej sektora uspołecznionego oraz handlu prywatnego. W celu zaopatrzenia 

mieszkańców Kielc w artykuły spożywcze w niedziele i święta, miało działać sześć sklepów 

w tym pięć czynnych od godz. 7.00 do godz. 10.00 oraz sklepów delikatesowych od 11.00 do 

17.00. W okresie letnim wprowadzona została tzw. przedsklepowa sprzedaż warzyw  

                                                           
483

APK, KM PZPR, sygn. 586, Informacja o realizacji podstawowych…, k. 179-181. 

484
Władze miejskie nie chciały oddawać najlepszych lokali w centralnych punktach dużych 

aglomeracji na sklepy firmowe. K. Zielińska, Sklepy firmowe, „Veto” 1982, nr 9, s. 11. 

485
W celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców Kielc tak w artykuły spożywcze, jak i przemysłowe 

Urząd Miast w 1983 r. podejmował inicjatywy w zakresie przekształcania niektórych sklepów 

państwowych w sklepy firmowe. APK, KM PZPR, sygn. 557, Stanowisko Egzekutywy KM PZPR  

i Prezydium MRN w Kielcach przyjęte na odbytym w dniu 24 lutego 1983 roku – wspólnym 

posiedzeniu opisującym projekt planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1983, k. 72; APK, 

MRN, sygn. 234, [Pismo Henryka Bochacza w dniu 12 grudnia 1985 r.], bp. 
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i owoców. W sklepach, które posiadały odpowiednie warunki lokalowe były wydzielane 

stoiska ze sprzedażą mleka i pieczywa. W okresie poprzedzającym Święta Bożego 

Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych była prowadzona obwoźna sprzedaż 

pieczywa z samochodów w pobliżu sklepów, w których kolejki były najdłuższe. Ponadto,  

w czasie przedświątecznym organizowano tzw. niedziele handlowe (w PRL handel  

w niedzielę najczęściej nie funkcjonował)
486

. 

 

Na czas świąteczny władze starały się zapewnić dodatkowe dostawy zarówno podstawowych, 

jak i tych szczególnie poszukiwanych towarów. Dla handlu czasem wyjątkowym były 

zarówno święta kościelne oraz państwowe. Władze wówczas nie tylko starały się, jeśli nie 

zapełnić sklepowych półek, to przynajmniej stworzyć klimat, w którym społeczeństwo 

poczułoby, że była różnica w zaopatrzeniu między dniem codziennym, a tym świątecznym. 

Instytucje państwowe nie tylko podejmowały działania na rzecz zwiększenia dostaw,  

ale także dokonywano reorganizacji czasu pracy sklepów. W okresie przedświątecznym  

w zaopatrzeniu władze starały się dostarczać towarów typowo związanych z obchodzonymi 

uroczystościami. Przykładowo w święta wielkanocne na rynek dostarczano chrzan oraz 

ćwikłę z chrzanem. Ponadto do sprzedaży kierowano także towary importowane, jak: ziele 

angielskie, liście laurowe, pieprz, bakalie, imbir, cynamon, owoce cytrusowe oraz kawę  

i herbatę. Jednak najczęściej bywało tak, że wielu artykułów nie było można kupić nawet  

w okresie przedświątecznym. Przykładowo, w Kielcach przed świętami wielkanocnymi  

w 1983 r. w sprzedaży nie było bakalii, a zakup czekolady graniczył z cudem
487

.  

 

[…] Już wierzyć przestałem, że kupię tu coś, 

Wtem sklep widzę, w sklepie – towary. 

„Czy macie walutę?” – zapyta mnie ktoś. 

„Mam! Naszą! Nie jakieś tam dolary! […]
488

 

 

We fragmencie wiersza Włodzimierza Wysockiego pojawia się sklep, w którym są towary, 

ale za dolary. Symbolem dewizowego obrotu artykułami konsumpcyjnymi w handlu 

                                                           
486

APK, MRN, sygn. 234, Informacja Prezydenta…, bp.  

487
APK, KW PZPR, sygn. 4114, Informacja o zaopatrzeniu ludności województwa kieleckiego                      

w okresie świąt wielkanocnych oraz 1 maja 1984 r., k.  55; [brak inf. o aut.],  Na świąteczne stoły, 

„Słowo Ludu” 1983, nr 70, s. 4.  

488
Fragment wiersza Na zakupy” Włodzimierza Wysockiego, „Veto” 1989, s. 5. 
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państwowym były sklepy „Pewex”
489

. W 1986 r. na terenie Kielc działały cztery tego typu 

sklepy – przy ul. Buczka (obecna Paderewskiego), Słowackiego, Zagórskiej i Żeromskiego
490

.  

W 1986 r. w Kielcach zostało uruchomione pierwsze w całym województwie Centrum 

Sprzedaży i Obsługi Samochodów Osobowych „Polmozbyt”. Była to placówka handlowo-

usługowa, której budowa trwała 7 lat. Poza stanowiskami, w których naprawiano głównie 

samochody polskie z częścią magazynową, funkcjonował także sklep ze sprzedażą 

akcesoriów i części
491

.  

 

Na terenie miasta Kielce latach 1984-1985 PSS „Społem” reaktywował samoobsługową 

formę sprzedaży (18 sklepów)
492

. Ponadto wprowadzona została sprzedaż na tzw. zamówienie 

                                                           
489

Według badania CBOS z 1989 r. 66,8% ankietowanych twierdziło, że nigdy nie korzystało  

ze sprzedaży za dewizy, 18,4% czyniło to bardzo rzadko.  Natomiast nigdy nie kupowało towarów  

za waluty wymienialne ponad 80% mieszkańców wsi, osób w wieku powyżej 60 lat, z wykształceniem 

podstawowym lub niepełnym podstawowym, posiadających najniższe dochody i złą sytuację 

materialną. Często dokonywało zakupów za bony lub dewizy zaledwie 1,1% badanych, a 6,1% – od 

czasu do czasu. Klientami Pewex-ów najczęściej byli mieszkańcy dużych miast, osoby w wieku do 39 

lat, z wykształceniem wyższym. Byli to przede wszystkim ludzie bardzo dobrze i dobrze sytuowani, 

posiadający najwyższe dochody. ACBOS, BDF/156/11/89, Sprzedaż za waluty wymienialne. 

Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 1989 r. 

490
Spis telefonów województwa…, s. 50. 

491
L. Burek, Centrum motoryzacyjne, „Dziennik Ludowy” 1986, nr 143, s. 4; [brak inf. o aut.], 

Centrum motoryzacyjne dla Kielc, „Słowo Powszechne” 1986, nr 30, s. 7. 

492
Podstawową przyczyną likwidacji sklepów samoobsługowych typu „SAM” było wprowadzenie 

sprzedaży reglamentowanej, wymagającej przy zakupie wycięcia kuponu z karty zaopatrzeniowej,   

a w dalszym etapie rozliczenia się placówki z ilości sprzedanych towarów w porównaniu do liczby 

posiadanych nominałów na poszczególne artykuły. W efekcie tego towary, których sprzedaż odbywała 

się na podstawie kart zaopatrzeniowych zostały automatycznie wycofane z części samoobsługowej  

do stoisk tradycyjnych. Brak w dostatecznej ilości artykułów konsumpcyjnych doprowadził  

do opustoszenia wolnostojących regałów w sklepach typu „SAM”. Na posiedzeniu Zarządu „Społem” 

w 1981 r. jeden z uczestników tak opisywał sytuację w sklepie samoobsługowym: [a]ktualnie, […] 

kolejki przy stoiskach tradycyjnych, przy kasach i po koszyki, przy pustych regałach w środkowej 

części sali. Było to sprzeczne z ideą organizowania tego typu sklepów, których zaletą fakt swobodnego 

dostępu do towarów, samodzielność wyboru przez nabywcę i przyspieszenie zakupów. Rodzi się więc 

pytanie o zasadność utrzymania tej formy sprzedaży w aktualnej sytuacji zaopatrzeniowej.  W sytuacji, 

kiedy w sklepach nie było towarów, zasadność utrzymania tej formy sprzedaży budziła co najmniej 
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prowadzone przez sześć placówek – cztery mięsne i dwie ciastkarnie. Spółdzielnia posiadała 

łącznie 236 placówek handlowych. W latach 1985-1987 uruchomiono na teren Kielc 31 

sklepów wzorcowych
493

. Przywrócenie samoobsługowych sklepów było wynikiem poprawy 

sytuacji zaopatrzeniowej w Kielcach
494

.  

 

W województwie kieleckim największą sieć detaliczną tworzył handel spółdzielczy.  

W 1986 r. pod jego szyldem funkcjonowało 3095 sklepów. Handel państwowy w tym czasie 

posiadał 608 sklepów
495

. Pod koniec lat 80. XX w. na terenie województwa kieleckiego 

funkcjonowało 5625 punktów, w tym 4617 należało do spółdzielczości. Stanowiło to 82,1% 

ogólnej sieci detalicznej Kielecczyzny. Punkty sprzedaży prowadzone były głównie przez 

spółdzielczość: „Samopomoc Chłopska” – 53,6%, „Społem”- 16%, RSW „Prasa-Książka-

Ruch” – 21,2% i Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskich – 4,6%
496

. WPHW w 1988 r. 

posiadało 407 sklepów z tego 188 znajdowało się w lokalach w starym prywatnym 

budownictwie, 93 były dzierżawione od gospodarki komunalnej, kolejne 57 od spółdzielni 

mieszkaniowej, a pozostałe 20 sklepów od innych jednostek gospodarki uspołecznionej. 

                                                                                                                                                                                     
wątpliwości. […] Wprowadzenie reglamentowanej sprzedaży szeregu artykułów codziennego  

i powszechnego użytku, a także ograniczone dostawy innych towarów […], wpłynęło na dalsze 

zwiększanie liczby stoisk tradycyjnych w sklepach samoobsługowych. APK, WSS „Społem”, sygn. 1/ 

356, Informacja o funkcjonowaniu samoobsługowej formy sprzedaży w Spółdzielni, k. 82-83. 

493
W myśl zasad „reformy” gospodarczej w handlu wprowadzono do sieci placówek punktów 

sprzedaży detalicznej sklepy wzorcowe. Były one uruchamiane w dużych obiektach sklepowych, 

zwłaszcza z artykułami żywnościowymi. Placówki te działały według zasad ograniczonego rachunku 

gospodarczego i mogły pod wspólnym kierownictwem prowadzić sąsiednie mniejsze punkty 

sprzedaży detalicznej z artykułami spożywczymi. Kierownik placówki wzorcowej mógł nawiązywać 

współpracę z pobliskimi zakładami produkcyjnymi w zakresie działalności zaopatrzeniowej  

i handlowej, jak organizowanie kiermaszów dla pracowników. B. Waluda, Organizacja i technika 

sprzedaży. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, Warszaw 1987, s. 131-132. 

494
APK, KM PZPR, sygn. 594, Ogólne wyniki analizy działalności PSS „Społem” w Kielcach 

dokonanej przez Zespół powołany przez KM PZPR, k. 42-43; APK, MRN, sygn. 236, Informacja  

o realizacji zadań wynikających z uchwały nr XXXV/119/83 MRN w Kielcach w dniu 16 września 

1983 r. w sprawie dalszej poprawy sytuacji rynkowej oraz funkcjonowania handlu na terenie miasta 

Kielc, bp. 

495
APK, WUS, sygn. 3842, Zestawienie danych o sprzedaży w punktach sprzedaży                                 

w handlu detalicznym według organizacji w 1986 r., k. 76. 

496
APK, WZGS „SCh”, sygn. 2/ 124, Spółdzielczość w województwie kieleckim 1989 r., bp. 
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Spośród 407 sklepów tylko 48 było ulokowanych w lokalach własnych
497

. Przeważająca 

liczba sklepów usytuowana była w centralnej części miasta, ale najczęściej lokal znajdował 

się w starej zabudowie. Pomieszczenia te z reguły charakteryzowały się małą powierzchnią  

i brakiem warunków do przyjmowania towarów. Ponad 50% wszystkich sklepów w Kielcach 

nie posiadała zaplecza. Dystrybucja towarów odbywała się w czasie pracy, w środku sklepu 

lub, co było częstszą praktyką, wstrzymywano sprzedaż na czas przyjęcia dostawy. W tym 

czasie najczęściej wywieszano kartkę z informacją „przyjęcie towaru”. Dużym problem, 

szczególnie dla pracowników sklepu były braki w wyposażeniu sklepów. W niektórych nie 

było podstawowych urządzeń sanitarnych, przykładowo toalet. Ponad 60% wszystkich 

sklepów w Kielcach nie posiadało telefonów, co niewątpliwie utrudniało funkcjonowanie 

placówki
498

.  

 

2.3.2. Punkty sprzedaży detalicznej handlu prywatnego w Kielcach  

 

W jednym z opisów Kielce przedstawiano, jako miejsce, w którym widać było wieże pałacu  

i katedry. […] Widać uliczki, na których życie codzienne toczy się. Plac z dołu słabo widać 

zasłaniają go pawilony „vel budki”, „vel kioski”, które tworzą „subarchitekturę” – […] 

Miasto pokryte jest „budkową nowoczesnością. Spotkać można je na każdym kroku
499

. 
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 APK, KW PZPR, sygn. 4409, Informacja WPHW w Kielcach, k. 123. 

498
APK, KM PZPR, sygn. 586, Informacja o realizacji podstawowych…, k. 180-181; APK, MRN, 

sygn. 234, Protokół nr 11/6/85, bp.; APK, KM PZPR, sygn. 555, Referat Egzekutywy KM PZPR  

w Kielcach, maj 1980, k. 83. 

499
Podobna opinia została wyrażona podczas jednego z posiedzeń Egzekutywy KM PZPR w Kielcach 

w 1984 r. Jeden z uczestników dyskusji stwierdził, że miasto jest zaśmiecane przez tzw. „budy” 

prywatne i pawilony w szczególności przy w centralnych ulicach i rondach. Podkreślono, że przy 

dalszej rozbudowie miasta należy zwracać większą uwagę na estetykę i lokalizację poszczególnych 

punktów. Przytoczone oceny nie tyle przybliżają wygląd miasta, ale wskazują na pewien typ zjawiska, 

jakim była tzw. prywatna inicjatywa. Po pierwsze stwierdzenie, że prywatny sektor był widoczny 

„gołym okiem” można  potraktować dosłownie, a po drugie wskazuje na skalę wydawanych pozwoleń 

na prowadzenie własnej działalności. W przypadku pierwszym punkty handlowe utożsamiano  

z walorami estetycznymi, to w kolejnym opisie negowano, jak się wydaje głównie zakres, jaki 

przejawia prywatny handel. APK, KM PZPR, sygn. 590, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM 

PZPR, k. 76.  
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Nawiązywało do tradycji przy budownictwie tego typu, na przykład budki na Bocianku, 

przypominającym styl zakopiański 
500

.  

Liczba placówek prywatnego handlu i usług w latach 80. XX w. w Polsce systematycznie 

wzrastała. W końcu 1980 r. było ich 114,1 tys. a w 1983 r. ok. 150 tys. Obroty prywatnego 

handlu stanowiły ok. 2,1% ogólnej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych  

i przemysłowych. Udział był więc niewielki. Dla przykładu handel prywatny na Węgrzech 

stanowił 5% ogólnych obrotów handlu wewnętrznego kraju, a w grupie artykułów 

żywnościowych stanowił 30% ogólnych obrotów
501

. W 1980 r. prywatnych sklepów  

w Kielcach było 88, a rok później 110. Sprzedaż drobnodetaliczna w latach 1980-1981 była 

prowadzona przez 73 punkty
502

. W badanym okresie zachodziły jednak zmiany. W 1983 r. 

udział handlu prywatnego w całej sieci detalicznej na terenie Kielc w branży warzywniczej 

stanowił 70%, a w spożywczej 23%, natomiast w przemysłowej 16-18%. Jednak handel 

prywatny zdominował branżę kwiaciarską
503

 jego udział wynosił 90%. Najlepiej rozwinięta 

była sieć handlu prywatnego w centralnej części miasta. W 1984 r. prywatnych punktów 

handlowych w Kielcach było 229. W tym najwięcej sklepów przemysłowych – 83, następnie  

spożywczych – 74 oraz punktów drobnodetalicznych – 72
504

.   

 

W 1985 r. udział handlu prywatnego w ogólnych obrotach sprzedaży artykułów 

przemysłowych w województwie kieleckim wynosił 56% a rok później 39,5%. Najwyższe 

obroty w tym czasie uzyskały prywatne placówki handlu detalicznego z asortymentem rolno-

spożywczym. Wynikało to z dynamiki sprzedaży owoców i warzyw, co spowodowało 

                                                           
500

 W. Lipka, Co widać w Kielcach, „Galeria Zieleni” 1983, s. 11. 

501
APK, KW PZPR, sygn. 5161, Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna nr 1 z 1 lutego 1985 r.,                  

k. 113. 

502
APK, KM PZPR, sygn. 577, Plan społeczno-gospodarczego rozwoju miasta na 1981 rok, k. 28. 

503
W Kielcach, jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych prywatnych kwiaciarni była 

kwiaciarnia Krysickich. Została założona w 1905 r. Znana była szczególnie z wyrobu wiązanek 

ślubnych, po zakup których przyjeżdżali mieszkańcy innych miast województwa kieleckiego. [brak 

inf. o aut.], 80 lat kwiaciarni Krysickich, „Echo Dnia” 1985, nr 94, s. 3 

504
APK, MRN, sygn. 233, Informacja w zakresie działania Wydziału Handlu…, bp;  APK, MRN, 

sygn. 52, Program rozwoju handlu prywatnego i gastronomii na terenie miasta Kielc na lata 1983-

1985, Kielce wrzesień 1983 r., k. 81; tamże, sygn. 114, Program rozwoju handlu prywatnego  

i gastronomii na terenie miasta Kielce w latach 1982-1985, k. 54.  
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utworzenie nowych punktów sprzedaży, w tym kilku prowadzonych na zasadach handlu  

obwoźnego
505

. 

Tabela 25. Sieć detaliczna handlu prywatnego w Kielcach w latach 1986-1988 

 

wyszczególnienie 

lata 

1986 1987 1988 

branża warzywa-owoce 81 83 84 

branża kwiaciarska 46 49 48 

branża spoż.-cukiernicza 18 18 16 

branża gastronomiczna 38 38 37 

branża przemysłowa 82 84 90 

surowce wtórne 15 15 15 

Ogółem 280 287 290 

Źródło: APK, KM PZPR, sygn. 628, Informacja dotyczy: prywatnego handlu i usług, jako uzupełnienia 

podstawowej sieci państwowo-spółdzielczej, stan aktualny i perspektywy, k. 44. 

 

Na podstawie tabeli 25 można zauważyć, że w latach 1986-1988 nastąpiły wyraźne zmiany, 

ponieważ największy odsetek sklepów prywatnych wystąpił w branży przemysłowej oraz 

warzywniczo-owocowej następnie kwiaciarskiej. Liczba prywatnych punktów handlowych  

w województwie kieleckim w 1987 r. wynosiła 1066, a ich powierzchnia wynosiła 17 tys. m
2
. 

Stanowiło to 16,1% udziału w ogólnej sieci handlowej Kielecczyzny oraz 4,9% powierzchni 

handlowej. Handel prywatny prowadziło 200 osób na zasadach tzw. sprzedaży obwoźnej, a 27 

osób zajmowało się sprzedażą targowiskową. Ponadto, handel prywatny posiadał 77 punktów 

działających sezonowo. W 1988 r. udział handlu prywatnego w sieci detalicznej 

funkcjonującej w Kielcach stanowił 30,5%.  Punkty sektora prywatnego branży owocowo-

warzywnej były podstawowym źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miasta. Świadczył  

o tym, między innymi fakt, że w tym obszarze uspołecznionych punktów handlowych  

w Kielcach było 41 a prywatnych 84
506

. Ponadto według 18% ankietowanych, handel 

prywatny miał zdecydowany udział w zaopatrzeniu rynku kieleckiego, natomiast 23% 

respondentów przyznało, że dzięki niemu było można nabyć towar. Należy zaznaczyć 
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APK, WRN, sygn. 478, Ocena Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach                              

o działalności prywatnego handlu i gastronomii na terenie województwa kieleckiego, k. 549. 

506
APK, KM PZPR, sygn. 628, Informacja dotyczy…, k. 44-45;  APK, WRN, sygn. 479, Funkcjonowanie 

handlu i zaopatrzenia…, k. 139. 
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również, że 25% badanych przyznało, że handel prywatny wpływał na sytuację aprowizacyjną 

miasta, ale tylko w znikomym znaczeniu, natomiast ogółem 15% respondentów stwierdziło,  

że w ogóle nie występował lub był bez znaczenia
507

. 

 

Na przestrzeni lat 1983-1988 nastąpiło zjawisko tzw. przebranżowienia się kupiectwa  

w Kielcach. Zmiany podyktowane były zapewne potrzebami rynkowymi, ale także 

działaniami władz miejskich, które od 1983 r. ograniczyły wydawanie pozwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży kwiatów przez osoby prywatne. Ponadto 

większy udział kupców w branży spożywczej i przemysłowej odzwierciedlał sytuację 

panującą na ówczesnym rynku – kupcy z powodzeniem działali tam, gdzie były największe 

niedobory i przebranżawiając się, wypełniali powstałe luki na rynku, co niewątpliwie dawało 

możliwość satysfakcjonujących zysków. W drugiej połowie lat 80. XX w. postępował rozwój 

prywatnych punktów handlowych. Na terenie Kielc w 1988 r. kupcy prowadzili 185 sklepów 

oraz 91 punktów sprzedaży drobnodetalicznej. Według danych, co czwarta placówka 

handlowa w Kielcach prowadzona była przez kupców prywatnych
508

. Na podstawie 

powyższych danych warto postawić pytanie czy w kieleckim handlu prywatnym można 

zaobserwować mechanizmy wolnorynkowe? Wydaje się, że tak. Elementy wolnorynkowe 

były widoczne w branży spożywczej, szczególnie, gdy uwzględni się udział handlu 

prywatnego w sieci detalicznej miasta oraz tempo nowo powstających sklepów prywatnych. 

Od 1980 r. wzrosło zainteresowanie mieszkańców Kielc prowadzeniem działalności  

na własny rachunek
509

. Motywem do zmian w świadomości kielczan nie tylko były czynniki 

ekonomiczne, ale przekonanie, że w sposób oficjalny można podjąć i prowadzić działalność. 

Po 1983 r. nastąpiła korzystniejsza zmiana polityki władz województwa kieleckiego, ale i nie 

tylko na Kielecczyźnie wobec sektora prywatnego. Umożliwiała ona w znacznym stopniu 

rozwój działalności gospodarczej, w tym handlu prywatnego
510

. Warto także postawić pytanie 

czy owa zmiana była „dobrą wolą” władz czy przymusem sytuacyjnym? Ponadto czy jest to 

przykład „elastyczności” rządu w sytuacji radzenia sobie z deficytami? Niewątpliwie było to 
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Zob. aneks – wykresy. 
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APK, MRN, sygn. 316, Handel prywatny i rzemiosło, bp. 

509
APK, UMK, sygn. 120, Informacja o polityce Prezydenta Miasta, dotycząca rozwoju rzemiosła  

i handlu prywatnego na terenie miasta Kielc,  k. 67. 

510
E. Kirejczyk, Funkcjonowanie pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej w latach 1976-1986  

w przekroju wojewódzkim, w: Pozarolnicza gospodarka nie uspołeczniona, pod red. E. Kirejczyk, 

Warszawa 1988, s. 130. 
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odejście od ideologicznych (politycznych) pryncypiów. Jeśli przyjąć, że liczba nowo 

utworzonych sklepów prywatnych świadczy o czasowych zmianach w polityce regulującej 

dostęp podmiotom do rynku,
511

 to należy uznać, że w opisywanym okresie decyzje władz 

były podyktowane przede wszystkim przymusem sytuacyjnym.  

 

2.4. Pracownicy handlu detalicznego 

 

2.4.1. Wykształcenie pracowników handlu detalicznego 

 

W badaniu ankietowym z 1987 r., udział wzięli pracownicy zatrudnieni w sklepie 

detalicznym, a także pracownicy administracji przedsiębiorstw prowadzących działalność 

handlową, tj. WPHW, PSS „Społem” i GS „SCh” z obszaru województwa kaliskiego, 

konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego. Wśród badanych pracowników, 

zatrudnionych w sklepach detalicznych (84%) i w administracjach przedsiębiorstw na 

stanowiskach „niekierowniczych” przeważały kobiety (84,3%), głównie w wieku od  

21-50 lat. Ankietowane osoby do 20 lat stanowiły 1,92%, w wieku 21-30 lat – 25%,  

31-40 lat – 44,23%, 41-50 lat – 21,15% i powyżej 50 lat – 7,69%. Dominowało pochodzenie 

robotnicze (75,0%), w dalszej kolejności inteligenckie (16,03%) i chłopskie (8,97%). Wśród 

respondentów przeważały osoby zamężne i żonaci (75%), o stażu pracy najczęściej  

w przedziale 3-15 lat
512

. Powyższe ustalenia są właściwe także dla województwa kieleckiego. 

Zbliżone szczególnie były te dane dotyczące wykształcenia oraz struktury płci i wieku 

pracowników handlu detalicznego. 

 

Z danych z 1982 r. wynika, że w województwie kieleckim wśród zatrudnionych            

w handlu 25% przekroczyło 33 rok życia. Grupa do 33 r. ż. stanowiła 50%, zaś 75% to 

pracujący do 45 r. ż. Statystyki te pozwalają na stwierdzenie, że w handlu dominowali ludzie 

młodzi. Byli zatrudniani przede wszystkim w sklepach i gastronomii. 36,8% posiadało 
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T. Domański, Prywatny przedsiębiorca w handlu detalicznym, w: Uwarunkowania i kierunki 

aktywizacji handlu i usług: materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr.  

Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, pod red. A. Banasiak, Łódź 1988,  

s. 105.  
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J. W. Wiktor, Wynagrodzenia a wydajność pracy w przedsiębiorstwach handlowych, „Handel 

Wewnętrzny” 1987, nr 2, s. 30-31. 
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wykształcenie podstawowe, 32,3% średnie ogólnokształcące i zawodowe, natomiast 

zasadnicze zawodowe – 29,4%. Wyższym wykształceniem legitymowało się 1,5% wszystkich 

zatrudnionych w handlu. Ponad 25% zatrudnionych w sklepach miało wykształcenie 

podstawowe, natomiast 47,2% wykształcenie średnie
513

.  

 

W  sklepach należących do spółdzielni „Społem” wykształcenie na poziomie, co najmniej 

zasadniczej szkoły zawodowej posiadało 70,4% zatrudnionych, a średnim 16,8%. Wśród 

kadry kierowniczej najwięcej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (48,5%) 

oraz z wykształceniem podstawowym (34,3%). Średni staż pracy w spółdzielni wynosił od 5 

do 10 lat. Jednak najczęściej okres zatrudnienia trwał 3 lata. Odwrotnie było w przypadku 

kadry kierowniczej, której staż pracy wynosił ponad 10 lat
514

. Wynikało to z faktu 

awansowania na kolejne stanowiska. 

 

Jak już wcześniej wspomniano, personel sklepów spożywczych w Kielcach przeważnie 

stanowili absolwenci zasadniczych szkół handlowych. Poziom przygotowania zawodowego 

uczniów kieleckich szkół handlowych był niewystarczający. Nowej młodej kadrze brakowało 

wiedzy i umiejętności z zakresu towaroznawstwa, techniki i organizacji handlu, reklamy   

i kultury obsługi klientów. Zbyt niski nabór absolwentów do szkół zmuszał jednostki 

handlowe do przyjmowania do pracy w handlu osób bez odpowiednich kwalifikacji
515

. 

Charakterystycznym dla zatrudnionych w handlu detalicznego była przewaga kobiet.  

W 1982 r. w województwie kieleckim ponad 70% wszystkich zatrudnionych w handlu 

stanowiły kobiety. Świadczyło to o bardzo wysokiej feminizacji tego zawodu. Kobiety 

pracowały przeważnie w sklepach i gastronomii
516

. O stopniu feminizacji zawodu sprzedawcy 

dowodzi również odsetek kobiet, które ukończyły szkoły o profilu handlowym.  

W województwie kieleckim w 1981 r. liceum zawodowe o profilu handlowym ukończyło 165 

osób w tym 161 kobiet
517

. W 1983 r. na 498 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  
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APK, KW PZPR, sygn. 3890, Ocena podstawowych pionów handlowych z uwzględnieniem 

sytuacji kadrowej i wdrażania zasad reformy gospodarczej, Kielce lipiec 1982 r., bp.  
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 [brak inf. o aut.], Kto pracuje w handlu?,  „Życie Gospodarcze” 1983, nr 30, s. 7.  

515
APK, MRN, sygn. 43, [Informacja wiceprezydenta miasta z dnia 19 października 1982 r.],  k. 35; 

APK, WRN, sygn. 52,  Wystąpienie wiceprezydenta miasta Leszka Zielińskiego, k. 110. 

516
 APK, KW PZPR, sygn. 3890, Ocena podstawowych…, bp. 

517
Zob. na temat nauki w szkole handlowej w Łodzi: B. Sawicka, Wybór szkoły i zawodu handlowca, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 1981, nr 3, s. 97-104. 
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o specjalności sprzedawca – kobiet było 497. W 1985 r. 639 osób zdobyło zawód  

sprzedawca – w tej grupie znalazło się 636 kobiet. W 1989 r. nastąpił spadek, wówczas szkołę 

o profilu sprzedawca ukończyło 516 osób, kobiet było 511
518

.  

 

2.4.2.  Zatrudnienie pracowników w handlu detalicznym 

 

Trudności kadrowe w handlu detalicznym znacznie nasiliły się w Polsce po 1981 r.
519

 

Brakowało stałego napływu młodych absolwentów po szkołach handlowych, którzy mogliby 

uzupełnić niedobory pracowników w handlu
520

. W 1982 r. ok. 50% absolwentów 

zasadniczych i średnich szkół zawodowych po odbyciu wymaganego stażu rezygnowało  

z pracy w charakterze sprzedawcy. Podejmowali pracę w innym zwodzie. Motywacja takiego 

postępowania była różna, najczęściej wymieniano: niski poziom płac, trudności w pogodzeniu 

pracy z obowiązkami domowymi, rozpoczynanie pracy od bardzo wczesnych godzin rannych, 

praca w każdą sobotę. Wskazywano także na nieradzenie sobie z napięciem nerwowym 

wynikającym z kontaktu z klientami
521

. Wydział Zatrudnienia Urzędu Miasta podejmował 

różne działania, które miały na celu zmniejszyć braki kadrowe w handlu detalicznym. Jednym 

z rozwiązań, jakie podejmowano było kierowanie do pracy osób, które nie ukończyły szkoły 

zawodowej. Przykładowo w 1982 r. na stanowisko sprzedawcy byli kierowani absolwenci 

                                                           
518

W 1983 r. na 263 prywatne placówki handlowe i gastronomiczne działające w Kielcach tylko 13 

osób posiadało wyższe wykształcenie. W tym sześć w branży przemysłowej i sześć spożywczej. 

Najwięcej, bo aż 118 placówek prowadzonych było przez osoby posiadające wykształcenie 

podstawowe. Ponadto 87 punktów przez właścicieli z wykształceniem średnim ogólnym, 33 osoby 

posiadały wykształcenie handlowe. APK, MRN, sygn. 111, Podstawowe zadania planu rocznego 

miasta Kielc na rok 1983 oraz podstawowe założenia na lata 1984-1985, k. 164; APK, Urząd 

Wojewódzki w Kielcach (UWK), sygn. 1200, Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół 

zawodowych według grup i zawodowego szkolenia, k. 12;  APK, UWK, sygn. 1198, Uczniowie  

i absolwenci 4-letnich liceów zawodowych dla niepracujących według grup szkolenia, k. 11;  APK, 

UWK, sygn. 1202, Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, według grup  

i zawodowego szkolenia, k. 20;  APK, WUS, sygn.  3558, Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół 

zawodowych według grup i zawodowego szkolenia, k. 15. 
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Patrz rozdział I  na temat zatrudnienia w handlu oraz rynku pracy w reformie gospodarczej. 

520
A. Bończewska, Barwy handlu, „Veto” 1984, nr 5, s. 3.  

521
APK, KW PZPR, sygn. 3890, Ocena podstawowych…, bp.  
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liceów ogólnokształcących
522

. Z problemami kadrowymi borykała się także spółdzielnia 

„Społem”. Szczególnie dotkliwy był brak sprzedawców. Wpływ na tą sytuację miało przejście 

w tym samym czasie znacznej części pracowników na urlopy wychowawcze. Według danych 

KM PZPR 1983 r. na urlopach wychowawczych przebywało aż 849 osób. W tej sytuacji, 

codziennie w sklepach spożywczych pracowało 550 osób, które obsługiwało od 50 do 55 tys. 

rodzin w mieście
523

. Podkreślić należy, że urlopy wychowawcze wpływały pośrednio  

na deficyt pracowników. 

 

Fluktuacja kadr w województwie kieleckim w 1981 r. w WPHW wynosiła 26%, WSS 

„Społem” – 25%, WZSR „SCh” – 27%. Dla przykładu w ciągu siedmiu miesięcy 1983 r. 

zwolniło się z pracy w handlu detalicznym 89 osób z czego 22 osoby, tj. ¼ stanowili młodzi 

ludzie
524

. W 1984 r. na terenie Kielc bezpośrednio w sieci handlu detalicznego zarówno  

w sklepie, jak i w punktach sprzedaży drobnodetalicznej zatrudnionych było 2938 

pracowników
525

. Warto również odwołać się do zatrudnienia w handlu prywatnym.  

Otóż w 1986 r. osób pracujących było 2575, w tym grupę liczącą 1183 stanowili właściciele  

i współwłaściciele. Zaznaczyć należy, że 850 osób było członkami rodzin
526

. Pracowników, 

którzy podjęli pracę, ale nie spokrewnionych z właścicielem sklepu było 82. Znaczny udział 
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APK, UMK, sygn. 120, Analiza rynku pod kątem rozszerzenia możliwości zatrudnienia młodych,  

k. 163. 

523
W przedsiębiorstwach handlowych w 1979 r. zaznaczył się wyraźny zrost fluktuacji, zwłaszcza 

wśród  osób nowo przyjętych. Ankietowani, którzy złożyli wymówienie najczęściej podawali, jako 

powód brak zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstw w sprawy pracowników. Wśród przyczyn 

wymieniono również: brak troski o możliwość dostosowania godzin pracy do czasu przyjazdu 

autobusu lub pociągu, nieinteresowanie się problemami mieszkaniowymi pracowników oraz 

niegratyfikowanie ciężkiej pracy. Z uwagi na fakt, że z pracy odchodzili ludzie młodzi, był to 

poważny problem. Prawie 40% zatrudnionych w handlu detalicznym nie ukończyło 30 r.ż. Ponadto 

większość z tych osób nie mieszkała na stałe w Kielcach. APK, KM PZPR, sygn. 576, Protokół nr 

8/80 z obrad Plenarnego posiedzenia KM PZPR w Kielcach odbytej w dniu 21 kwietnia 1980 roku,  

k. 41- 42. 
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APK, MRN, sygn. 233, Informacja w zakresie działania…, bp.;  APK, MRN, sygn. 316, Informacja   

o funkcjonowaniu handlu w Kielcach, bp.; APK, KW PZPR, sygn. 3890, Ocena podstawowych…, bp. 
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APK, MRN, sygn. 233, Informacja w zakresie działania…, bp. 
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APK, WUS, sygn. 3842, Pracujący w prywatnym handlu i placówkach gastronomicznych                             

z podziałem na właścicieli, członków rodzin i zatrudnionych, k. 37.  
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rodziny pozwala stwierdzić, że prywatny handel stanowiły przede wszystkim małe sklepy, 

mające charakter rodzinnych inicjatyw
527

. Zatrudnienie w handlu w 1987 r. stanowiło 11,2% 

udziału w gospodarce uspołecznionej województwa kieleckiego. Struktura zatrudnienia  

w handlu przedstawiała się następująco: detal – 39,4%, hurt – 6,6%, gastronomia – 11,9%, 

produkcja – 22,3%, transport – 2,5%, tzw. praca pomocnicza – 2,9% oraz administracja – 

14,4%. W przypadku przygotowania zawodowego oraz tzw. przyuczenia do zawodu było 

realizowane w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych. Dotyczyły one m.in. towaroznawstwa, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kultury obsługi, ochrony mienia 

oraz przestrzegania ustawy o zwalczaniu spekulacji. W 1988 r. spośród pracowników handlu 

najwięcej zatrudnionych w Kielcach było w branży spożywczej – 782 osób, następnie  

w branży mięso-wędliniarskiej – 257 oraz przemysłowej – 173 osoby
528

. 

 

2.4.3. Wynagrodzenie pracowników handlu detalicznego 

 

Podstawowymi dokumentami określającymi warunki wynagradzania zatrudnionych  

w handlu wewnętrznym był Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Handlu 

Wewnętrznego
529

 wraz z późniejszymi zmianami oraz tzw. zakładowe systemy 

wynagradzania wprowadzone na podstawie postanowień ustawy z 26 stycznia 1984 r.
530

 

Układ Zbiorowy Pracy to pierwszy dokument, który regulował zasady wynagradzania 

pracowników handlu wewnętrznego. Zostały one dostosowane do „reformy” gospodarczej, 

według postanowień ujętych w uchwale o stosowaniu zasad wynagrodzenia pracowników. 
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Podobny charakter miały prywatne sklepy w Łodzi. Prowadzone były głównie przez osoby 

spokrewnione. T. Domański, Prywatne przedsiębiorstwa…, s. 107. 
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APK, WRN, sygn. 479, Funkcjonowanie handlu i zaopatrzenia ludności w województwie 

kieleckim, Kielce wrzesień 1987 r., k. 148; APK, MRN, sygn. 316, Informacja o funkcjonowaniu 

handlu w Kielcach, bp. 
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Handlu Wewnętrznego, wyd. 3, Warszawa grudzień 1968 r., s. 9. 
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Dz. U. nr 5, poz. 25. 
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Zgodnie z tymi postanowieniami przedsiębiorstwa mogły ustalać zakładowe tabele płac, które 

miały charakter widełkowy
531

.  

 

Zgodnie z zasadami Układu Zbiorowego dla kierowników sklepów (działów, stoisk) i ich 

zastępców, starszych sprzedawców i sprzedawców, kasjerów, pakowaczy, stażystów  

i praktykantów w handlu detalicznym obowiązywały następujące płace: czasowo-premiowa, 

czasowo-prowizyjna oraz prowizyjna. Personelowi zatrudnionemu w handlu przysługiwały 

również dodatki. Kierownik sklepu i jego zastępca otrzymywali dodatek funkcyjny. 

Pracownicy sklepu mogli otrzymać także dodatek za tzw. utrudnione warunki. Przykładowo, 

wykonując swoje obowiązki w dniach wolnych od pracy. Ponadto pracownik sklepu mógł 

otrzymać wynagrodzenie za czynności dodatkowe, czyli za dostawy towarów do mieszkań 

klientów, za szkolenia uczniów oraz sprzedaż towarów trudno zbywalnych
532

.  

W województwie kieleckim średnia płaca w 1982 r. w WPHW wynosiła 9257 tys. zł,  

spółdzielni „Społem” – 8589 tys. zł a w WZSR „SCh” – 8285 tys. zł. W roku następnym 

wynagrodzenie w WPHW oraz „Społem” wynosiło niewiele powyżej 10 tys. zł, natomiast    

w WZSR „SCh” ponad 9 tys. zł
533

.  

 

W 1985 r. pracownik sklepu WPHW zarabiał średnio 15 900 zł, a w  spółdzielni „Społem” 

15 689 zł. Przeciętne wynagrodzenie w handlu w województwie kieleckim wynosiło  

15 900 zł. W tym czasie, pracownik gospodarki uspołecznionej na Kielecczyźnie otrzymywał 

19 800 zł pensji
534

. Zaznaczyć należy, że płace pracowników handlu wykazywały znaczne 

rozbieżności w wynagrodzeniach zasadniczych przy jednakowym stażu pracy. Osoby ze 

stażem od 3 do 7 lat uzyskiwały wynagrodzenie w granicach od 6900 zł do 9400 zł. Na 

stanowisku kasjera pensja wynosiła 8100 zł. Kierownik sklepu, natomiast otrzymywał 

wynagrodzenie w wysokości od 13 300 zł do 13 900 zł. W 1987 r. można było uzyskać na 

stanowisku kierownika pensję w wysokości 24 726 zł. Osoby zatrudnione jako sprzedawcy 
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Uchwała RM z dnia 26 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania niektórych zasad wynagradzania 
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otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 18 419 zł
535

. Dla porównania kierownik sklepu 

spółdzielni „Społem” otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł, 

a ekspedientka od 7500 zł do 8000 zł. Wysokość utargu nie wpływała na wielkość 

wynagrodzenia
536

. Natomiast w Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów 

pracownicy sklepów otrzymywali wynagrodzenie, jako prowizję od obrotu. Za wyjątkiem 

czterech sklepów ze sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego oraz sklepu przemysłowego. 

Pracownicy zatrudnieni w wyszczególnionych sklepach byli wynagradzani według tzw. 

systemu czasowo-premiowego (płaca zasadnicza miesięczna wraz z premią regulaminową). 

Miesięczna średnia płac w 1982 r. pracownika handlu nie mogła przekroczyć 13 400 zł, tj. 

dwukrotnej przeciętnej płacy Spółdzielni
537

.  

 

2.4.4. Warunki pracy w sklepie 

 

W przywołanym powyżej badaniu za najczęstszy powód podejmowania pracy w handlu 

ankietowani wskazywali zainteresowania osobiste. Kolejnym czynnikiem wpływającym na 

podjęcie pracy w handlu było wykształcenie handlowe. Trzecim motywem było przekonanie  

o możliwościach, jakie niosła praca w handlu w warunkach powszechnego deficytu (dostęp 

do towarów, łatwiejsze ich pozyskanie, a także operowanie towarami trudno dostępnymi, jako 

środkami przetargowymi w realizowaniu różnych spraw osobistych). W opinii ankietowanych 

był to argument, który determinował wybranie zawodu sprzedawcy. Zniechęcające do pracy 

w  sklepie według ankietowanych był duży wysiłek fizyczny (25%), który trzeba było włożyć 

w pracę (uzupełnianie towarów na półkach sklepowych, przy jednoczesnym braku urządzeń 

ułatwiających przeładunek asortymentu). Drugim negatywnym aspektem był niski poziom 

wynagrodzenia za wykonywaną pracę szczególnie, gdy pracownik musiał pracować po 
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godzinach w sklepie
538

. Z zawodem sprzedawcy często wiązała się praca w godzinach 

nadliczbowych, przede wszystkim w dniu dostawy towaru. Rozładowanie asortymentu  

i wnoszenie go do sklepu należało do obowiązków ekspedientek. Kierowniczka sklepu 

„Społem” w Kielcach tak opisywała dzień dostawy: […] Wczoraj razem z ekspedientami 

wniosłam z ulicy na zaplecze 35 transporterów mleka, po 10 śmietany i sera. Skrzynka mleka 

waży około 30 kilogramów – nie można więc pracy w handlu nazwać papierkową robotą. 

Wypełnienie papierków, umycie rąk i dopiero do klienta […]. »Kierowniczka natomiast ze 

sklepu spożywczego przy ulicy Rewolucji Październikowej informowała:« – muszę przyjąć  

i zafakturować mleko, rozładować samochód z pieczywem. Każdy kilogram czuję w rękach na 

długo przed pierwszym klientem […]
539

.     

 

W Kielcach lokale były często za małe, by można było wykorzystać wózek widłowy (jeśli 

nawet sklep posiadał). Warunki pracy w sklepie były trudne. Szczególnie, gdy uwzględni się 

fakt, że w placówkach handlowych przede wszystkim pracowały kobiety
540

. W pracy 

ekspedientki, najważniejsza była siła fizyczna. Praca w sklepie była także trudna ze względu 

na zachowanie klientów. Kierowniczka sklepu „Moda Polska” w Kielcach opisała, jak 

wyglądała sprzedaż tuż po dostawie nowego asortymentu płaszczy czy skarpet. […] Tłum 

szturmował sklep od rana do wieczora. Niestrudzeni renciści, kobiety w ciąży, wreszcie zwykli 

spekulanci czuwali i nocą pod drzwiami gotowi za cielęcą skórę nadstawić swoją własną. 

Przez tydzień nie można było uruchomić normalnej sprzedaży. Każde otwarcie drzwi kończyło 

się wyrwaniem futryn, łamaniem podestów, dewastowaniem stoisk.[…] Nie sądziłam,  

że kilkadziesiąt płaszczy i marynarek ze skóry sprawi takie zamieszanie. Jak handlować, gdy 

klient grozi żyletką, wymyśla od najgorszych? […]
541

. 

 

2.4.5. Charakterystyka pracy sprzedawcy  

 

Pracę w sklepie i codzienne obowiązki w latach 80. XX w. opisały: Pani Stanisława – 

kierowniczka sklepu spółdzielni „Społem” przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach, pani Maria – 

kierowniczka sklepu  spółdzielni „Społem” przy ul. Śląskiej w Kielcach oraz pani Zofia – 
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kierowniczka bufetu przyzakładowego w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury 

Przemysłowej „Chemar” w Kielcach.  

 

Pani Stanisława pracę rozpoczynała od 6.00 rano, w pracy musiała być już o 5.30. Sklep,  

w którym pracowała, jak sama określiła należał do „sklepów dużych”. Zatrudnionych w nich 

było 11 osób. Był czas, że sklep działał całą dobę wspomina pani Stanisława. Wówczas 

pracowano na trzy zmiany. W godzinach nocnych towar był sprzedawany przez okienko. Do 

obowiązków kierownika sklepu należał odbiór towaru w dniu dostawy. Musiał być w tym 

czasie również jeszcze jeden pracownik jako świadek. Pani Stanisława zaznaczyła, że 

szczególnie uciążliwym w pracy było, że na każdy sklep był tzw. limit, czyli ilość 

otrzymywanego towaru. Przyznała, że trzeba było mieć „układy”, żeby zdobyć więcej – 

towaru poza rozdzielnikiem. Panowała wówczas zasada wśród kierowników sklepów – nie 

wiadomo jak, nie wiadomo co
542

. Pani Zofia natomiast przyznała, żeby pozyskać więcej 

towaru poza rozdzielnikiem, niezależnie czy dotyczyło to bufetu czy sklepu było trzeba 

opłacić konwojenta. Za pół litra było można wszystko załatwić. Wódka załatwiała wszystko
543

.  

 

Już w 1982 r. zwracano uwagę na niewłaściwą pracę konwojentów. Jeden z uczestników 

posiedzenia MRN w Kielcach przyznał, że: obserwuje się dużą samowolę konwojentów, 

którzy decydują ile towaru i do jakiego sklepu należy dostarczyć
544

. Każdy pracownik sklepu 

musiał być odpowiednio ubrany. Były wytyczne, co do ubioru i wyglądu ekspedientek  

w sklepie. Cały personel był jednakowo ubrany, ekspedientki nosiły fartuszki. Do tego 

obowiązkowo musiała być biała bluzka i spódnica w naszym sklepie w kolorze szafirowym. 

Włosy musiały być związane, ponadto pracownice sklepu były zobowiązane do noszenia 

czepków. O godzinie 18.00 „robiono kasę”. Inkasent przyjeżdżał każdego dnia i zabierał 

pieniądze z utargu. Inkasent posiadał broń. Pani Stanisława podkreśliła, że nie było napadów: 

jakoś w spokoju te chłopy jeździły. Nasza praca była nie tylko oceniana przez klientów, ale 

przez służby kontrolne. W ciągu dnia przychodziły kontrole, później jedna pani z biura miała 

opiekę nad danym sklepem. Kontrolowała, przychodziła, siedziała, obserwowała jak się 
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pracuje. Był to dział rewizji w „Społem”, zatrudniał 5 osób. Przeważnie przychodziło dwóch 

kontrolerów. Kontrole były rzadkie, odbywały się najczęściej na skutek złożonej skargi.»Pani 

Stanisława wspomina, że kiedy wchodziła kontrola i pytali się jej jako kierowniczki, co mają 

napisać, rozmówczyni im odpowiadała«: co żeście zastali to proszę bardzo. To mamy pisać, 

że ludzie czekają tu na towar?
545

  

 

Ważną część pracy ekspedientki stanowiły remanenty. Wchodziła komisja od remanentów 

nazywana Inwentaryzacją, Z biura „Społem” była wysyłana komisja, która wykonywała 

remanenty w sklepach, wyrywkowo sprawdzano: „drobiazgi jak kisiel, budynie, przyprawy. 

Na remanencie musiały być wszystkie dziewczyny pracujące, podpisywały arkusz 

remanentowy. Nagrody było można otrzymywać, jeśli sklep dobrze się rozliczał, czyli 

wychodził na plusie, księgowy na zebraniach chwalił taki sklep. Każdy sklep musiał wykonać 

plan, jeśli zrobił większy utarg niż było trzeba, to za to też były nagrody.  

W każdym sklepie były książki życzeń i zażaleń
546

, dostawaliśmy odnumerowane od Rewizji 
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„Społem”, nie było można kartki wyrwać. Jeśli klient coś widział nie tak to wpisywał, ale 

pochwałę też wpisywał. Za to było można dostać nagrodę. Klienci faktycznie wpisywali, nie 

raz my same sobie życzyłyśmy, żeby jak klient zadowolony to, żeby wpisał. Jeśli była skarga to 

pracownik pisał do biura, a biuro wtedy odpisywało klientowi jak to załatwione zostało
547

. 

 

Nagrodę było można otrzymać także za dbanie o czystość sklepu. Wręczano wówczas 

dyplomy uznania. Jak podkreśliła pani Maria nagrodę było można dostać, jeśli było się      

w partii. Zaznaczyła również, że na dzień kobiet pracownice sklepów otrzymywały pończochy, 

mydło. Prezenty te były przygotowywane przez związki zawodowe
548

.  

 

Małgorzata Mazurek stwierdziła, że status ekspedientek lub ich określone zachowanie 

podczas pracy były wynikiem sytuacji gospodarczej. W warunkach powszechnego niedoboru 

towarów, pracownice sklepu zyskały prawo decydowania, kto będzie mógł kupić, a kto nie. 

Ekspedientki tym samym uzyskały władzę. Wpływ miał także upadek etosu kultury 

kupieckiej na skutek eliminacji handlu prywatnego z okresu „bitwy o handel”.  

O pracownicach sklepów pisano w kategoriach systemu nakazowo-rozdzielczego czy też  

w warunkach jak określiła autorka proletaryzacji polskiego handlu
549

. 

 

2.5.  Działania na rzecz usprawnienia zaopatrzenia w latach  

1980-1989 

 

Współpraca pomiędzy handlem a przemysłem pogarszała się z roku na rok. Przemysł stał się 

„dyktatorem” dla handlu przy określaniu treści zawieranych umów na dostawy towarów 

zaopatrujących rynek wewnętrzny. W tej sytuacji handel był zmuszony do podpisywania 

umów niezależnie od warunków, ponieważ w przeciwnym razie pozbawiłby się całkowicie 

                                                                                                                                                                                     
personel był bardzo uprzejmy i nikt nie sprzedawał szynki spod lady.  G. Sroczyński, Biblioteka skarg 
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towaru. W ówczesnej sytuacji rynkowej, zawieranie przez handel umowy z przemysłem  

na dostawy towarów, miały w zasadzie charakter jednostronny. Organizacje handlowe ulegały 

naciskom przemysłu, rezygnowały z zamieszczenia w umowach szeregu podstawowych 

elementów decydujących o istocie zawartej transakcji. W tych warunkach przepisy uchwały 

RM z sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostki 

gospodarki uspołecznionej, stały się w wielu przypadkach martwym przepisem. 

Doprowadziło to do osłabienia lub wręcz wyeliminowania umowy, jako prawnego  

i ekonomicznego sposobu regulowania stosunków cywilno-prawnych pomiędzy dostawcami  

a odbiorcami. W toku kontroli przeprowadzonej przez NIK w 1982 r. ujawniono, że 

zawierane umowy na dostawę towarów były sprzeczne z przepisami. Zamieszczano w nich 

klauzulę, przykładowo o koncentracji dostaw w najbliższych województwach lub 

uzależnienia dostaw od ich odbioru własnym transportem
550

.      

 

Jakie podejmowane były działania na rzecz poprawy sytuacji rynkowej w latach 80. XX w.?  

Czy inicjatywy jak „handel wymienny”, sprzedaż w ramach kredytu dla młodych małżeństw, 

zakup artykułów na tzw. przedpłaty były działaniami, które ułatwiały zakup artykułów 

przemysłowych, jak pralki, telewizory oraz meble? Warto także odpowiedzieć na pytanie:  

na jakich zasadach wymienione powyżej przedsięwzięcia funkcjonowały, jakie należało 

spełnić kryteria, aby móc z nich skorzystać oraz jakie najczęściej występowały problemy 

związane z realizacją tych działań? 

 

2.5.1. Przydziały i podziały. Jak rozdzielano artykuły? 

 

Występujące powszechnie trudności zaopatrzeniowe, niedobory podstawowych artykułów 

wymuszały na władzach podejmowanie działań tj. centralne rozdzielnictwo oraz sprzedaż 

reglamentowaną. Wiosną 1981 r. zaopatrzenie było tak fatalne, a kolejki przed sklepami tak 

długie, że ludzie z ulgą przyjmowali zgodę rządu na reglamentowaną sprzedaż kolejnych 

towarów
551

. 
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Warto postawić pytania: W jaki sposób władze dokonywały podziału towarów? Na jakich 

zasadach określano wielkość rozdzielnika? Czy rozdzielnik był sprawiedliwy? Czy Kielce, 

jako miasto wojewódzkie były uprzywilejowane pod względem wielkości przydziałów 

towarów? Dyrektor Wydziału Handlu i Usług w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 

przyznał, że połowa asortymentu, jaki otrzymała na początku 1981 r. kielecka WPHW 

pochodziła z rozdzielników. Były to głównie meble, sprzęt gospodarstwa domowego: pralki 

automatyczne, radia, magnetofony, telewizory, a także buty oraz odzież. W opinii dyrektora 

przy takim deficycie towarów, jaki mamy obecnie, lepszy jest rozdzielnik, bowiem daje się już 

zauważyć, że wystąpiły pierwsze objawy rezygnacji przez producentów wyrobów  bardziej 

pracochłonnych, na przykład z odzieży dziecięcej
552

. 

W 1981 r. Wydział Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach powołał specjalną komisję do 

opracowania wskaźnika podziału towarów na miasta i wsie województwa, biorąc pod uwagę 

liczbę ludności, dochód oraz zaopatrzenie pozarynkowe. Przy opracowywaniu programu 

uwzględniono także takie kryteria jak: wskaźnik demograficzny, ruchy ludności oraz nawyki  

i tradycje kulinarne. Według wskaźnika WPHW Kielce miały otrzymać 60% towarów. 

Dyrektor WPHW stwierdził, że proponowany podział wpłynie negatywnie na sytuację 

aprowizacyjną ludności miejskiej. Zaznaczył również, że pozbawienie rynku miejskiego o 10-

25% dostaw artykułów mogłoby doprowadzić do katastrofalnej sytuacji zaopatrzeniowej. 

Według ustaleń Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego – WPHW obsługiwało ok. 70% 

klientów spoza Kielc. W opinii wielu kielczan trudności zaopatrzeniowe były potęgowane 

przez ludność wiejską, która dokonywała wykupu towarów ze sklepów w mieście
553

. 

W centralnym rozdzielniku mięsa preferowane były duże aglomeracje miejsko-przemysłowe. 

Władze starały się utrzymać ciągłość zaopatrzenia tych miast, kosztem dystrybucji do małych 

ośrodków o charakterze rolniczym. Zależność tę potwierdza struktura dostaw mięsa. 

Największy udział w dostawach mięsa miały województwa: katowickie, warszawskie, 

łódzkie, gdańskie, poznańskie, krakowskie, szczecińskie i wrocławskie. Najniższe natomiast 
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dostawy otrzymały: bialskopodlaskie, chełmskie, łomżyńskie, ciechanowskie, zamojskie, 

ostrołęckie, leszczyńskie, sieradzkie i przemyskie
554

. Brak województwa kieleckiego  

w powyższym podziale ukazuje, że Kielecczyzna nie była w uprzywilejowanej grupie,  

ale także nie otrzymywała najmniejszych dostaw mięsa.  

Władze wojewódzkie w pismach do władz resortu handlu zwracały uwagę na to,  

że w rozdzielnikach centralnych nie zawsze przestrzegano zasady dzielenia towarów według 

wskaźnika udziału ludności województwa względem ludności kraju. Z raportów o dostawie  

i sprzedaży krajowej wynikało, że w pierwszym kwartale 1983 r. na 46 artykułów 

przemysłowych tylko 9 było rozdzielanych według obowiązującego wskaźnika 

demograficznego. W przypadku artykułów spożywczych tylko cztery odpowiadały przyjętym 

normom. Władze wojewódzkie traktowały je jako odstępstwo w polityce sprawiedliwego 

dzielenia towarów przez kierownictwo centralne. Wpływał na niezrównoważony stan 

zaopatrzenia poszczególnych regionów kraju miała również stosowana praktyka przez 

niektóre województwa z dobrze rozwiniętym przemysłem lekkim. Otóż część planowanej 

produkcji rynkowej przeznaczali do zaopatrzenia własnego województwa lub sprzedawali 

powstałą nadwyżkę w swoich sklepach firmowych. Ponadto prowadzono handel wymienny  

z innymi województwami oraz producentami. Tego typu praktyki stosowała w województwie 

kieleckim, m.in. „Kielczanka” oraz „Nida”
555

. 

Karty zaopatrzenia uprawniające do zakupu mięsa i jego przetworów podlegały rejestracji  

w sklepach prowadzących sprzedaż artykułów. Rozdzielnictwo mięsa, tłuszczy zwierzęcych  

i roślinnych, ponadto serów twardych oraz topionych odbywało się na podstawie przydziałów 

miesięcznych
556

. Po wprowadzeniu reglamentacji, w Kielcach 42 sklepy były uprawnione  

do sprzedaży mięsa. Przy ogólnym spadku dostaw mięsa do sklepów oraz w sytuacji, kiedy 

nie było wiadomo ile i jakie gatunki mięsa dostarczy producent w danym dniu,  

 władze miejskie zmuszone były szukać możliwych rozwiązań. Jednym z nich była tzw. 

                                                           
554

AAN, MRW, sygn. 6/1, Propozycje i uwarunkowania odejścia od reglamentowanej sprzedaży mięsa 

i jego przetworów,  Załącznik nr 7, k. 5, 16. 

555
APK, WRN, sygn. 473, Informacja z przeprowadzonej kontroli jednostek handlowych na temat 

zaopatrzenia rynku województwa kieleckiego w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe,             

k. 111-112; APK, MRN, sygn. 40, Protokół nr XXIII/81 z sesji MRN w Kielcach odbytej w dniu 30 

listopada 1981 r., k. 3; APK, KW PZPR, sygn. 3888, Podejmowane działania na rzecz łagodzenia 

sytuacji zaopatrzeniowej, poprawy warunków zakupów, k. 263.  

556
APK, MRN, sygn. 233, Informacja Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług                              

o zasadach rozdziału i sprzedaży artykułów reglamentowanych, bp. 
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zasada przemienności, polegająca na tym, że w danym dniu tylko 24 sklepy z 42 mięsnych  

w mieście otrzymywało mięso wyższego gatunku, czyli np. schab. W kolejnych zaś dniach 

produkty dobrej jakości trafiały do pozostały sklepów
557

. Dostawy artykułów do 

województwa kieleckiego w 1982 r. były o ok. 20% niższe niż średnia w kraju. Na spotkaniu 

centralnych władz handlowych z przedstawicielami kieleckich handlowców stwierdzono, że 

konieczny był tzw. przerzut towarów z innych województw na Kielecczyznę. WSS „Społem” 

składało zapotrzebowanie zgodnie z potrzebami klientów – 70% wieprzowiny i 30% 

wołowiny. W wyniku deficytu mięsa wieprzowego zamówienia te nigdy nie były realizowane 

zgodnie z zapotrzebowaniem. Mięso dostarczano zawsze w odwrotnych proporcjach. Otóż 

70% dostaw stanowiło mięso wołowe, a pozostałe 30% wieprzowe. Społeczeństwo 

poszukiwało przede wszystkim wędlin, konserw oraz mięsa wieprzowego. Kielce według 

rozdzielnika otrzymywały od 4 do 8% szynki. Podział artykułów z rozdzielnika był 

przekazywany do sieci detalicznej na zasadzie dostaw asortymentu w godzinach przed  

i popołudniowych w proporcji po 50%
558

. Struktura dostaw mięsa była określana, co miesiąc 

przez ministra handlu wewnętrznego i usług w oparciu o prognozy skupu żywca. Kielce były 

zaopatrywane w mięso i wędliny przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 

„Społem”, GS „SCh” oraz Izbę Rzemieślniczą. Wydział Handlu Urzędu Miejskiego  

w Kielcach dokonywał podziału przydzielonej ilości mięsa do poszczególnych odbiorców  

w Kielcach. Dostawy mięsa, które otrzymywało województwo kieleckie w 50% pochodziły  

z innych województw. W 1983 r. ze względu na ogromny niedobór mięsa jednocześnie 

próbując zwiększyć dostawy, podjęto decyzję, że województwo kieleckie zamiast wołowiny  

i podrobów otrzyma konserwy. Sytuacja zaopatrzeniowa w mięso była bardzo trudna, co 

potwierdzały informacje o nierealizowanych rozdzielnikach dla województwa kieleckiego. 

Przykładowo, pod koniec 1983 r. dostawy mięsa pokryły zaopatrzenie kartkowe w 72,1%. 

Sytuacja w kolejnych miesiącach była jeszcze gorsza, ponieważ za okres styczeń-marzec 

                                                           
557

A. Mróz, Menu na kartki, „Echo Dnia” 1981, nr 80, s. 3. 

558
Właściwie ówczesną sytuację charakteryzuje satyra autorstwa Marii Czubaszek: […] już się 

zdziwiłem, że masz na obiad parówki. Albo kiełbasę. Z wędlinami ostatnio cieniutko […]   

M. Czubaszek, Nie dajmy się zwariować, .„Veto” 1982, nr 14, s. 16; [brak inf. o aut.],  

Jak poprawić zaopatrzenie?, „Echo Dnia” 1982, nr 146, s.1- 2; APK, KM PZPR, sygn. 583, Protokół 

nr 33/82 z Egzekutywy KM PZPR z dnia 3 grudnia 1982 r., k. 157; APK, Państwowa Inspekcja Skupu  

i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Okręgowa Delegatura w Kielcach (PISiPAR-OD), sygn. 402, 

Protokół przyjęcia oświadczenia, k. 57. 
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1984 r. rozdzielnik został zrealizowany tylko w 70,5%
559

. Na podstawie danych zawartych  

w tabeli 26 można zauważyć, że pokrycie rozdzielnika dla Kielc w poszczególnych 

miesiącach było bardzo zróżnicowane. Największe dysproporcje występowały w przypadku 

wyrobów wędliniarskich, w październiku 1983 r. wynosiło 50%, a w grudniu 130%. 

Natomiast w pierwszym miesiącu 1984 r. dostawy te zrealizowano w ponad 330%. Władze 

miejskie tłumaczyły to tym, że do sprzedaży  przekazano kaszankę jęczmienną, która nie była 

objęta rozdzielnictwem. Zaznaczyć należy, że rozdzielnik mięsa dla miasta Kielce był 

realizowany w ok. 80%
560

. Na tej podstawie można uznać, że Kielce były uprzywilejowane na 

tle innych miast województwa kieleckiego pod względem ilości otrzymywanego mięsa. 

 

Tabela 26. Realizacja rozdzielnika w poszczególnych miesiącach w roku 1983 i 1984 w Kielcach 

Źródło: APK, PISiPAR-OD, sygn. 402, Protokół kontroli…, k. 50. 

 

 

W skali miesiąca w województwie kieleckim średnio wydanych było 916 tys. kart 

zaopatrzeniowych, upoważniających do zakupu mięsa i jego przetworów. W 1984 r. struktura 

dostaw mięsa dla województwa wynosiła 40% wędlin, 60% mięsa, z czego 30% stanowiło 

wołowe i cielęce, a 30% wieprzowe. Władze regionalne podkreślały, że przydziały towarów 

dzielonych centralnie były nieproporcjonalne dla województwa w stosunku do liczby 

ludności. W 1984 r. centralnym sterowaniem towarów do poszczególnych województw objęto 

93 pozycje towarów, pochodzących z importu i produkcji krajowej. Stanowiły one 40% 

ogólnej liczby towarów kierowanych na zaopatrzenie rynku krajowego. Pozostała część była 

dostępna dla handlu. Inne zasady rozdzielnictwa stosowane były w przypadku importowanego 

asortymentu, jakim były: herbata i kawa naturalna. Obowiązującym wskaźnikiem podziału 

tych artykułów było: kawa – miasto 70% udziału, wieś 30%, herbata – miasto 65% udziału  

                                                           
559

APK, WRN, sygn. 477, Informacja o stanie zaopatrzenia ludności w mięso, smalec i płatki 

zbożowe, k. 26; APK, PISiPAR-OD, sygn. 402, Protokół kontroli Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Przemysły Mięsnego, k. 41-42, 53, 64. 

560
APK, PISiPAR-OD, sygn. 402, Protokół kontroli…, k. 51. 

 

asortyment 

 

wykonanie planu 

październik 

1983 r. 

 

listopad 

1983 r. 

grudzień 

1983 r. 

styczeń 

1984 r. 

luty  

 1984 r. 

marzec 

1984 r. 

mięso 91,7% 83,1% 93,8% 90,8% 75,7% 80,4% 

wyroby 

wędliniarskie 
50% 57,4% 130% 338,2% 91,7% 87,1% 



205 
 

a wieś 35%
561

. Od 1 czerwca 1985 r. zniesiona została rejestracja kart zaopatrzenia, co 

umożliwiło mieszkańcom Kielc realizację zakupów w dowolnie wybranym sklepie na terenie 

miasta
562

. Według rozdzielnika, Kielce w 1986 r. otrzymały 39,3% (przy 39% – w 1985 r.) 

udziału w dostawach artykułów, będących w gestii WPHW, głównego uczestnika obrotu 

artykułami przemysłowymi na rynku kieleckim. Rozdzielnictwo obejmowało: odkurzacze, 

pralki, wirówki, automaty pralnicze, chłodziarki, kuchnie gazowe i elektryczne  

z piekarnikiem oraz telewizory z odbiorem czarno-białym
563

. Kielce w rozdzielniku 

wojewódzkim były także w kolejnych latach preferowane spośród pozostałych miast 

Kielecczyzny
564

. Przydział mięsa dla Kielc ogółem wynosił ponad 30% przydziału 

województwa kieleckiego, przy czym liczba mieszkańców miasta stanowiła 18,5% ogółu 

populacji Kielecczyzny
565

. 

 

Pomimo uprzywilejowanej pozycji Kielc, mieszkańcy zauważali różnice w poziomie 

zaopatrzenia miasta. W styczniu 1989 r. na posiedzeniu organizacji partyjnej Polskich Kolei 

Państwowych w Kielcach krytykowano występujące różnice w zaopatrzeniu między 

poszczególnymi rejonami kraju. Uczestnicy tego zebrania zwrócili uwagę na gorszy,  

                                                           
561

APK, WRN, sygn. 477, Informacja o stanie zaopatrzenia ludności w mięso, smalec, płatki zbożowe  

w ilościach wynikających z wydanych kart zaopatrzenia, k. 26-28; Informacja o rozdzielnictwie 

towarów, k. 330. 

562
APK, MRN, sygn. 234, Informacja Prezydenta…., bp. 

563
Tamże, [Pismo Henryka Bochacza przewodniczącego Komisji Zaopatrzenia Ludności, Drobnej 

Wytwórczości i Usług MRN w dniu 5 grudnia 1986 r.], bp. 

564
Zjawisko to występowało także w innych województwach. Pod koniec 1985 r. kontrola NIK 

ujawniła, że różnie był rozstrzygany tryb zaopatrzenia w towary ludności poszczególnych miast  

i gmin. Nie określano, kto był odpowiedzialny za prawidłowy podział towarów – Wydział Handlu 

Urzędu Wojewódzkiego czy Wojewódzka Organizacja Handlowa. Wpływało to bezpośrednio na 

obniżenie dyscypliny przy realizacji rozdzielnika, co skutkowało niekontrolowanym podziałem 

towarów wewnątrz województw oraz umożliwiało preferowanie niektórych rejonów.  S. Pawłowski, 

Centralne sterowanie dostawami towarów, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1986, nr 

10, s. 20. 

565
APK, MRN, sygn. 316, Poziom zaopatrzenia, bp; APK,  Zbiór Zbigniewa Rajcy z Kielc  (ZZR), 

sygn. 12, Notatki własne z 1989, k. 68,78. 
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w porównaniu z innymi miastami stan zaopatrzenia sklepów w artykuły przemysłowe  

i spożywcze
566

. 

 

2.5.2. „Handel wiązany” 

 

Władze Kielc w celu intensyfikacji skupu surowców wtórnych
567

 oraz umożliwienia 

kielczanom zakupu artykułów, które były powszechnie uznane za „atrakcyjne” (pasta do 

zębów, rajstopy, pończochy, papier toaletowy, żyletki) zainicjowały w 1982 r. akcję 

„sprzedaży wiązanej”. Polegała ona na tym, że za dostarczoną makulaturę można było 

zakupić deficytowe artykuły przemysłowe według następujących zamienników: 2 kg 

makulatury – rolka papieru toaletowego lub pasta do zębów, 3 kg makulatury – krem do 

golenia, 5 kg makulatury – skarpety męskie, 10 kg makulatury – rajstopy lub pończochy. 

Akcja prowadzona była w 10 punktach na terenie miasta. Za dostarczoną makulaturę klient 

otrzymywał pieniądze (5 zł za kg) oraz talon towarowy o podwójnej wartości w stosunku do 

oddanego surowca. Talony należało zrealizować w ciągu trzech miesięcy. Inicjatywa 

sprzedaży wiązanej spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród kielczan. W wyniku tych 

działań w okresie 1980-1981 WPHW skupiła 1240 kg makulatury, a kioski „Ruch” –  

16 130 kg makulatury
568

. Sprzedaż za makulaturę towarów deficytowych cieszyło się 

powodzeniem i dlatego też była prowadzona w kolejnych latach
569

. Podobne przedsięwzięcia 

                                                           
566

APK, Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Kielcach (KZ 

PZPR-WK), sygn. 43, Sprawozdanie z działalności Zakładowej Organizacji Partyjnej węzła PKP   

w Kielcach w dniach od 08 listopada 1988 do 30 stycznia 1989 r., k. 12. 

567
W Kielcach od 1980 r. organizowane były tzw. szklane niedziele. W tym dniu można było oddać do 

skupu puste butelki. Władze miejskie wyznaczając dzień skupu, kierowały się faktem,  

że obywatel w dniu poprzednim pije, a w niedziele może odnieść butelki. [brak inf. o aut.], Żywocik 

gospodarczy, „Życie Gospodarcze” 1980, nr 43, s. 8.  

568
 Zasady funkcjonowania „handlu wiązanego” nie były jednoznaczne. Pozwoliło to na dowolność   

w interpretacji. Przykładowo – RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Kielcach nie płaciła za makulaturę, 

ponieważ przyjmowała ją na zasadach darowizny od klientów. Uzyskane fundusze w ten sposób 

przekazywane były na cele społeczne, w tym na budowę szpitala dziecięcego w Kielcach. Można było 

makulaturę przekazać nieodpłatnie w kioskach „Ruchu” w zamian oferowano pastę do zębów, żyletki, 

rajstopy lub pończochy. [brak inf. o aut.], Jeszcze o makulaturze, „Słowo Ludu” 1982, nr 60, s. 4. 

569
APK, MRN, sygn. 209, Ocena funkcjonowania punktów skupu opakowań szklanych                                 

i surowców wtórnych na terenie miasta, k. 114; APK, WRN, sygn. 477, Protokół nr 4/83                                
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organizowały inne miasta w Polsce. Występowały różnice regionalne w wielkości oddawanej 

makulatury za poszczególne artykuły oraz rodzaj oferowanego towaru. Dla przykładu,  

w województwie suwalskim: papier toaletowy – 1 rolka za 1 kg makulatury, rajstopy  

damskie – 1 para za 6 kg makulatury (maksymalnie 3 pary), pasta do zębów – 1 tubka za 1 kg, 

majtki damskie – 1 para za 4 kg (maksymalnie 3 pary), szampon – 1 butelka za 2 kg, 

dezodorant – 1 opakowanie za 2 kg, żyletki – 1 sztuka za 2 kg (maksymalnie 10 sztuk), 

żarówki – 1 sztuka za 2 kg (maksymalnie 5 sztuk), talerze – 6 sztuk za 4 kg
570

.  

 

W 1983 r. wprowadzone zostały zmiany w sprzedaży za makulaturę w Kielcach. Zmieniono 

artykuły znajdujące się na liście tzw. zamienników. Usunięto pastę do zębów oraz krem  

do golenia, ponieważ według władz miejskich były one powszechnie dostępne w sklepach.  

W miejsce tego asortymentu miały być wprowadzone do sprzedaży dywany, halki, skarpety 

oraz sprzęt gospodarstwa domowego
571

. W kolejnych latach przybyło sklepów, które 

realizowały sprzedaż artykułów przemysłowych za talony. W 1985 r. w Kielcach „handel 

wiązany” prowadziło 28 placówek handlowych. Jednostki handlowe w Kielcach zrealizowały 

wówczas 75% talonów w stosunku do wszystkich wydanych. Posiadanie talonu nie 

gwarantowało zakupu deficytowych artykułów. Niekiedy „handel wiązany” kończył się wraz 

z oddaniem makulatury i otrzymaniem talonu. Niejednokrotnie ze względu na wszechobecny 

deficyt nie można było zrealizować uzyskanych bonów
572

.  

 

Problem z dystrybucyjną wielu artykułów przemysłowych powodował, że często nie można 

było zakupić tzw. zamienników w ramach sprzedaży za makulaturę. Niedostępne towary 

zastępowano innym asortymentem. W 1985 r. w Kielcach za talony w Domu Handlowym 

„Tęcza” można było nabyć pościel, kołdry, poduszki, chusteczki higieniczne oraz bieliznę 

damską i męską. Natomiast w sklepie, przy ówczesnym Placu Obrony Stalingradu (obecnie  

Plac Wolności) prowadzono sprzedaż dywanów, wykładzin oraz zasłon. W sklepie przy ulicy 

                                                                                                                                                                                     
z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła WRN                    

z posiedzenia odbytej w dniu 26 października 1984 r., k. 56; [brak inf. o aut.], Nowe zasady handlu 

wymiennego za surowce wtórne, „Słowo Ludu” 1982, nr 97, s. 6. 

570
[brak inf. o aut.], Towary, które można kupić wyłącznie za zdaną makulaturę, „Veto” 1982, nr 14,  

s. 13. 

571
APK, MRN, sygn. 111, Protokół nr 65/83,  k. 6. 

572
APK, MRN, sygn. 235, Informacja z uzyskanych wyników zbiórki i skupu surowców wtórnych  

za rok 1985 z terenu miasta Kielc, bp. 



208 
 

Sienkiewicza za talony można było nabyć śpiwory, materace, butle gazowe oraz kuchenki 

gazowe
573

.  

 

W 1989 r. w Kielcach zorganizowana została społeczna zbiórka makulatury. Można było 

oddać bezpłatnie lub sprzedać makulaturę (5 kg), co umożliwiało zakup jednej rolki papieru 

toaletowego. Zebrane pieniądze miały być przeznaczone dla Miejskiego Komitetu 

Narodowego Czynu Pomocy Szkole
574

. Choć było możliwe nabycie bez większych trudności 

papieru toaletowego w punktach skupu makulatury, to problem stanowiła różnica w cenach.  

W czerwcu 1989 r. na osiedlu Barwinek w Kielcach za rolkę papieru toaletowego trzeba było 

zapłacić 100 zł a w punkcie przy ul. Zgody już 155 zł. Kierownik Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych, wyjaśnił, że ceny zależą od dostawcy: 

Przedsiębiorstwo współpracuje z trzema zakładami papierniczymi, bo tylko w ten sposób 

można zapewnić ciągłość dostaw. […] Oczywiście można by zrezygnować ze współpracy  

z droższymi dostawcami, ale wtedy na papier trzeba by znowu „polować”, a ceny i tak by szły 

w górę
575

. 

 

2.5.3. Lista kolejkowa i zakupy na kredyt  

 

W sytuacji powszechnego deficytu, sposobem, który miał ułatwić zakup szczególnie 

artykułów przemysłowych, było stosowanie przez klientów tzw. listy społecznej. Kolejność 

osób w kolejce zapisywano. Każdy klient musiał stawić się o określonej porze i zgłosić swoją 

obecność przy odczytywaniu listy. Szczegółowe zasady funkcjonowania listy były ustalane 

przez tzw. komitet kolejkowy. Po 13 grudnia 1981 r. decyzją ministra handlu listy społeczne 

zostały likwidowane. W sklepach nie były one uznawane przy zakupie artykułów. Zasady 

sprzedaży towarów deficytowych w jednostkach handlu detalicznego, jak pralki, lodówki, 

telewizory odbywały się na zasadach kolejności przybycia klienta do sklepu. Ustalane 

natomiast listy przez komitety kolejkowe były uznawane za bezprawne działanie
576

. Do grupy 
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klientów, która mogła w uprzywilejowany sposób nabywać artykuły przemysłowe należeli 

rolnicy dostarczający swoją produkcję do punktów skupu oraz młode małżeństwa  

i osoby samotnie wychowujące dzieci, korzystały ze specjalnych kredytów tzw. kredytów 

„MM”
577

. Zakup mebli i artykułów takich jak sprzętu AGD, dywanów oraz pościeli dla 

młodych małżeństw miał ułatwić udzielany im kredyty „MM”. Jednak, aby zrealizować ten 

kredyt trzeba było się zapisać w odpowiednim sklepie. Następnie czekać na towar, niekiedy 

cały rok, a nawet dłużej. Dostarczany asortyment był dzielony w sklepach między 

posiadających kredyty „MM”, a pozostałych klientów w proporcjach 1:1. Wielkość dostaw 

nie pozwalała jednak na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Zakup mebli przez kielczan był  

w 1982 r. znacznie trudniejszy niż w roku poprzednim. W tym czasie na liście „MM” sklepu 

WPHW znajdowało się 1780 osób, a kolejka wciąż się wydłużała. Na realizację tych zapisów 

trzeba było czekać około trzech lat. Zakup mebli nie tylko utrudniały długi czas oczekiwania, 

ale także ceny. W 1982 r. znacznie podrożało wyposażenie mieszkań, przykładowo regały  

i szafa „Bieszczady” kosztowały 34 tys. zł (przed podwyżką 22 tys. zł). Asortyment był 

zazwyczaj uzupełniany 2-3 razy w miesiącu. Nierzadko, co dwa miesiące
578

. 

          

Po uzyskaniu kredytu „MM” małżeństwo dokonywało rejestracji wybranych artykułów  

w sklepie. Następnie należało, co pewien czas potwierdzać rejestrację, aby nie zostać 

wykreślonym z listy oczekujących. W 1982 r. młode małżeństwa, nie miały możliwości na 

„kredytowy” zakup wybranego asortymentu pomimo, że 50% każdej dostawy do sklepu było 

przeznaczane na realizację tego przedsięwzięcia. Termin oczekiwania, aby nabyć niektóre 

towary mógł trwać nawet do 7 lat
579

. Zapisy obowiązywały nie tylko na meble, ale również na 

artykuły gospodarstwa domowego. W 1983 r. w Kielcach lista obejmowała pralki 

automatyczne, lodówki, maszyny do szycia itp. Na listę wpisać się było można w każdy 

poniedziałek o 18.30. Następnie w ten sam dzień tygodnia, aby nie zostać z niej skreślonym, 

trzeba było „potwierdzić” swoją obecność przez podpisanie listy. Jeśli klient zbliżył się do 

numeru 100, musiał przychodzić do sklepu codziennie i „dyżurować”, również w nocy. 

                                                           
577

Osoby samotnie wychowujące dzieci zostały objęte kredytem „MM” od 1980 r. Uchwała RM z dnia 

22 września 1980 r., zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla młodych 

małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego. M.P. nr 24 poz. 133. 
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B. Kozieł, Gdzie kupić meble,  „Echo Dnia” 1982, nr 166, s. 3. 
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APK, WRN, sygn. 484, Ocena sytuacji gospodarczej województwa za 1982 rok, k. 10; [brak inf.  

o aut.], Ogłoszenie, „Słowo Ludu” 1983, nr 188, s. 4. 
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Zaznaczyć należy, że nawet w przypadku listy kolejkowej, pierwszeństwo miały młode 

małżeństwa oraz osoby otrzymujące pierwsze samodzielne mieszkanie. 

 

W kolejce do zakupu pralki automatycznej czekało 200 osób. W odpowiedzi udzielonej  

w jednym z artykułów prasowych ze stycznia 1983 r. – na pytanie ile się czeka na zakup 

asortymentu z listy, jedna z osób stwierdziła, że szybko idzie, ja zapisałam się w październiku 

– teraz jestem już sześćdziesiąta. Ewentualne zmiany na liście, czyli zmniejszenie liczby 

oczekujących były wynikiem tego, że nastąpiła większa dostawa towaru do sklepu lub  

na skutek czyjejś rezygnacji
580

.  

 

W 1983 r. wojewoda kielecki uchylił zarządzenie o wydawaniu zaświadczeń z tytułu 

otrzymania pierwszego mieszkania, które uprawniały do zakupu wyposażenia do domu. 

Decyzja ta w opinii wojewody była podyktowana tym, że w wielu przypadkach osoby 

otrzymujące pierwsze mieszkania jednocześnie korzystały z kredytu „MM”. Ponadto 

wynikało to z wstrzymania przez banki (10 lutego 1983 r.) udzielania kredytów  

dla młodych małżeństw, z wyjątkiem rodzin, które otrzymały pierwsze mieszkanie oraz osób 

wychowujących samotnie dzieci
581

. Jak się wydaje najważniejszą przyczyną był brak 

większości artykułów, które przysługiwały w ramach otrzymywanego kredytu.  

 

Kolejnym z rozwiązań na „szybszy” zakup była możliwość nabycia wybranych artykułów  

na raty. Uspołecznione jednostki handlowe i usługowe otrzymały spis towarów, które 

podlegały sprzedaży ratalnej. Na liście tej znalazły się wszelkiego rodzaju meble, sprzęt 

radiowy, telewizory
582

, odzież skórzana i futrzana z nutrii i lisów, dywany ze 100% wełny. 

Kredyt udzielany był każdemu, w wysokości 6-krotnych poborów. Cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Tylko od 20 do 30 października zawartych zostało 119 umów 
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B. Kozieł, Nocne czuwanie, czyli jak zdobyć lodówkę, „Echo Dnia” 1983, nr 18, s. 1-2; A. Jarosz,  

Do poniedziałku!, „Słowo Ludu” 1983, nr 33, s. 4.  
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było na jedną z dwóch list przed sklepem „WZT” przy ul. Mielczarskiego w pierwszą niedzielę 

miesiąca. J. Kania, Gra w kolory, „Echo Dnia 1989, nr 18, s. 1. 
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kredytowych (oddział PKO obsługiwał miasto Kielce oraz tereny byłego powiatu kieleckiego 

oraz jędrzejowskiego). Posiadanie książeczki kredytowej stanowiło tylko „otwarcie drzwi  

do sklepu”, w których często brakowało poszukiwanego towaru. Świadczyła o tym liczba 

osób zgłaszających się do PKO w celu przedłużenia terminu ważności książeczek 

kredytowych. Było to podyktowane tym, że klienci nie mogli dokonać zakupu. W każdym 

sklepie obok książki skarg i zażaleń  wywieszano listę towarów objętych sprzedażą ratalną
583

.  

 

W 1986 r. wprowadzono nowe zasady w przyznawaniu kredytu dla młodych małżeństw  

i osób samotnie wychowujących dzieci. Zmieniono wysokość kredytu oraz dodano do listy 

nowe artykuły przemysłowe
584

. W latach 80. XX w. zasady przydzielania kredytów „MM” 

były nowelizowane 11 razy, w tym trzy razy zmieniano wysokość kredytu. W latach 1978-

1981 pożyczka wynosiła od 15 do 50 tys., natomiast w latach 1982-1985 do  

150 tys. zł
585

. Kolejną podwyżkę kredytu ogłoszono w 1986 r. i wynosiła już 200 tys. zł. 

Ostatnia podwyżka została przeprowadzona w 1988 r. i wówczas kredyt dla młodych 

małżeństw wynosił maksymalnie 300 tys. zł
586

. Modyfikacje w wysokości przyznawanego 

kredytu nie były tylko efektem zmian w zarobkach małżonków, ale także rosnącej inflacji.  

W latach 80. XX w. lista artykułów przemysłowych, które można było nabyć na podstawie 

kredytu dla młodych małżeństw była zmieniania dwukrotnie – w 1984 i 1986 r.  
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W 1988 r. w niektórych kieleckich sklepach wprowadzono sprzedaż na tzw. przedpłaty. Na 

liście artykułów, które można było nabyć na zasadach przedpłaty znalazły się telewizory, 

meble, pralki, a nawet sedesy. Klient płacił za wybrany towar i czekał aż do sklepu zostanie 

dostarczony. Przy zakupie na przedpłaty obowiązywała cena artykułu w chwili jego odbioru. 

Często na skutek długiego oczekiwania na realizację zamówienia, cena zakupionego towaru 

ulegała zmianie. Powodowało to niekiedy powstanie rozbieżności w cenach. Wówczas przy 

odbiorze należało dopłacić powstałą różnicę. Przedpłaty były realizowane także  

w: Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach
587

.  

 

2.6. Możliwości nabywcze kielczan w latach 1980-1989 

W latach 80. XX w. do podstawowych trudności w handlu należało pozyskanie towarów  

od producentów. Ponadto przedsiębiorstwa handlowe borykały się z problemem                    

w egzekwowaniu odpowiedniej jego jakości oraz dotrzymania wyznaczonych terminów, 

zawartych w umowach z producentami. W tej sytuacji zaopatrzenie handlu opierało się na 

doraźnych transakcjach. Trudności występowały także w przemyśle spożywczym,  

a wprowadzenie nowych artykułów spożywczych na rynek było znacznie utrudnione. 

Wynikało to z przewlekłości w postępowaniach administracyjnych. Uzyskanie zgody  

na podjęcie produkcji nowego artykułu trwało ponad rok. Do jednej z głównych przyczyn  

w utrzymaniu dynamiki produkcji należały braki części zamiennych do maszyn i urządzeń  

w zakładach
588

.  

 

Warto także odpowiedzieć na pytanie: jakie było zaopatrzenie Kielc na tle województwa oraz 

czy występowały charakterystyczne cechy z aprowizacją miasta? Rozważane będzie również 

zagadnienie deficytów artykułów spożywczych, przemysłowych i sytuacja zaopatrzeniowa. 

Udział województwa kieleckiego w produkcji rynkowej w skali kraju w 1982 r. stanowił 

zaledwie 17%. W 1989 r. wkład Kielecczyzny nie przekroczył 18%. Większość 

przedsiębiorstw krajowych, szczególnie produkujących artykuły deficytowe starało się 

zatrzymywać jak największą ilość finalnego towaru, który przeznaczany był  
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E. Tańska, Handel obietnicami, „Echo Dnia” 1989, nr 49, s. 5. 
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na eksport lub na wymianę handlową z innymi zakładami. W opinii władz miejskich, kielecki 

handel był mało konkurencyjny względem krajowego rynku zaopatrzeniowego. Wynikało to 

ze struktury przemysłu, jaki występował w województwie kieleckim. Otóż 80% 

wytwarzanego asortymentu miało charakter inwestycyjno-zaopatrzeniowy, czyli 

produkowano specjalistyczne maszyny, urządzenia oraz surowce, półfabrykaty 

wykorzystywane w produkcji
589

. Pozyskanie asortymentu poza rozdzielnikiem dla 

województwa kieleckiego było trudne ze względu na fakt, że zakłady nie nastawiały się na 

produkcję rynkową. Podmioty państwowe, które zajmowały się wytwarzaniem asortymentu 

spożywczego lub przemysłowego przeznaczały na rynek kielecki tylko 20% swojej produkcji. 

W Kielcach tego typu zakładów funkcjonowało 22
590

.  

 

2.6.1. Pomoc humanitarna po wprowadzeniu stanu wojennego 

 

Minister handlu wewnętrznego 23 lipca 1981 r. podjął decyzję o zmniejszeniu przydziałów 

mięsa, jednocześnie zapowiadając podwyżkę cen żywności. W lipcu 1981 r. podczas obrad 

Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” uczestnicy stwierdzili, że społeczeństwo 

jest na granicy wytrzymałości. Ludzie nie mają co jeść, rośnie prawdopodobieństwo wybuchu 

społecznego niezadowolenia
591

. Zmniejszenie przydziałów żywności na kartki i pogorszenie 

się zaopatrzenia sklepów przyczyniło się do zorganizowania przez związkowców protestów  

w formie tzw. marszy głodowych. 30 lipca w Łodzi zorganizowano największy protest,  

w którym udział wzięły włókniarki z zakładów łódzkich oraz delegacje z Bełchatowa, Kutna, 

Strykowa i innych miejscowości. Akcje protestacyjne prowadzone były także w wielu innych 

miastach Polski, jak: Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Kutnie, Zelowie, Łasku
592

. Po 
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ogłoszeniu stanu wojennego
593

 w kolejnych dniach zachodnioniemiecka telewizja 

informowała o internowaniu działaczy „Solidarności” i pustych półkach sklepowych
594

. Prasa 

w RFN publikowała w latach 1981-1982 reportaże z Polski o dramatycznych brakach 

żywności po wprowadzeniu stanu wojennego. Z tygodnia na tydzień rosła pomoc 

humanitarna. W ciągu jednego dnia wysłano do Polski 30 000 paczek z różnych części 

Europy. Poza paczkami do Polski kierowano transporty z cukrem, margaryną, mlekiem  

w proszku, proszkiem do prania, lekami oraz papierosami. Dary napływały z krajów 

zachodniej Europy, USA, Kanady oraz Australii. Polacy dostarczane paczki nazywali 

„zrzutami”. Przesyłane były pocztą, transportem samochodowym oraz koleją. W ciągu trzech 

miesięcy 1982 r. dary były półtora razy większe niż w całym 1981 r. Za przykład może 

posłużyć transport holenderski z 20 – tonowym załadunkiem, który wysłano do Sulejówka. 

Były to dary pochodzące ze zbiórki Polonii – konserwy, kawa, pomarańcze, mąka kartoflana, 

kilka ton ziemniaków i buraków, ponadto odzież, kożuchy i obuwie. Na wiadomość  

o transporcie darmowej żywności i odzieży z zagranicy, ustawił się tłum ludzi. Zamknięte 

zostały sklepy. Taka pomoc budziła ogromne poruszenie i zainteresowanie wśród lokalnej 

społeczności, do której była ona kierowana
595

. Część darów żywnościowych napływających  

z zagranicy kierowana była przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej do Wydziałów 
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Zdrowia Urzędów Wojewódzkich. Następnie dary rozdzielane były przez specjalnie 

powołane komisje lekarzy wojewódzkich i następnie wysyłane do adresatów. Zdecydowana 

większość osób i organizacji pozarządowych, przekazująca dary zastrzegała sobie prawo 

wskazania, do kogo mają trafić paczki. Taki warunek miał zagwarantować darczyńcom, że 

dary zostaną przekazane potrzebującym
596

. Rejestracją i dystrybucją darów, które były 

przeznaczone dla szpitali, zakładów opiekuńczych i wychowawczych, a podlegających 

resortowi zdrowia lub oświaty w Kielcach zajmował się dyrektor Domu Opieki Społecznej 

dla Dorosłych. Niekiedy wysłane transporty z darami trafiały na sklepowe półki. Tak działo 

się w przypadku transportu konserw rybnych, których nikt nie chciał przyjąć, uznając je za 

towar małowartościowy
597

. W wypowiedzi jednego z pracowników Ministerstwa Zdrowia,  

w którym znajdowało się tzw. centrum dyspozycyjne pomocy z zagranicy można było 

usłyszeć, że o nic nie prosiliśmy ani nie prosimy, ale chętnie przyjmujemy, co mam dają
598

. 

Przed wprowadzeniem stanu wojennego do Polski przysyłano co roku od miliona do półtora 

miliona paczek z zagranicy. Lawina ruszyła po sierpniu, kiedy to echa ówczesnych wydarzeń 

znalazły swoje odbicie na łamach prasy zagranicznej. Artykułom prasowym towarzyszył 

ożywiony „ruch paczkowy”. Pomoc humanitarna z zagranicy była barometrem tego, jak  

o Polsce pisano. Tylko w ostatnim kwartale 1980 r. przysłano tak dużo paczek, że 

sparaliżowało to sieć dystrybucyjną. Wartość przeciętnej paczki była szacowana na ok. 30 

dolarów. W paczkach głównie było jedzenie, środki higieny osobistej i odzież (przeważnie 

używana). Paczki nadawane z Republiki Federalnej Niemiec (RFN) stanowiły ¾ wszystkich 

wysyłek, natomiast pozostałe głównie ze Szwecji. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że 

oba kraje zwolniły nadawców paczek do Polski z opłat
599

. Ponadto nadawcami paczek były 

Polonia zamieszkująca Stany Zjednoczone, Holandię, Belgię, Wielką Brytanię, Francję  

i Jugosławię oraz Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). Co druga 

zachodnioeuropejska paczka była adresowana na Śląsk, do południowej i zachodniej Polski 

oraz na Wybrzeże i do Warszawy. Przesyłki z RFN i Austrii w 80%  adresowane były na 
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Konkretne wskazanie, do kogo paczki miały trafić, często wynikało z faktu, że nadawcami byli 

Polacy mieszkający zagranicą, a którzy posiadali rodzinę, bliskich w kraju. J. Konieczna,  

Z wyciągniętą ręką, „Prawo i Życie” 1982, nr 8, s. 4. 

597
[brak inf. o aut.], Jak dzielone są dary?, „Słowo Ludu” 1982, nr 20, s. 6. 

598
 W. Pawłowski, Zrzuty, „Polityka” 1982, nr 10, s. 3. 

599
8 lutego 1982 r. weszła w życie decyzja Bundestagu o czasowym zwolnieniu z opłat paczek 

nadawanych pocztą do Polski. A. Riechers, Pomoc dla Solidarności. Przykłady pomocy 

zachodnioniemieckiego społeczeństwa i państwa w latach 1980-1982, Warszawa 2006, s. 18. 
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Górny Śląsk. Natomiast we wschodniej części kraju, wyłączając podlaskie tereny tzw. 

dolarowe, rozciągała się „biała plama”. Pełnomocnik ministra ds. przewozu i wymiany poczty 

z zagranicą podkreślił, że przesyłki te były dla państwa dochodowym interesem, ponieważ  

w zależności od wagi, poczta otrzymywała trzy, cztery dolary w ramach tzw. udziałów 

końcowych. Skala zjawiska przesyłkowego była na tyle duża, że wymagała powołania 

specjalnej instytucji nadzorującej jej funkcjonowanie, czyli eksportu usług
600

. Swój udział  

w dostarczaniu przesyłek miał Pewex. Przeciętnie przedsiębiorstwo wysyłało 150 tys. 

przesyłek w roku. W 1980 r. przekroczyło 200 tys., a w 1982 r. nadano paczek już pół 

miliona, co przyniosło firmie 8 mln dolarów zysków. Wśród zleceniodawców przeważali 

Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, Niemcy z RFN, Francuzi i Szwedzi. Paczki 

wysyłane były podobnie, jak w przypadku przesyłek zagranicznych do województw: 

krakowskiego, katowickiego, warszawskiego, opolskiego, wrocławskiego, poznańskiego  

i białostockiego oraz całe Podkarpacie. W przeważającej większości zamawiane zamawiano 

artykuły spożywcze, kosmetyki i tkaniny. Poza Pewex-mi, aktywna działalność firm 

kurierskich była wyrazem rosnącej pomocy zagranicznej dla Polski
601

. W pośrednictwo  

w przekazywaniu darów z zagranicy zaangażował się także Kościół katolicki. Pomoc 

charytatywną realizowała Komisja Charytatywna Episkopatu Polski
602

. Akcja żywnościowa 

miała być traktowana, jako pomoc krótkofalowa. Otrzymywane dary były 

rozdysponowywane między parafian. Pomoc żywnościową dostarczała rzymsko-katolicka 

kościelna instytucja charytatywna z USA Catholic Relief Services (CRS). W 1981 r. 

przekazywała transporty mleka, masła, sera, mąki oraz oleju jadalnego. Pomoc CRS była 
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W. Pawłowski, Zrzuty…, s. 3-4;  J. Ruszar, Szukamy ajenta, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 8,  

s. 5. 
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W. Pawłowski, Zrzuty…, s. 5. 
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Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, kościół katolicki powołał do życia Prymasowski 

Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Podobne komitety powstały we  

wszystkich diecezjach pod patronatem biskupów, jako Biskupie Komitety Pomocy Potrzebującym. 

Organizacja została powołana do udzielania pomocy internowanym i ich rodzinom. Komitet  

w Kielcach obejmował w zasadzie całe województwo kieleckie – diecezję. Pomoc była organizowana 

poprzez przygotowanie paczek z żywnością, odzieżą oraz lekami. Towary Komitet otrzymywał 

częściowo z darów z zagranicy. Pomocy udzielali także rolnicy z Kielecczyzny, dostarczali 

przykładowo ziemniaki i jabłka. Relacja Danuty Papaj, w: „Przeciw komunie”. Relacje działaczy 

NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego (1980-1989), 

opracowanie: M. Grosicka, K. Polit, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce- Kraków, 2014, s. 351-353. 
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dostosowana do zasad rozdziału darów z puli rządowej USA, a więc dary musiały być 

pakowane w workach 25 kg, które były wręczane rodzinom. W grudniu 1981 r. delegat CRS 

podpisał w Warszawie porozumienie z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej  

w sprawie przesyłania do Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski 38 tys. ton żywności, 

odzieży i lekarstw. Pewna część transportu żywności była sfinansowana przez fundację 

Jurzykowskiego
603

. Dary pochodzące z tej puli miały być w całości przeznaczone dla dzieci  

z domu dziecka. Jednak z uwagi na ogólną trudną sytuację w kraju zakres udzielanej pomocy 

rozszerzono na inne placówki. W 1982 r. dary przekazano do kieleckich domów dziecka, 

przedszkoli, internatów, żłobków, szpitali dziecięcych, w postaci transportu sera i masła. 

Zgodę na przyjęcie artykułów pochodzenia zagranicznego przez Kurię Diecezji Kieleckiej 

wydał Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
604

. 

 

Wobec ogromnego braku leków, szpitale placówki zwracały się do Komisji Charytatywnej 

Episkopatu Polski z prośbą o ich sprowadzenie. Od lipca 1981 r. Komisja podjęła się 

sprowadzania lekarstw z zagranicy w formie darów. Otrzymywane medykamenty oraz sprzęt 

medyczny były przekazywane bezpośrednio do szpitali na terenie danej diecezji. W wielu 

diecezjach powstały punkty rozdziału lekarstw dla szpitali. Pozyskane środki lecznicze były 

dokładnie spisywane w postaci listy, którą następnie przekazywano do szpitali. 

 Na tej podstawie placówki zwracały się do punktu rozdzielczego, aby otrzymać leki  

z listy. W Kielcach taki punkt funkcjonował przy ul. Grunwaldzkiej. Władze były pozytywnie 

nastawione na pomoc z zagranicy, a przynajmniej jej nie odrzucały. Można tą przychylność 

zaobserwować na podstawie propozycji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, która 

proponowała, żeby w diecezjach, gdzie nie było odpowiednio zorganizowanych punktów, 

przyjęte lekarstwa przez Kościół, oddawać aptekom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

                                                           
603

Alfred Jurzykowski (1899-1966) – przedsiębiorca. Jako pierwszy do Brazylii sprowadził  

z Niemiec ciężarówki Mercedes Benz. Wraz jedną z niemieckich firm zbudował fabrykę autobusów  

i ciężarówek „Mercedes”. W 1960 r. założył w Stanach Zjednoczonych „Fundację Jurzykowski”, 

która wspierała polskich, brazylijskich studentów, uczonych, artystów, działaczy kultury.  

Z. Malczewski, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (2007-2010), Warszawa 2010,  

s. 16. 

604
ADK, sygn. OE-2/22, Tymczasowa instrukcja dla duszpasterzy w sprawie żywnościowej pomocy    

z zagranicy luty 1981, k. 3; Informacje na 181 KPE. Warszawa 25-26 grudnia 1981, k. 8-9; 

Zaświadczenie, k. 14; 
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w Kielcach. W czasie trwania stanu wojennego, ciężarówki z Essen (miasto w zachodniej 

części Niemiec) wyruszały do Polski, co dwa tygodnie. Caritas diecezji Essen wniósł 

największą pomoc, ponieważ Nadrenia Północna-Westfalia miała z Polską największe więzi 

poprzez ludność napływową polskiego pochodzenia w Zagłębiu Ruhry
605

. W 1982 r. Komisja 

Charytatywna Episkopatu stwierdziła, że pomoc zagraniczna dla Polski odnotowała 

gwałtowny spadek. W RFN w miesiącu lutym 1982 r. na konto Deutsche Caritas Verband na 

ten cel wpływało codziennie ponad 100 000 marek niemieckich, zaś w ostatnich tygodniach 

kwietnia 20 000 marek niemieckich. Powodem spadku w przekazywaniu datków był brak 

zainteresowania politycznego Polską. Sprawa Polski zeszła z pierwszych stron gazet  

i narastało przekonanie, że w kraju doszło do normalizacji sytuacji żywnościowej, ponieważ 

przed sklepami nie pojawiały się już kolejki, a na półkach sklepowych coraz częściej widać 

było towar niewyprzedany
606

. 

 

Skalę udzielanej pomocy przedstawia tabela 27. W 1981 r. nadesłano do Diecezjalnego 

Oddziału Komisji Charytatywnej Episkopatu w Kielcach 4 transporty z darami 

zagranicznymi, a rok później było ich już 392. Do Kielc w 1982 r. wysłanych było 277 

transportów z żywnością, odzieżą, środkami higieny i lekami. Ponadto w tym czasie nadano 

do diecezji kieleckiej 500 różnych paczek z darami
607

. W 1983 r. nastąpił spadek w liczbie 

wysyłanych darów do 147 transportów.  

 

Tabela 27. Wykaz transportów zagranicznych nadesłanych do diecezji kieleckiej w latach 1981-1989 

lata ilość transportów waga (w tonach) 

1981 4 33,11 

1982 392 60,00 

1983 147 3 980,61 

1984 393 41 024,67 

1985 364 67 535,40 

1986 60 18 086,13 

1987 48 733,65 

1988 45 4 130,17 

1989 100 27 975,47 

Razem 1553 163 559,20 

Źródło: Księga jubileuszowa Caritas Diecezji Kieleckiej 25 lat w służbie bliźnieniu, Kielce 2014, s. 27. 
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B. Cöllen, Pomoc niemieckiego Caritasu, w: Pomoc dla Polski…, s. 51. 

606
ADK, sygn. OE-2/22, Informacja dla diecezjalnych dyrektorów charytatywnych w sprawie 

rozdziału lekarstw pochodzenia zagranicznego, Katowice 30 stycznia 1982, k. 16-17; Informacja na 

1984 KPE, Jasna Góra, 3-4 maja 1982, k.20-21. 

607
Tamże, sygn.OE-7/15, Ogólny wykaz „rozdawnictwa” darów zagranicznych w roku 1982,  k. 33. 
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Władze wojewódzkie przyznały, że poprawa sytuacji zaopatrzeniowej szpitali w 1982 r. była 

możliwa dzięki przekazanej znacznej ilości leków. Głównie za sprawą darów otrzymywanych 

ze źródeł Caritasu. Wśród władz wojewódzkich pojawiały się także opinie, że przesyłane dary 

z zagranicy to działalność, która obraża polskie społeczeństwo. Ponadto pojawiały się głosy, 

że wraz z przesyłkami dostarczane były ulotki z informacjami o „wrogiej tematyce”. 

Podkreślano tym samym, ze z jednej strony zachód wprowadził sankcje gospodarcze,  

a z drugiej przesyła dary do Polski
608

.  

 

2.6.2. Pracownicze ogródki działkowe – więcej niż rekreacja 

 

Historia ogrodnictwa działkowego w Polsce jest tematem prawie niezbadanym. Literatura na 

ten temat obejmuje zagadnienia poradnictwa, historię poszczególnych ogrodów, historię 

ruchu działkowego na ziemiach polskich oraz szeroko rozumianą działalność współczesnych 

ogródków działkowych. Na uwagę zasługuję praca Anny Pawlikowskiej-Piechotki  

pt. „Tradycja ogródków działkowych w Polsce”
609

. Zdecydowana większość publikacji,  

to specjalistyczne opracowania dotyczące upraw, pielęgnacji i ochrony roślin. Należy także 

wymienić publikację, opisującą fenomen ogródków działkowych z perspektywy 

antropologicznej, autorstwa Małgorzaty Szczurek i Magdaleny Zych pt. „Dzieło-działka”
610

. 

Podkreślić należy, że brak jest opracowań na temat ogrodnictwa działkowego po 1945 r.,  

a szczególnie po 1981 r.
611

  

 

Dystrybucją warzyw i owoców na ternie województwa kieleckiego zajmowały się 

spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie, spółdzielnie spożywców „Społem”, gminne 

spółdzielnie „SCh” oraz handel prywatny. Pozyskiwane owoce i warzywa pochodziły od 
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APK, WRN, sygn. 511, Realizacja programów operacyjnych, k. 74; Protokół nr 8/82                                  

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury Fizycznej i Turystyki WRN w Kielcach  

w dniu 27 października 1982 r., k. 534; ADK, sygn. OE-7/15, Ogólny wykaz „rozdawnictwa” darów 

zagranicznych w roku 1982, k. 33. 
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A. Pawlikowska-Piechota, Tradycja ogródków działkowych w Polsce, Gdynia 2010. 
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M. Szczurek, M. Zych, Dzieło-działka, Kraków 2012. 
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Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. powołała do życia samodzielne i samorządną organizację Polski 

Związek Działkowców. Zrzeszała ona wszystkie ogrody działkowe funkcjonujące wówczas pod 

kontrolą związków zawodowych. Dz. U. nr 12, poz. 58.  
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producentów z terenu województwa kieleckiego, a także z rejonu Warszawy, Sandomierza 

oraz Grójca
612

.  

 

Sytuacja gospodarcza w latach 80. XX w. wymusiła na władzy poszukiwania rozwiązań  

dotyczących powszechnego deficytu artykułów spożywczych. Jednym ze sposobów było 

umożliwienie społeczeństwu hodowania zwierząt na terenie pracowniczych ogródków 

działkowych, ponadto działkowcy uzyskali prawo do sprzedaży własnej produkcji. Decyzja ta 

przyczyniła się do tego, że ogródki działkowe stały się ważnym uzupełnieniem  

w zaopatrzeniu miejscowego rynku oraz „samozaopatrzenia” mieszkańców miast, w tym 

Kielc. Uchwała Prezydium Polskiego Związku Działkowców (PPZD) z 6 stycznia 1982 r. 

umożliwiła rozwój hodowli zwierząt, co w praktyce pozwalało użytkownikom na hodowanie 

królików i kur w ogródkach w celu zaspokojenia własnych potrzeb oraz na sprzedaż. 

Rozwiązanie to było podyktowane trudną sytuacją rynkową, która charakteryzowała się 

deficytem towarów, w szczególności mięsa. Wymienione króliki
613

 i drób miały być dla 

społeczeństwa substytutem mięsa wieprzowego i wołowego. Skupem nadwyżek zajmowała 

się GS „SCh”
614

.  

 

W latach 80. XX w. nastąpił wzrost powierzchni pracowniczych ogródków działkowych, co 

spowodowało zwiększenie uprawy owoców i warzyw. Stanowiły one znaczny udział  

w ogólnym bilansie produkcji artykułów żywnościowych. W 1982 r. warzywa z działek 

pracowniczych stanowiły 6,15% ogólnej produkcji warzyw w kraju, a owoce 10,8%. W tym 

samym roku zanotowano, także wzrost zainteresowania chowem drobnego inwentarza na 

działkach. Ocenia się, że ok. 20-30% nadwyżek sprzedanych było w sposób oficjalny. Mięso 

z królików w większości przypadków było sprzedawane przez działkowców indywidualnie. 

Spowodowane było to uzyskaniem wyższych cen na wolnym rynku. Nadwyżki ogrodnicze 

skupowane były przez wyznaczone sklepy WSOiP i WSS „Społem”. Sprzedaży produkcji 

                                                           
612

APK, WRN, sygn. 480, Informacja w zakresie produkcji i zaopatrzenia rynku w owoce i warzywa,  

k. 268.  

613
Działkowcy mogli trzymać na terenie swoich działek do 20 sztuk królików w celu 

samozaopatrzenia w mięso oraz na sprzedaż. E. Zontek, Chów królików na działkach, „Działkowiec” 

1982, nr 1-3, s. 31.  

614
APK, MRD, sygn. 43, Wystąpienie wiceministra Rajmunda Pastuszki, k. 38; Archiwum Polski 

Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski (APZDOZŚ), „Biuletyn Polski Związek 

Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1983, nr 2/6, s. 18-19.  
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własnej do wymienionych placówek handlowych dokonywali działkowicze  

w województwach: koszalińskim, lubelskim, łódzkim i kieleckim. Działkowicze sprzedawali 

nadwyżki także na stoiskach, które organizowane były bezpośrednio na targowiskach  

i w miejscach wyznaczonych na terenie większych miast (Poznań, Katowice, Koszalin, 

Kielce, Częstochowa). Wśród działkowców ta forma sprzedaży była bardzo 

rozpowszechniona. W 1982 r. produkcja w ogrodach działkowych, poza zaopatrzeniem 

samych działkowców, dała nadwyżkę w wysokości 20% owoców i warzyw
615

. W dwóch 

kolejnych latach ok. 20-25% warzyw i owoców uzyskanych z ogródków działkowych trafiała 

na rynek jako nadwyżka. Dzięki tej „nadprodukcji” struktura zaopatrzenia została 

wzbogacona
616

. Działki pracownicze były przydzielane zgodnie ze statutem związku, przede 

wszystkim rodzinom wieloosobowym, niezamożnym, samotnym matkom oraz młodym 

małżeństwom. W województwie kieleckim w 1983 r. najwyższy odsetek użytkowników 

działek stanowili robotnicy – 47,8%, a także pracownicy na stanowiskach umysłowych – 

28,6%. Na terenie Kielc w latach 1980-1983 przekrój socjalny użytkowników działek 

przedstawiał się następująco: 47,7% – stanowili robotnicy, a 30,6% – działkowcy na 

stanowiskach nierobotniczych. Wśród tych dwóch grup znajdowali się również renciści  

i emeryci, ich udział wynosił 17,3%. W Kielcach w 1984 r. było 9399 działek, a ich średnia 

powierzchnia wynosiła od 300 do 500 m
2
. W województwie kieleckim w 1985 r. o przydział 

działek ubiegało się ok. 9500 rodzin pracowniczych
617

. Działka była „towarem” równie 

deficytowym jak mieszkanie. W 1985 r., podobnie, jak w ubiegłych latach, najwięcej 

użytkowników działek było wśród robotników – 40,8%, następnie 33,4% stanowili 
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 W skali kraju średnia produkcja z jednej działki wynosiła: owoce  – 220 kg, króliki – 3,0 kg, kury – 

1,4 kg oraz miód – 0,5 kg. H. Gajos, Wzorowy działkowicz na idealnej działce, „Perspektywy” 1982, 

nr 7,  s. 9 

616
APZDOZŚ, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1982, nr 4,                 

s. 16-17; APZDOZŚ, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1984,  

nr 3/11, s. 4; K. Kondrecki, Rozwój pracowniczych ogródków działkowych jeden z najważniejszych 

zadań PZD,  „Działkowiec” 1982,  nr 1-3, s. 3.  

617
APZDOZŚ, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1984, nr 3/11, 

s. 28; APK, KW PZPR, sygn.  3919,  Ocena rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych na terenie 

województwa kieleckiego, Tabela nr 1, 2, 6,  k. 48, 57-58, 62. 
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działkowcy zatrudnieni na stanowiskach umysłowych. Wśród użytkowników działek odsetek 

emerytów i rencistów wynosił 21,5%
618

. 

 

Na podstawie ustaleń ogólnopolskich
619

 oraz powyżej przytoczonych danych należy 

stwierdzić, że województwo kieleckie różniło się na tle kraju pod względem struktury 

użytkowników działek. Na Kielecczyźnie działkowcami byli przede wszystkim pracujący na 

stanowiskach robotniczych, ok. 40%, a w Polsce byli to emeryci i renciści, stanowiąc połowę 

wszystkich użytkowników działek. Taki układ socjalny powodował także różnice pod 

względem struktury wiekowej działkowców. Działkowcy z województwa kieleckiego byli 

przede wszystkim ludźmi młodymi. Ponadto wśród pracujących działkowców w Polsce udział 

pracowników umysłowych stanowił prawie 2/3, zaś fizycznych tylko 1/3, tymczasem  

w województwie kieleckim tendencje te były odwrotne.  

 

2.6.3. Zaopatrzenie w artykuły żywnościowe 

 

 Sytuacja w polskim rolnictwie była katastrofalna. W 1980 r. produkcja roślinna zmniejszyła 

się o ponad 15% w stosunku do 1979 r. O skali załamania się rolnictwa  może świadczyć fakt,  

że produkcja krajowa w 1980 r. była niższa niż w 1972 r., natomiast produkcja roślinna nie 

osiągnęła poziomu z 1966 r.
620

 Na posiedzeniu KM PZPR w 1980 r. stwierdzono,  

że coraz trudniej realizowana była dystrybucja i zaopatrzenie handlu w artykuły spożywcze  

i przemysłowe. Działania jednostek handlowych nazwano „partyzantką”, która w rezultacie 

nie przyczyniła się do poprawy zaopatrzenia w Polsce
621

. 
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APZDOZŚ, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1986, nr 3,  

s. 32-33; tamże, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. Krajowa Rada w Warszawie” 1987,  

nr 1, s. 30. 
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Tamże, opracowanie pt. Pracownicze ogrody działkowe, „Biuletyn – Polski Związek Działkowców. 

Krajowa Rada w Warszawie” 1988, nr 2, s. 25-26. 
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APK, MRN, sygn. 37, Materiały informacyjne, Kielce maj 1981 r., k.  48. 

621
APK, KM PZPR, sygn. 554, Protokół nr 3/80 z plenarnego posiedzenia KM PZPR w Kielcach, 

odbytego w dniu 19 listopada 1980 r., k. 49. 
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W sierpniu 1981 r. Zbigniew Rajca tak opisał panującą sytuację w Kielcach: gołe półki  

w sklepach, nawet w czasie wojny sklepy nie były tak puste
622

. Sytuację w 1981 r. dobitnie 

charakteryzuje także fragment zarchiwizowanego listu mieszkańca Kielc: Nie wiem, co i jak 

nazwać gospodarkę całą, że już tak mało w Polsce wszystkiego zostało
623

.  

 

Na początku lipca 1981 r. na terenie Kielc wystąpiły kolejne trudności w realizacji kart 

zaopatrzeniowych na mięso. Wówczas nie były one wynikiem złej organizacji, ale efektem 

niedostatecznego podziału mięsa, który nie pokrywał przydziału kartkowego. W sierpniu 

władze Kielc oceniły, że sytuacja w handlu pogorszała się z dnia na dzień. W tym czasie 

wystąpił także znaczny niedobór śmietany oraz serków homogenizowanych. Z uwagi na 

zmniejszone dostawy śmietany, ograniczono ilość, jaką mógł zakupić jednorazowo klient
624

. 

W 1981 r. jednym z największych problemów zaopatrzeniowych, jaki wystąpił na terenie 

województwa kieleckiego był deficyt ziemniaków. Władze określiły tę sytuację jako 

katastrofalną. Ziemniaki było można zakupić praktycznie tylko w sklepach prywatnych,  

ale za kilogram trzeba było zapłacić 20 zł. Deficyt powodowały przede wszystkim  

drastycznie zmniejszone przydziały paszy dla trzody chlewnej
625

. Rolnicy zatrzymywali 

ziemniaki, przeznaczając je na karmę dla zwierząt. W celu poprawy sytuacji zaopatrzeniowej 

konieczny był zakup ziemniaków z innych województw. Takie działania podjęła m.in. 

WZSOiP, aby uzupełnić powstałe braki przede wszystkim w Kielcach
626

.  

W 1981 r. problem z dystrybucją w mieście dotyczył także zaopatrzenia w pieczywo. Brak 

wielu artykułów żywnościowych powodował, że spożywano więcej chleba. Jednak to nie 
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APK, ZZR, sygn. 7, Zapiski własne 1981 i 1982 r., k. 8. 

623
APK, Zbiór Mieczysława Grudnia, sygn. 2, Listy do Mieczysława Grudnia od Janiny Rogalskiej  

z Krzeszowic, k. 90. 

624
APK, KM PZPR, sygn. 578, Protokół nr 13/81 z posiedzenia egzekutywy KM PZPR odbytego  

w dniu 4 sierpnia 1981 r., k. 23,  25,  28,  40. 
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W reakcji państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce były m.in. restrykcje, 

które przyczyniły się do obniżenia importu zbóż i pasz z 9 do niewiele ponad 3 mln ton, jak również 

odmówiono Polsce kredytów na ich zakup. I. Kostrowicka, Rolnictwo, w: Historia gospodarcza…,   

s. 136. 
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[brak inf. o aut.], Ziemniaki-deficytowe?, „Słowo Ludu” 1982, nr 94, s. 1-2; APK, Świętokrzyski 

Związek Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskich w Kielcach (ŚZSOP) sygn. 37, Informacja  

o wykonaniu podstawowych zadań gospodarczych w 1981 roku oraz projekt planu na rok 1982, 

Kielce styczeń 1982, k. 56. 
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stanowiło głównej przyczyny tak znacznego wzrostu zapotrzebowania na pieczywo. Problem 

zaopatrzenia w pieczywo w Kielcach występował także w kolejnym roku. Spowodowało to, 

że prywatne piekarnie prowadziły wypieki chleba w piątki i soboty, jednocześnie rezygnując 

z wyrobu ciast w celu zapewnienia odpowiedniej ilości pieczywa
627

. Coraz częściej 

dostarczano je z tzw. rotacji
628

, tj. chleb piątkowy w poniedziałki
629

. W 1982 r. piekarnie 

WSS „Społem” stosowały praktykę polegającą na tym, że od wtorku tworzono zapasy 

pieczywa przed wolnymi sobotami. W sklepach często pozostawał chleb z poprzedniego dnia. 

Następnego dnia rano w wielu placówkach odmawiano przyjęcia świeżej dostawy zanim nie 

wyprzedano starego chleba. Nową dostawę pieczywa zostawiano na zapleczu sklepu aż do 

wyprzedania towaru zalegającego na półkach. Część czerstwego chleba była wykupywana 

przez rolników, którzy przeznaczali pieczywo na karmę dla zwierząt hodowlanych
630

. 

Niedobór pieczywa w sprzedaży wynikał nie tylko ze złej organizacji piekarń, ale także  

z braku zboża. Plan jego zakupu w roku gospodarczym 1981/1982 określono na 1200 ton,  
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Podobnie jak w Kielcach, deficyt pieczywa wystąpił również w Łodzi. Jednym z działań, jakie 

władze miasta podjęły, była dystrybucja pieczywa w zakładach pracy oraz wprowadzono obowiązek 

wydłużonego czasu pracy rzemieślników branży piekarskiej, celem zwiększenia produkcji pieczywa 

pod rygorem utraty uprawnień do wykonywania rzemiosła. K. Lesiakowski, Kolejkowa 

codzienność…, s. 45-46.  
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W toku kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w 1983 r., obejmująca branżę piekarską 

spółdzielni „Społem” ustalono, że znaczna część zakładów produkcyjnych usytuowana była  

w starych budynkach, o złym stanie technicznym. Niektóre z nich nie spełniały minimalnych 

wymogów sanitarnych. Ponadto, według ustaleń NIK możliwości produkcyjne zakładów PSS 

„Społem” na terenie województwa kieleckiego były bardzo niskie, a nawet jak stwierdzono, że ich 

brak. Uniemożliwiało to systematyczną produkcję w ilościach odpowiednich do potrzeb rynku. 

Wymuszało to stosowanie rotacji chleba w poszczególnych dniach tygodnia. Najtrudniejsza sytuacja 

w tym zakresie występowała w zakładach w Kielcach, Busku-Zdroju, Skarżysku, Jędrzejowie. 

ADNIK, D-41028-2-83, Informacja dotycząca branży piekarskiej [1983 r.], k. 14-16. 
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APK, MRN, sygn. 106, Informacja zadań planu społeczno-gospodarczego miasta za I półrocze  

1981 r., k. 69;  APK, KM PZPR, sygn. 556, Referat Egzekutywy KM PZPR w dniu 22 marca 1982 na 

temat: „Zadania dla miejskiej instancji partyjnej wynikające z uchwały VII Plenum Komitetu 

Centralnego PZPR”, k. 50; tamże, sygn. 580, Protokół nr 12/82 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR 

w Kielcach odbytej w dniu 31 marca 1981 r., k. 247; tamże, sygn. 586, [Informacja o działalności 

gospodarczej Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów z dnia 16 września 1983 r.],  

k. 166. 
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 M. Rynkowski, Pieczywo tanią paszą, „Słowo Ludu” 1982, nr 42,  s. 1, 7. 
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w tym 330 ton przypadło na gospodarstwa indywidualne. Do marca 1982 r. do skupu oddano 

444 ton ziarna. Zachęcano rolników do sprzedaży zboża poprzez uprzywilejowanie w zakupie 

artykułów przemysłowych
631

. Prowadzono rozmowy z rolnikami przez tzw. trójki złożone  

z przedstawicieli partii PZPR, ZSL oraz sołtysów. Grupy te wysyłano do każdej wsi. 

Organizowano ponadto spotkania w zakładach pracy z robotnikami, którzy posiadali 

gospodarstwa rolne
632

. Niechęć rolników zapewne wynikała z zatrzymywania zboża ze 

względu na spadek przydziałów paszy dla trzody chlewnej. W takiej sytuacji znaczą część 

swojej produkcji przeznaczali na karmę dla zwierząt hodowlanych. Niekiedy braki  

w zaopatrzeniu były spowodowane znacznym wykupem asortymentu.  

W drugiej połowie lat 80. XX w. nie brakowało już w sklepach pieczywa, jednak jego jakość 

była kiepska. W liście nadesłanym do redakcji „Słowa Ludu” mieszkaniec Kielc uskarżał się,  

że rano w sklepach nie można zakupić świeżego pieczywa. […] Niestety, przywożą go 

dopiero około godziny 10 i popołudniu, czyli jeśli chce się kupić chleb trzeba się „urwać” 

                                                           
631

Warto odwołać się do badania ankietowego na temat sprzedaży wiązanej dla rolników. Respondenci 

sklasyfikowani jako ludność nierolnicza. Wśród nich 38% uważała, że decyzja o sprzedaży wiązanej 

była słuszna, wyrażała nadzieję że w ten sposób  zwiększą się  dostawy mięsa na rynek. Rolnicy, 

natomiast dostrzegali w niej udogodnienia oraz pewną formę wynagrodzenia za ich ciężką pracę.  

Wśród ludności nierolniczej, a będącej przeciwnikami sprzedaży wiązanej (56% ankietowanych) 

uważało, że deficytowe artykuły przemysłowe były potrzebne wszystkim mieszkańcom kraju,  

a preferując rolników, krzywdzi się mieszkańców miast. Rolnicy, którzy uważali, że sprzedaż wiązana 

była niesłuszna (68% wszystkich badanych), tłumaczyli swoje stanowisko   niewłaściwym ustalaniem 

proporcji wartości oferowanych towarów do wartości sprzedawanego żywca. Ponadto twierdzili,  

że powinna ona obejmować wszystkich rolników, producentów żywności. Omawiane badanie  

w znacznej mierze potwierdzało tezę, że ówczesny kryzys społeczno-gospodarczy przyczyniał się do 

powstania negatywnych nastrojów wobec rolników i ludności wiejskiej w miastach. Większość 

spośród ogółu respondentów (67%) wyrażało opinię, że mieszkańcy miast darzyli niechęcią rolników, 

9% miała pogląd odmienny, 18% uważało, że żywili stosunek obojętny do rolników. Między 

rolnikami a ludnością nierolniczą istniała duża rozbieżność w ocenie ogólnych warunków rolników. 

Znaczna część ludności nierolniczej wysoko oceniła położenie rolników, natomiast wśród rolników 

przeważali tacy, którzy zaliczali swoje warunki życia do „złych”. Spośród ogółu respondentów nie-

rolników 65% stwierdziła, że rolnicy byli grupą uprzywilejowaną. AOBOP, 37/228, Sprzedaż wiązana 

i stosunki miasto-wieś w opinii społecznej, Warszawa 17 listopada 1981 r. 
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T. Szwej, Chleb będzie, musi być!, „Słowo Ludu” 1982, nr 40, s. 2. 
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 z pracy. […] Jak dotąd rano można dostać świeży chleb tylko w delikatesach i w piekarniach 

prywatnych, w których też coraz bardziej wydłużają się kolejki […]
633

. 

Do końca lat 80. XX w. często sprzedawano czerstwe pieczywo. Pracownicy kieleckiej 

„Społem” tłumaczyli, że chleb nieświeży mieścił się normach, według których takie pieczywo 

nadawało się do spożycia przez 36 godzin
634

. 

 

Na początku października  1981 r. w kieleckich sklepach została wstrzyma sprzedaż cukru. 

Spowodowane było to nadmiernym wykupem tego artykułu przez ludność
635

. Otóż do 

sklepów planowana sprzedaż w październiku wynosiła 320 ton cukru, w ciągu 7 dni klienci 

wykupili 150 ton. Przedstawiciel WSS „Społem” zwrócił się na łamach gazety „Słowo Ludu” 

z prośbą do mieszkańców Kielecczyzny o dokonywanie racjonalnego zakupu, zapewniając 

jednocześnie, że cukru nie zabraknie
636

. W województwie kieleckim spośród artykułów 

niereglamentowanych w 1982 r. nie było trudności z zakupem serów twarogowych, jabłek, 

warzyw i przetworów owocowo-warzywnych. Charakterystycznym zjawiskiem, jakie się 

wówczas zarysowało, było nabywanie głównie wędlin i mięsa w niższych cenach na terenach 

wiejskich i mniejszych ośrodkach miejskich. Wynikało to z podwyżek cen (pierwszy etap 

reformy). W większych miastach, natomiast tendencja ta była mniej widoczna, klienci 

częściej poszukiwali lepszego gatunkowo mięsa i wędlin. W sklepach pozostawały wędliny 

tańsze i mięso wołowe. Ponadto zdarzało się również, że ludność nie wykupywała 

przydziałów kartkowych
637

. Deficyt mięsa władze Kielc próbowały rozwiązywać m.in. 

poprzez stosowanie tzw. racjonalizacji zaopatrzenia. W 1983 r. umożliwiły miejscowym 

zakładom produkcję w oparciu o surowiec niepodlegający reglamentacji, czyli koninę, 

baraninę i króliki. W sklepie mięsnym przy ul. Buczka (obecnie ul. Paderewskiego) 
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APK, RSW „P-K-R”, sygn. 366, [list z 5 stycznia 1986 r.], k. 351. 
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wprowadzona została sprzedaż mięsa i wędlin pochodzenia końskiego. W trzech sklepach, 

natomiast można było nabyć mięso i wędliny z baraniny
638

. 

 

W 1983 r. na posiedzeniu WRN w Kielcach uczestnicy zebrania zwracali uwagę na 

niewłaściwy rozkład dostaw. Otóż kawa i wódka dostarczane były do sklepów w ostatnim 

dniu miesiąca, co powodowało olbrzymie kolejki oraz wywoływało duże zamieszanie wśród 

oczekujących
639

. Trudności w zakupie pieczywa powróciły w 1984 r. W okresie kwiecień – 

czerwiec, w województwie kieleckim na skutek deficytu mąki pszennej, ograniczona została 

produkcja pieczywa. Sytuacja uległa chwilowej poprawie pod koniec sierpnia, poprzez 

przyznanie dodatkowej ilości mąki z centralnego rozdzielnika. Wówczas mieszkańcy 

województwa kieleckiego mieli duże problemy z nabyciem mąki ziemniaczanej, płatków 

zbożowych, kaszy jęczmiennej i ryżu. Ponadto w sklepach brakowało koncentratu 

pomidorowego, ogórków konserwowych, octu oraz cukierków
640

. W 1985 r. kielczanie 

szczególne dotkliwie odczuwali brak oleju, margaryny, proszku do pieczenia oraz artykułów 

pochodzących z importu, jak przyprawy korzenne, kawa i herbata. W następnym roku 

wystąpił deficyt ryb. Wówczas zrealizowano tylko 59% przydziału dla Kielc
641

.  

 

W 1987 r. szczególnie trudno było kupić ser biały, margarynę i makaron. W Kielcach 

natomiast w okresie lipiec-wrzesień brakowało sera twardego, proszku do pieczenia i kawy. 

W trzecim kwartale wystąpił deficyt mięsa i wędlin. Dostawy mięsa zrealizowano tylko  

w 40%, a wędlin i konserw w 60%. Wołowina, która trafiała do sklepów w ponad 70%, była 
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1984 r., k. 29. 
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APK, KM PZPR, sygn. 561, [Wystąpienie jednego z uczestników…], k. 427; tamże, sygn. 607,  

Protokół nr 4/86,  k. 4. 
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to wołowiną z kością. Ludność nie chciała kupować tego gatunku mięsa
642

. W 1988 r. 

wprowadzono centralne rozdzielnictwo cukru, mleka w proszku, makaronu, mąki 

ziemniaczanej, drożdży, tłuszczy zwierzęcych i olejów. Na rynku spożywczym  

w województwie kieleckim wystąpiły znaczne braki podstawowych artykułów. Ze względu 

na brak asortymentu, tymczasowo została wstrzymana sprzedaż cukru, oleju oraz margaryny. 

Daremne okazywały się wysiłki podejmowane przez mieszkańców województwa  

w poszukiwaniu ryb i sera. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w dostawach mięsa, które 

na ogół pokrywały przydziały kartkowe, jednak w strukturze przydziału niewielki był udział 

mięsa i wędlin lepszego gatunku
643

. 

 

W 1989 r. handel artykułami spożywczymi w województwie kieleckim sprowadzał się do 

mniej lub bardziej ograniczonej sprzedaży chleba, mleka, śmietany, białych serów, masła i jaj. 

W tym czasie na terenie województwa kieleckiego największy niedobór wystąpił w sprzedaży 

cukru (ówczesny przydział zmniejszono do 1/3 w stosunku do 1988 r.). Brakowało także sera 

żółtego, herbaty, ryżu oraz kaszy jęczmiennej. Z. Rajca w kwietniu napisał: w Kielcach […] 

cukru już brakuje 3 tygodnie […]. W wyniku katastroficznej sytuacji zaopatrzeniowej13 lipca 

w dwóch województwach: kieleckim i radomskim została ograniczona sprzedaż cukru do 2 kg 

oraz mąki do 5 kg. Parę dni później we wszystkich województwach wprowadzono limit przy 

zakupie cukru od 1 do 2 kg dla nabywcy
644

. Pod koniec lipca w kieleckich sklepach nie było  

w sprzedaży cukru, mąki, kaszy, ryżu i oleju. Od wczesnych godzin porannych kielczanie 

ustawiali się w kolejkach przed sklepami, do których miały być dostarczane artykuły  

z magazynów hurtowych. W tym czasie większość Polaków wykupywała artykuły 

żywnościowe, głównie cukier, kasze, płatki zbożowe, makarony, tłuszcze roślinne, mąkę, ocet 
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APK, KW PZPR, sygn. 5401, Sytuacja pieniężno-rynkowa, k. 860; APK, MRN, sygn. 139, 

Informacja o realizacji zadań planu rocznego miasta Kielc za okres 3 kwartałów 1987 r., k. 89-90. 
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APK, WRN, sygn. 441, Protokół nr 1/88, z posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności, Drobnej 

Wytwórczości, Usług i Rzemiosła WRN odbytego w dniu 17 sierpnia 1988, k. 2; APK, KW PZPR, 

sygn. 3999, Sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego planu rocznego za 1988 r. k. 127-128. 
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[brak inf. o aut.], Co jest w sklepach, „Życie Gospodarcze” 1989, nr 29, s. 5; AAN, Państwowa 

Inspekcja Handlowa. Główny Inspektorat w Warszawie (PIH-GI), sygn. 21/15, Informacja o sytuacji 

rynkowej z przekazanych w dniu 13 lipca 1989 r. meldunków telefonicznych, k. 46, Informacja  

o sytuacji rynkowej w dniu 18 lipca 1989 r. meldunków telefonicznych, k.  47;  APK,  ZZR, sygn. 12, 

Notatki 1989  i 1990,  k.  42. 
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i herbatę
645

. Problemy zaopatrzeniowe w 1989 r. w Kielcach pogłębiły festiwal harcerski  

i spartakiada młodzieży. Organizacja tych przedsięwzięć wiązała się z uwzględnieniem ich  

w bieżących przydziałach, a także skierowaniem do gastronomii znacznej ilości artykułów 

spożywczych. Powodowało to, że w sprzedaży pojawiło się mniej tego typu asortymentu
646

.  

 

Od 1 stycznia 1989 r. zniesiono wszelkie ograniczenia w skupie i produkcji podstawowych 

produktów rolnych i artykułów spożywczych. Zrównano prawa przedsiębiorstw 

państwowych, spółdzielczych i prywatnych do zaopatrywania rynku w mięso i jego przetwory 

(również na kartki). Kupno i sprzedaż mięsa odbywała po cenach umownych
647

. W Kielcach 

było można zakupić bez kartek wędliny drobiowe w sklepie „Drobiarz”, czyli w oddziale 

Wojewódzkiego Krajowego Biura Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej. W niektórych 

sklepach prywatnych w sprzedaży była szynka i baleron. Kielczanie chętnie kupowali 

wędliny, pomimo wysokich cen. Według informacji PIH z 3 sierpnia 1989 r. w Kielcach ilość 

dostarczonego mięsa wystarczała na 2-3 godziny, w sprzedaży nieco dłużej był drób
648

.  

Autor artykułu o sytuacji kieleckiego handlu, przyznał, że klienci nie dokonywali zakupów, 

lecz wykupywali to, […] co wpadnie im w ręce […]
649

. Wówczas zaledwie co trzynasta 

złotówka miała szansę być wydana na artykuł spożywczy lub przemysłowy. Według  Z. Rajcy 

sytuacja zaopatrzeniowa Kielc w 1989 r. przypominała tą z 1980 r., w sklepach widniały tylko 

puste półki, ocet, musztarda, trochę kompotów w słoikach
650.  

 

2.6.4. Zaopatrzenie w artykuły nieżywnościowe 

 

W 1982 r. niedobory i problemy z dystrybucją artykułów przemysłowych występowały  

w całym kraju, dotyczyło to także zaopatrzenia w środki czystości i higieny. W województwie 
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ANN, PIH-GI, sygn. 21/15, Informacja o sytuacji rynkowej opracowaną na podstawie meldunków 

przekazanych w dniu 10 lipca 1989 r., k. 40, Informacja o sytuacji rynkowej opracowaną na podstawie 
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K. Domagała, Handel żywcem po nowemu, „Słowo Ludu” 1989,  nr 46 , s. 4. 
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[brak inf. o aut.], Nowy sklep „Drobiarza”, „Echo Dnia” 1989, nr 38, s. 1; M. Maciągowski,  Apetyt 
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APK, ZZR, sygn. 12, Notatki 1989 i 1990, k. 74. 
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kieleckim dostawy mydła toaletowego w lutym i marcu 1982 r. pokrywały 40% przydziałów 

kartkowych. Podobne trudności, w tym czasie występowały przy zakupie proszku do prania, 

którego dystrybucja dla województwa kieleckiego została zrealizowana w 60%. Wyzwaniem 

dla mieszkańców Kielecczyzny było nabycie pasty do zębów, którą dostarczono do handlu 

zaledwie w 33%. Z kolei przewidziana ilość dostaw szczoteczek do zębów wynosiła 40%. 

Jednak największe trudności powstawały przy zakupie szamponu do włosów, którego 

dostawy zrealizowano w zaledwie 25%
651

. Braki nie ominęły również sklepów  

z wyposażeniem mieszkań. Przydziały mebli w 1982 r. były niewielkie, handlowcy musieli 

sami starać się o dodatkowe dostawy. WPHW było w trudnej sytuacji zaopatrzeniowej, 

ponieważ nie otrzymywało dostaw mebli od Kieleckiej Fabryki Mebli. Przedsiębiorstwo 

posiadało własne sklepy, które musiało zaopatrzyć, a pozostałą część swojej produkcji 

wysyłało do innych województw. WPHW musiało jeździć do Kozienic, Radomska, 

Piotrkowa i Rzeszowa w poszukiwaniu producentów mebli. Tylko 40% zaopatrzenia 

pochodziła z zawartych wcześniej kontraktów. W pawilonie przy ul. Moniuszki było można 

kupić meble sprowadzane od prywatnych wytwórców, m.in. z Kalwarii Zebrzydowskiej. Były 

one jednak znacznie droższe niż te w sklepach WPHW. Jeden z właścicieli sklepu przyznał, 

że wśród klientów przeważali mieszkańcy wsi, a oni nie pytali o cenę. Niezależnie od ceny 

popyt na meble był duży
652

. 

 

W latach 80. XX w. marzeniem mieszkańców Kielecczyzny był zakup mebli z Kozienickiej 

Fabryki Mebli
653

, jednego z najbardziej znanych producentów meblowych w województwie 

kieleckim. Powszechnie poszukiwano komplet – szafa z szafkami oraz z barkiem.  

Cena kompletu w 1987 r.  wynosiła ponad 160 tys. zł. Choć była bardzo wysoka, meble były 

wykupywane zaraz po wstawieniu ich do sklepów. Długo przed dziesiątą, kiedy otwierano 

sklep meblowy przy ul. Solnej ustawiały się kolejki. W rozmowach pomiędzy oczekującymi 

                                                           
651

APK, WRN, sygn. 511, Informacja w zakresie zaopatrzenia ludności w podstawowe środki 

czystości i higieny, k. 79-81.  
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B. Kozieł, Gdzie kupić meble, „Echo Dnia” 1982, nr 166, s. 3.  
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L. Zienkiewicza, Warszawa 1969, s. 147. 
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w kolejce nie brakowało pytań, które zarazem niosły ze sobą nadzieję: Może dziś rzucą coś 

ciekawego
654

. 

W lipcu 1982 r. wprowadzono centralne rozdzielnictwo obuwia. Wojewodowie i prezydenci 

miast byli upoważnieni do wprowadzenia w okresie do 31 marca 1983 r. sprzedaży talonowej 

dla osób powyżej 15 r.ż. Obuwie na talony zakupić było można w branżowych sklepach 

obuwniczych. W dużych ośrodkach miejskich starano się wydzielać sklepy, w których 

sprzedawano osobno obuwie damskie i męskie. W mniejszych miastach z reguły można było 

nabyć buty w jednym sklepie. Sprzedawca wydając obuwie klientowi pobierał talon, kasował 

go przez odciśnięcie pieczątki sklepu na zadrukowanej części talonu. Bony na obuwie  

przechowywano w metalowych kasetach znajdujących się w sklepach
655

. 

 

W latach 1980-1981 nastąpiło załamanie systemu zaopatrzenia rynku w obuwie. W tym 

czasie rynek obuwniczy praktycznie przestał funkcjonować. Sprzedaż talonowa            

w województwie kieleckim została wprowadzona 1 września 1982 r. Talony na obuwie były 

wydawane tak samo, jak karty zaopatrzenia. Bon stanowił jedynie uprawnienie  

do nabycia obuwia, ale nie gwarantował jego zakupu. Na jedną osobę przypadała jedna para 

butów. W drugim półroczu 1982 r. dostawy obuwia zostały zrealizowane na terenie 

województwa kieleckiego tylko w 12%. W piśmie skierowanym do władz centralnych 

wojewoda kielecki stwierdził, że zaopatrzenie na Kielecczyźnie w obuwie było 

katastrofalne
656

. W rozdziale obuwia na poszczególne zakłady handlowe wynika, że 31,2% 

przeznaczono do WZGS „SCh”, a dla WPWH – 31%. Dodać należy, że w miastach 

funkcjonowały sklepy fabryczne, których w województwie kieleckim było trzy. Ponadto 

obuwie sprzedawano w DT „Centrum”. Dla sklepów fabrycznych oraz DT „Centrum” 

wielkość przydziału butów wynosiła 68,9%. Koncentracja dostaw i zakupów w nielicznej 

sieci sklepów fabrycznych powodowała nierównomierne zaopatrzenie. Wymuszało to na 
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J. Kosowski, Drogie, ale idą…, „Echo Dnia” 1987, nr 210, s. 3. 
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ADNIK w Kielcach, sygn. D-41002-1-83, Protokół kontroli, k. 14-15. 
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nie będą potrzebne, zwracam więc talon, za który pięknie dziękuje […].  M. Kosiń, Kiedy handlować, 

kiedy uczyć?, „Perspektywy” 1982, nr 14, s. 11.  
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ludności lokalnej częste wyjazdy do innego miasta w województwie kieleckim w celu 

zrealizowania talonu
657

.  

 

Nieprawidłowości w talonowej sprzedaży obuwia pogłębiał zły rozdział ogólnego przydziału 

dla województwa kieleckiego. Wydział Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy 

dokonywaniu tego podziału nie uwzględniał wskaźników, stanowiących o miejscu 

zamieszkiwania ludności województwa kieleckiego (60% wieś a 40% miasto). Z przydziału 

obuwia, zarówno w drugim półroczu 1982 r., jak i w pierwszym półroczu 1983 r. wynika, że 

zastosowano odwrotne proporcje. Dla jednostek handlowych zaopatrujących ludność wiejską 

przydzielono 40%, a mieszkańcom miasta 60%. W świetle ustaleń kontroli Delegatury NIK 

na statystycznego uprawnionego do zakupu mieszkańca Kielecczyzny przypadało 0,55 

przeciętnej pary obuwia
658

. Wprowadzenie reglamentacji na obuwie spotkało się z różnymi 

reakcjami społeczeństwa. Część ludności upatrywała w talonach gwarancję zakupu. Jedna  

z klientek w sklepie WPHW w Kielcach przyznała: Dobrze, że wreszcie wprowadzili kartki 

na obuwie, w końcu mam pewność, że w normalny sposób kupię kozaczki na zimę
659

. 

 

W 1982 r. celem poprawy organizacji sprzedaży artykułów przemysłowych Wydział Handlu 

Urzędu Miasta w Kielcach  wydał decyzję, aby w dniu dostawy wszystkie sklepy obuwnicze 

na terenie miasta rozpoczynały pracę od godz. 15.00. Ponadto zobowiązał wytypowane 

placówki z asortymentem nieżywnościowym do stosowania podobnej zasady, w momencie 

otrzymania dostawy. W celu przeciwdziałania nabywania artykułów przez te same osoby 

stosowano zasadę anonimowości dostaw. Polegała ona na tym, że o dostawie i asortymencie 

kierownik sklepu oraz obsługa informowani byli w momencie jej realizacji
660

.  
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Od 1 kwietnia 1983 r. zostały zniesione talony na buty, od tego czasu znalazły się w wolnej 

sprzedaży. Wraz z końcem marca upływał termin ważności talonów. W sklepach z obuwiem 

tworzyły się długie kolejki. Stali w nich głównie, ci którzy ich nie zrealizowali. Tuż przed 

wycofaniem talonów, przedsiębiorstwa handlowe w województwie kieleckim zostały 

zobowiązane do przekazania butów z magazynów do sieci detalicznej. Ponadto w sklepowej 

ekspozycji miały się znaleźć wszystkie wzory obuwia, które były przechowywane  

na zapleczu. Opinie na temat zniesienia reglamentacji obuwia były różne. Oto jedne z nich: 

Całe szczęście, że znoszą te talony. Wreszcie człowiek kupi tyle, ile potrzebuje, sobie  

i dzieciom. I nie będzie musiał kupować tylko w jednym miejscu, »a w innej« Ja jestem 

przeciw, bo znowu w sklepach będą się działy sceny dantejskie. Polecą szyby, będzie 

zamieszanie. Kupią tylko ci, co mają dużo czasu i silne łokcie. A tak, jak się trochę pochodziło 

to wiadomo było, że się jedne buty dostanie. »Kierownicy sklepów i ekspedientki zwracali 

uwagę na to, że« w kolejce powtarzają się te same twarze. Ci sami ludzie mają ciągle po kilka 

talonów. Blokują kolejki i to właśnie oni najczęściej wykupują atrakcyjne obuwie. Boimy się 

oblężenia sklepów po zniesieniu talonów i wykupywania butów po kilka par. Jeśli dostrzeżemy 

zjawiska wykupywania butów po kilka par, to trzeba będzie sięgnąć po ograniczenia  

w sprzedaży do jednej ręki
661

. 

 

W 1985 r. największy deficyt odnotowano w dostawach telewizorów z odbiorem czarno-

białym i kolorowym oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Na sklepowych półkach z trudem 

można było odnaleźć także proszek do prania, ręczniki, płaszcze, kurtki oraz obuwie jesienno-

zimowe. Duży deficyt dotyczył również asortymentu papierniczego. Brakowało teczek 

papierowych, kopert, bloków rysunkowych, zeszytów oraz papieru toaletowego
662

. W 1987 r. 

sytuacja aprowizacyjna w artykuły przemysłowe była podobna w całej Polsce. Występował 

niedobór wielu artykułów nieżywnościowych, przy czym dostawy części z nich były znacznie 

niższe niż przed rokiem (telewizory do odbioru czarno-białego o 20,5%, wyroby dziewiarskie 
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o 21,6% oraz bielizna osobista o 23,2%)
663

.  W Kielcach w tym czasie występował znaczny 

niedobór kremu do golenia, proszku do prania oraz waty. Niewielkie były także dostawy 

sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu sportowo-turystycznego
664

. Podobnie trudne 

warunki występowały w zaopatrzeniu farmaceutycznym. Władze miejskie w 1987 r. określały 

sytuację w dostawach do aptek, jako bardzo złą, dramatyczną a nawet katastrofalną.  

W aptekach brakowało przede wszystkim antybiotyków, środków opatrunkowych  

i sanitarnych. Podkreślono równocześnie, że zaopatrzenie aptek w Kielcach nie odbiegało 

znacznie od sytuacji w Polsce
665

. Pomimo braku leków, jednocześnie starano się zwiększyć 

obrót poprzez wprowadzenie do aptek artykułów kosmetycznych. W sprzedaży miały się 

znaleźć pasty do zębów, środki higieny osobistej, kremy oraz wyroby zielarskie
666

.  

 

Przed sezonem jesienno-zimowym w sklepach z odzieżą zawsze tłoczyły się ogromne kolejki. 

Kielczanin, chcąc zakupić płaszcz, kurtkę czy ciepły sweter zaczynał swoje poszukiwania od 

Domu Towarowego „Puchatek”. Klienci przepychali się przed witryną sklepową, na której 

wystawione były manekiny z płaszczem damskim z królika oraz kurtkami męskimi. Jednak 

po wejściu do sklepu okazywało się, że były tylko puste pułki i „gołe” wieszaki. Ceny 

asortymentu z gabloty nie były do udźwignięcia dla przeciętnego klienta. Cena płaszcza 

damskiego wynosiła 60 500 zł a kurtki męskiej 47 800 zł, podobnie wysokie ceny plasowały 

się w salonie „Moda Polska”
667

. Płaszcze damskie osiągały cenę 38 000 i 39 000 zł. „Celinka” 
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APK, KW PZPR, sygn. 5401, Informacja o sytuacji gospodarczej i przebiegu wykonania CPR                  

w okresie styczeń-sierpień 1987 r., Warszawa wrzesień 1987 r., k. 860. 

664
APK, MRN, sygn. 139, Informacja o realizacji zadań planu rocznego miasta Kielc za okres trzech 

kwartałów 1987 r., k.  90. 

665
APK, WRN, sygn. 488, Informacja dotycząca zaopatrzenia w leki i środki opatrunkowe na terenie 

województwa kieleckiego, k. 234-235. 

666
APK, KW PZPR, sygn. 4151, Informacja Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego 

„Cefarm” w Kielcach o działaniach związanych z zaopatrzeniem ludności w leki, k. 186-189. 

667
„Moda Polska” powstała w 1958 r. z połączenia Biura Mody „Ewa” i „Gallux-Hurt”. Wraz z jej 

utworzeniem na polskim rynku odzieżowym miała nastąpić nowa jakość w postaci „konfekcji 

luksusowej”. „Moda Polska” funkcjonowała na innych prawach niż pozostała reszta rynku 

odzieżowego. Odgrywała uprzywilejowaną rolę instytucji wzorniczej, miała pierwszeństwo  

w zdobywaniu materiałów  z krajowych fabryk i dewizy na kupno tkanin z zagranicy. A. Boćkowska, 

To nie są moje wielbłądy.  O modzie w PRL, Wołowiec 2015, s. 31; E. Rzechorzek, Moda polska 

Warszawa, Warszawa 2018, s. 152.  



235 
 

była jednym ze sklepów, który posiadał w sprzedaży odzież jesienno-zimową, a ich cena była 

w zasięgu możliwości finansowych mieszkańców Kielc. Ceny płaszczy kształtowały się  

w granicach 22 000 zł
668

, w sytuacji, kiedy w gospodarce uspołecznionej przeciętna pensja  

w województwie kieleckim wynosiła pod koniec 1988 r. – 42 998 zł
669

. W związku  

z powyższym zakup odzieży na zimę wiązał się z jednej strony ze szczęściem, że akurat  

w sklepie była dostawa i udało się coś kupić, a z drugiej z ruiną domowego budżetu. 

Pod koniec lat 80. XX w. pojawiły się grupy towarów, dostępne również w sprzedaży. Jednak 

wybór pozostawał na ogół bardzo ograniczony i mało zróżnicowany. W Kielcach łatwiej 

można było kupić bluzki i spódnice dziewczęce od 6 do 15 lat, bieliznę osobistą dla dzieci  

i mężczyzn, spodenki kąpielowe, skarpety, tornistry i torby szkolne. W sklepach pojawiały się 

także: obuwie domowe, koszulki sportowe, zeszyty, żelazka elektryczne oraz pasty i płyny  

do prania. Podobnie jak w latach ubiegłych, największe deficyty dotyczyły 

zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, kolorowych telewizorów, 

radiomagnetofonów, odbiorników stereo. Ponadto białych koszulek, dresów, garniturów, 

całorocznego obuwia męskiego
670

, jak również mebli stołowych oraz segmentów 

kuchennych
671

. 

 

W styczniu 1989 r. została zniesiona reglamentowana sprzedaż paliw. Od czasu wycofania 

kartek na kieleckie stacje benzynowe mieszkańcy przyjeżdżali w dalszym ciągu z kanistrami. 

Kupowano benzynę na zapas, która często nie była przechowywana w odpowiednich 

warunkach. W wyniku tego zdarzały się przypadki pożarów samochodów, a nawet mieszkań. 

Z uwagi na wzrost liczby pożarów, służby mundurowe apelowały do mieszkańców, aby nie 

przetrzymywali paliwa na balkonach czy w mieszkaniach. Wraz z początkiem wiosny na 

stacjach paliw zaczęło brakować benzyny, a kierowcy znów musieli się ustawiać w kolejkach. 

W dniach 9-10 kwietnia Z. Rajca (nauczyciel z Kielc) zapisał w swoim pamiętniku:  
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[brak inf. o aut.], Polowanie na zimową odzież, „Echo Dnia” 1988, nr  201, s. 1-2. 

669
Szerzej na temat wynagrodzenia w rozdziale pierwszym. 

670
W warszawskim Galuxe półki zapełniano pustymi pudełkami po butach. Ekspedientka przyznała, że 

ładne, kolorowe – żal wyrzucić. Te pudełka ludzi denerwują, czują się oszukani, ale puste półki 

denerwują jeszcze bardziej. G. Wróblewska, Bez głowy i bez butów, „Kobieta i Życie” 1989 nr 27,               

s. 4. 

671
APK, MRN, sygn. 316, Poziom zaopatrzenia, bp.; APK, ZZR, sygn. 12, Notatki własne z 1989,  

k. 68, 78. 
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w Kielcach na stacji benzynowej pusto, wczoraj i dziś nie ma benzyny żadnej
672

. Według  

J. Kochanowskiego dopóki trwała zima i ludzie jeździli mało, paliwa nie brakowało. Kłopoty 

nastały wraz z wiosną, gdy na trasy wyruszyli zmotoryzowani. Braki okazały się na tyle 

dotkliwe, że wielu kierowców chciało powrotu kartek na benzynę. Pracownicy stacji 

benzynowych musieli przypomnieć sobie niedawne strategie
673

.  

 

Obok problemów zaopatrzenia w benzynę pojawił się także deficyt zapałek. Od końca lipca 

1989 r. w Kielcach, ale również w innych miastach – Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, 

Jeleniej Górze, Białymstoku, Łomży i Radomiu, masowo wykupywano zapałki. Jednak tylko 

w Kielcach wprowadzono ograniczenia w sprzedaży tego artykułu. Jeden klient mógł nabyć 

jednorazowo dwa pudełka zapałek
674

. 

 

Powyższej omówione zostało zaopatrzenie w Kielcach i województwie kieleckim          

w warunkach deficytów. Trudności dystrybucyjne oraz ograniczenia w dostępie artykułów 

przemysłowych warto uzupełnić informacjami na temat nabywania przez Polaków dóbr 

postrzeganych przez wielu jako luksusowe
675

. 

 

W wyniku badań „Jak nam się żyje?”, poświęconym społecznym opiniom o warunkach życia 

w kraju i sytuacji materialnej gospodarstw domowych przeprowadzonym w 1989 r. przez 

CBOS zebrano, m.in. dane o wymiernych wskaźnikach poziomu życia. Jednym z nich był 

stan posiadania wybranych dóbr trwałego użytku, uznawanych za dobra luksusowe. Należały 

                                                           
672

W lipcu 1988 r. rozpoczęła się w 64 wyznaczonych stacjach sprzedaż benzyny bez kartek, ale po 

znacznie wyższych, komercyjnych cenach (260 i 350 zł). Wielu kierowców mając do wyboru albo 

parogodzinną kolejkę za 300 zł za litr, bądź stary układ z ajentem (tym razem po 350 czy 400 zł) 

wybierze ten drugi wariant, J. Baczyński, Przelewanie z pustego, „Polityka” 1988, nr  28,  s. 3;  [brak 

inf. o aut.], Bez kolejek i kartek ale z… kanistrami, „Echo Dnia” 1989, nr 1, s. 1;  [brak inf.  

o aut.], Chomikowanie benzyny wzmaga niebezpieczeństwo pożarów, „Echo Dnia” 1989, nr 3, s. 1; 

[brak inf. o aut.], Cena nie zapełni baku, „Echo Dnia” 1989, nr 68, s. 1-3; APK, ZZR, sygn. 12, 

Notatki 1989 i 1990, k. 35. 
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J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 276. 
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AAN, PIH-GI, sygn. 21/15, Informacja o sytuacji rynkowej z przekazanych w dniu 27 lipca 1989 r. 

meldunków telefonicznych,  k. 60. 

675
Zob. więcej na temat czym był luksus w PRL, w: A. Boćkowska, Księżyc z Peweksu. O luksusie             

w PRL, Wołowiec 2017.  
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do nich: telewizory kolorowe, zamrażarki, pralki automatyczne i samochody osobowe. 

Chociaż ówczesna sytuacja materialna większości gospodarstw domowych w kraju oraz stan 

zaopatrzenia rynku, nie sprzyjały w nabywaniu tych artykułów, to jednak w ciągu ostatnich 

trzech lat nastąpił wzrost stanu ich posiadania. Odsetek osób, które nie miały żadnego z tych 

przedmiotów zmalał z 44,0% do 40,1%, a posiadających wszystkie – zwiększył się z 5,0 do 

8,3%. Respondenci najczęściej kupowali telewizory kolorowe i czarno-białe, pralki 

automatyczne, zamrażarki, samochody, magnetowidy, radioodbiorniki. Według deklaracji 

ankietowanych, najczęstszym sposobem zakupu było przypadkowe natrafianie na dostawę  

w sklepie (31,3%), drugim – odkupywanie od znajomych lub rodziny (21,8%), trzecie – 

codzienne dowiadywanie się w sklepie o terminach dostawy (16,5%), korzystano także  

z zapisów na tzw. społeczną listę (10,7%). Z innych sposobów nabywania deficytowych dóbr 

można wymienić: różnego rodzaju talony, przydziały i przedpłaty. Marginesowe  

do 1989 r., ale coraz bardziej rozpowszechniające się, w warunkach niedoborów rynkowych, 

formy nabywania niektórych artykułów, to zamówienia u rzemieślników np. mebli oraz tzw. 

składaków (przedmiotów składanych z części przez fachowców np. telewizorów kolorowych 

czy samochodów osobowych). Dla 67,1% badanych podstawowym powodem zakupu 

jakiegoś dobra była niezbędność tego sprzętu w gospodarstwie domowym, dla 43,4% – popyt 

restytucyjny, czyli konieczność wymiany starej, zużytej rzeczy na nową
676

. 

 

„Bitwa o handel” pozwoliła znacjonalizować życie gospodarcze. Realizacja programu 

zepchnęła na margines życia gospodarczego prywatny handel oraz ograniczyła możliwości 

rozwoju spółdzielczości. W wyniku „bitwy o handel” nastąpiła monopolizacja handlu 

wewnętrznego. Znamiennym na tle ekonomicznej zapaści lat 80. XX w. było zjawisko 

wzrostu sektora prywatnego w gospodarce narodowej. Największe trudności, z którymi 

borykał się handel w omawianym czasie zaczęły się od problemów zaopatrzeniowych  

i wzrostu cen. J. Kaliński i Z. Landau wskazują, że szczególne zmiany w strukturze handlu 

wewnętrznego można zaobserwować po 1985 r. Wówczas zdaniem autorów nastąpiły 

przekształcenia w porządku własności placówek detalicznych. Udział sklepów prywatnych 

zwiększył się z 10% w 1980 r. do 29% w 1989 r. Podobnie rosło zatrudnienie w sektorze 

prywatnym handlu wewnętrznego. Aktywność placówek sektora prywatnego w obrotach 

osiągnęła poziom podobny do tego, po 1956, kiedy występował krótki okres liberalizacji 
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ACBOS, BDF/159/89, Zamiary zakupu artykułów trwałego użytku w gospodarstwach domowych, 

Warszawa, lipiec 1989. 
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polityki państwowej wobec kupiectwa.
677

 Stan  handlu lat 80. XX w. pokazywał ówczesną 

kondycję gospodarki Polski. Był zwierciadłem, w którym odbijały się wszelkie działania 

władz komunistycznych. Miały one ratować sytuację niezrównoważonego popytu i podaży,  

a faktycznie skupiały się tylko na pozornych działaniach naprawy i modernizacji gospodarki. 

Były także miernikiem stopy życiowej obywateli, wielkości konsumpcji, jak również reakcji 

społeczeństwa na reglamentację, kolejki i niedobory towarów. Szczególne utrudnienia   

w zaopatrzeniu w Kielcach odnotowano w latach 1980-1983, ale podobne problemy 

występowały też w całej Polsce. W badaniu ankietowym 48% respondentów zadeklarowało, 

że rynek kielecki w omawianym okresie dysponował małym i jednorodnym asortymentem. 

Dla 16% zaopatrzenie w Kielcach jawiło się jako gorsze w porównaniu z innymi 

miejscowościami w województwie kieleckim, natomiast 28% przyznało, że rynek kielecki był 

taki sam, jak w całym kraju. Należy także dodać, że 78% respondentów oceniało zaopatrzenie 

w Kielcach negatywnie, a 16% pozytywnie. Odwołując się natomiast do wyników na temat 

oceny funkcjonowania handlu w Kielcach i reszty Polski, 65% badanych postrzegało 

działania kieleckiego handlu negatywnie, 8% pozytywnie, a 27% nie miało zdania 

(neutralnie). Funkcjonowanie handlu w skali kraju negatywnie określiło 65% ankietowanych, 

25%, pozytywnie a 10% respondentów nie miało zdania
678

. Kluczową rolę odgrywały 

inicjatywy na rzecz pozyskania większej ilości towarów, szczególnie w latach 1980-1983. 

Duże znaczenie miały ogródki działkowe, które zaopatrywały kielecki rynek przede 

wszystkim w owoce i warzywa. Istotny udział w aprowizacji mieszkańców Kielecczyzny 

posiadał także prywatny handel.  
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A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 39; J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski…,  

s. 354, 356. 
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Rozdział III 

Nadzór nad handlem oraz społeczne aspekty deficytów  

w Kielcach w latach 1980-1989 

 

3.1. Społeczne reakcje na niedobory rynkowe 

 

Za czym ta kolejka stoi? 

Po starość, po starość, po starość. 

Na co w kolejce tej czekasz? Na starość, na starość, na starość. 

Co kupisz, gdy dojdziesz? 

Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie 

Co przyniesie do domu? 

Kamienne zwątpienie, zwątpienie 

Bądź jak kamień, stój wytrzymaj 

Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc […]
679

. 

 

Psalm stojących w kolejce Ernesta Bryla nie odwołuje się tylko do sytuacji politycznej. 

Pokazuje rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć Polakom. Choć wiersz napisany został  

w 1980 r., to opisywane w nim niekończące się kolejki, brak towarów i niepewność czy uda 

się cokolwiek zakupić były rzeczywistością całego okresu lat 80. XX w. Powszechny deficyt 

artykułów konsumpcyjnych wymuszał na społeczeństwie polskim stosowanie różnych 

strategii przystosowania i alternatywnych rozwiązań aprowizacyjnych.  

 

Strategią przystosowań można opisać działania w określonej przestrzeni, ukierunkowane na 

zdobycie niezbędnych artykułów bez zakładania ewentualnego zysku. Celem było 

zaspokojenie potrzeb niższego, a w miarę możliwości wyższego rzędu. Do alternatywnych 

rozwiązań zaliczyć należy inicjatywy charakteryzujące się wykorzystaniem sytuacji, która 

umożliwiała nabycie deficytowego towaru i dodatkowego dochodu. Gospodarka niedoborów 

generowała nie tylko puste półki w sklepach i kolejki, ale też tworzyła przestrzeń, w której 

osoba mająca dostęp do deficytowych towarów, przy wykorzystaniu przewagi podaży nad 

popytem, mogła oferować go po zawyżonej cenie, w tym wliczając własny zysk. Przedmiot 
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Autor słów Ernest Bryl (z płyty „Kolęda nocą”, 1980 r.) 
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analizy stanowiła próba odpowiedzi na pytania: jakie postawy kielczan były przystosowaniem 

w sytuacji deficytu, a co stanowiło alternatywne rozwiązanie? Jakie stosowano metody 

podejmując działania? Jakie mechanizmy kierowały kielczanami? 

 

3.1.1. Rzeczywistość kolejkowa a „zawód stacza” 

 

Według ankiety przeprowadzonej na terenie województwa kieleckiego
680

, wśród 

pracowników przemysłu w II poł. lat 80. XX w. jednorazowe zakupy w sklepie zajmowały 

średnio od 1,5 do 2 godz., a bywało, że i powyżej 3 godzin
681

. Długie godziny oczekiwania  

w „ogonkach”
682

 przyczyniły się do wykształcenia  „staczy kolejkowych”. „Profesja” ta stała 

się przykładem alternatywnego rozwiązania, ponieważ osoby podejmujące tego typu pracę, 

wykorzystywały ówczesną sytuację – deficyt wielu towarów, uzyskując przy tym dodatkowe 
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W dokumencie nie podano daty przeprowadzenia ankiety, prawdopodobnie została ona 

zrealizowana w listopadzie 1986 r. przez IR-Ch. Kwestionariusz wypełniła grupa 182 pracowników: 

FŁT „Iskra”, FSS „Polmo – SHL”, ZUCH i AP „Chemar” w Kielcach, Huta im. M. Nowotki, 

„Wółczanka” Z-d nr 1 w Ostrowcu, PSC „Polmo”, Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Drzewnego w Starachowicach, Zakłady Metalowe „Predom-Mesko”, Skarżyskie Zakłady Obuwia  

w Skarżysku, PP Uzdrowisko, Krajowa PKS w Busku Zdroju, Odlewnia Żeliwna, Zakłady 

Ubezpieczeń Kotłowych w Stąporkowie, ZWK „Marywił”, FUT w Suchedniowie. APK, KW PZPR, 

sygn. 5766, Wyniki zbiorczej ankiety anonimowej, dotyczącej usprawnienia obsługi ludności [brak 

daty], k. 384.  

681
Przywołać warto ustalenia z lat 1969-1976,  dotyczące czasu poświęcanego na zakupy z podziałem  

na płeć. W powyższym przedziale czasowym, mężczyźni poświęcali tyle samo czasu na zakupy, 

natomiast u kobiet tendencja wzrostowa była bardziej wyraźna. Wzrósł  przeciętny czas potrzebny na 

zakupy  z 1 godz. 2 minut do 1 godz. 5 minut. Przyrost czasu przeznaczanego na zakupy rozkładał się 

też nierówno w zależności od liczby posiadanych dzieci. Występowało to szczególnie wyraźnie wśród 

mężczyzn, którzy mieli dzieci. Ich obowiązki wzrastały, głównie przez zwiększenie częstości 

dokonywania zakupów. Mężczyźni nieposiadający dzieci byli w znacznie mniejszym stopniu 

obarczeni domowymi obowiązkami, realizując je rzadziej. Wśród kobiet następował wzrost obciążenia 

zakupami, niezależnie od ich stanu cywilnego i dzietności. Dowodziło temu uwzględnienie zarówno 

przeciętnego czasu potrzebnego na dokonywanie sprawunków, jak i ich częstotliwość. Najbardziej 

obciążone według badań były samotne matki. L. Adamczuk, Gospodarowanie czasem, „Życie 

Gospodarcze” 1980, nr 4, s. 7. 

682
Powszechnie określenie na kolejki sklepowe. M. Nowakowski, Mój słownik PRL-u, Warszawa 

2012, s. 100-104. 
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źródło dochodu. „Stacze” byli wynajmowani do dokonywania zakupów towarów, których  

w godzinach popołudniowych nie można było już kupić. Ustawiali się w kolejkach  

w godzinach rannych, przede wszystkim po mięso i wędliny. Zamówienia realizowali 

jednorazowo nawet dla kilkunastu rodzin
683

. Zawodowy „stacz” nabywał na zlecenie nie tylko 

żywność, ale również artykuły przemysłowe, tj. telewizory, pralki czy meble. W jednym  

z artykułów prasowych tak przedstawiono zawodowego „stacza”: […] charakteryzuje się 

paroma cechami – nie ogląda [towaru
.
], tylko je w pudle kupuje, płaceniu nie towarzyszą 

emocje, emanuje od niego pewność siebie. Ale są też solidne firmy. Ci liczą się z gustami 

odbiorców, potrafią […] sprawdzić
684

. Przytoczony opis ukazuje, że zawodowy „stacz” nie 

był anonimowy, wyróżniał się spośród tłumu oczekujących. Pozostali „kolejkowicze” szybko 

potrafili odgadnąć, kto nim był. Dowodzi to także tego, że wszyscy w kolejce wzajemne się 

obserwowali i zwracali uwagę na każdy szczegół w zachowaniu osoby stojącej obok. „Stacz” 

kolejkowy nie tylko nabywał artykuły dla „zaprzyjaźnionych” rodzin, ale również pełnił rolę 

dostawcy dla tzw. pośredników. Ci ostatni, dzięki „staczom” kolejkowym lub kierownikom 

sklepów nabywali pralki, lodówki, telewizory, aby je zbyć
685

. 

 

W protokole CKWS z 1983 r. przedstawiono odmienną postawę „stacza” kolejkowego: […] 

obecnie mamy do czynienia z totalną spekulacją w sklepach. Tę spekulację prowadzą 

zorganizowane gangi, tzw. „stacze” w kolejkach wykupują każdy towar i następnie mamy 

ogłoszenie w prasie typu „sprzedam nową nabytą lodówkę lub pralkę
686

. Powyższy cytat 

wskazuje na to, że „stacz” kolejkowy pełnił w gospodarce niedoborów podwójną rolę – 

dostawcy i pośrednika. Najczęściej „staczami” były osoby starsze – emeryci i renciści oraz 

inwalidzi
687

. W jednym z listów nadesłanych do redakcji „Słowa Ludu” napisano:[s]ąsiadka 

należy do współczesnych rencistów, tych, którzy od rana do wieczora polują na zyskowne 

                                                           
683

APK, KM PZPR, sygn. 578, Protokół nr 13/81 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego 

PZPR odbytego w dniu 4 sierpnia 1981 r., k. 25. 

684
J. Kania, Gra w kolory, „Echo Dnia” 1989, nr 18, s. 3. 

685
Zysk dla tych ostatnich był znaczny, przykładowo cena w sklepie automatu do prania wynosiła  

120 tys. zł, a pośrednik odsprzedawał ją za 180 tys. zł., H. Maziejuk, Grunt to pieniądze, 

„Perspektywy” 1989, nr 34, s. 13. 

686
AAN, URM, sygn. 32/38, Protokół z posiedzenia Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją  

w dniu 7 kwietnia 1983 r., k. 7. 

687
APK, KM PZPR, sygn. 579, Informacja z działalności Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Kielcach za okres 1980 r. i III kwartały 1981 r., k. 153.  
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towary
688

. Taka aktywność handlowa, wpływała na zmianę statusu społecznego – z osoby 

starszej, żyjącej na uboczu, w taką, która liczy się w społeczeństwie i może coś „załatwić”    

(atrybut bardzo ważny w warunkach powszechnego niedoboru). Posiadanie w rodzinie osoby 

starszej przestało być dla wielu obciążeniem, a stało się przywilejem. Wykorzystując 

możliwości, jakie stwarzała ówczesna sytuacja gospodarcza, „stacz” kolejkowy stawał się 

beneficjentem deficytu. Do grupy „staczy” kolejkowych, choć w niewielkim odsetku, 

należały także osoby młode. O tym, jak atrakcyjne i intratne było to zajęcie, niech świadczy 

fakt, że niekiedy pracownik rezygnował z pracy w zakładzie państwowym na rzecz 

„zatrudnienia” się jako „stacz” kolejkowy. Powód był jeden – możliwość uzyskania wyższych 

zarobków. Potwierdził to jeden z uczestników posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w 1984 r., 

choć jak należy przypuszczać, nieco przeceniając możliwości zarobkowe „stacza”: [… ] za 

jeden dzień stania w kolejce stacz mógł uzyskać tyle, co w zakładzie za miesięczną pracę
689

. 

Gdyby tak było faktycznie, to udział młodych ludzi w uprawianiu powyższego „fachu” byłby 

znacznie wyższy. W przypadku osób starszych i inwalidów motywem do zostania „staczem” 

kolejkowym był wolny czas, którego mieli sporo i mogli go przeznaczyć na stanie  

w kolejkach. Nie bez znaczenia był również czynnik ekonomiczny, szczególnie gdy 

uwzględni się sytuację materialną osób starszych. W 1986 r. 58,9% rencistów i emerytów  

w województwie kieleckim, pobierało najniższe renty i emerytury w skali kraju –  

w wysokości 8100 zł wraz z dodatkowymi uposażeniami. Pozostała część osób starszych, 

czyli 41,1% pobierało świadczenia powyżej 10 000 zł
690

. Renciści, emeryci i inwalidzi 

należeli ponadto do grupy osób „uprzywilejowanych”, którym przysługiwało prawo zakupu 

bez kolejki. Choć jak się okazywało personel sklepu zazwyczaj nie respektował tego 

przywileju lub, co było częstsze – reakcje innych „kolejkowiczów” skutecznie odstraszały od 

skorzystania z pierwszeństwa zakupu. W jednym z listów nadesłanych do redakcji „Słowa 

Ludu”, kielczanin tak opisał kolejkę, której był uczestnikiem: […] czuję się w obowiązku 

donieść o skandalicznym wprost załatwieniu klientów. W dniu 1 VII b.r. […] była dostawa 

                                                           
688

[brak inf. o aut.], List do redakcji, „Słowo Ludu” 1982, nr 221, s. 4. 

689
APK, KW PZPR, sygn. 3908, Protokół nr 6/84 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Kielcach, odbytego w dniu 3 kwietnia 1984 r., k. 7. 

690
Wspomnieć warto, że część emerytów była w wieku nieco młodszym niż przewidywało to 

ówczesne prawo. Wynikało to z faktu, że na początku lat 80. XX w. szereg osób skorzystało  

z możliwości przejścia na wcześniejsze emerytury (zob. rozdz. pierwszy – zatrudnienie). APK, KW 

PZPR, sygn. 3937, Informacja o sytuacji materialnej emerytów i rencistów województwa kieleckiego 

w 1986 r., k. 10. 
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obuwia sportowego. […] z jednej strony tasiemcowa kolejka, z drugiej parę osób starszych 

dosłownie można było policzyć na palcach jednej ręki. Ale dojścia oczekiwali bezskutecznie. 

Więc gdy się zaczęli zbliżać, okazywali nawet legitymację, że mają swoją kolejkę do zakupu. 

Nie pomogło wytłumaczone im przez grupy pilnowaczy i jeszcze jakiś innych gołębiarzy, że tu 

nie ma żadnych uprzywilejowanych, wszyscy muszą stać w kolejce obojętnie jacy, młodzi czy 

starzy czy inwalidzi. Widziałem jak jeden zbir wziął za kołnierz starszą kobietę i wyciągnął do 

tyłu od drzwi, która nawet trzymała legitymację. Nie pomogły żadne tłumaczenia, zespół 

tychże można powiedzieć typów, kracząc aprobował to postępowanie. […] A co na to 

personel? […] w dalszym ciągu wpuszczali tylko swoją grupę. Na zapytanie się starszych czy 

będą uwzględnieni w swoim uprawnieniu, odpowiedzią było przez jedną z pań przez szyby, że 

wszyscy bez wyjątku muszą stać jednakowo w jednej kolejce
691

. Ciekawym także było 

wytłumaczenie obecności w kolejce osób starszych po obuwie sportowe – przecież kupują 

swoim wnukom, bo młodzi pracują a po pracy to wiadomo, że nic nie ma
692

. 

 

Przytoczony powyżej fragment listu ukazuje nie tylko wzajemny stosunek między osobami 

stojącymi w kolejce, ale także jak negatywnie postrzegano ludzi „uprzywilejowanych”. 

Faktycznie jednym z najczęstszych powodów, który doprowadzał do spięć oraz budzącym 

największe emocje wśród „kolejkowiczów” był moment, gdy w kolejce pojawiały się osoby 

„uprzywilejowane”. Każda najdłuższa nawet kolejka stoi względnie spokojnie do momentu, 

gdy zjawia się osoba uprzywilejowana […] Podchodzący do lady uprzywilejowani wywołują 

agresję. Przy każdym inwalidzie, kobiecie z dzieckiem, siostrze PCK zaczyna się dyskusja. 

»Opiekunka Polskiego Czerwonego Krzyża powiedziała«: Robię codziennie zakupy i tyle 

złych słów się nasłuchałam od innych klientów, gdy chcę kupić poza kolejnością, że wolę nie 

ryzykować »Inwalida przyznał«: w sklepie […] sami klienci traktują inwalidów jak żebraków, 

brutalnie ich wypraszają z kolejki. Zdarza się, że zamiast wrócić z zakupami, znajduję się na 

pogotowiu ratunkowym. Otóż ludzie umęczeni pracą, zakupami i staniem w kolejkach 

niechętnie patrzą na kupowanie bez kolejki, bo widzą szereg nieprawidłowości. Niektórzy 

inwalidzi czy kobiety w ciąży realizują nie tylko swoje kartki, ale całej rodziny. Są i tacy, 

którzy wykorzystują prawnie przysługujący im przywilej, w celach zarobkowych
693

.  
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APK, RSW „P-K-R”- KWP, sygn. 329, [List nadesłany w dniu 9 sierpnia 1982 r.], k. 91- 92. 

692
Tamże 

693
T. Nałęcz-Jawecka, Bez kolejki, „Veto” 1982, nr 13, s. 11. 
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Ekspedientka sklepu mięsnego w Kielcach przyznała, że uprzywilejowani często stoją po dwa 

razy. Skąd np. emeryci mają tyle pieniędzy, tyle kartek? Czy kupują takie ilości szynki, 

baleronu, polędwicy dla siebie? Czy może służą rodzinie, znajomym do… stania? Jeśli 

dzienna dostawa najlepszych wędlin wynosi 40 kg, to połowę jak nie więcej, sprzedaje się 

tym, co nie muszą stać w „normalnej” kolejce. W ciągu dnia odwiedza sklep około 1,5 tys. 

klientów, a 50% z nich to „uprzywilejowani”. Kolejkowicze ubliżają sobie nawzajem, spierają 

się... (ja stałem tylko wyszedłem), nie chcą przepuszczać ciężarnych. W robocze soboty oraz 

piątki od godz. 15.30 obsługuje się klientów tylko z uprawnieniami […]
694

. 
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M. Wróbel, Ja tu stałem, tylko wyszedłem, „Słowo Ludu” 1988, nr 10, s. 4;  Zjawisko kolejek było 

przedmiotem badań socjologicznych oraz psychologicznych (zob. Z. Czwartosz, Psychologia kolejki  

oraz Z. Rykowski, Społeczny sens kolejek, „Kultura i Społeczeństwo” 1989, nr 1). Brakuje natomiast 

odniesień antropologicznych. Warto odwołać się do badań Victor Turner  – nad jednym z ludów 

afrykańskich, w którym wykorzystał pojęcie „gry społeczne”. Według autora, „gry społeczne” są to 

jednostki harmonicznego lub dysharmonicznego procesu, które pojawiały się w sytuacjach 

konfliktowych. Autor wyznaczył cztery fazy występujące w grze społecznej. Pierwsza obejmowała 

naruszenie zwykłych norm stosunków społecznych. Sygnałem do naruszenia jest jawny akt publiczny.   

W następstwie naruszenia regulowanych zasad pojawia się faza kryzysu. Każda eskalacja  

ma charakter liminalny (stan zawieszenia), ponieważ jest progiem między mniej lub bardziej 

stabilnymi fazami procesu społecznego. Oznacza to, że należy się przeciwstawić oraz zachęcić 

przedstawicieli porządku do zmierzenia się z nim. Trzecim etapem jest faza działania przywracającego 

równowagę. Ostatnią fazą wyznaczoną przez autora jest reintegracja zwaśnionej grupy lub na 

społecznym uznaniu i usankcjonowaniu nieodwracalnego podziału skłóconych stron. V. Turner, Gry 

społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005, s. 27-31. 

Adaptując poszczególne jednostki „gry społecznej” w warunkach kolejki, w pierwszej fazie – 

naruszenie obowiązujących zasad powstaje na skutek próby ustawienia się w kolejce, a powodujący 

spór między tymi, którzy zgłosili się wcześniej, a tymi, którzy zgłosili się później lub w wyniku 

pojawienia się osób „uprzywilejowanych”. Choć ich pierwszeństwo do zakupu było usankcjonowane 

prawnie, to w odczuciu pozostałych „kolejkowiczów” łamali wewnętrzną zasadę kolejności, która 

oznaczała, że wobec reglamentacji wszyscy byli traktowani w sposób jednakowy a jedynym punktem 

odniesienia było „kto za kim stał”. Między innymi J. Kurczewski zauważył, że każda kolejka 

zawierała w sobie zarzewie sporu  (M. Fuszara, I. Jakubowska, J. Kurczewski, Reglamentacja, 

poczucie sprawiedliwości i pomoc wzajemna, w: Umowa…, s. 202.).  W fazie kryzysu „kolejkowicze” 

dokonują presji słownej wobec osób, które w ich odczuciu złamały obowiązujące zasady. Głośne 

okazywanie i potępienie zachowania miało na celu z jednej strony uniemożliwić  zakupu bez kolejki 

czy nawet zastraszenia, żeby więcej w taki sposób nie postępować. W „eskalacji” kryzysu udział mieli 
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Strategią przystosowania do warunków reglamentacji i długiego oczekiwania w kolejkach 

były tzw. komitety sklepowe oraz sporządzane listy kolejkowe
695

. Zakup pralki, telewizora 

czy lodówki wymuszał wpisanie się na listę kolejkową, a odpowiednie osoby z komitetu 

pilnowały, aby wszystko odbywało się według przyjętych zasad. Wielogodzinne 

wyczekiwanie w kolejkach powodowało nie tylko wyczerpanie fizyczne, ale również 

psychiczne. Obciążenie to dotykało przede wszystkim kobiet, co zauważały same władze. 

Podobnie wypowiadały się działaczki Ligii Kobiet podkreślając, że sytuacja społeczno-

polityczna i ekonomiczna najbardziej dotyka spośród wszystkich grup właśnie kobiety
696

. 

Wraz z nastaniem kryzysu gospodarczego, uciążliwość codziennych zakupów, według  

M. Mazurek, zaczęła dotykać także mężczyzn. Autorka wskazuje również na płciowy podział 

konsumpcji, podając, że mężczyźni częściej niż kobiety nabywali alkohol, używki oraz 

prasę
697

.  

 

                                                                                                                                                                                     
także pracownicy sklepu, którzy sprzedawali osobom „uprzywilejowanym” lub nie reagowali na 

protesty „kolejkowiczów”. Kryzys często przenosił się poza sklepowe mury. Polacy pisali listy 

zarówno do instytucji państwowych, jak i redakcji gazet, opisując wszelkie nieprawidłowości 

funkcjonujące w sklepach i kolejkach. Często zwracano się z prośbą, aby władze zmierzyły się  

z problemami społeczeństwa i dokonali odpowiednich zmian.  W trzeciej fazie starając się przywrócić 

równowagę władze, wprowadzały, m.in. regionalne rozwiązania obsługi osób „uprzywilejowanych”  

w kolejce. Przykładowo, w kieleckim sklepie mięsnym osoby uprawnione do zakupu przez kolejki 

były obsługiwane w soboty i piątki od godz. 15.30. W ostatniej fazie zwanej reintegracją osoby 

„uprzywilejowane” często rezygnowały z przywileju na rzecz uniknięcia ostracyzmu. Ustawiały się 

wraz z innymi w jednej kolejce. Zwrócić uwagę należy na pewną dwuznaczność w postawach 

„kolejkowiczów”, z jednej strony stosowanie  prawa nabywania bez kolejki prowadziło do kryzysu,   

a  z drugiej korzystano z usług osób „uprzywilejowanych”. Dysonans ten dobrze widać w listach 

nadsyłanych do redakcji „Veto” najczęściej protestowano przeciwko przywilejom przysługującym 

osobom stojącym w kolejkach, ale także nie brakowało apeli o ich rozszerzenie. W opisach 

dominowały agresja i zawiść. Jednak nie brakowało słów, w których było oddane uczucie bezradności 

i zmęczenia. A. Bończewska, Starcia, „Veto” 1984, nr 27, s. 13. 

695
Zob. rozdz. drugi  na temat zaopatrzenia w Kielcach. 

696
APK, MRN, sygn. 41, Protokół Ne XXIV/82 z sesji MRN w Kielcach, odbytej w dniu 22 kwietnia 

1982 r., k. 8;  APK, LGK-ZW, sygn. 62, Informacja dotycząca działalności Zarządu Miejskiego Ligi 

Kobiet we Włoszczowie – w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 1981 r., k. 50. 

697
M. Mazurek, Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989, Wrocław 2010, s. 125-126. 
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Krzysztof Kosiński zwrócił uwagę na ważne zjawisko, które można było zaobserwować  

w latach 80. XX w. W tym czasie nastąpiła ewolucja obyczajów rodzinnych. Szczególnie  

w dużych miastach coraz częściej młode małżeństwa organizowały życie rodzinne  

na zasadach partnerskich. Obserwowano także przypadki odchodzenia od tradycyjnego 

podziału domowych obowiązków. Było to wynikiem m.in. kryzysu, który wymuszał  

na wszystkich domownikach zaangażowania w zdobywanie podstawowych towarów
698

. 

 

3.1.2. „Wielki-mały” targ
699

 

 

Wraz z nastaniem kryzysu gospodarczego coraz więcej dzienników i tygodników prasowych 

zaczęło prowadzić w stałych rubrykach notowania cen żywności na targowiskach. Był to 

efekt postrzegania bazaru jako barometru gospodarki żywnościowej
700

. W warunkach 

powszechnego niedoboru bazary, targi, jarmarki stały się miejscem, które gwarantowało 

zakup poszukiwanego artykułu. Dla wielu okazały się alternatywną dla domowego budżetu.  

 

Na terenie Kielc zlokalizowane były trzy place targowe
701

 przy ul. Gwardii Ludowej (obecnie  

ul. Seminaryjska), Piekoszowskiej i Armii Czerwonej (obecnie ul. Bodzentyńska)
702

. 
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K. Kosiński, Samowystarczalność. Życie „udomowienie” w mieście lat osiemdziesiątych  

w: Niepiękny wiek XX, pod red. B. Brzostka, J. Eislera, D. Jarosza, K. Kosińskiego, T. Wolszy, 

Warszawa 2010, s.  594. 

699
Zamiennie używano słów: targ i bazar. W literaturze przedmiotu są one rozróżniane. Targowiskiem 

nazywa się zespół straganów, kramów i kiosków oraz punktów sprzedaży obnośnej i obwoźnej 

znajdującej się na ściśle określonym i ograniczonym terenie oraz miejsce, na którym odbywa się spęd 

i kupno-sprzedaż trzody chlewnej, bydła, artykułów rolnych z wozów. Bazarem, natomiast nazywa się 

zespół kramów, kiosków, straganów i punktów sprzedaży obnośnej. L. Koźmiński, Wykład pt. 

Organizacja…, s. 4. 

700
A. Matałowska, Bazar pod obstrzałem, „Polityka” 1981, nr 19, s. 4. 

701
Rozwój sprzedaży bazarowej w Kielcach można łączyć m.in. z czasem  powstania drugiego rynku 

miejskiego u zbiegu  późniejszych ulic: S. Żeromskiego, J. Słowackiego i B. Głowackiego w połowie 

XIX wieku. Otrzymał on nazwę Plac Bazarowy. W latach 1866-1872 wzniesione zostały na nim hale 

targowe. Przez kilkadziesiąt lat na placu, nazywanym przez kielczan bazarem, odbywały się wtorkowe  

i piątkowe jarmarki. Ich tradycje przetrwały do pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. Następnie 

zmieniono nazwę na Plac Wolności, na którym odbywały się ważniejsze uroczystości państwowe.  

A. Rembalski, Dawne bazary kieleckie, „Echo Dnia” 1985, nr 77, s. 11. 
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Powszechnie stosowaną metodą handlowania na bazarach i targowiskach było tzw. 

sprzedawanie z ręki, czyli oferowanie towaru, który był trzymany w rękach sprzedającego. 

Cel był jeden, uniknąć opłaty targowej
703

 oraz posądzenia o handel spekulacyjny
704

.  

W 1982 r. na kieleckich straganach z trudem można było odnaleźć ubrania sprowadzane  

z zagranicy. W sprzedaży, natomiast była dostępna odzież robocza, m.in. spodnie, rękawice 

oraz buty
705

. Prawdopodobnie artykuły te pojawiły się na bazarowych straganach w wyniku 

sprzedaży przez pracowników zakładów państwowych własnej odzieży roboczej. 

Na placu targowym przy ul. Armii Czerwonej można było nabyć odzież, w tym dziecięcą 

oraz obuwie. W 1983 r. już nie brakowało ubrań przywiezionych z zagranicy, prawdziwy 

„hit” stanowiły buty typu „adidas”. Miejsce do handlowania na placu wyznaczała nieformalna 

zasada: po jednej stronie targowiska sprzedawano tylko odzież, natomiast po drugiej, wzdłuż 

muru różnego rodzaju części do samochodów i maszyn rolniczych oraz narzędzia. Z uwagi na 

oferowany asortyment, w tej części targowiska przede wszystkim handlowali mężczyźni.  

Na placu targowym swoje miejsce mieli także kolekcjonerzy, którzy sprzedawali m.in. 

znaczki pocztowe czy monety. Nie brakowało straganów z owocami, warzywami i kwiatami. 

Na targowisku ponadto można było zakupić żywe kury, kaczki i indyki
706

. Targ przy  

ul. Armii Czerwonej określano jako bardzo dobrze zaopatrzony […] kryzysu tutaj nie widać,  

Kto poszpera na straganach znajdzie to, co go interesuje. Jest też sporo towarów 

deficytowych, przyniesionych wprost ze sklepu. […] artykułów metalowych więcej niż  

w najlepiej zaopatrzonym sklepie z tego typu wyrobami […]  jeśli natomiast chodzi o ceny, to 

                                                                                                                                                                                     
702

Zob. na temat zjawiska i kultury bazarowej w: J. Kurczewski, M. Cichomski, K. Wiliński, Wielkie 

bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny, Warszawa 2010. 

703
Opłata targowa w Kielcach była pobierana za każdy dzień sprzedaży. Zwolnione z niej były osoby 

prowadzące działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu. W 1989 r. za zajęcie placu pod 

stoisko lub towar, stanowiący przedmiot handlu niezależnie od branży za 1 m
2 

powierzchni wynosiło 

150 zł. Najniższa stawka obowiązywała przy sprzedaży z wózka ręcznego, kosza, skrzynki – 100 zł, 

natomiast najwyższe opłaty były przy prowadzeniu handlu z wykorzystaniem samochodu ciężarowego 

– 1000 zł. APK, MRN, sygn. 86, Uchwała nr XXIX/205/88 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach  

z dnia 8 kwietnia 1988 r., k. 173;  APK, MRN, sygn. 296, Protokół nr 9/89 z sesji MRN w Kielcach 

odbytej w dniu 28 grudnia 1989 r., k. 16. 

704
[brak inf. o aut.], Jarmark Świętokrzyski targowisko dla bogatych, „Echo Dnia” 1987, nr 205, s. 3. 

705
[brak inf. o aut.], Znów targują się na bazarach, „Słowo Ludu” 1982, nr 39, s. 4. 

706
[brak inf. o aut.], Na kieleckim targu, „Echo Dnia” 1983, nr 58, s. 1, 7. 
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są one po prostu – „umowne”. Kogo stać kupuje od ręki, kogo nie stać – ten stoi  

w kolejkach
707

. 

Ceny „umowne” oznaczały, że trzeba było zapłacić na targu trzykrotność i więcej niż  

w sklepie za ten sam artykuł
708

. Spodnie dżinsowe oferowane na targowisku przy ul. Armii 

Czerwonej kosztowały 7-8 tys. zł, a w „Modzie Polskiej” w granicach 4800 zł
709

. Ponadto 

kupcy z jednej strony wykorzystywali „niezaspokojony popyt”, a drugiej mieli pewność, że 

ile by dany artykuł nie kosztował, to i tak znajdzie się nabywca, który go zakupi.  

Na podstawie przeprowadzonej ankiety, wśród respondentów 51% kielczan deklarowało, że 

dokonywało zakupów na targu-bazarze ze względu na to, że można tu nabyć artykuły 

deficytowe. Dla 14% ankietowanych targ był atrakcyjniejszym miejscem zakupu, gdyż był na 

nim większy wybór towaru w porównaniu do tego, co można było znaleźć w sklepach, 12% 

badanych utożsamiało z go jakością i świeżością towaru, natomiast 17% ankietowanych 

przyznało, że nigdy nie robiło zakupów na targu
710

.  

 

Nowym zjawiskiem, jakie się pojawiło wraz nastaniem dekady lat 80. XX w. był „handel 

młodzieżowy”. Najczęściej na pobliskich targowiskach sprzedawano książki, podręczniki 

szkolne oraz płyty muzyczne. Pierwsze pieniądze młodzież zarabiała na handlu starociami  

i odsprzedawaniu starych rowerów dziecięcych. Handlowała także odzieżą, która pochodziła 

przede wszystkim z zagranicy
711

. Tak zjawisko to opisywano w 1983 r.: 

 

                                                           
707

Tamże, s. 7.  

708
Ceny na targowiskach były zróżnicowane, co zależało przede wszystkim od położenia rynku wobec 

większych skupisk ludności i regionu. Przykładowo w 1981 r. za nabiał trzeba było średnio zapłacić 

45,5 zł za 1 kg. Najwięcej musieli zapłacić mieszkańcy miejskiego targowiska łódzkiego (92,5 zł), 

krakowskiego (84 zł) oraz stołecznego (74 zł). O wiele przystępniejsze były ceny na targowiskach  

w rejonach rolniczych, jak w województwie zamojskim i suwalskim (26 i 32 zł). [brak inf. o aut.], 

Na targowiskach, „Życie Gospodarcze” 1981, nr 24, s. 8.  

709
[brak inf. o aut.], Na kieleckim…, s. 7. 

710
 Wyniki badań ankiety. Zob. aneks – wykresy. 

711
APK, MRN, sygn. 235, Protokół nr 23/8/86 z posiedzenia komisji Zaopatrzenia Ludności Drobnej 

Wytwórczości i Usług MRN odbytego w dniu 24 października 1986 r., bp. 
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Handlowali wszyscy, niezależnie od płci i wieku, zarówno starsze panie, jak i młodzi ludzie, 

których przybywało z każdym dniem
712

. Ci ostatni handlowali spodniami dżinsowymi, 

książkami, płytami muzycznymi, [takich zespołów jak] „SBB”, „Perfect” i „Maanam” […], 

za które trzeba było zapłacić 600 zł
713

. O ile dawniej na targu dominowały stragany  

z ciuchami, teraz zginęły one w powodzi „walizkowych” przekupniów. Bazarowe babcie, 

które od zawsze zajmowały poczesne miejsce, odpadły z konkurencji. Nowi, młodzi handlarze 

proponują modniejsze ciuchy, w lepszym stanie. Przyciągają uwagę ciekawostkami: kostką 

Rubika za 500 zł, kompletem kart za 1000 zł
714

. Wizerunek młodzieży w dobie kryzysu 

gospodarczego wyłonił przebojowość, zaradność […] obowiązuje określona filozofia 

moralna, która preferuje działania skuteczne, zapewniające szybkie efekty
715

. 

 

Beneficjentami deficytu okazywali się ci, którzy wykorzystywali powstałą „lukę podażową”. 

Najlepiej o występowaniu tego zjawiska świadczyły słowa jednego z handlujących  

w latach 80. XX w. na bazarze Różyckiego w Warszawie: przyszły strajki, stan wojenny, na 

bazarze wojskowe patrole. Ale ciągle się handlowało. Nie było papierosów, to handlowałem 

papierosami, brakowało wódki – pędziłem bimber
716

. 

 

Były urzędnik, który rozpoczął pracę jako kupiec, zwrócił uwagę na zależność – żeby mieć 

czym handlować na targu, trzeba było mieć odpowiednie „wejścia”. Był to interes za fatygę, 

[za którą trzeba było zapłacić]. Żadnych sentymentów nie ma i za każdą drobną usługę 

przychodzi „bulić”. Jeśli zaś zapłaci się dobrze, dyskrecja jest zapewniona. […] 

„Załatwienie” towaru kosztuje sporo. Odbywa się to metodą na „procent” albo „coś za coś. 

Jeśli dogadywanie odbywa się wedle pierwszej metody, a towar jest trudny do zdobycia i ma 

swoją taryfę, to – nie ma rady – trzeba godzić się na 10 albo 15 procent. Stawki procentowe 

są zresztą ruchome, zależą od tego, o jak duży zakup chodzi i czy towar jest mniej czy bardziej 

deficytowy. Zależy też i od ludzi. I ludzie, i towar mają swoją taryfę
717

.  

 

                                                           
712

[brak inf. o aut.], Na kieleckim targu, „Echo Dnia” 1983, nr 58, s. 7. 

713
Tamże, s. 1,7. 

714
[brak inf. o aut.], Na bazarach, „Słowo Ludu” 1982, nr 226, s. 4. 

715
Za młodzież uznawano osoby w przedziale od 16 do 18/19 lat. [brak inf. o aut.], Wywiad na 

zamówienie, „Kobieta i Życie” 1983, nr 20, s. 17 

716
P. Kulesza, Niebieski syfon. Z dziejów bazaru Różyckiego, Warszawa 2004, s. 29. 

717
H. Maziejuk, Grunt to…, s. 12-13. 
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Obok regularnie działających bazarów i targowisk istniały również organizowane przez Urząd 

Miasta w Kielcach jarmarki łysogórskie. Cieszyły się one dużą popularnością. Sprzedawany 

na nich towar zazwyczaj pochodził z zagranicy. Często ceny były znacznie niższe od tych 

obowiązujących na miejskim targowisku, a jakość oferowanej odzieży była gatunkowo 

lepsza. Jarmark stanowił nie tylko uzupełnienie kieleckiego rynku. Był traktowany przez 

mieszkańców Kielc m.in. jako wydarzenie handlowe
718

. Handel odbywał się nie tylko na 

placu targowym, ale także na łamach prasy lokalnej.  Tzw. drobne ogłoszenia niejednokrotnie 

„wprowadzały” legalizację transakcji kupna-sprzedaży. Na podstawie analizy ogłoszeń 

„kupię-sprzedam” zawartych w gazecie regionalnej – „Słowo Ludu” z lat 1980-1989
719

 

można stwierdzić, że najczęściej w ogłoszeniach ukazywały się oferty sprzedaży. Najwięcej 

było ofert dotyczących sprzedaży samochodów, działek budowlanych, natomiast w rubryce 

„kupię” poszukiwane były przyczepy campingowe, kioski warzywno-owocowe oraz 

mieszkania. Oferty w pierwszych dwóch przypadkach były efektem ówczesnej koniunktury 

wiązanej z podjęciem prywatnej działalności handlowej, która często okazywała się 

dochodowym interesem. Charakterystycznym było również występowanie niemalże  

w każdym z analizowanych numerów oferty sprzedaży części zamiennych do maszyn 

rolniczych. Od 1986 r. zmniejszyła się liczba publikowanych ogłoszeń dotyczących 

samochodów. Od tego czasu nastąpiło również znaczne rozdrobnienie w ogłoszeniach. 

Najczęściej wystawiano na sprzedaż telewizory, instrumenty muzyczne, kożuchy czy 

dywany. Rok 1986 był również charakterystyczny, ponieważ po raz pierwszy zaczęły 

występować oferty sprzedaży komputerów. Pojawienie się komputera w rubryce „sprzedam – 

komputer”, przypuszczalnie można powiązać z rozpoczęciem działalności na kieleckim rynku 

firmy polonijnej „Poliwerk” w 1986 r. (właścicielem był obywatel RFN). Przedsiębiorstwo to 

specjalizowało się w produkcji i montażu komputerów
720

. Jednak jak ustaliła Izba Skarbowa, 

„Poliwerk” nie zajmował się wytwarzaniem, ale handlem komputerami. Firma polonijna,  

w ramach prowadzonej działalności dokonywała skupu od osób fizycznych w kraju 

komputerów oraz części, które następnie sprzedawała jednostkom gospodarki uspołecznionej. 

Osoby sprzedające komputery „Poliwerkowi” tłumaczyły, że przywoziły je z zagranicy dla 

osób najbliższych lub otrzymywali sprzęt jako darowiznę. Następnie komputer wręczano jako 

                                                           
718

[brak inf. o aut.],  IV Jarmark Łysogórski na finiszu, „Echo Dnia” 1989, nr 206, s. 1, 7. 

719
Analiza była przeprowadzona metodą losową, przyjęto zasadę, co dziesiąty numer. Średnio  

w każdym roczniku było 30 numerów. 

720
APK, IS, sygn. 71, [Decyzja zezwolenia], k. 10. 
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podarunek krewnym w kraju, którzy dokonywali sprzedaży dla „Poliwerku”. Poprzez fikcyjną 

darowiznę unikano zapłaty podatku dochodowego i obrotowego
721

. Można przypuszczać, że 

nawiązanie współpracy między wyżej opisanymi osobami, a „Poliwerkiem” następowało 

poprzez ogłoszenia w prasie. 

 

Warto podkreślić, że w przypadku ofert sprzedaży artykułów przemysłowych, do rzadkości 

należało podawanie ceny przez ogłaszającego. Zapewne była to forma zabezpieczenia, 

ponieważ wymieniona wartość przedmiotu mogła stanowić podstawę do ewentualnego 

posądzenia o zawyżanie cen, czyli spekulację.  

 

3.1.3. Lokata kapitału 

 

W warunkach deficytu dóbr konsumpcyjnych i wzrostu cen jednym z alternatywnych 

rozwiązań podejmowanych przez społeczeństwo była tezauryzacja. Wśród Polaków 

powszechne stało się lokowanie oszczędności, m.in. w złocie. W sytuacji spadku wartości 

złotówki nabywano walutę zagraniczną
722

. Przywoływany kilkukrotnie Zbigniew Rajca  

w jednych ze swoich wspomnień zanotował: uważam, że pewniejsza jest lokata kapitału  

w zagranicznej walucie, która co jakiś czas zwiększa swą wartość niż w złotówkach
723

. 

Potwierdzenie tego toku myślenia można odnaleźć również w ankiecie na temat 

funkcjonowania handlu w Kielcach w latach 80. XX w. Wśród respondentów – 20% 

dokonywało wymiany złotówki celem ulokowania oszczędności. Mieszkańcy Kielc podobnie, 

jak w innych miastach Polski, przede wszystkim dokonywali zakupu dolarów
724

. Wiązało się 

to ze zjawiskiem tzw. dolaryzacji
725

. Innym przykładem tezauryzacyjnych działań Polaków 

było nabywanie książek.  

 

W protokole posiedzenia CKWS 1983 r. zapisano: ok. 80% produkcji książek jest obecnie 

rozchwytywane przez klientów i różnych spekulantów, dla których książki stały się swoistą 

                                                           
721

W. Brański, Jak dojść do pieniędzy? „Poliwerk” bez werku, „Słowo Ludu” 1987, nr 236, s. 1,4; 

APK, IS, sygn. 67, [Pismo skierowane do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych – Wydział 

do Walki z Przestępczością Gospodarczą w dniu 13 sierpnia 1987 r.], k. 244, 247. 

722
Patrz rozdz. pierwszy – „drugi obieg gospodarczy” oraz budżety domowe Polaków. 

723
APK, ZZR, sygn. 12, Notatki 1989 i 1990, k. 70. 

724
Patrz aneks – wykresy. 

725
Patrz rozdz. pierwszy – „gospodarka drugiego obiegu”. 
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formą „lokaty kapitału”, […] przenikanie książek na rynek spekulacyjny następuje drogą 

zorganizowanych gangów spekulacyjnych, które okupują cały dniami księgarnie, wykupują 

książki bez zwracania uwagi na tytuły, ale przede wszystkim wykupują pozycje takie, jak: 

encyklopedie, słowniki, albumy itp.
726

  

 

 Do najpopularniejszych publikacji, po które ustawiały się kolejki przed księgarniami należały: 

„Pan Tadeusz”, „Encyklopedia popularna”, „Baśnie” autorstwa braci Grim, „Przygody 

dobrego wojaka Szwejka” czy „Noce i dnie”. Deficyt poszukiwanych książek, szybko 

stworzył czarny rynek. Wielu ludzi dostrzegało, że w kryzysie nawet na książkach można 

było zarobić. Książki dosłownie „wyszły” na ulice. Handlowano nim wszędzie, gdzie to było 

możliwe. W bramach kamienic, na bazarach i targowiskach. Tym samym pojawiła się nowa 

grupa handlujących –„bukiniści”
727

. Często sprzedawano książki na targach w innych 

miastach, np. podręczniki poszukiwane w dużych ośrodkach akademickich
728

. 

 

W omawianym czasie, ale i nie tylko, zakup książki był prestiżem. Wielu Polaków uważało, 

że posiadanie odpowiedniej literatury należało do dobrego tonu. Zwłaszcza warto było  

 posiadać szczególnie te książki, które uchodziły  za najdroższe. Zdecydowana większość 

kupujących przy wyborze kierowała się tym, jak książka będzie się prezentować na półce. 

Istotny był jej grzbiet oraz obwoluta, natomiast treść miała mniejsze znaczenie. Książka stała 

się towarem deficytowym, na który nie trzeba było szukać nabywcy
729

. Dobrze zaopatrzona 

domowa biblioteczka stanowiła dobrą lokatą, a także wyznacznik dobrego gustu. Jej 

posiadacz mógł uchodzić za intelektualistę
730

.  

  

 Normą stało się dokonywanie zakupu książek w antykwariatach, wydawanych w bieżącym 

roku, a jednocześnie niedostępnych w księgarniach. Przykładem antykwariatu, który słynął ze 

sprzedaży nowych książek był „Dom książki” przy ul. Świerczewskiego w Kielcach, 

kierowany przez Andrzeja Metzgera. Stwierdził on, że w rzeczywistości to nie był 

antykwariat, bo niewiele tu staroci […] – Sprzedaje też nowe książki czasem zupełnie 
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AAN, URM, sygn. 32/36, Protokół z posiedzenia Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją  

w dniu 10 marca 1983 r., k. 10. 

727
Nazwa zaczerpnięta z artykułu – [brak inf. o aut.], Na bazarach, „Słowo Ludu” 1983, nr 70, s.  4. 

728
M. Wróbel, Jedni czytają, drudzy handlują, „Słowo Ludu” 1989, nr 20, s. 5. 

729
[brak inf. o aut.], Książka – artykułem spekulacji?, „Słowo Ludu” 1983, nr 46, s. 4. 

730
C. Gątkiewicz, W kolejce po książki, „Słowo Ludu” 1983, nr 51, s. 4 
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nieczytane. […] Bywa, że przywożą [klienci] aż z Warszawy, bo tam ukazują się wcześniej. 

Ceny ustalam wysokie, sam się dziwię, że klienci potrafią zostawić tu kilka i kilkanaście 

tysięcy za jednym razem
731

. 

 

  Zakup książki stanowił lokatę kapitału, ale jak można przypuszczać w części przypadków 

miała ona charakter krótkoterminowy. Nabywający czekali przede wszystkim na wzrost cen 

książek, jak miało to miejsce w 1981 r. Wówczas właściciele masowo sprzedawali m.in. 

książki do antykwariatów
732

. Dla lepszego zobrazowania omawianego zjawiska warto 

odwołać się do ówczesnego poziomu czytelnictwa. Według ogólnopolskich badań 

przeprowadzonych w 1985 r. zaledwie 37,1% Polaków deklarowało, że czyta książki,  

a 40,8% ankietowanych w ciągu roku nie przeczytało ani jednej książki. Z badań ponadto 

wynika, że 14% Polaków nie posiadało w swoim domu jakiejkolwiek książki, a kolejne  

19% – miało ich zaledwie kilka lub kilkanaście
733

. 

 

 Znaczny spadek sprzedaży książek nastąpił w połowie 1987 r. Wykup artykułów, który miał 

miejsce jesienią 1986 r.
734

 ominął książki. Wynikało to z ich ceny. Pod koniec 1986 r. za 

średnią miesięczną płacę w gospodarce uspołecznionej można było nabyć 120 egzemplarzy 

książek, a w końcu 1987 r. już tylko 95 egzemplarzy
735

. 

Sytuacja uległa zmianie pod koniec lat 80. XX w. W tym czasie podobnie jak w całej Polsce, 

kielczanie głównie poszukiwali słowników: polsko-angielskiego i angielsko-polskiego Jana 

Stanisłowskiego (40 tys. zł za cztery tomy). Sprzedawczyni z antykwariatu przyznała: gdyby 

tylko był [słownik J. Stanisłowskiego], zniknąłby natychmiast [a cena] nie zraziłaby 

kupującego – Ostatnio liczba klientów zwiększyła się, mimo że ceny bardzo wzrosły
736

. 

Książki było można nabyć poprzez wykupienie tzw. talonu subskrypcyjnego. Gwarantował 

on zakup nawet najbardziej poszukiwanych tytułów. Cieszyły się ogromną popularnością. 

Przykładowo w kieleckiej księgarni w 1989 r. wykupiono w ciągu 1 godziny 120 talonów  

                                                           
731

Antykwariat do dnia dzisiejszego funkcjonuje, E. Mróż, Handlarz czy mól książkowy, „Słowo 

Ludu” 1982, nr 202, s. 5. 

732
G. Sasin, Książka w dobie kryzysu, „Echo Dnia” 1984, nr 4, s. 3. 

733
A. R. Zieliński, Społeczny zasięg książki w Polsce (raport z badań), Warszawa 1988, s. 12, 47, 49. 

734
Zob. na temat masowego wypuku artykułów w rozdz. pierwszym. 

735
M. Wierusz, Luksus w okładkach, „Przegląd Tygodniowy” 1988, nr 7, s. 12. 

736
M. Wróbel, Jedni czytają…, s. 5. 
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w cenie 20 tys. zł za każdy
737

. W 1989 r. obok książek Polacy masowo zaczęli nabywać 

monety z wizerunkiem papieża. W ciągu miesiąca od daty emisji, monetę sprzedawano o 50% 

drożej niż wynosiła jej wartość nominalna. Cenne były także monety przedwojenne. 

Dwuzłotówka z Józefem Piłsudskim kosztowała na miejskich bazarach 7 tys. zł, 

pięciozłotówka – 11 tys. zł, a dziesięciozłotówka – 16 tys. zł. Autor artykułu: Co się opłaca? 

zapisał: proponujemy lokującym kapitał, aby szybko pozbyli się coraz mniej atrakcyjnych 

dolarów na korzyść monet z papieżem…
738

. 

 

3.1.4. Praktyki konsumpcyjne w kryzysie 

 

W mikroskali najbardziej kryzys odczuwały gospodarstwa domowe
739

. Nietypowe praktyki 

kulinarne
740

, działania jak „zrobić coś z niczego” czy też wykorzystanie tzw. porad babuni 

stały się elementem codzienności lat 80. XX w. Sytuacja kryzysowa wymuszała na 

społeczeństwie stosownie strategii, które miały ułatwić życie codzienne.  

 

Na podstawie analizy prasy, poradników i książek kucharskich z lat 80. XX w.
741

 można 

stwierdzić, że kryzys na szeroką skalę spopularyzował poradnictwo. Szczególnie na początku 

lat 80. XX w. w księgarniach i antykwariatach poszukiwano książek, w których byłyby 
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D. Burtnik, Wpłacają i nie odbierają, „Słowo Ludu” 1989, nr 80, s. 6. 

738
[brak inf. o aut.],Co się opłaca?, „Perspektywy” 1989, nr 12, s. 20. 

739
Zob. rozdz. pierwszy – kształtowanie cen oraz budżety domowe Polaków. 

740
Zob. więcej na temat potraw i praktyk kulinarnych, które Polacy przenieśli do kuchni polskiej                   

z podróży zagranicznych w latach od końca lat 50. do końca lat 70. XX w. G. Szelęgowska, Jeść 

inaczej. Turystyka kulinarna Polaków w czasach PRL, w: Bocznymi drogami Nieoficjalne kontakty 

społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, pod red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa 2010. 

741
Kuchnia Polska, Warszawa 1984; H. Dębski, Współczesna kuchnia polska, Warszawa 1985;                                       

B. Bytnerowiczowa, Kuchnia oszczędnej gospodyni, Warszawa 1988; S. Witkowska, Jak zdrowo 

żywić rodzinę?, Warszawa 1987;  A. Fedak, P. Fedak, ABC sztuki kulinarnej. Przez żołądek do serca, 

Warszawa 1989; K. Pyszkowska, Oszczędnie i smacznie, Warszawa 1984; Z. Zawistowska, Książka 

kucharska, Warszawa 1986; Z. Zawistowska, Nie tylko dla jaroszów, Warszawa 1983; Poradnik 

gospodyni,  pod red. H. Dąbskiej, Warszawa 1986.  
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zawarte porady i w przepisy rozwiązujące problemy wynikające z niedoborów
742

. Większość 

ukazujących się poradników i książek kucharskich zawierały wskazówki, jak tanio a zdrowo 

ugotować oraz ekonomicznie wyżywić rodzinę. W praktyce oznaczało to, że [i]stotną sprawą 

jest tu znajomość tzw. zamienności produktów, co pozwala w razie braku na rynku jednego 

ważnego produktu zastąpić go bez szkody dla organizmu – innym lub kilkoma innymi.  

W warunkach reglamentacji mięsa i przy wysokich cenach powinno się wyjątkowo oszczędnie 

gospodarować, aby wystarczyły do większej liczby posiłków. […] Dobrze jest zaplanować ile 

obiadów w miesiącu będzie z mięsem, a ile bezmięsnych i z czego będą one przyrządzone. […] 

Warto poświęcić trochę czasu na ułożenie 10-dniowego jadłospisu, który będzie można 

powtórzyć trzykrotnie w miesiącu
743

. Szczególną uwagę autorki
744

 książek kucharskich 

zwracały na  tzw. strategię, która powinna towarzyszyć kobiecie w trakcie zakupów – [p]rzy 

reglamentacji podstawowych artykułów spożywczych i zakupach czynionych raz na tydzień 

czy nawet rzadziej trzeba przynosząc mięso do domu – zastanowić się od razu, jak je 

podzielić, by wystarczyło na cały przewidywany okres
745

. 

 

Najczęściej powtarzanym sformułowaniem, które się pojawiało w poradach, zarówno tych 

ukazujących się na łamach prasy, jaki poradnikach była „racjonalność”. Miał to być w opinii 

autorek klucz do sukcesu, a efekt to przetrwanie w czasie kryzysu. W tle tych wszystkich 

porad zwracano uwagę czytelnika na eliminowanie marnotrawstwa. Popularne stały się 

przepisy, które wykorzystywały resztki produktów zalegających w lodówce. Podobnie było  

z „odzyskiwaniem” nieświeżych artykułów. Anna Gasik wśród wielu przykładów podawała 

przepisy, jak z fermentującego dżemu zrobić wino, jak z zeschniętego pieczywa wykonać 

zapiekankę czy zupę ze zwarzonego mleka
746

. Znamiennym dla książek kucharskich z lat 80. 

XX w. było zamieszczanie przepisów na bezmięsne posiłki lub dania półmięsne. Zwracano 

przy tym uwagę, że potrawy jarskie nie różnią się zawartością składników odżywczych od 
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W 1982 r. jedną z najdroższych i najtrudniej do nabycia w Kielcach, ale jak można przypuszczać 

także w innych miastach była „Kuchnia Polska” z 1981 r. W księgarni kosztowała 500 zł a na 

kieleckim bazarze 2000 zł. E. Mróz, Handlarz czy mól…,  s. 5. 

743
M. Rusiecka, Ekonomiczne żywienie rodziny w czterech porach roku, „Gospodarstwo Domowe” 

1985, nr 1, s. 9. 

744
Autorami książek, poradników kulinarnych najczęściej były kobiety. 

745
K. Pyszkowska, Oszczędnie…, s. 12. 

746
A. Gasik, W mojej kuchni nic się nie marnuje, Warszawa 1982, s. 40, 73. 
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mięsnych
747

. Tym samym starano się przekonać kobiety, że bez mięsa też można 

przygotować wartościowy obiad. W poradnikach kulinarnych z lat 80. XX w. potrawy mięsne 

zastępowano najczęściej daniami z warzyw, ziemniaków czy kasz
748

. Do charakterystycznych 

komentarzy, które było można odnaleźć w poradnikach dla gospodyń czy też książkach 

kulinarnych, a odnoszących się do przepisów z mięsa było: jeśli akurat udało się nam zostać 

posiadaczem [mięsa], to można mówić o szczęściu […]
749

. W poradnikach często 

zamieszczano informacje, jak w daniach zastępować produkty tańszymi, bez szkody dla 

wartości odżywczej posiłku. Przykładowo proponowano zamiast mleka świeżego – mleko 

zagęszczone, w proszku lub ser żółty czy sugerowano użycie śmietany zamiast masła
750

.  

 

Strategia substytucji, traktowana była za immanentną cechę kultury kulinarnej PRL, która 

odnosiła się przede wszystkim do mięsa. Zalecano, żeby zastępować lepsze gatunki 

niskogatunkową wędliną, ponadto aby używać w kuchni mięsa kurcząt, baraniny oraz mięsa  

króliczego
751

. Władze ponadto starały się przekonać społeczeństwo polskie do 

wykorzystywania podczas przygotowywania potraw także koniny i mięsa z nutrii
752

.   

Powszechną praktyką stosowaną przede wszystkim przez kobiety były zakupy na zapas. 

Praktycznie w każdym gospodarstwie domowym stosowano zasadę kupowania tego, co było 

w danym dniu w sklepie i w takiej ilości, jakiej sprzedawca pozwolił. Kobiety starały się 

przygotować na każdą sytuację, dlatego też „chomikowały” zakupioną żywność
753

. W prasie 
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B. Secomska, Bezmięsne posiłki obiadowe, „Gospodarstwo Domowe” 1985, nr 1, s. 12. 

748
Zob. więcej na temat znaczenia mięsa dla Polaków, w: D. Jarosz, Reakcje społeczne na niedobory 

mięsa w Polsce w latach 1945-1989 (zarys problematyki), „Polska 1944/1989. Studia i Materiały” 

2006, t. 7. 

749
P. Fedak, ABC sztuki…, s. 48. 

750
Z. Zawistowska, Książka…, s. 14; Wymienione przez autorkę artykuły, a traktowane przez nią jako 

zamienniki były w rzeczywistości produktami deficytowymi jak te, które miały zastąpić (patrz. rozdz. 

drugi – zaopatrzenie w Kielcach). Czy zatem można mówić o zamiennikach? 

751
K. Stańczak-Wiślisz, „Jak związać koniec z końcem”…, s. 153. 

752
J. Starczuk, Modernizacja wzorców żywienia w PRL wobec wiedzy potocznej i codziennych praktyk, 

w: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy właściwości epizody, pod red.  

J. Kurczewskiej,  współpraca M. Karkowska, Warszawa 2016,  s. 207. 

753
Z. Pniewska, Rewolucja konsumpcyjna w gospodarstwie domowym: życie codzienne trzech pokoleń 

kobiet, w: Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego, pod red. J. Zalewskiej, M. Cobel-

Tokarskiej, Warszawa 2014, s. 96. 
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kobiecej, ale i nie tylko, sukcesywnie pojawiały się rubryki zatytułowane „porady babuni”. 

Było można w nich przeczytać, jak w domowych warunkach przygotować pastę do zębów, 

proszek piorący czy mydło. Znaczną część poradnictwa stanowiły opisy dotyczące poprawek 

odzieży – modę mamy jakby specjalnie wymyśloną na przeróbki, ponieważ zupełnie nowe 

modele robią wrażenie posztukowanych
754

. Obok praktycznych wskazówek, zamieszczano 

wykroje sukienek, spódnic oraz spodni
755

. 

 

3.1.5. W pogoni za  towarem. Geografia zakupów 

 

Początek lat 80. XX w. można było jeszcze według J. Kochanowskiego określać handlem 

turystycznym, to pod koniec dekady nastąpił czas „profesjonalnych”
756

 działań 

handlowych
757

. Turystyka handlowa swym zasięgiem obejmowała nie tylko kraje bloku 

socjalistycznego (głównie Węgry, Rumunię, ZSRR), ale również Europy i Azji. 

Handlarzy nie powstrzymywały wysokie ceny wycieczek oraz tzw. podatek od luksusu,  

który wpisywano w koszty wycieczki zagranicznej. Biura turystyczne starały się dostosować 

do rosnącego zapotrzebowania. Organizowały krótkie wyjazdy tranzytowe, umożliwiające 

dokonania jak największej liczby zakupów i sprzedaży tego, co się przywiozło z kraju, 

rezygnując tym samym z długich wyjazdów wypełnionych programem zwiedzania. W handlu 

tranzytowym Polacy nie tylko sprzedawali za granicą towar zakupiony w kraju. Przykładowo 

niektórzy wyjeżdżali na Węgry i nabywali na miejscu atrakcyjny asortyment, który następnie 
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[brak inf. o aut.], Moda na przeróbki, „Kobieta i Życie” 1982, nr 9, s. 18. 

755
[brak inf. o aut.], Rady i porady sprzed 100 lat, „Kobieta i Życie” 1982, nr 12, s. 23. 

756
Najwięcej polskich „zawodowych” handlarzy można było spotkać na przejściu granicznym  

w Medyce, przejeżdżali przez terytorium Związku Radzieckiego w drodze do Bułgarii, Turcji, Grecji, 

Rumunii, Węgier oraz Jugosławii. W. Markiewicz, Nie masz pieniędzy – jedź do Grecji, „Polityka” 

1987, nr 28, s. 7. 

757
J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 358;  Zob. więcej na temat zjawiska handlu turystycznego:   

J. Kochanowski, Jesteśmy za biedni, aby urlop spędzać w kraju. Masowa turystyka i nielegalny handel  

w latach sześćdziesiątych XX w. Perspektywa polska, „Roczniki Dziejów Społecznych 

i Gospodarczych” 2008, t. 68; tenże, „Naczynia połączone”. Nieoficjalne kontakty ekonomiczne 

pomiędzy obywatelami radzieckiej strefy okupacyjnej/NRD i Polski w latach 1945-1989, w: RNF-

NRD-PRL. Zbliżenie, pod red. K. Ruchniewicz, D. Wojtaszyn, Wrocław 2014; tenże, Zysk i strach. 

Zarys dziejów peerelowskiej „gorączki złota”, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski 

w XX wieku, kom. red. K. Persak i in., Warszawa 2008.  
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przewozili do Bułgarii. Następnie sprzedawali na miejscowych bazarach za marki lub 

dolary
758

. W drugiej połowie lat 80. XX w., kiedy ruch graniczny przybrał ponownie znaczne 

rozmiary, system bezpowrotnie utracił kontrolę nad indywidualnym handlem. Rozmiary 

inflacji uniemożliwiały dostosowanie stawek celnych do realnej wartości towaru
759

.  

 

Według Józefa Misali dynamiczny rozwój „prywatnego” handlu zagranicznego (szczególnie 

„prywatnego” importu) na początku lat 80. XX w. stanowił swego rodzaju reakcję obronną 

społeczeństwa polskiego wobec zapoczątkowanego w 1979 r.  spadku stopy życiowej. Choć 

autor podkreślił, że od 1983 r. poziom życia Polaków uległ pewnej poprawie, to nadal 

pozostawał niższy niż pod koniec lat 70. XX w.
760

 Jednym z rozwiązań, które miało poprawić 

domowe zaopatrzenie były wyjazdy do innych miast oraz tzw. prywatny import  

z zagranicy. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 62% osób biorących udział w badaniu,  

w latach 80. XX w. wyjeżdżało z Kielc w celach zakupowych, natomiast 38% deklarowało, 

że nie opuszczało miasta. Najwięcej, bo aż 61% respondentów decydowało się na podróż 

celem dokonania zakupów, wybierając miasta poza województwem kieleckim, tj. Radom, 

Katowice (część badanych podawało ogólnie województwo śląskie), Warszawa, Łódź oraz 

Kraków. Niespełna 7% ankietowanych zaopatrywało się na terenie województwa kieleckiego. 

Respondenci wskazywali wówczas takie miasta jak: Opoczno, Staszów czy miejscowość 

Zgórsko
761

. W przypadku wyjazdów zagranicznych – 32% ankietowanych deklarowało,  

że wyjeżdżało zagranicę celem dokonania zakupów. Kielczanie przede wszystkim wybierali 

Węgry, Czechosłowację, Turcję, Austrię oraz NRD i RFN
762

. Na podstawie odpowiedzi, które 

udzielili ankietowani można stwierdzić, że wyjazdy na ogół nie miały sprofilowanego 

charakteru. Ankietowani przeważnie kupowali wszystko, co było dostępne aktualnie  

w sprzedaży. Wśród respondentów, 20% przyznało, że udawało się w podróż po sprzęt AGD  

i RTV, natomiast 16% wyjeżdżało po odzież. Ponad połowa badanych deklarowało, że 

nabywali towar za granicą tylko dla własnych potrzeb, natomiast 9% przyznało, że kupowało 
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J. Głuchowski, Na saksy i do Bułgarii. Turystyka handlowa w PRL, Warszawa 2019, s. 74. 

759
P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Warszawa 

2005, s. 275-276. 

760
J. Misala, Nieoficjalna wymiana handlowa obywateli polskich z zagranicą, Warszawa 1989, s. 17. 

761
Zob. aneks – wykresy. 

762
Ankietowani podawali kierunek RFN, jednak należy to interpretować jako Berlin Zachodni. 
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z myślą o sprzedaży
763

. Jednak w przypadku wyjazdów zagranicznych należy przypuszczać, 

że miały one najczęściej charakter handlowy. Wątek ten, we wspomnieniach swoich porusza 

Z. Rajcy: [z]wiedzam Budapeszt a Jarek [syn] jeździ za kupnem rzeczy, które u nas można  

z zarobkiem sprzedać. Obecnie [1981 r.] najlepiej kalkulują się zegarki elektroniczne to też 

kupuje ich kilka. […] Jak się okazało część z nich na słońcu gubiła cyfry, ale Jarek sprzedał je  

w Warszawie. [Budapeszt to] miasto duże, ładne, dobrze zaopatrzone w różne art. dużo 

małych sklepików po bramach, suterynach. W piwnicach prywatne zakłady produkcyjne i to 

nawet dość duże
764

.  

 

Według Jakuba Porady, jeśli kielczanin chciał nabyć ubrania, szczególnie te najmodniejsze, 

najlepszym wyborem była Warszawa. I jeździli ludzie do Warszawy, z kasą,  

po spodnie bojówki albo dekatyzowane dżinsy. Ci bogatsi, co tydzień, ci biedniejsi, co 

kwartał. Ekspresowa „Nida” wyjeżdżała z Kielc przed szóstą rano, a o dziewiątej była już  

w stolicy. Powrót o siedemnastej i, po trzech godzinach, ponownie w Kielcach. Znajome 

mamy przywoziły większą część towaru na handel
765

. 

 

Choć trudno ocenić skalę indywidualnego importu, niewątpliwie artykuły przywożone  

z zagranicy trafiały m. in. na bazary oraz do sklepów komisowych
766

. Świadczył o tym 

choćby fakt, że na kieleckim targowisku była część handlowa określana przez kielczan, jako 

„turecka aleja”
767

. Dla Dariusza Stoli wyznacznikiem w rozwoju turystyki handlowej były 

rosnące obroty sklepów komisowych. Stanowiły one kanał dystrybucyjny i legalizowały 
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Tamże; Dla porównania Łodzianie wyjeżdżali po artykuły trwałego użytku, ale także kawę, cytryny 

oraz czekoladę. Telewizory przywożono najczęściej ze Związku Radzieckiego, magnetowidy, zegarki 

elektroniczne, aparaty telefoniczne, m.in. z Berlina Zachodniego, natomiast ubrania i kosmetyki  

z Grecji i Turcji. K. Lesiakowski, Puste półki sklepów wielkiego miasta…, s. 148. 
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APK, ZZR, sygn. 7, Zapiski własne 1981-1982,  k. 4. 
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J. Porada, Chłopaki w sofixach, Kraków 2011, s. 30. 
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Towar z nielegalnego importu był „wprowadzany” na komisowe półki m.in. poprzez sprzedaż na 
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o wynikach badań przestępczości dewizo-przemytniczej, k. 11. 
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Z Turcji przywożono przede wszystkim kożuchy, kurtki, odzież w tym bieliznę bawełnianą [brak 

inf. o aut.], „Lot” czy „Pewex”?, „Perspektywy” 1986, s. 21; [brak inf. o aut.], Na bazarze, „Słowo 

Ludu” 1989, nr 48, s. 3. 
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towary pochodzące z drobnego lub nielegalnego importu
768

. Przywożone artykuły  

z zagranicy nie tylko można było spotkać w komisach czy na bazarach, ale także w sklepach 

ajencyjnych
769

 oraz prywatnych. Przy ul. Czarnowskiej w Kielcach prowadzono kiosk 

owocowo-warzywny, w którym sprzedawano również towary pochodzenia zagranicznego, jak 

kawę i słodycze. Właściciel przyznał, że nabywał je od osób prywatnych. Większość z nich 

kupowało słodycze oraz kawę w trakcie wyjazdów kontraktowanych, najczęściej 

delegowanych przez „EXBUD” do takich państw, jak: Węgry, Czechosłowacji oraz RFN
770

.  

 

Polacy często wyjeżdżając w poszukiwaniu towaru nie zaopatrywali się w sklepach, ale na 

bazarach. Kielczanie odwiedzali radomską giełdę przy ul. Struga, która była organizowana  

w każdą sobotę. Przyjeżdżali nie tylko kielczanie, ale i mieszkańcy Warszawy. Bywalcy 

twierdzą, że […] można [tu] kupić wszystko, co dostępne w „marketach” na Zachodzie  

i „uniwermagach” na Wschodzie, a także bazarach Południa i dalekiej Azji
771

. 

 

Dużą popularnością cieszyły się również bazary zlokalizowane w przygranicznych miastach. 

Wielu Polaków jechało do Białegostoku, aby zaopatrywać się w towary produkcji radzieckiej.  

Z ZSRR sprowadzono na miejski bazar telewizory czarno-białe i kolorowe, lodówki, 

zamrażarki, pralki, maszyny do szycia itp. Po wprowadzeniu rygorów celnych w 1989 r. przez 

ZSRR, który zabraniał wywozu artykułów użytku trwałego na białostockim bazarze nie było 

tak dużego wyboru jak wcześniej
772

. Warto wspomnieć także o Nowym Targu, który posiadał 
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D. Stola, Międzynarodowa mobilność zarobkowa w PRL, w: Ludzie na huśtawce. Migracje między 

peryferiami Polski i Zachodu, pod red. E. Jaźwińskiej, M. Okólskiego, Warszawa 2001, s. 80. 
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Zob. więcej w rozdz. – handel po kontroli. 
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APK, IS, sygn. 142, Protokół przesłuchania świadka, k. 39, 41, 43; Wnioski o opodatkowanie,   

k.  97. 
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[brak inf. o aut.], Jeszcze handel czy już spekulacja?, „Słowo Ludu” 1989, nr 80, s. 8; Było tak,  

że mieszkańcy Radomia przyjeżdżali do Kielc, ustawiali się w długich kolejkach przed sklepem, m.in. 

z pościelą. Zdarzało się, że te same osoby następnie można było spotkać na radomskim bazarze. [brak 

inf. o aut.], A kolejka stoi, „Słowo Ludu” 1983, nr 46, s. 4. 
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Białystok zajmował pierwsze miejsce w handlu z ZSRR – współpracował z Litwą, Białorusią, 

Ukrainą, Łotwą, Estonią i Armenią.  Z tych terenów dostarczano najwięcej wyrobów tekstylnych – 

obrusów, dywanów i pościeli zaś około 20% stanowiły artykuły gospodarstwa domowego  

L. Wesołowska, Flaki z Grodna, lodówki z Mińska, telewizory z Rygi i Leningradu, „Echo Dnia” 

1989, nr 68, s. 4. 
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jeden z największych targów Europy. Każdy, kto w czwartek zawinie na Podhale, czuje się  

w obowiązku przynajmniej raz go odwiedzić. To impreza handlowa, jakiej się gdzie indziej nie 

spotka. […] Samochody z 49 województw i miast wydzielonych oraz państw bardziej lub 

mniej ościennych. Odbywa się tu targ totalny, handlowanie powszechne, kupczenie generalne. 

Nie ma towarów nie do sprzedania, rzeczy nie do kupienia. Są narty bułgarskie, roboty 

radzieckie, słodycze węgierskie, kurtki tureckie, kożuchy podhalańskie, spodnie amerykańskie, 

koniaki albańskie, przyprawy enerdowskie, trykoty rumuńskie. Mieszają się towary, języki, 

sprzedawcy, nabywcy
773

.  

 

W 1989 r. jednym z podstawowych kryteriów decydujących o wyborze kierunku wyjazdu 

mieszkańców Kielc były sklepy, w których sprzedawano mięso i wędliny bez kartek.  

Po bezkartkowe mięso jeżdżono na zakupy do Krakowa, Warszawy oraz na Górny Śląsk.  

W tych miastach było najwięcej sklepów, w których sprzedawano towar poza 

reglamentacją
774

. W związku z częstymi zagranicznymi wyjazdami handlowymi pojawiały się 

oskarżenia, że Polacy wykupują artykuły, a następnie je sprzedają. Przejawem tego było 

stwierdzenie czechosłowackiego celnika, że Polacy tylko jeżdżą i handlują a w kraju nie 

pracują i dzięki temu mamy, jak mamy
775

.  

 

Wśród wschodnioniemieckich sąsiadów funkcjonował stereotyp Polaka-handlarza. Według 

M. Mazurek, polscy turyści z wielu względów byli postrzegani, jako osoby łamiące 

miejscowe normy zachowań konsumenckich oraz zasady ładu gospodarczego. 

Wschodnioniemieccy obywatele określali zachowania polskich przyjezdnych, jako 

patologiczne. Według nich Polacy nie byli zwykłymi klientami jak obywatele NRD,  

ale osobami, które czerpały zyski ze spekulacyjnej działalności handlowej
776

. Stefan Wolle 

ustalił, że związku z częstymi przyjazdami Polaków zaognił się problem dotyczący 

wykupywania artykułów w NRD przez polskich turystów. W aktach Stasi (Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Państwowego NRD) zjawisko to określano jako wykup turystów
777

. 
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W grudniu 1980 r. według autora, polska turystyka handlowa dostarczyła pretekstu do czasowego 
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W latach 80. XX w. polski turysta zagranicą był coraz częściej postrzegany jako „intruz”.  

W ocenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w wielu krajach można 

zaobserwować nasilenie się zdecydowanie negatywnego stosunku do polskich turystów, 

zarówno ze strony służb administracyjno-porządkowych, jak i społeczeństwa. Szczególnie 

ostro występuje to w Ludowej Republice Bułgarii oraz Jugosławii i należy przypuszczać,  

że jest to wynik propagandowych w prasie na początku lat osiemdziesiątych negatywnych 

opinii o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, potęgujących się trudności gospodarczych  

w tych krajach a także niewłaściwych postaw pewnej liczby naszych turystów
778

. 

 

Turystyka handlowa nie tylko była odpowiedzią Polaków na deficytową rzeczywistość,  

ale także alternatywą „ekonomiczną”. Sławomir Kmiecik wspominał: Była połowa lat 

osiemdziesiątych. […] W tym czasie mimo pewnych oznak „odwilży”, ekonomiczne 

perspektywy dla młodego człowieka nie były zachęcające. Mieszkanie ze spółdzielczego 

przydziału? – za dwadzieścia lat. Samochód? – za lat dziesięć, ale tylko na przedpłaty. 

Przyszłość oznaczała dla mnie albo wegetację, albo… emigrację. Obu wariantów nie brałem 

pod uwagę. Trzecim wyjściem było chwycenie się za pokątny, jak na ówczesne standardy, 

biznes handlowy […] W ramach „międzynarodowego handlu walizkowego”, z duszą  

na ramieniu, już po raz wtóry jechałem z trefnym towarem, aby na bazarach u bratanków - 

Węgrów zamienić go na dolary lub niemieckie marki, albo na kawę, szampany, czekolady, 

bakalie, fototapety, bluzki damskie, czy inne dobra – u nas deficytowe – które dawało się 

szybko sprzedać i z dużym zyskiem. Ten proceder był wprawdzie zwalczany przez 

administrację celną PRL, lecz jednocześnie – o czym nikt nie mówił oficjalnie – wydatnie 

poprawił bilans handlowy i rezerwy dewizowe ówczesnej Polski
779

.  

 

W turystykę handlową zaangażowani byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Działalność ta 

często była realizowana przez zorganizowane grupy. Przewodniczący jednego z kieleckich 

komitetów osiedlowych, a współpracujący z miejskim zarządem Ligi Kobiet w Kielcach, 

przyznał: Wyjeżdżamy do województw ościennych – by coś kupić i coś sprzedać, ale trzeba 

                                                                                                                                                                                     
w styczniu 1971 r. władze NRD wprowadziły bezwizowy ruch turystyczny z Polską i Czechosłowacją.  

S. Wolle, Wspaniały świat dyktatury..., s. 130-131. 

778
A. Tumialis, Dlaczego turysta jest „nienormalny?”, „Echo Dnia” 1987, nr 26, s. 13. 

779
S. Kmiecik, Eksport-import, w: Prywaciarze 1945-89, pod red. A. Knyt, A. Wancerz-Gluza, 

Warszawa 2006, s. 135. 
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przyznać, że jest to dobra forma pracy. Podobne przedsięwzięcia podejmowała Liga Kobiet 

Polskich w Kielcach organizując m.in. „wycieczki” do Łodzi po zakupy
780

. 

 

3.2. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej  

Celem niniejszego podrozdziału jest przedstawienie podstawowych cech systemu prawnego  

w latach 80. XX w., dotyczącego przestępczości gospodarczej. Omówione zostaną zmiany  

w prawodawstwie, jakie nastąpiły w omawianym czasie. W tej części rozważań szukano 

odpowiedzi na pytania jak definiowano przestępczość gospodarczą? W których kategoriach 

przestępstw nastąpiły zmiany i jaki one miały charakter? Starano się określić przyczyny 

powstania przestępczości gospodarczej wraz ze wskazaniem mechanizmów działania 

sprawców. Przedmiotem analizy była próba odpowiedzi na pytania kto dokonywał 

przestępstw gospodarczych i czy występowały uniwersalne cechy niezależnie od kategorii 

przestępstw? 

 

3.2.1. Przestępstwo gospodarcze w prawodawstwie PRL w latach 1981-1989 

 

Pojęcie przestępstwa gospodarczego Tadeusz Cyprian definiował, jako czyn naruszający 

porządek gospodarczy bądź bezpośrednio przez zamach na prawidłowy tok życia 

gospodarczego, bądź w drodze pośredniej przez zamachy na własność społeczną
781

.  

 

W poniższych rozważaniach termin przestępstwa gospodarczego będzie interpretowany jako 

objaw wszelkich przejawów patologicznych zachowań w gospodarce, zarówno 

uspołecznionej, jak i nieuspołecznionej. Będą to czyny karalne, tj. uczestnictwo  

w popełnianiu przestępstwa godzące bezpośrednio w działalność gospodarczą oraz 

przestępstwa skierowane przeciwko ówczesnej własności społecznej. W granicach pojęcia 

ponadto będą znajdować się czyny kwalifikowane, jako łapownictwo gospodarcze.  
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APK, LGK-ZW, sygn. 15, Protokół nr 6 z posiedzenia Prezydium ZMLK w Kielcach, odbytego                

w dniu 9 czerwca 1981 r., k. 84; Tamże, Protokół nr 8 z posiedzenia prezydium Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich w Kielcach odbytego w dniu 13 grudnia 1984 r., k. 39.  
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T. Cyprian, Przestępstwa gospodarcze…, s. 37. 
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W zakresie omawianej problematyki ujęcie przestępstwa gospodarczego, zarówno  

w węższym, jak i szerszym znaczeniu przestawiali: W. Gutekunst, W. Świda, J. Bafia,         

Cz. Gofroń, W. Pawełko, B. Bachrach
782

. Według większości autorów przestępstwami były 

czyny godzące we własność socjalistyczną oraz stosunki społeczne tworzące socjalistyczny 

system gospodarki, które umożliwiało rozszerzenie zakresu czynów uznanych za karalne
783

.  

Rozdział XXX kodeksu karnego z 1969 r. zawierał pięć kategorii przestępstw gospodarczych 

z uwzględnieniem odmienności typów. Były to niegospodarność (art. 217) i jej szczególna 

postać – powstanie niedoboru (art. 218) oraz poplecznictwo do przestępstwa z art. 218, 

spowodowanie zakłóceń w działalności gospodarczej (art. 220), działanie spekulacyjne (art. 

221-222, 224), nadużycie społecznej bazy handlowej i usługowej dla czerpania własnych 

korzyści majątkowych (art. 223) i oszukiwanie nabywców towarów lub usług albo 

sprzedawców płodów gospodarki rolnej (art. 225). Rozdział poświęcony przestępstwom 

gospodarczym nie pokrywał się z katalogiem tych przestępstw. Pojęcie przestępstwa 

gospodarczego miało szeroki zakres i podlegało ściganiu na podstawie różnych przepisów 

kodeksu karnego lub przepisów pozakodeksowych (ustawy)
784

. Własność prywatna była 

jedną z najbardziej eksponowanych dziedzin w prawie karnym PRL, jednocześnie 

zaliczanych do wartości chronionych przez konstytucję PRL była własność społeczna. Stała 

się ona według zapisu konsytuacji niewzruszoną podstawą rozwoju PRL – i gospodarki 

socjalistycznej
785

. 

 

Przy rozważaniach na temat przestępstw gospodarczych warto zwrócić uwagę na tzw. drobne 

przestępstwa gospodarcze, które w ustawodawstwie polskim zaszeregowane były jako 

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów. Wykroczenia te miały takie same znamiona 
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jak odpowiednie występki (art. 221 § 2 i 3 – zbywanie towaru w celu odsprzedaży z zyskiem, 

art. 225 § 1 – oszustwo nabywcy, co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny)  

i różnią się tym, że były wypadkami małej wagi lub stypizowane do innego rodzaju przeciw 

interesom konsumenta. Igor Andrejew wskazuje, że w Polsce po 1979 r. nastąpiło szersze 

zastosowanie przepisów prawa karnego w życiu gospodarczym
786

. W szczególności zostały 

rozbudowane przepisy o spekulacji (ustawa z 25 września 1981 r. zmieniona i uzupełniona 

ustawą z 9 października 1982 r.)
787

. Przywołane powyżej ustawy z 1981 i 1982 r.  

o zwalczaniu spekulacji zawierały liczne przepisy karne, dotyczące nadużyć tj. ukrywanie 

przed nabywcą towaru przeznaczonego do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu detalicznego 

czy wyłudzenie nienależnych kartek żywnościowych
788

. Spekulacja nie była pojęciem 

prawnym, ale ekonomicznym, ulegającym zmianom zależnym od sytuacji gospodarczej kraju. 

W przepisach prawno-karnych określenie to nie występuje zarówno w ustawie, kodeksie 

karnym, ani w kodeksie wykroczeń. Ustawa o zwalczaniu spekulacji była tzw. ustawą 

czasową i obowiązywać miała przez okres 15 miesięcy. Została jednak przedłużona na mocy 

nowelizacji z 9 października 1982 r.
789

 Wszystkie przestępstwa spekulacyjne były 

występkami, a ich karalność zróżnicowana i sięgała od kary pozbawienia wolności do  

2 lat ograniczenia wolności lub grzywny (art. 1 ust. 1-4, art. 2 i 3 ustawy o zwalczaniu 

spekulacji) do kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat (art. 221 § 4 k.k.). Poza karą 

zasadniczą, sprawcy czynów o charakterze spekulacyjnym, groziło zastosowanie 

(obligatoryjne lub fakultatywne) kary dodatkowej. W myśl  art. 5 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 

spekulacji za przestępstwo z art. 221 § 2-4, art. 222 i art. 224 k.k. oraz za przestępstwo 

określone w ustawie, towary i dokumenty będące przedmiotem przestępstwa ulegały 

przepadkowi, chociażby nie były własnością sprawcy
790

.  
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Na początku lat 80. XX w. obok ustawy spekulacyjnej ogłoszono ustawę o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby prowadzące nielegalną sprzedaż 

alkoholu na podstawie art. 43 podlegały karze pozbawienia wolności do 2 lat albo grzywny
791

.  

 

Zmiany jakie nastąpiły na gruncie prawodawczym w omawianym czasie  również dotyczyły 

zniesienia legalności obrotu mięsem z uboju gospodarczego. Ustawa została ogłoszona przez 

ministra handlu wewnętrznego w sierpniu 1981 r. W roku następnym z zakazu tego zostali 

wyłączeni rolnicy spółdzielni produkcyjnych, którzy nie otrzymywali kart zaopatrzenia  

w mięso oraz indywidualni producenci rolni, sprzedający jednostkom gospodarki 

uspołecznionej. Od sierpnia 1986 r. handel mięsem i jego przetworami mógł odbywać się 

tylko na targowiskach na obszarze województwa, w którym znajdowało się gospodarstwo 

rolnika
792

. Według ustawy z 1981 r. w każdym innym miejscu sprzedaż mięsa była 

traktowana jako działalność o charakterze spekulacyjnym
793

. Zmiany prawne nastąpiły także 

w przypadku przestępstw karno-skarbowych. Podstawę prawną stanowiła ustawa  

z 1971 r. Przewidywała ona kary za naruszenie przepisów: skarbowych, dewizowych oraz 

celnych. W kwietniu 1984 r. zostały wprowadzone nowe regulacje. Zmiany przede wszystkim 

dotyczyły podwyższenia minimalnej kwoty grzywny. Minimalna kwota grzywny miała 

wynosić co najmniej 5000 zł (według ustawy z 1971 r. 500 zł)
794

. Zmiany te należy wiązać 

nie tylko z zaostrzeniem sankcji, ale także z rosnącą inflacją. 
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Prawnicza” 1987, nr 6, s. 5. 
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3.2.2. Przyczyny przestępczości gospodarczej 

 

Warunki gospodarcze lat 80. XX w. rodziły w społeczeństwie sytuacje konfliktowe, 

przejawiające się przede wszystkim zróżnicowanym dostępem do towarów. Wynikało to nie 

tylko z rozpiętości w dochodach, ale także z przyjętego rozdzielnika artykułów 

konsumpcyjnych w przekroju terytorialnym
795

. Wpływ na omawiane zjawisko miał również 

dostęp do deficytowych towarów w zależności od miejsca pracy
796

 oraz od dysponowania 

czasem, który można było przeznaczyć na stanie w kolejkach
797

.  

W warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej pojawiały się kolejne czynniki 

kryminogenne. Na przestępczość spekulacyjną wpływała nie tylko strukturalna dysproporcja 

między podażą a popytem, ale także znaczne rozbieżności w cenach detalicznych, 

obowiązujących w uspołecznionych jednostkach handlowych, czy w cenach na placach 

targowych. Czynnikiem sprzyjającym pozaewidencyjnej sprzedaży artykułów, dokonywanej 

przez część magazynierów, zaopatrzeniowców, konwojentów, pracowników przedsiębiorstw 

oraz zakładów produkcyjnych był obrót gotówkowy.  Przedstawiciele wymienionych profesji 

dostarczali, często współpracując z osobami trudniącymi się nielegalnym handlem, pieniądze 

zamiast brakujących artykułów do uspołecznionych jednostek handlowych  

i gastronomicznych. Towary, które sprzedawano na czarnym rynku, w znacznej części 

pochodziły z kradzieży z zakładów produkcyjnych
798

.  

 

Brak równowagi rynkowej nie tylko sprzyjał powstaniu zjawisk spekulacyjnych,  

ale również tzw. łapówkarstwu reglamentacyjnemu, które nasilało się w warunkach „dyktatu”  

                                                           
795

 Patrz rozdz. drugi – podział artykułów. 

796
Mowa tu także o tzw. deputacie, czyli przyznawaniu pracownikom w danym zakładzie ekwiwalentu 

do wynagrodzenia. Najczęściej w formie konkretnego artykułu konsumpcyjnego lub prawa do jego 

zakupu. Przykładowo, zakłady cukrownicze przyznawały pracownikom deputat w postaci 10 kg 

słodyczy miesięcznie, zatrudnieni w przemyśle mięsnym otrzymywali ekwiwalent  w postaci mięsa.   

J. Konieczna, Kołnierzyki szarzeją, „Prawo i Życie” 1983, nr 18, s. 4; Zob. więcej na temat 

nielegalnych działań wynikających z otrzymywanych przydziałów mięsa w: J. Kochanowski, Tylnymi 

drzwiami…, s. 207-210.  

797
AAN, Krajowa Rada Gospodarcza w Warszawie (KRG), sygn. 43, Uwagi w sprawie reformy,                     

k.  26. 
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K. Stępniak, Spekulacja a problem ochrony interesów nabywców, „Problemy Kryminalistyki” 1985, 

nr 168,  s. 248. 
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producenta
799

. Niedobór artykułów konsumpcyjnych potęgował rozpowszechnianie się 

korupcji. Za łapówkę następowała sprzedaż towarów reglamentowanych. Zaznaczyć należy, 

że łapówkarstwo reglamentacyjne miało także związek ze spekulacją. Występowało  

w sytuacji, kiedy osoba kupująca towar zapłaciła wyższą cenę od rzeczywistej, a powstałą 

nadwyżkę sprzedający traktował jako łapówkę. Powiązanie z przestępstwami gospodarczymi 

występowało także w przypadku łapówkarstwa gospodarczego, a szczególnie w zagarnięciu 

mienia społecznego. Kryminogenną wartością w powstawaniu łapówkarstwa była z reguły 

trudność w zaopatrzeniu w surowce, zbycie mało atrakcyjnych towarów lub nabycie 

artykułów deficytowych
800

.  

 

Do uwarunkowań kryminogennych literatura przedmiotu zalicza tzw. sytuację pokusy, czyli 

konfliktu wartości i korzyści. Wybór korzyści był prawnie zabroniony. Jednocześnie  

w sytuacji pokusy pojawia się okazja do usprawiedliwienia dla sprawców przestępstw, którzy 

albo obwiniają innych lub potępiają funkcjonariuszy aparatu sprawiedliwości za złamanie 

prawa. Usprawiedliwieniem, było także wykreowanie w sobie wiarygodnego przekonania  

o tym, że wszyscy kradną
801

. Jednym z czynników determinujących sprawców przestępstw 

gospodarczych było „przestępstwo biedy i dobrobytu”. Poprzez biedę rozumiano położenie,  

w którym sprawca musiał zabiegać o zwiększenie swych dochodów
802

. W takich warunkach 

często towarzyszyło zjawisko pokusy. Należy podkreślić, że tzw. motyw biedy nie 

występował tylko wśród sprawców przestępstw gospodarczych. Według Greshama Sykesa  

i Davida Matza, wielka część przestępczości oparta jest w gruncie na niezasadnym 

rozszerzaniu znaczenia warunków wykluczających przestępstwo, w formie usprawiedliwień 

dewiacji, które są uznane za wiarygodne przez przestępców, lecz nie przez system prawny lub 

społeczeństwo w całości
803

. 

  

Do charakterystycznych uwarunkowań w przestępczości gospodarczej należała zależność 

między czynnikami społecznymi a ekonomicznymi. Prawidłowość tę można zaobserwować 

na podstawie badań ankietowych z 1987 r. przeprowadzonych w sądzie okręgowym  
                                                           
799

Zob. rozdz. pierwszy – „dyktat producenta”. 
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T. Chrustowski, Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Warszawa 

1985, s. 38, 51-52, 149. 
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Tamże, s. 40. 

802
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 32, 34, 40. 
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M. Kosewski, Ludzie w sytuacjach pokusy…, s. 36-38. 
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w Bielsku-Białej. Znaczna część respondentów przyznała, że wątpi, aby orzekane w sprawach 

o przestępstwa gospodarcze wyroki oddziaływały na społeczeństwo. Według ankietowanych  

konkretny wyrok nie wpływał w żadnym stopniu na postępowanie innych osób. Wyjaśniając, 

że poza rodziną, nikogo nie interesowało, jaką decyzję wyda sąd. Krytykowanie wyroków 

sądowych najczęściej dotyczyło przestępstw niedozwolonego wyrobu spirytusu, 

argumentując to tym, że ceny alkoholu są tak okropnie wysokie, że kto chce pędzić, dalej 

będzie pędzić i nic go nie powstrzyma lub każdy, kto chce pędzić bimber i tak będzie pędził, 

bo myśli, że mu się uda. Poza tym na tego typu przestępstwa wpływały ceny alkoholu, 

nielicujące z przyzwoitością, ludzie są przerażeni, wystraszeni, ale niestety mimo to nadal 

uciekają się do takich praktyk. Szczególnie starsi ludzie, mający małe renty, nie są  

w stanie kupić choćby niewielkiej ilości alkoholu, bo nie stać ich na to, ludzie pili i pić będą, 

jest dużo alkoholików, dla których alkohol jest drogi i zawsze będą szukali różnych źródeł  

i chyba nie tędy droga do zlikwidowania pijaństwa w kraju
804

. 

Pomimo, że powyższe badania były przeprowadzone w Bielsku-Białej, można potraktować te 

opinie za powszechnie występujące w całej Polsce. Negatywny stosunek mieszkańców 

Bielska-Białej, m.in. do orzekanych wyroków w sprawach o przestępstwa gospodarcze można 

wyjaśnić, odwołując się do ustaleń Ireny Majchrzak. Według autorki czynnikiem 

sprzyjającym popełnianiu czynów zabronionych było rozpowszechnianie się  

w społeczeństwie zachowań konformistycznych. W opinii I. Majchrzak, wynikało to  

z zależności – im więcej wzorców działań nielegalnych znajdzie człowiek w swoim 

otoczeniu, tym łatwiej sam popełni czyn nielegalny. Warunki powszechnego deficytu 

artykułów i niezaspokojenia podstawowych potrzeb powodowały osłabienie moralnego 

sprzeciwu wobec podjęcia nielegalnych działań. Próby pozyskania danego dobra dla wielu 

osób stawały się sztuką racjonalnego przystosowania się do stworzonych warunków
805

.  

 

Analizując czynniki kryminogenne przez pryzmat postaw i zachowań należy odwołać się 

także do teorii Andrzeja Rycharda o „pragmatycznym dostosowaniu”. Pomimo, że autor 

opisywał tę koncepcję w kontekście politycznym, można ją przenieść na grunt postaw 

akceptacji oraz udziału w działaniach, mających znamiona przestępstwa gospodarczego. 

Powszechność występowania czynników kryminogennych w życiu codziennym,  

                                                           
804

AAN, IBPS, sygn. 93, Sądowy wymiar kary za przestępstwa…, k. 23. 
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I. Majchrzak, Pracownicze przestępstwo gospodarcze i jego sprawca, Warszawa 1965,                                                           

s. 148, 150. 
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a powszechnie powiązanych z funkcjonowaniem w układzie organizacji czy instytucji, 

prowadziło do powstania sfery „pragmatycznego dostosowania”. Wówczas następowała 

akceptacja kryminogennych zachowań, nawet jeśli samemu nie popierało się tego typu 

działań
806

. Na podstawie ustaleń T. Cypriana należy stwierdzić, że część przestępstw  

o charakterze gospodarczym nie była negowana przez społeczeństwo, podając za przykład 

przestępstwa przemytnicze, które postrzegano jako rodzaj „wyczynu”. Według autora 

podłożem przestępstw gospodarczych była polityka gospodarcza państwa – co dziś wolno, 

jutro może być zakazane i na odwrót
807

. Szczególnie odnosiło się to do zmian  

w przepisach prawnych dotyczących posiadania waluty zagranicznej przez obywatela.   

Oktawia Górniok wskazuje, że na przestępczość gospodarczą miało także wpływ ówczesne 

prawodawstwo. Według autorki czynnikiem kryminogennym w systemie nakazowym była 

zbyt rozbudowana regulacja prawna, dotycząca przestępstw gospodarczych. Przyznała 

ponadto, że w etiologii przestępczości gospodarczej głównymi determinantami były: zakład 

pracy
808

oraz „sytuacja”
809

. Wymieniony przez autorkę ostatni z czynników kryminogennych 

można interpretować jako „okazje, które czynią złodzieja”. Potwierdzeniem dla tej opinii są 

zawarte w przywołanym już badaniu ankietowanym wypowiedzi: jeśli ktoś chce kraść i ma do 

tego sposobność, to na pewno się skusi, a jeśli do tego dojdzie problem niemożności kupienia 

potrzebnej rzeczy, to pokusa jest duża
810

. 

W tej części rozważań warto postawić pytanie czy w ustroju socjalistycznym występowały 

kryminogenne uwarunkowania, sprzyjające przestępstwom gospodarczym? Witold Świda 

dowodzi, że w wyniku zmiany ustroju nastąpiły przekształcenia w strukturze przestępczości 

poprzez pojawienie się nowych przestępstw i zaniku dotychczasowych. Ustalenia te autor 

uzyskał na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych na terenie Kalisza i powiatu 

kaliskiego w latach 1937 i 1952. Przykładowo w 1937 r. przestępstwa przeciwko mieniu  
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A. Rychard, Konflikt i przystosowanie: dwie koncepcje ładu społecznego w Polsce,  
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T. Cyprian, Sprawca przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny           
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w przemyśle były znikome (0,5%), a w 1952 r. stanowiły już 16,1%. Nową kategorią były 

przestępstwa w handlu prywatnym, które powstały na tle nowych regulacji prawnych, ściśle 

regulujących warunki jego funkcjonowania
811

. 

 

Jan Szczepański przyznał, że organizacja gospodarki w ustroju socjalistycznym, poprzez 

stosowany system zarządzania i przepisów, tworzyła „system samopraliżujący”,  

który w rzeczywistości sterowanie gospodarką przekształca w jej paraliżowanie. Akty 

prawne, nie uwzględniały faktycznych warunków i potrzeb, poszczególne regulacje prawne 

były przestarzałe – zmniejszały odpowiedzialność za braki, marnotrawstwo oraz za błędy 

organizacyjne. Autor stwierdził: nieżyciowy system przepisów i zarządzeń, który miał 

charakter aktów prawnych, prowadzi do zbudowania poza fasadą prawa nowego układu 

„życiowego bezprawia”; nasza gospodarka zaczyna sobie wytwarzać własny system norm 

pozaprawnych, lecz efektywnych. Mamy więc z jednej strony system przepisów i zarządzeń 

prawnych, produkowanych masowo, lecz w dużym stopniu sprowadzony do fikcji społecznej,  

a z drugiej strony rzeczywistość praktyki, nad którą ani władza państwowa, ani kierownictwo 

polityczne nie sprawują efektywnej kontroli. […] Można łatwo przewidzieć, że musi […] 

prowadzić do lekceważenia prawa w ogóle, stworzenia warunków dla kultu sprytu  

i kombinacji […]
812

.  

 

Leszek Lernell zaliczał do tzw. nieusuwalnych czynników kauzalnych przestępczości 

gospodarczej bezpośrednią styczność między społeczeństwem a majątkiem społecznym, 

wynikającą z założeń ustroju socjalistycznego. Jednak, jak podkreślał, w samym ustroju 

istniały siły do eliminowania […] przestępczości gospodarczej
813

. Poza zależnością między 

ekonomiczno-społecznymi czynnikami ustrojowymi, a przestępczością gospodarczą, autor 

wskazuje na materialne położenie jednostek. Oktawia Górniok także przyznaje, że 

przytoczona hipoteza sprowadzała się do zależności między występującymi warunkami 

ekonomicznymi a przestępczością gospodarczą. Autorka natomiast w mniejszym stopniu 

wiązała wpływ czynników ustrojowych na tego typu przestępczość
814

. Odmienną koncepcję 
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W. Świda, Dynamika i struktura przestępczości, w: Kryminologia, pod red. W. Świda, Warszawa 

1977,  s. 119-120. 
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przedstawił Michał Kalecki, analizując zjawisko przestępczości gospodarczej przez pryzmat 

faz rozwojowych gospodarki w państwach socjalistycznych. Według M. Kaleckiego, źródłem 

przestępczości gospodarczej był okres forsownej industrializacji. Podstawowym zadaniem jest 

wykonanie planów produkcyjnych. Dalej, na skutek napięcia rynku, odbiorcy nie „kapryszą” 

przy odbiorze towarów […] [r]ównież wskutek braków w zaopatrzeniu rynku następuje zbyt 

towarów kradzionych w przedsiębiorstwie […]. W wyniku wysokiego udziału inwestycji  

w dochodzie narodowym oraz nienadążania rolnictwa za rozwojem przemysłu, płace realne 

kształtują się niepomyślnie w stosunku do potencjału gospodarczego
815

. M. Kalecki stwierdza, 

że występująca w fazie pierwszej przestępczość gospodarcza miała raczej charakter 

„nieskomplikowany”, ale jej zasięg był znaczny. Było to efektem pobłażliwego stosunku 

społeczeństwa do nadużyć, które w dużej mierze wynikało z niskich płac
816

. W okresie 

następującym po forsownej industrializacji przestępczość gospodarcza nie zanikła. Przy 

zmienionych warunkach ekonomicznych powstały nowe formy przestępczości, które 

dostosowały się także do odmiennych kategorii kontroli. W miejsce, jak autor określa 

„dyletanta”, pojawia się grupa przestępcza. Zastąpienie jednej formy drugą, odbywało się, 

gdy proceder nadużyć indywidualnych stawał się coraz trudniejszy. Wówczas występowało 

nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi stanowiska określane przez M. Kaleckiego 

jako „węzłowe”, czyli magazynier, księgowy oraz dyrektor. Tworzyła się w ten sposób grupa 

przestępcza, dążąca do ograniczenia ryzyka. Uciekająca się do skorumpowania osób, które 

mogły stanowić zagrożenie lub stać się wsparciem w działach nielegalnych
817

.  

 

Związku przestępczości gospodarczej z ustrojem socjalistycznym można doszukiwać się 

również w mechanizmie funkcjonowania „gospodarki drugiego obiegu”
818

 oraz odwołując się  
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M. Kalecki, Z zagadnień gospodarczo-społecznych Polski Ludowej, Warszawa 1964, s. 85. 
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lat 80. XX w. Część z nich podjęła aktywną obronę uzyskanego wówczas poziomu życia, poszukując 
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do koncepcji J. Korai o występowaniu chronicznego niedoboru w gospodarce centralnie 

planowanej
819

. Wydaje się, że powyższe założenia zawierają czynniki kryminogenne.  

W proces, którego były wplecione uwarunkowania ekonomiczne, poziom konsumpcji oraz 

wzorce kulturowe wpływały na utrzymanie się zjawiska przestępczości gospodarczej, 

określając jednocześnie jego zmiany w strukturze i zasięgu. 

 

3.2.3. Przestępczość gospodarcza a wymiar sprawiedliwości w latach 80. XX w. 

 

W 1983 r. MS przyznało, że powinno się surowo represjonować sprawców szczególnie 

najpoważniejszych przestępstw spekulacyjnych i w związku z tym, w ramach resortowego 

programu zwalczania przestępczości gospodarczej od września br. podjęto w szerszym 

zakresie lustrację sądów
820

. Działania te miały na celu określić, czy i w jakim zakresie, 

sędziowie popełniali błędy przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Poprzez 

błędy rozumiano: stosowanie kary pozbawienia wolności nieproporcjonalnie do stopnia 

przewinienia, a także nadużywanie możliwości orzekania warunkowego zawieszania 

wykonania kary. W 1984 r. w opracowanym przez MS dokumencie „Aktualna polityka 

karna” wskazano m.in. na konieczność zmian wobec przestępców spekulacyjnych
821

. 

Prokurator Generalny w dyrektywach z marca 1984 r. zwracał uwagę, aby prokuratorzy 

zwiększyli „rygoryzm” w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych, w tym 

konsekwentnie stosowali w sprawach o poważną spekulację areszty tymczasowe oraz 

                                                                                                                                                                                     
dodatkowych źródeł dochodu. Następnym czynnikiem było ograniczenie prywatnego sektora 

gospodarki. W wyniku administracyjnych restrykcji następowała ucieczka z działalnością  

do „drugiego obiegu”. Zlikwidowano legalny, prywatny handel mięsem. Handel ten nie znikł, lecz  

trafił do „drugiego obiegu”. M. Bednarski, Gospodarka „drugiego obiegu” a kryzys lat 

osiemdziesiątych, w: Rzeczywistość Polska…, s. 231-233; Zob. więcej na temat „gospodarki drugiego 

obiegu” w rozdz. pierwszym. 

819
Patrz. rozdz. pierwszy 

820
AAN, URM, sygn. 32/186, Informacja resortu sprawiedliwości o działaniach zmierzających  

do zwalczania przestępczości spekulacyjnej w okresie od 1 stycznia do 30 stycznia 1983 r., k. 18;  

Zob. na temat polityki wobec przestępczości gospodarczej w latach 1956-1970: K. Madej, Prawo  

i wymiar sprawiedliwości PRL wobec przestępczości gospodarczej (1956-1970), „Pamięć  

i Sprawiedliwość” 2006, nr 5. 

821
AAN, URM, sygn. 32/186, Informacja o zwalczaniu spekulacji przez sądownictwo powszechne  

w 1984 r., k. 23. 
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zabezpieczenia majątkowe. Zaś w sprawach drobnych, dotyczących działań jednorazowych 

lub popełnionych w niewielkich rozmiarach, ograniczyli stosowanie umorzeń warunkowych 

wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu. W wytycznych Prokuratora Generalnego 

podkreślano, aby prokuratorzy wobec podejrzanych, szczególnie oskarżonych o spekulację, 

dokonywali zabezpieczenia mienia na poczet grożących kar grzywny.  

W okresie trzech kwartałów 1983 r., prokuratorzy warunkowo umorzyli postępowanie wobec 

1091 osób, a w porównywalnym okresie w 1984 r., tylko 889 osób
822

. Jednak zauważyć 

należy, że praktyka wykonywania wyroków sądowych wobec sprawców przestępstw 

gospodarczych niejednokrotnie bywała wstrzymywana. Według Józefa Żyta 1984 r. sądy 

często orzekały o warunkowym zawieszaniu wykonania kary lub pozbawienia wolności.  

W przypadku sprawców spekulacji aż w 90%, kradzieży mienia społecznego – 64,8%  

                                                           
822

Na podstawie przeprowadzonych badań, które objęły akta spraw zakończonych warunkowym 

umorzeniem w pierwszym półroczu 1984 r. w siedmiu prokuraturach rejonowych: trzech z terenu 

Warszawy i województwa warszawskiego, w dwóch z terenu województwa kieleckiego oraz 

województwa tarnobrzeskiego. Analiza dotyczyła 271 podejrzanych wobec, których prowadzone  było 

postępowanie. Przeważały dwie grupy kategorii przestępstw: sprawy przeciwko mieniu – 32,8%,  

w tym sprawcy zagarnięcia mienia społecznego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu 

powszechnemu oraz bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym  i powietrznym. Ponadto,  ustawy  

o niedozwolonym wyrobie alkoholu – 8,1%, ustawy o zwalczaniu spekulacji – 4,1%.  Jak wykazały 

badania, prokuratorska praktyka stosowania warunkowych umorzeń była bardzo zróżnicowania. 

Przyjmowane przez prokuratorów kryteria były na ogół zgodne z założeniami ustawy. Dokonywanie 

ocen, zwłaszcza tych, które miały przesądzić o dodatkowej lub ujemnej prognozie, opierała się bardzo 

często na jednostronnym materiale dowodowym. Zwracano uwagę dwa zjawiska. Z jednej strony 

niestaranność weryfikacji lub braki w zgromadzonym postępowaniu dowodowym, a z drugiej  

opierano się  w wysokim stopniu na opiniach MO zawartych w wywiadach środowiskowych. Jednym 

czynnikiem różnicującym w sposób istotny osoby objęte aktami oskarżenia i warunkowymi 

umorzeniami była treść wywiadu MO. Analiza statystyczna ujawniła, że występowała bardzo różna 

intensywność stosowania warunkowego umorzenia w skali poszczególnych województw.  

O stosowaniu lub niestosowaniu warunkowego umorzenia decydowały również w dużej mierze 

lokalne zwyczaje. Mogło o tym świadczyć choćby odmienna praktyka postępowania z podejrzanymi  

o niedozwolony wyrób alkoholu w poszczególnych prokuraturach. E. Bieńkowska, J. Skupiński, 

Prokuratorska praktyka warunkowego umorzenia postępowania karnego w świetle badań aktowych, 

„Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1989, nr 20, s. 90, 93-94, 105-107. 
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i łapownictwa – 70,5%
823

. W przypadku umorzenia z uwagi na znikomą społeczną 

szkodliwość czynu w 1983 r. postępowanie przygotowawcze prowadzono w stosunku do 278 

osób, natomiast w  1984 r. tylko wobec 163 osób
824

.  

 

Wobec sprawców przestępstw gospodarczych stosowano nie tylko kary pozbawienia 

wolności, ale również sankcje finansowe. W 1984 r. średnia grzywna stanowiła 12,4% 

przeciętnego wynagrodzenia rocznego w gospodarce uspołecznionej. Dla porównania  

w 1980 r. sięgała ona 22,4%. W omawianym okresie nastąpiło znaczne obniżenie średniej 

wysokości grzywny. Modyfikacje w wysokości grzywien nie nadążały za zmianami  

w zakresie wartości pieniądza i poziomu płac. Między poszczególnymi województwami  

w podobnych sprawach występowały znaczne różnice w wysokości orzekanych grzywien. 

Tym samym niektóre regiony charakteryzowały się o wiele niższymi grzywnami niż średnia 

krajowa
825

.  

 

Na początku lat 80. XX w. wprowadzono obowiązek nadsyłania odpisów wyroków  

w sprawach o spekulację do MS. Materiały te były analizowane pod kątem oceny 

orzecznictwa oraz ewentualnej celowości wniesienia rewizji nadzwyczajnej na niekorzyść 

oskarżonych
826

. Kolejnym z działań, które miało zintensyfikować pracę wymiaru 

sprawiedliwości względem sprawców przestępstw gospodarczych, było uchwalenie w maju 

1985 r. ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej. Weszła w życie z dniem 1 lipca  

1985 r. i obowiązywała do 30 czerwca 1988 r. Jak wynikało z preambuły, ustawa ta miała na 

celu ochronę gospodarki uspołecznionej i interesów obywateli oraz poprawę ładu i porządku 

publicznego. Okoliczności, dla których Sejm uchwalił ustawę wyjaśnia fragment wystąpienia 

jednego z posłów: nienotowany od lat wzrost przestępstw podstawowych kategorii, 

obserwowane złagodzenie polityki karania zawierające się między innymi w nieuzasadnionym 

stosunku do zagrożenia, szerokim stosowaniu instytucji złagodzenia kary, czy też wymierzenie 

grzywien w wysokości nie stanowiącej dostatecznej dolegliwości dla sprawców, przewlekłego 

                                                           
823

J. Żyta, Działalność prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, „Nowe 

Prawo” 1985, nr 7-8, s. 7. 

824
AAN, URM, sygn. 32/191, Uwagi o zwalczaniu przestępczości spekulacyjnej w roku 1984, k. 53-

54. 

825
J. Żyta, Działalność prokuratury w zakresie…, s. 5-6. 

826
AAN, URM, sygn. 32/186, Informacja o dokonaniach resortu sprawiedliwości w zakresie 

zwalczania przestępczości spekulacyjnej w okresie od 1 stycznia do 30 września 1982 r., k. 3. 
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postępowania, a wreszcie niedoskonałości konstrukcyjne bądź zauważalny brak niektórych 

przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach – budzą uzasadnione zaniepokojenie 

społeczne i żądania zdecydowanego przeciwdziałania złu ze strony władzy oraz organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości
827

.  

 

Ustawa z 10 maja 1985 r. wprowadzała w szczególności wyłączenia i ograniczenia 

stosowania warunkowego zawieszania wykonania kary, pozbawienia wolności oraz 

nadzwyczajnego złagodzenia kary, ponadto zmiany w orzekaniu kary grzywny i kar 

dodatkowych oraz przedterminowego zwolnienia. Nie były one stosowane w przypadku 

przestępstw określanych w 23 przepisach karnych, w tym za przestępstwa gospodarcze. 

Zbywanie oraz sprzedaż towaru na znaczną wartość (art. 221 §4, art. 223 §3 k.k.), spekulacja 

(ustawa o zwalczaniu spekulacji art. 1 ust. 5, art. 2 ust. 2 i art. 4), w tym nielegalny wyrób 

spirytusu (art. 3-5, art. 6 ust. 1, art. 7 i 8 ustawy z 22 kwietnia 1959 r.) ponadto przeciw 

mieniu (art. 212 §1 i 2 k.k.) oraz łapownictwu (art. 239, 242 § 1-3, art. 242 i 243 k.k.). W tych 

przypadkach sąd nie mógł zastosować warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności nawet w przypadku, gdy sprawca miał na utrzymaniu liczną rodzinę
828

. 

Ustawa ustaliła także dolne granice wymiaru grzywny w postaci kwoty równej, co najmniej 

wartości zagarniętego mienia, dwukrotnej wartości towaru będącego przedmiotem spekulacji 

w przypadku przestępstw kwalifikowanych z ustawy o zwalczaniu spekulacji, 

dziesięciokrotnej wysokości udzielonej lub przyjętej korzyści majątkowej w przypadku 

przestępstw łapownictwa oraz dziesięciokrotnej wartości sprzedawanych lub podawanych 

napojów alkoholowych (art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi). Sąd był zobowiązany wymierzać grzywnę według powyższego schematu 

nawet, gdy na podstawie zebranego materiału dowodowego wynikało, że orzeczonej grzywny 

sprawca nie jest wstanie zapłacić. Wówczas sąd orzekał zastępczą karę pozbawienia 

wolności
829

.  

 

                                                           
827

AAN, IBPS, sygn. 92, „Sądowy wymiar kary za przestępstwa podlegające ustawie z dnia 10 maja 

1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej”, bp. 

828
Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. Dz. U. nr 23, poz. 101;              

Z. Jankowski, J. Michalski, Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej: 

komentarz, t. 4, Warszawa 1985,  s. 20-21.  

829
AAN, IBPS, sygn. 92, „Sądowy wymiar kary za przestępstwa…, bp. 
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Ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej przewidywała tryb uproszczony  

i postępowanie przyspieszone
830

. Były stosowane m.in. w przypadku przestępstw określonych 

w art. 221-225 k.k. oraz w ustawie o zwalczaniu spekulacji. W postępowaniu uproszczonym 

odwoływano się do przepisów rozdziału 43 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) oraz 

ustawy z 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (art.7). Postępowanie uproszczone polegało na tym, 

że nie było wymagane zawiadomienie prokuratora o wszczęciu dochodzenia,  

o przedstawieniu zarzutów oskarżonemu czy wydaniu postanowienia o zamknięciu 

dochodzenia. Osobę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważano za podejrzaną. 

Prowadzący dochodzenie,
831

 sporządzał akt oskarżenia, chyba że prokurator sam to uczynił. 

Zaznaczyć należy, że akt oskarżenia nie musiał zawierać uzasadnienia. Postępowanie 

przyspieszone było stosowane podobnie, jak w trybie uproszczonym – sprawy drobniejsze, 

jeśli sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i doprowadzony przez 

MO lub inny organ do sądu w ciągu 48 godzin od chwili ujęcia. W postępowaniu 

przyspieszonym można było nie prowadzić dochodzenia lub prowadzić je tylko  

w określonym zakresie
832

.  

 

Ustawa z 10 maja 1985 r. wprowadzała także tzw. ograniczenia sędziowskiego wymiaru kary. 

Według Zenona Jankowskiego i Janusza Michalskiego (autorzy komentarza do ustawy) celem 

Sejmu PRL, uchwalając tą ustawę było wykorzystanie prawa karnego w podporządkowaniu 

życia społecznego […]
833

. Pomimo, że nie uchylono w sposób formalny art. 50 k.k. (sąd 

wymierza karę według swego uznania) to ustawa uniemożliwiała stosowanie tego przepisu  

w praktyce
834

. W środowisku prawniczym dyrektywa ta budziła kontrowersje i wątpliwości. 

                                                           
830

Zob. więcej na temat przebiegu postępowania uproszczonego: J. Bafia, Postępowanie uproszczone    

w k.p.k., „Palestra” 1971, nr 1. 

831
W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, dochodzenia obok MO, 

prowadzić mogły: okręgowe zarządy lasów państwowych, organy PIH, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, organa Wojska Ochrony Pogranicza. Wymienione instytucje posiadały uprawnienia do 

wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami pierwszej instancji. Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia organów usprawnionych  

do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżeń w postępowaniu uproszczonym,  

jak również zakresu spraw im zleconym. Dz. U. nr 37, poz. 322. 

832
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. kodeks postępowania karnego. Dz. U. nr 13, poz. 96. 

833
AAN, IBPS, sygn.  92, „Sądowy wymiar kary za przestępstwa…”, bp. 

834
Tamże 
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Na podstawie ustawy z 10 maja 1985 r. ferowane wyroki sądowe przez wielu publicystów 

były oceniane jako efekt związania sędziom rąk
835

. Ograniczając moc działania części ogólnej 

kodeksu karnego poprzez wprowadzanie przez ustawę szczególnej odpowiedzialności karnej 

sędziów
836

. Podkreślić należy, że orzecznictwo sądów nie było ograniczone tylko ustawą  

z 1985 r., ale tym, że sądy wypełniały i wypełniają zadania, które stawia przed nimi klasa 

panująca, a więc klasa robotnicza, za pośrednictwem swojej partii PZPR
837

. Przejaw prymatu 

polityki nad prawem stanowiła instytucja rękojmi
838

, będąca warunkiem koniecznym  

do uzyskania nominacji na sędziego. Od 1963 r. zaostrzono instytucję rękojmi. Niedawanie 

rękojmi przez sędziego traktowano jako formalną podstawę do usunięcia – odwołania  

go przez Radę Państwa (RP). Pojęcie rękojmi nie było sprecyzowane w aktach prawnych, 

dotyczyło należytego wykonywania obowiązków sędziowskich, prokuratorskich oraz zawodu 

adwokata. Według Andrzeja Rzeplińskiego w wyniku tego zapisu, zasada nieusuwalności 

sędziego, będąca gwarancją niezawisłego orzecznictwa, została obalona
839

.  

 

Zmiany, jakie zarysowały się w następstwie wejścia w życie ustawy, można zaobserwować na 

przykładzie przestępstw spekulacyjnych. Wobec skazanych z art. 221-225 k.k. najczęściej 

orzekane były kary pozbawienia wolności w 1983 r., orzekano kary wobec 75,9% ogółu 

skazanych i odpowiednio w 1984 r. wobec 84,7%, w 1985 r. wobec 86,1%, w 1986 r. wobec 

77% i w 1987 r. wobec 65,1% ogółu skazanych. Orzeczenie bezwzględniej kary pozbawienia 

wolności dotyczyło od 5,9% w 1983 r. do 19,7% ogółu skazanych w 1987 r.  

(w 1986 r. było 20,6%). W latach 1986-1987 nastąpiło zaostrzenie wymierzanych kar 

pozbawienia wolności. Obok pozbawienia wolności w sprawach spekulacyjnych sądy często 

stosowały kary grzywny
840

. 

 

Na przestrzeni lat 1983-1987 polityka orzekania sądów w sprawach z art. 221-225 k. k uległa 

znacznemu zaostrzeniu. Zaznaczyć należy, że w omawianym czasie zmniejszył się odsetek 

                                                           
835

Tamże 

836
Tamże 

837
Za autorem: A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego…, s. 30. 

838
Po raz pierwszy pojęcie rękojmi pojawiło się w dekrecie z 22 stycznia 1946 r. Dz. U. nr 4, poz. 33. 

839
Instytucja rękojmi pojawiła się w ustawie z 20 lipca 1950 r. Dz. U. nr 38, poz. 347; A. Rzepliński, 

Sądownictwo w Polsce Ludowej…, s. 67. 

840
AAN, PG, sygn. 3/363, Depenalizacja, dekryminalizacja – aktualne tendencje, Warszawa 1989,               

k. 51-52. 
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wydawania wyroków skazujących na karę więzienia na podstawie ustawy o zwalczaniu 

spekulacji
841

. Sędziowie w sprawach o przestępstwa gospodarcze napotykali na szereg 

trudności. W liście do redakcji „Gazety Prawniczej”, łódzki ławnik przyznał, że 

przekazywane do sądu akta śledztwa w tych sprawach nie zawsze były sporządzane w sposób 

wyczerpujący. Powodowało to, że sędziowie mieli problem w przeprowadzeniu przewodu 

sądowego, jak i orzekaniu o winie. […] W toku rozprawy okazywało się, że w materiale 

dowodowym były luki bądź oskarżenia nie obejmowały wszystkich podejrzanych o czyny 

przestępcze. Obrońcy oskarżonych […] to wykorzystują. Następuje zwłoka w toku dalszego 

postępowania, odraczanie, powoływanie dodatkowych świadków, biegłych, rewizje, 

orzeczenia Sądu Najwyższego […]
842

. Autor listu wskazuje nie tylko na uchybienia organów 

ścigania przy gromadzeniu dowodów, ale również na to, że prokuratura zawęża liczbę osób 

podejrzanych o udział w przestępstwie. Dość często oskarżenie obejmuje tylko osoby 

marginalnie odpowiedzialne. Wyłącza się natomiast inne osoby odpowiedzialne, przykładowo 

z tytułu nadzoru, ochrony mienia, bhp, kontroli wewnętrznej
843

.  

 

3.2.4. „Portret” sprawcy przestępstw gospodarczych  

 

Osoby dopuszczające się przestępstw gospodarczych różniły się między sobą cechami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi. Odmienne były także motywy, skłaniające do popełniania 

przez nich przestępstw. Oktawia Górniok stwierdziła, że nie istniał typ przestępcy 

gospodarczego
844

. Sprawcy przestępstw gospodarczych najczęściej byli zatrudnieni  

w gospodarce narodowej. Z reguły byli uczestnikami legalnej działalności gospodarczej. 

Najczęściej charakteryzowani byli przez społeczeństwo, jako solidni, stateczni obywatele
845

. 

Środki pochodzące z przestępstwa przeznaczali zgodnie z wówczas panującymi wzorcami 

konsumpcji – na podwyższenie stopy życiowej rodziny, jak urządzenie domu, renowację 

mieszkań, zakup telewizora, samochodu czy wyjazdy na wakacje. Działania te miały 

doprowadzić do tzw. awansu społecznego – „dorobienia się”
846

. 

 

                                                           
841

Tamże, k. 53. 

842
J. Bachura, Listy do redakcji – Przestępczość gospodarcza, „Gazeta Prawnicza” 1986, nr 5, s. 12. 

843
Tamże 

844
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 32. 

845
AAN, IPP, sygn. 107, Przestępczość gospodarcza w polskim prawie karnym, bp. 

846
Tamże, Przestępczość gospodarcza…, bp. 
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W 1982 r. na podstawie informacji zgromadzonych przez prokuratury z 20 województw 

(w tym kieleckiego) przestępstw spekulacyjnych dokonywały osoby wykonujące różne 

zawody: sprzedawcy, lekarze, właściciele taksówek, osoby prowadzące prywatną działalność 

gospodarczą, pracownicy jednostek gospodarki uspołecznionej, emeryci oraz osoby 

niepracujące. Motywem dla wszystkich była chęć szybkiego i łatwego wzbogacenia się
847

.  

 

Przestępstwa spekulacyjne według badań MS, obejmujące okres 1981-1982, w 57,4% 

popełniały kobiety
848

 a mężczyźni w 42,6%
849

. Po 1982 r. nastąpił spadek udziału kobiet, 

                                                           
847

AAN, URM, sygn. 32/191, Informacja o działaniach terenowych jednostek prokuratury 

podejmowanych w celu zapobiegania i zwalczania przypadków nielegalnego bogacenia się za okres 

13 XII 1981r. do 31 V 1982 r., k. 3. 

848
W latach 70. XX w. kobiety dominowały w statystykach dotyczących czterech rodzajów 

przestępstw. Otóż w latach 1970-1974 za naruszenie przepisów prawa lokalowego, ich udział wśród 

ogółu skazanych wynosił 61,9%, natomiast w niedozwolonej sprzedaży alkoholu ponad 60%. 

Nietypowy był okres 1977-1978, w którym kobiety stanowiły tylko 6-8% wszystkich sprawców. 

Spadek ten najprawdopodobniej wynikał z działania ustawy o amnestii. Kolejnym rodzajem 

przestępstw była spekulacja, w której udział skazanych kobiet wynosił 60%, natomiast  

w spowodowaniu niedoboru wynosił ponad 50%. Pod koniec lat 70. XX w. kobiety stanowiły 

większość skazanych za spowodowanie doboru  i spekulację. Jak wyjaśnia O. Górniok wyższy udział 

kobiet w przestępczości gospodarczej wynikał z faktu, że ten rodzaj przestępczości nie wymuszał 

stosowania przemocy. Nie było konieczne stosowania znacznej siły fizycznej oraz niewielki był 

kontakt z ofiarą przestępstwa. Zróżnicowanie udziału kobiet w poszczególnych przestępstwach, 

popełnianych w toku legalnej działalności gospodarczej, pozostawał w relacji z ich miejscem pracy. 

Świadczy o tym znaczny udział kobiet wśród sprawców spowodowania niedoboru oraz  

z art. 221-225 k.k., których to przedmiotem przestępstw był obrót towarowy. Udział kobiet spada przy 

przestępstwach z art. 202 k.k., czyli czynów zabronionych, do których popełnienia wykorzystywano 

funkcje kierownicze, a one najczęściej były powierzane mężczyzną. O. Górniok, Przestępczość 

gospodarcza…, s. 102-103; Oprac. J. R. Kubiak, Przestępczość kobiet w Polsce, w: Przestępczość 

kobiet: aspekty kryminologiczne, penitencjarne, T. Kolarczyk, J. R. Kubiak, P. Wierzbicki, Warszawa 

1984, s. 45-46. 

849
W latach 1980-1987 w ogólnej liczbie osób skazanych za przestępstwa spekulacyjne w Polsce, 

udział kobiet zmniejszył z 2764 do 2339. Odsetek mężczyzn, natomiast wzrósł z 1862 w 1980 r.  

do 3268 w 1987 r. Zarówno wśród skazanych mężczyzn, jak i kobiet przeważały osoby pracujące, 

które stanowiły 80% ogółu skazanych. Zaznaczyć należy, że przeważającej mierze osoby niepracujące 

były rencistami lub emerytami. W grupie skazanych najliczniejsi byli pracownicy fizyczni, którzy 
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stanowiąc blisko 40% ogółu sprawców. Tego typu czynów częściej dokonywali ludzie  

w średnim i młodym wieku
850

. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że osoby młode są  

w większym stopniu gotowe podjąć ryzyko niż osoby starsze. Według ustaleń MS z początku 

lat 80. XX w. występowała zależność między źródłem utrzymania sprawców przestępstw 

gospodarczych, a sposobem dokonywanych przez nich działań nielegalnych. Zarówno rodzaj 

zatrudnienia, jak i stanowisko zajmowane przez sprawcę odgrywały istotną rolę  

w przestępczości gospodarczej
851

. Pośród ogółu skazanych za spekulację, 58,6% stanowiły 

osoby zatrudnione w handlu. Wśród nich 29,2% pełniło funkcję kierownika lub zastępcy 

kierownika sklepu
852

. W grupie sprawców przestępstw gospodarczych znajdowali się także 

ajenci. W 1984 r. nastąpił znaczny wzrost w liczbie postępowań karnych prowadzonych 

przeciwko ajentom stacji benzynowych, którzy dokonywali sprzedaży paliwa indywidualnym 

nabywcom wbrew obowiązującym zasadom. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 

nielegalną sprzedaż paliw w znacznych rozmiarach
853

. Władze województwa kieleckiego  

w 1984 r. przyznały, że sprawcami znacznej części przestępstw spekulacyjnych byli renciści 

do 45 r. ż. Według organów ścigania większy udział w handlu spekulacyjnym miały osoby 

niepracujące
854

. Ogromne zaangażowanie osób bez stałego zatrudnienia w nielegalny handel 

wynikało z posiadania przez nich wolnego czasu oraz ustanowienia z tej działalności źródła 

utrzymania. W 1986 r. wśród 2267 ujawnionych sprawców nielegalnej sprzedaży alkoholu, 

kobiety stanowiły 49,6%, a renciści i emeryci – 47,9%. Ponad 58% osób miało więcej niż 49 

                                                                                                                                                                                     
stanowili w 1980 r. 64,3%, a w 1987 r. 69%. Natomiast udział pracowników umysłowych wynosił  

15-21%. Pod względem wykształcenia to najczęściej przestępstwa spekulacji popełniały osoby  

z wykształceniem podstawowym. AAN, PG, sygn. 3/363, Przestępstwa spekulacji (ocena zjawiska  

i propozycja zmian przepisów, k. 43, 46; Tabela nr 8, k. 41. 

850
AAN, URM, sygn. 32/186, Informacja o działaniach resortu sprawiedliwości, zmierzających  

do zwalczania przestępczości spekulacyjnej w okresie od 1 stycznia do 30 września 1982 r., k. 3. 

851
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza (wybrane)…, s. 105. 

852
AAN, URM, sygn. 32/186, Informacja o działaniach resortu…, k. 3-4. 

853
 Tamże, sygn. 32/191, Uwagi o zwalczaniu przestępczości spekulacyjnej w roku 1984, k. 95; AAN, 

PG, sygn. 3/363, Przestępstwa spekulacji…, k. 46. 

854
APK, KW PZPR, sygn. 3712, Protokół XIX Statutowej Wojewódzkiej Konferencji 

Sprawozdawczo-Wyborczej, odbytej w dniu 21 stycznia 1984 r. w zespole Szkół Budowlanych KBM 

w Kielcach, k. 18; APK, MRN, sygn. 194, Informacja o realizacji uchwały miejskiej Rady Narodowej 

w Kielcach w dniu 6 sierpnia 1980 r. w sprawie dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta,  k. 62. 
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lat, natomiast między 30 a 49 r.ż. – było 30,7%. Według J. Kochanowskiego funkcjonujący 

obraz meliniarza na początku lat 80. XX w. zaczął ulegać zmianie. Otóż meliniarzami 

przestają już być tylko emeryci.
855

. Obok osób handlujących nielegalnie alkoholem, byli też 

tacy, którzy go produkowali. Sprawcami wypędu spirytusu byli głównie mężczyźni, udział 

kobiet był niewielki. Najczęściej legitymowali się wykształceniem zawodowym. Według 

ustaleń Bogusława Sygita – najliczniejszą grupę skazanych za wypęd spirytusu , stanowiły 

osoby w wieku od 40-50 lat (56%)
856

. Sprawcy w przeważającej mierze wywodzili się ze 

środowiska wiejskiego. Nie musiało to oznaczać według autora, że mieszkańcy wsi pędzili 

częściej samogon, a jedynie fakt, że łatwiej można było ich wykryć
857

. Zapewne było to także 

wynikiem uwarunkowań kulturowych oraz długich „tradycji”.  

 

Kolejną grupą – najbardziej charakterystyczną spośród wszystkich sprawców przestępstw 

gospodarczych byli handlarze walutami. Do lat 70. XX w. środowisko tzw. waluciarzy było 

jeszcze stosunkowo niewielkie i w znacznej mierze hermetyczne. Część z nich posiadała 

znaczną wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu przepisów dewizowych i skarbowych. 

„Zawód” cinkciarza była zajęciem, który przynosił ogromne zarobki. Według milicyjnych 

szacunków „zawodowy” waluciarz mógł zarobić od 15 do 20 tys. zł miesięcznie. Gwarancja 

wysokich zarobków powodowała, że ewentualne kary nie odstraszały od prowadzenia handlu 

walutami. J. Kochanowski ustalił, że w latach 80. XX w. środowisko waluciarzy się zmieniło. 

Zdecydowana większość zatrzymanych w 1985 r. legitymowała się stałym zatrudnieniem, 

choć autor zaznacza, że nie wiadomo na ile było to zatrudnienie realne, a na ile stempel  

w dowodzie. Wśród cinkciarzy 13,1% stanowili renciści lub emeryci. Poniżej 14% nie 

                                                           
855

J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 256.  

856
Z badań powojennych (obejmujących akta spraw sądowych do 1980 r.) wynikało, że w tym czasie 

większość sprawców nielegalnej produkcji spirytusu stanowili ludzie w wieku dojrzałym  

(ok. 70%). Do tej grupy należeli, m.in. emeryci, renciści. Ponadto osoby chore i kalekie. Udział kobiet 

wynosił ok. 40%. Znaczny udział kobiet, osób chorych lub kalekich w pędzeniu spirytusu tłumaczono 

tym, że osoby te często brały na siebie sprawstwo wykrytego przestępstwa. Zdecydowana większość 

karanych za tego typu przestępstwo pochodziła ze wsi i tam zamieszkiwała (78-82%). Pochodzeniem 

chłopskim legitymowało się aż 85% osób. B. Sygit, Nielegalny wyrób spirytusu, Warszawa 1987,  

s. 29.  

857
Badania obejmowały akta spraw z lat 1986-1994. B. Sygit, Potajemne gorzelnictwo (przed,                        

w okresie reglamentacji i obecnie). Studium z dziedziny kryminologii i polityki kryminalnej, 

Bydgoszcz 1996, s. 151-152. 
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pracowało ani nie uczyło się. Ponad 27% stanowiły kobiety, 20% miało więcej niż 50 lat, 

natomiast połowa zatrzymanych znajdowała się w przedziale 40-49 lat, a 17% od 25 do 29 

lat
858

. Koniec lat 80. XX w. stanowił dla cinkciarzy jednocześnie czas niezwykłej prosperity  

i początek końca dewizowej epopei. W marcu 1989 r. wprowadzona została wymienialność 

złotówki oraz powstanie koncesjonowanych kantorów wymiany, część cinkciarzy 

zalegalizowała swoją działalność
859

.  

 

3.3. Działalność instytucji i organizacji kontrolujących handel 

W niniejszym podrozdziale, przedmiotem analizy była próba odpowiedzi na pytania:  

Jak wyglądał system kontroli, jak oceniana była działalność kontrolna w poszczególnych 

instytucjach, z jakimi problemami musieli się borykać kontrolerzy? Na jakich zasadach 

funkcjonowała kontrola prowadzona przez organizacje społeczne? 

 

Na działający w Polsce w omawianym czasie system kontroli składało się kilkanaście służb, 

instytucji czy organizacji społecznych. Wśród nich największe znaczenie, dla funkcjonowania 

handlu, miały przede wszystkim NIK oraz PIH, których rolę określano następująco: system 

kontroli polega na opracowywaniu takiej organizacji, która zapewniałaby szybką informację 

o zmianie warunków. Nadto system kontroli polega na przewidywaniu, jak należy zmienić 

poprzednie rozwiązanie, by uzyskać rozwiązanie optymalne w nowych, zmienionych 

warunkach, bez potrzeby rozwiązywania całego zagadnienia od początku
860

.  

 

Pojęcie kontrola gospodarcza zostało określone w uchwale RM z 1971 r. W myśl dyrektywy 

nadzór gospodarczy był badaniem nie tylko formalnym, ale także obejmował czynności 

efektywności ekonomicznej (wykonania zadań i wykorzystania na ten cel środków), czyli 

weryfikację prawidłowości wyniku gospodarczego. Kontrola miała być prowadzana z punktu 
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Tamże, s.  330-332,  334.  

859
J. Kochanowski, Uliczne kasy walutowe, „Polityka” 2014, nr 28, s. 48. 

860
J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, 

Warszawa 1976, s. 293-294. 
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widzenia kryteriów sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności 

działania
861

. 

 

System kontroli, funkcjonujący w Polsce, był znacznie rozbudowany. Problemem dla 

wszystkich tego typu instytucji okazywała się z jednej strony powszechność występowania 

zjawisk, które miały stanowić przedmiot inspekcji, a z drugiej znaczne braki kadrowe. 

Niedobór pracowników wpływał przede wszystkim na efektywność realizowanej kontroli. 

Skalę problemu obrazuje zestawienie liczby pracowników z obszarem, jaki podlegał 

poszczególnym jednostkom kontrolnym. Przykładowo – Okręgowemu Inspektoratowi PIH  

w Kielcach podlegały dwa województwa (kieleckie i radomskie), które w 1981 r. zatrudniało 

31 inspektorów. Znacznie trudniejsza sytuacja występowała w Delegaturze Państwowej 

Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Kielcach (PISiPAR)
862

, która 

zatrudniała 15 osób, prowadząc kontrolę na terenie trzech województw (kieleckiego, 

tarnobrzeskiego 

i radomskiego)
863

. 

 

3.3.1. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach 

  

Manifest PKWN stwierdzał, że do momentu reaktywowania NIK jej uprawnienia przysługują 

Prezydium Krajowej Rady Narodowej za pośrednictwem Biura Kontroli powołanego ustawą 

z 11 września 1944 r. o radach narodowych
864

. Wówczas w Kielcach powstała Delegatura 

                                                           
861

Uchwała RM z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej 

państwowych jednostek organizacyjnych. M.P. nr 48, poz. 309. 

862
W 1970 r. została powołana w miejsce Inspekcji Zbożowej i Inspekcji Mięsnej. Przedmiotem  

działania PISiPAR była kontrola gospodarki zbożami i ich przetworami, paszami i mięsem. 

Prowadziła ponadto działalność gospodarczą w zakresie przemysłowego tuczu i uboju zwierząt 

rzeźnych w tym skupu, składowania, transportu i przetwórstwa. Do zadań PISiPAR należało także 

zapobieganie oraz zwalczanie niegospodarności, nadużyć oraz laboratoryjna kontrola jakości 

artykułów spożywczych.  Ustawa  z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu  

i przetwórstwa Artykułów Rolnych. Dz. U. nr 16, poz. 137. 

863
W. Sadowska, Kontrola z zadyszką, „Słowo Ludu” 1981, nr 39, s. 5. 

864
Początki Delegatury kieleckiej sięgają 1919 r., kiedy rozpoczęła działalność Izba Kontroli 

Państwowej. Powołana zgodnie z postanowieniem art. 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. jako jeden                        
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Biura Kontroli (DBK). Od momentu powołania w 1949 r. działalność DBK prowadziła 

kontrole dotyczące funkcjonowania zaopatrzenia w materiały budowlane przy odbudowie 

zniszczeń wojennych oraz nadzór nad prawidłową realizacją reformy rolnej w województwie 

kieleckim. DBK funkcjonowała do momentu utworzenia 19 marca 1949 r. Delegatury NIK  

w Kielcach. Względna niezależność kontroli państwowej skończyła się w 1952 r. z chwilą 

likwidacji NIK. W jej miejsce powołano Ministerstwo Kontroli Państwowej. W kolejnych 

latach najwyższy organ kontroli państwowej funkcjonował, jako jedno z wielu ministerstw. 

Utworzono terenowe grupy, które wchodziły w skład poszczególnych zespołów kontroli 

państwowej. W latach 1953-1956 prowadzone były podobnie, jak w latach poprzednich, 

nadzory nad szkołami, szpitalami i centralami handlowymi. Na fali popaździernikowej 

odwilży przywrócono w 1957 r. Najwyższą Izbę Kontroli i jej podporządkowanie Sejmowi. 

W grudniu 1957 r. ponownie powstała w Kielcach Delegatura NIK. Do jej zadań należała 

kontrola działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej terenowych 

organów państwowych
865

. W 1976 r. NIK została przekształcona w organ kontroli rządowej, 

tym samym tracąc formalną niezależność. Mimo zachowania swej nazwy, Izba ponownie 

została zmieniona w organ administracji. Nadzór nad instytucją powierzono prezesowi Rady 

Ministrów, który wprowadził zakaz kontroli ministerstw i urzędów centralnych bez swojej 

zgody. Przed zmianą NIK mogła z własnej inicjatywy podejmować tego typu działania. Od 

1980 r. zwierzchnictwo nad NIK ponownie sprawował Sejm
866

. W 1982 r. KM PZPR  

w Kielcach wraz z Miejską Komisją Kontroli Partyjnej powołali komisję, celem zbadania 

sposobu i skuteczności działania Delegatury NIK, Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa  

i Kontroli Finansowej (OZDPiKF) oraz prokuratur – Wojewódzkiej i Rejonowej
867

.  

                                                                                                                                                                                     
z organów wykonawczych Najwyższej Izby Kontroli Państwa. H. Imszennik-Kondratowicz, Kontrola 

Państwowa, „Gazeta Kielecka” 1920, nr 216, s. 2. 

865
Ł. Walas,  Trochę historii… Delegatury NIK o sobie – Kielce. Dole i niedole kieleckiej Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli – 58 lat historii, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 4,  s. 159-163. 

866
 Tamże, s. 168; Zob. więcej na temat historii NIK w: A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli, 

Warszawa 1997. 

867
Tłem do opisywanej poniżej sytuacji była decyzja VI Plenum KC (4-6 października  

1980 r.) zobowiązująca NIK i organa kontroli finansowej państwa do zbadania legalności prywatnych 

inwestycji budowlanych. NIK wówczas zaangażowała się w akcję „czyste ręce” (badanie nadużyć 

popełnianych przez członków kierownictwa partii i rządu). Według Krzysztofa Lesiakowskiego 

działania te, biorąc pod uwagę ich zasięg i cel miały duże znaczenie polityczne. W prasie ukazywały 

się informacje  o kolejnych nadużyciach osób z kręgów rządzących.  Prowadzona akcja z jednej strony 
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W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wszystkie wymienione instytucje poza 

Delegaturą NIK wypełniały swoje obowiązki w sposób właściwy. Komisja zarzucała 

Delegaturze NIK w Kielcach […] ogólny bałagan i chaos […] Nie prowadzi się żadnej 

ewidencji skarg wpływających do Delegatury NIK, jeżeli zdecydowano, że nie wymagają one 

podjęcia działań kontrolnych […]. W trakcie kontroli stwierdzono, że rejestry prowadzone są 

bardzo niestarannie i nie zawierają wszystkich niezbędnych danych. Często zapisy są 

ogólnikowe, że niewiadomo czego lub kogo sprawa dotyczy […]. Komisja po ustaleniu, że  na 

23 sprawy rzekomo przesłanych przez NIK do załatwienia OZDPiKF, aż 9 spraw do adresata 

nie wpłynęło. […] W większości przypadków władze partyjne miasta nie były informowane 

przez NIK o naruszaniu norm etycznych czy też prawnych przez członków partii o ile sprawa 

nie trafia do Prokuratury. […] inspektorzy NIK wkładają dużo wysiłku w prowadzone przez 

siebie sprawy kontrolne. Niestety, efekty ich pracy nie były w pełni wykorzystywane. 

Praktycznie, decyzja, co do losu zebranych materiałów należała do dyrektora delegatury […] 

W rozmowach z towarzyszami NIK-u można było odczuć ich rozgoryczenie, że ich praca idzie 

nie raz na marne. Sygnały o nienajlepszej pracy kieleckiej Delegatury NIK docierały z Kielc 

do centrali tej instytucji w Warszawie. […] Przedstawione zarzuty wobec Delegatury NIK  

w Kielcach są obciążające. […] egzekutywa KM wystąpi także do Sekretariatu KW PZPR  

o odwołanie z funkcji dyrektora delegatury […]
868

. 

 

W tle zarzutów dotyczących pracy Delegatury NIK był, jak to określały władze miejskie  

w Kielcach, konflikt między NIK a Prokuraturą, któr[y] trwa już od dłuższego czasu
869

. 

Podłożem napięć między dwoma instytucjami była sprawa „Cedzyny”
870

. Zarówno 

                                                                                                                                                                                     
przysporzyła NIK sympatii w społeczeństwie a z drugiej, wywoływała opór wśród rządzących ze 

względu na jej przebieg. Sytuacja wokół rozliczeń stawała się coraz bardziej trudna. Podczas IX 

Nadzwyczajnego Zjazdu  (14-21 lipca 1981 r.) akcję kontrolną NIK oceniono negatywnie.   

K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”…, s. 428-431, 441. 

868
APK, KM PZPR, sygn. 580, Informacja z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego                      

w sprawie rozliczeń osób pełniących funkcje kierownicze – administracyjne i gospodarcze oraz 

polityczne na terenie miasta Kielc, k. 161-162, 164;  J. Kosowski, Rozliczeń partyjnych ciąg dalszy, 

„Słowo Ludu” 1982, nr 43, s. 4. 

869
APK, KM PZPR, sygn. 556, Protokół nr 2/82 z plenarnego posiedzenia Komitetu Miejskiego PZPR  

w Kielcach z dnia 22 marca 1982 r.,  k. 42. 

870
Przedmiotem sprawy było niezgodne z prawem przekazanie zbiornika wodnego w Cedzynie wraz  

 z przyległą do niego ziemią  w latach 1976-1977. Teren  miał być przeznaczony na ogródki działkowe 
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prokuratura, jak i kielecka Delegatura NIK wzajemnie się oskarżały za przedłużające się 

dochodzenie w sprawie „Cedzyny”. W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez komisję 

ustalono, że Delegatura NIK w Kielcach nie przestrzegała obowiązujących procedur podczas 

współpracy z Prokuraturą Rejonową dotyczących nieprawidłowości w Cedzynie. Kilkukrotne 

pisemne żądanie Prokuratury Wojewódzkiej spowodowało, że kielecka Delegatura po upływie 

7 miesięcy od daty ich sporządzenia – przesłała niemal wszystkie materiały kontrolne, 

wiążące się z „Cedzyną”. […] odpowiedzi udziela[ane] przez Delegaturę NIK na […] pisma  

z Prokuratury Wojewódzkiej były spóźnione, wymijające i polemiczne, obliczone na 

odwlekanie sprawy. NIK lekceważył żądania Prokuratury Rejonowej, w związku z czym 

niemal całą korespondencję Prokuratura Rejonowa musiała prowadzić za pośrednictwem  

i pod firmą Prokuratury Wojewódzkiej”
871

. 

 

Na początku lat 80. XX w. Delegatura NIK w Kielcach musiała mierzyć się z kolejnymi 

problemami. Z jednej strony dyrektorowi zarzucono niekompetencję i postulowano o jego 

odwołanie, a z drugiej narastał konflikt z Prokuraturą Rejonową i Wojewódzką. 

Nieporozumienia te znalazły swoje odbicie na łamach „Słowa Ludu”. W marcu 1982 r. 

opublikowano artykuł zawierający raport komisji, przedstawiający nieprawidłowości, których 

miała się dopuścić Delegatura NIK
872

. W kilka dni po publikacji ukazała się odpowiedź 

kieleckiej Delegatury, w której podkreślono, że postawione zarzuty nie miały poparcia  

w faktach. Stwierdzono także, że wszelkie uzyskane informacje dotyczące sprawy „Cedzyna” 

były przekazane prokuraturze zgodnie z obowiązującą procedurą
873

. W tym samym roku 

ówczesny dyrektor przeszedł na wcześniejszą emeryturę
874

. Można przypuszczać, że była to 

                                                                                                                                                                                     
dla kilkunastu pracowników KW PZPR w Kielcach. Sprawa „Cedzyny” obejmowała także 

wykorzystanie w sposób nielegalny, pomocy przedsiębiorstw budowlanych przy urządzeniu 

leśniczówki położonej w pobliżu tych ogródków z przeznaczeniem jej na ośrodek wypoczynkowy  

dla członków komitetu wojewódzkiego. Akt oskarżenia postawiono ośmiu osobom, m.in. ówczesnemu 

sekretarzowi KW PZPR, zastępcy kierownika wydziału ogólnego, głównemu księgowemu czy 

dyrektorowi Zjednoczenia  Budownictwa. A. Orlicka, Cedzyna, „Słowo Ludu” 1982, nr 14, s. 2. 

871
APK, KM PZPR, sygn. 580, Informacja z przeprowadzonego…, k. 159-160.  

872
Patrz przypis 84. 

873
Autorem odpowiedzi był dyrektor Departamentu Prezydialnego NIK, zatytułowanej – Wyjaśnienie 

NIK. „Słowo Ludu” 1982, nr 55, s. 2. 

874
Ł. Walas,  Trochę historii…, s. 168. 
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decyzja polityczna. W omawianym czasie na łamach lokalnej prasy nie tylko krytykowano 

pracę Delegatury w Kielcach, ale także w Bydgoszczy czy Rzeszowie.  

 

W 1982 r. pojawiło się kilkanaście artykułów i notatek prasowych krytykujących 

„nieścisłość” lub tendencyjność w ustaleniach kontrolnych niektórych pracowników NIK.  

W sprawozdaniu NIK ze stycznia 1983 r. stwierdzono, że krytyczne artykuły wystąpiły 

głównie w związku z procesami sądowymi, a także w z związku z próbami oczyszczenia się 

niektórych osób, w oczach opinii publicznej z postawionych im zarzutów wynikających  

z ustaleń kontroli dotyczyło to przede wszystkim tzw. kontroli rozliczeniowych
875

.  

W 1983 r. NIK przyznała, że: w wyniku podjętych działań przez kierownictwo sytuacja  

w Delegaturze NIK została uregulowana
876

. Poprawę atmosfery zarówno wokół samej 

instytucji, jak i jej pracowników można było zaobserwować już w tym samym roku. 

Wówczas na posiedzeniu Egzekutywy sekretarz KM PZPR stwierdził: Delegatura ściśle 

współdziała z innymi organami kontrolnymi i lustracji. […] W Delegaturze NIK jest bardzo 

wysoki stopień upartyjnienia, jest duże zaangażowanie inspektorów w realizację zadań 

planowych. Kadrę mamy bardzo dobrą o wysokiej etyce moralnej
877

.  

 

Zmiana w opinii na temat kieleckiej Delegatury była zauważalna także na łamach regionalnej 

prasy. W jednym z artykułów z 1983 r. opisywano działalność Delegatury NIK jako 

wartościową, sprawiedliwą i bezstronną
878

. Autor tekstu wspomina, że praca Delegatury  

w 1982 r. była skuteczna, czego efektem było na jej wniosek zwolnienie karne sześciu osób na 

kierowniczych stanowiskach, w tym dwóch dyrektorów. W trybie normalnym pożegnało się  

z posadami 10 osób, w tym także dwóch dyrektorów. […] Chciałoby się rzec, że z NIK żaden 

krętacz nie zwycięży, ale chyba jest to optymizm na wyrost. Tak dobrze jeszcze w naszym 

kraju nie jest, ale właśnie NIK stwarza takie szanse, że kontrole będą kontrolami, a nie 

zabawami
879

. 

                                                           
875

ADNIK, D-066-83, Prasa o Najwyższej Izbie Kontroli informacja za 1982 rok, k. 1a. 

876
Tamże, D-066-83, Prasa o…, k. 1a. 

877
W tym czasie stopień upartyjnienia w kieleckiej Delegaturze wynosił 89%. APK, KM PZPR, sygn. 

585, Protokół nr 11/83 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w dniu 5 maja 1983 roku, k. 127,  

Sprawozdanie z działalności Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej przy Delegaturze NIK w Kielcach, k. 140. 

878
J. Głębocki, Kontrola niezależna, „Słowo Ludu” 1983, nr 84, s. 3. 

879
Tamże 
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Na wydarzenia wokół Delegatury NIK w Kielcach, ale i całej instytucji w pewnej mierze 

miała wpływ ówczesna sytuacja polityczna. Szczególnie kontrowersje budziły prowadzone 

kontrole, dotyczące nadużyć popełnianych przez członków kierownictwa partii państwa. 

Sytuacja jak się wydaje zostaje rozwiązana wraz z odwołaniem Mieczysława Moczara  

z funkcji prezesa NIK w marcu 1983 r.
880

 

 

3.3.2. Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w Kielcach 

 

Podczas XVIII Plenum KC PZPR w grudniu 1984 r. podjęto uchwałę powołującą IR-Ch. Rok 

później w maju RP i RM określiła formalno-prawny zakres działalności IR-Ch
881

. Funkcje 

                                                           
880

K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar…, s. 448. 

881
W 1984 r. CBOS przeprowadził badanie celem, którego było uchwycenie zróżnicowań między 

dwiema grupa społecznymi – robotnikami i urzędnikami w zakresie poglądów na IR-Ch.  

Wśród robotników przeważał pogląd, że powołanie IR-Ch było podyktowane pobudkami 

pragmatycznymi – doskonalenie systemu kontroli. Urzędnicy natomiast twierdzili, że IR-Ch 

utworzono ze względu na interes władzy. Ankietowani uważali, że inicjatywę tą należy traktować jako 

działanie pozorne, mające świadczyć o rosnącym poparciu społeczeństwa dla rządzących (według 

37,5% robotników i 20,8% urzędników). Ok. 35% robotników, dostrzegało w intencjach władz 

dotyczących powstania IR-Ch działań pozornych, obliczonych na efekty propagandowe, ale ponad 

70,8% robotników uważała, że IR-Ch była potrzeba. Spośród urzędników 50,3% opowiedziało się za 

jej powołaniem. Chęć czynnego udziału w działalności IR-Ch zadeklarowało 72,4% robotników  

i 68,6% chłopów. W 1987 r. odpowiednio już tylko 19,9% i 18,3%, a niechęć do pracy kontrolera 

wyraziło 68,8% ankietowanych. Wprawdzie większość respondentów pozytywnie oceniała rolę 

działalności inspekcji, to jednak zdecydowanie wolała, żeby kontrolę przeprowadzali za nich „inni”. 

Wyjaśniając powody odmownej odpowiedzi na propozycję pełnienia funkcji kontrolera społecznego, 

respondenci najczęściej mówili  o braku czasu, niechęci do angażowania się w tego typu działania, 

braku wiary w skuteczność kontroli jako takiej. Jednak istniał związek pomiędzy deklarowaniem chęci 

czynnego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym w ramach IR-Ch a przynależnością 

badanych do organizacji politycznych i społecznych. Gotowość taką zgłosiło 31,4% członków PZPR, 

21,5% osób należących do innych organizacji politycznych lub społecznych i 13,2% osób 

niezrzeszonych. ACBOS, BDF/384/84, Inspekcja Robotniczo-Chłopska w opinii społecznej, 

Warszawa, październik 1984 r.; tamże, BDF/11/1/87, Opinie o Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, 

Warszawa, styczeń 1987 r.; APK, KW PZPR, sygn. 4237, Informacja o działaniach podjętych po XVI 
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koordynacyjno-organizatorskie wobec inspekcji, w tym także zapewnienie przygotowania 

przebiegu działań kontrolnych oraz egzekwowania wniosków pokontrolnych powierzone 

zostały NIK
882

. Zadania IR-Ch realizowali tzw. kontrolerzy społeczni. Byli zorganizowani  

w grupach kontrolnych działających na szczeblu gminy, miasta, miasta-gminy lub dzielnic. 

Kontrolerzy społeczni powoływani byli przez wojewódzkie rady narodowe na okres dwóch 

lat. Inspekcje prowadzone były przez średnio trzyosobowe grupy, w której udział brało dwóch 

kontrolerów społecznych oraz jeden przedstawiciel organu zawodowego lub nadzoru (na 

przykład z NIK czy PIH). Przedmiotem kontroli IR-Ch było m.in. funkcjonowanie handlu 

uspołecznionego w mieście i na wsi, działalność punktów skupu płodów rolnych, 

budownictwa i gospodarki komunalnej, placówek służby zdrowia oraz rozdziału materiałów 

budowlanych i sprzętu rolniczego. Grupy kontrolne działały na podstawie imiennych 

upoważnień wystawianych przez odpowiednie organy NIK. Pracownicy IR-Ch posiadali 

prawo wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostek kontrolowanych oraz możliwość 

zapoznania się z dokumentacją
883

. W 1985 r. władze wojewódzkie przyznawały, że [p]oziom 

                                                                                                                                                                                     
Plenum KC PZPR w zakresie koncepcji Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej i jej doświadczalnego 

wdrażania, k. 62 

882
Przed XVI Plenum KC PZPR przeprowadzono konsultacje z członkami i zastępcami członków KC 

PZPR oraz I sekretarzami komitetów wojewódzkich. Wśród uczestników spotkania partyjnego 74%  

opowiedziało się za powołaniem IR-Ch. W sierpniu 1984 r. po zakończeniu Plenum, odbyły się 

konsultacje w 13 województwach, dotyczące określenia miejsca Inspekcji w systemie kontroli, 

zakresu jej działania oraz uprawnień i sposobu powoływania jej członków. Analiza tzw. 

doświadczalna była prowadzona w ramach trzech wariantów działania kontroli: wariant I – 

kontrolerzy społeczni działali zgodnie z przepisami ustawy z 1983 r. o systemie rad narodowych  

i samorządu terytorialnego, wariant II – kontrolerzy społeczni funkcjonowali w oparciu ustawy o NIK 

z 1980 r. oraz wariant III – połączony – „kontrolerzy społeczni” pracowali według przepisów wariantu 

I i II oraz zasad Głównej Inspekcji Terenowej.  Za usytuowaniem IR-Ch w ramach struktury NIK 

opowiedziało się 45% uczestników konsultacji, a 12,5% za podporządkowaniem radom narodowym. 

Akceptacja  dla wariantu III uzyskała 42,5% głosujących. APK, KW PZPR, sygn. 4237, Raport  

o wynikach konsultacji i prac doświadczalnych dotyczących Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 

Warszawa, grudzień 1984 r., k. 79, 81-83. 

883
Tamże, Założenia Ideowo-polityczne i organizacyjne powołania Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, 

Warszawa, grudzień 1984 r., k. 44-45; tamże,  sygn. 5762, Czym będzie Inspekcja Robotniczo-

Chłopska, k. 558-559; Kierunki i tematyka kontroli, k. 561-562; Uchwała RP i RM z dnia 7 maja  

1985 r. w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 

M.P. nr 10, poz. 82; [brak inf. o aut.],  Po trzech latach, „Rada Narodowa” 1988, nr 37, s. 4. 
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funkcjonowania grup kontrolnych jest mocno zróżnicowany. Występujące słabości w ich 

pracy, spowodowane są najczęściej, niewystarczającym w stosunku do napotykanych 

problemów instruktarzem […] oraz występującą u części kontrolerów obawą przed 

negatywnymi dla siebie konsekwencjami. Miały także miejsce jednostkowe przypadki 

ironicznego lub lekceważącego stosunku do osób, przeprowadzających kontrole  

w placówkach typu: szpitale, przychodnie, organy administracji […]
884

. Władze województwa 

kieleckiego przyznały, że kontrolerzy społeczni, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, 

najchętniej podejmują kontrole poza swoim zakładem pracy i miejscem zamieszkania
885

. 

 

Większość kontrolerów z IR-Ch popierała zwalczanie patologii, jednak nie chciała osobiście 

uczestniczyć w ujawnianiu nieprawidłowości. Powodem, dla którego pracownicy IR-Ch 

odmawiali udziału w kontrolach była zapewne obawa posądzeń o służenie reżimowi czy też 

donosicielstwo. We wrześniu 1987 r. na sesji WRN w Kielcach wybranych zostało 1050 

kontrolerów społecznych IR-Ch na kolejną, drugą kadencję przypadającą na lata 1988-1989. 

Ostatecznie powołano 1049 kontrolerów, w 60% były to osoby wybrane po raz drugi, 

natomiast w skali kraju udział ten wynosił 45%
886

. Zaznaczyć należy, że nastąpił spadek  

w liczbie kontrolerów społecznych w województwie kieleckim z 1531 do 1049
887

. Ogółem  

                                                           
884

APK, KW PZPR, sygn. 4237, Informacja o działaniach podjętych po XVI Plenum…,  k. 74. 

885
Tamże, sygn. 5762, Informacja o działalności kontrolerów społecznych Inspekcji Robotniczo-

Chłopskiej i realizacji wypracowanych przez Inspekcję wniosków, k. 28. 

886
Tamże, sygn. 5855, Tezy dotyczące problematyki działalności IRChy w województwie kieleckim,   

k. 76; tamże, sygn. 5908, Ocena funkcjonowania i stanu zorganizowania Inspekcji Robotniczo-

Chłopskiej w II kadencji, Warszawa, sierpień 1988 r., k. 20. 

887
Według oficjalnego przekazu władz wojewódzkich, podjęto decyzję o powołaniu na drugą kadencję 

mniejszej liczby kontrolerów społecznych. Tłumaczono to w głównej mierze potrzebą efektywnego 

 i pełnego wykorzystania wszystkich kontrolerów, czego w pełni nie udało się zrealizować  

w kończącej się kadencji.  Jak można przypuszczać nie był to najważniejszy powód, szczególnie gdy 

w skali kraju nastąpił wzrost kontrolerów społecznych. Jednym z nich mógł być czynnik 

ekonomiczny. Zakład, w którym zatrudniony był kontroler IR-Ch, był zobowiązany wypłacić 

wynagrodzenie za czas udzielonych zwolnień od pracy, a które były pobierane na rzecz udziału  

w kontrolach. Ponadto, pracownikom inspekcji należało zwrócić koszty poniesione podczas 

prowadzenia kontroli. Była to rekompensata przede wszystkim za przejazdy, głównie dla osób 

zamieszkujących tereny wiejskie. APK, WRN, sygn. 394, Informacja o wynikach powoływania 

kandydatów na kontrolerów społecznych Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej na lata 1988-1989 w woj. 
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w Polsce tendencje te były odwrotne, co ilustruje tabela 28. Zarówno w całej Polsce, jak  

i w województwie kieleckim wśród kontrolerów przeważały osoby należące do PZPR, 

kolejno do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). Znaczny odsetek stanowili także 

kontrolerzy, którzy byli określani jako bezpartyjni.  

Tabela 28. Kontrolerzy społeczni według przynależności politycznej, społecznej i wiekowej 

a - łącznie emeryci i renciści 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o APK, KW PZPR, sygn. 5766, Zbiorczy wykaz kontrolerów 

społecznych w wojewódzkie kieleckim nadzień 31 grudnia 1986 r., k. 48; APK, KW PZPR, sygn. 5908, Ocena 

funkcjonowania i stanu..., k. 20; APK, DNIK-WO ds. IRCh, sygn.  9, Sprawozdanie statystyczne z działalności 

Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej za 1988 rok, k. 1. 

 

 

W październiku 1989 r. dobiegała końca druga a zarazem ostatnia kadencja IR-Ch. Choć  

w sprawozdaniach inspekcji, które poprzedzały zakończenie działalności podkreślano, 

że należy podjąć działania organizacyjne dla powołania kontrolerów społecznych IR-Ch  

na kolejną III kadencję
888

. Obok kwestii związanych z powołaniem, funkcjonowaniem  

i faktyczną skutecznością Inspekcji pojawiają się pytania: czy powołanie IR-Ch miało wpływ 

na działalność NIK oraz czy podporządkowanie IR-Ch Najwyższej Izbie Kontroli wynikało  

z rozwiązań organizacyjnych? O wyborze NIK jako instytucji, której IR-Ch miała podlegać 

było według Jerzego Kucińskiego wysoki[m] prestiż[em] i autorytet[em] NIK [który miał] 

wpłyn[ąć] pozytywnie na funkcjonowanie Inspekcji. Jednakże nadzieje pokładane  

w organizacyjnym powiązaniu IR-Ch z NIK w znacznym stopniu nie spełniły się […]. 

                                                                                                                                                                                     
kieleckim, k. 232; APK, DNIK-WO ds. IRCh, sygn. 7, Informacja o działalności Inspekcji 

Robotniczo-Chłopskiej w województwie kieleckim w latach 1985-1987, k. 10; Rozporządzenie RM  

z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. Dz. U. nr 1, poz. 1. 

888
APK, DNIK-WO ds. IRCh, sygn. 11, [Sprawozdanie w okresie III kwartału 1989 r.],  k. 2. 
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Rozwiązanie to dość szybko doprowadziło do znacznej utraty przez IR-Ch jej tożsamości jako 

organu ludowej kontroli
889

. 

 

Czesław Trepner w sposób jednoznaczny przyznał, że IR-Ch […] nadwyrężała reputację 

Najwyższej Izby Kontroli. Dla podkreślenia wyższości społecznej formy kontroli wykonywanej 

przez IR-Ch nad NIK, w publicznych wystąpieniach przedstawiciele najwyższych ówczesnych 

władz eksponowali większą efektywność tej kontroli. Mówili, że „była tam wcześniej kontrola 

NIK i nic nie wykryła, a dopiero, gdy przyszła IR-Ch, ujawniła wszystko”. Wyniki 

przypisywane zasługom Inspekcji naprawdę były wynikami kontroli NIK firmowanymi jedynie 

przez IR-Ch, zgodnie z przyjętym wówczas założeniem, że trzeba je zapisywać na konto  

IR-Ch
890

. Pozbawienie samodzielności i zależności Inspekcji potwierdził Mieczysław 

Rakowski, stwierdzając, że IR-Ch była „przybudówką NIK”
891

. Niewątpliwie powołanie  

IR-Ch było oparte na populistycznych przesłankach i pozorowanym egalitaryzmie. Natomiast 

działalność kontrolerów miała charakter propagandowego nagłaśniania wykrytych 

nieprawidłowości. 

 

3.3.3. Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach 

 

PIH została utworzona w 1950 r. W myśl art. 1 dekretu – PIH powstała celem usprawnienia 

zaopatrzenia towarowego mas pracujących, zabezpieczenia interesów konsumenta  

i sprawności jego obsługi oraz zwalczania spekulacji
892

. Podstawowe zadania i zasady 

funkcjonowania PIH zostały określone w ustawie z 1958 r.
893

  

 

Do podstawowych problemów, z którymi borykał się w latach 80. XX w. Okręgowy 

Inspektorat PIH w Kielcach była znaczna fluktuacja pracowników. Przykładowo – w 1984 r. 

przyjęto 28 pracowników, a zwolniło się 21. Wśród powodów częstych zmian kadrowych 

wskazywano na niskie wynagrodzenie oraz jak określono w jednym ze sprawozdań 

                                                           
889

J. Kuciński, Inspekcja Robotniczo-Chłopska, „Państwo i Prawo” 1988, z. 9, s. 106. 

890
C. Trepner, Czym była Inspekcja Robotniczo-Chłopska?, „Kontrola Państwowa” 2001, nr 3, s. 110. 

891
M.F. Rakowski, Jak to…, s. 71. 

892
Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. Dz. U. nr 44, poz. 396. 

893
Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. Dz. U. nr 11, poz. 39. 
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Okręgowego Inspektoratu PIH duża łatwość zmiany miejsca pracy
894

. Do częstych zjawisk 

należało, że po odbyciu krótkiego stażu, pracownicy PIH rezygnowali z pracy. Chętnie byli 

zatrudniani w jednostkach handlowych, w tym także na stanowiskach kierowniczych. Była to 

odwrotna tendencja od tej, którą zakładało MHWiU, że to pracownicy w handlu będą 

podejmować pracę w PIH. Szczególną uwagę zwracało zjawisko, w którym osoby 

zatrudnione w PIH przede wszystkim inspektorzy, po zdobyciu doświadczenia oraz 

zapoznaniu się z przepisami i zasadami kontroli handlowej, rezygnowały z dotychczasowej 

pracy. Następnie podejmowały pracę na zasadach ajencji lub rozpoczynały prywatną 

działalność handlową czy gastronomiczną
895

.  

 

Główny Inspektorat PIH w 1986 r. przeprowadził kontrolę działalności Okręgowego 

Inspektoratu PIH w Kielcach. Wykazano, że działalność Inspektoratu w zakresie zarządzania 

i organizacji pracy, realizacji zadań kontrolnych, postępowania pokontrolnego, działalności 

laboratorium oraz spraw osobowych i szkolenia zawodowego – była prawidłowa. Pomimo 

pozytywnych osiągnięć w działalności Inspektoratu stwierdzono jednak przypadki niepełnego 

przestrzegania ustalonych zasad postępowania inspekcyjnego i poinspekcyjnego
896

. 

 

Jedną z przyczyn tych nieprawidłowości były częste zmiany kadrowe. Znaczna fluktuacja 

pracowników Okręgowego Inspektoratu PIH w Kielcach powodowała, że kadra  

w przeważającej mierze nie posiadała doświadczenia, szczególnie w zakresie prowadzenia 

kontroli. W wyniku częstych rezygnacji z pracy wśród zatrudnionych przeważali ludzie 

młodzi. Według ustaleń Głównego Inspektoratu, średnio, co 5 lat następowała wymiana 

pracowników
897

.  

 

Pod koniec lat 80. XX w. rozszerzono uprawnienia pracownikom PIH. Otóż w 1987 r. 

inspektorzy PIH uzyskali prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Był 

wystawiany za takie wykroczenia, jak: nieprzestrzeganie zasad norm jakości przy produkcji, 

wprowadzanie do obiegu środków spożywczych po terminie ważności, naruszenie godzin 

otwierania i zamykania jednostek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych, 

                                                           
894

APK, KW PZPR, sygn. 4562, Informacja kadrowa, k. 80. 
895

Tamże, k. 81-82.  

896
AAN, PIH-GI, sygn. 14/27, [Pismo Głównego Inspektoratu PIH w dniu 21 luty 1987 r.], k. 174. 

897
Tamże, Protokół z narady odbytej w dniu 6 lutego 1987 roku w biurze Okręgowego Inspektoratu 

PIH w Kielcach, k. 170.  
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ponadto za prowadzenie reklamy napojów alkoholowych oraz niewłaściwym zamieszczeniu 

informacji o szkodliwości spożywania alkoholu
898

. PIH współdziała m.in. ze Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną przy inspekcjach dotyczących przestrzegania przepisów 

sanitarnych jednostek handlowych oraz gastronomicznych.  

3.3.4. Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją w Kielcach 

 

W powojennej Polsce były trzykrotnie powoływane instytucje zajmujące się, m.in. 

zwalczaniem nielegalnych praktyk w handlu (1945, 1957 oraz w 1981 r.). W sierpniu  

1981 r. RM podjęła decyzję powołując krajową, wojewódzkie i terenowe Nadzwyczajne 

Komisje do Walki ze Spekulacją
899

. Tego samego roku została w Kielcach powołana 

Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją (WKWS). Na stanowisko przewodniczącego 

wybrano wicewojewodę kieleckiego. Do prac w WKWS zostali powołani zawodowi żołnierze 

oraz pracownicy większych zakładów pracy, federacji konsumentów, komitetów 

Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 

(ORMO) i organizacji społecznych
900

. Ponadto decyzją prezydenta miasta została powołana 

Miejska Komisja do Walki ze Spekulacją (MKWS). Do pracy w MKWS byli zaangażowani 

podobnie, jak w przypadku WKWS reprezentanci załóg pracowniczych większych zakładów 

ponadto oficerowie rezerwy Ludowego Wojska Polskiego, organizacji społecznych  

i młodzieżowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kielcach
901

. 

 

Jedne z pierwszych działań WKWS  pochodzą z listopada 1981 r. W tym czasie na terenie 

województwa kieleckiego przeprowadzonych zostało 1095 kontroli. Intensyfikacja działań 

                                                           
898

Rozporządzenie Ministra Handlu i Usług z dnia 28 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia 

wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są  

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Dz. 

U. nr 30, poz. 164. 

899
J. Kochanowski, Zmagania ze smokiem… Działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją  

(1981-1987), „Przegląd Historyczny” 2010, z. 4, s. 612, 617. 

900
APK, WRN, sygn. 478, Ocena realizacji Uchwały nr VII/29/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej  

w Kielcach w dnia 14 maja 1981 roku w sprawie eliminowania przejawów spekulacji na terenie 

województwa kieleckiego, k. 311-312. 

901
 APK, MRN, sygn. 233, Informacja Terenowej Komisji do Walki ze Spekulacją przy Prezydencie 

miasta Kielc o podejmowanych działaniach antyspekulacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 listopada 

1984 r., bp. 
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wymierzonych w „czarny rynek” wystąpiła w czasie trwania stanu wojennego 1982 r.,  

a zarazem była największa w całym okresie działania komisji, co przedstawia tabela 29. 

Przedmiotem kontroli WKWS były sklepy, zakłady produkcyjne, punkty handlu prywatnego, 

bazary i targowiska
902

. 

Tabela 29. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzką Komisję do Walki ze Spekulacją  

w latach 1982-1987 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o AAN, URM, sygn. 32/139, Meldunek o wynikach zwalczania 

spekulacji w sierpniu 1982 r. województwie kieleckim, Kielce, 10 sierpnia 1982 r., k. 19; tamże, Meldunek  

o wynikach zwalczania spekulacji w grudniu 1982 r. województwie kieleckim, Kielce, styczeń 1982 r., k. 48; 

tamże, Meldunek  o wynikach zwalczania spekulacji w marcu 1983 r. województwie kieleckim, Kielce [brak 

daty], k. 70; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w sierpniu 1983 r. województwie kieleckim, 

Kielce, [brak daty], k. 112; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w grudniu 1983 r. 

województwie kieleckim, Kielce, 9 stycznia 1983 r., k. 165; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji 

w sierpniu 1984 r. województwie kieleckim, Kielce 8 września 1984 r., k. 241; Meldunek o wynikach 

zwalczania spekulacji w grudniu 1984 r. województwie kieleckim, Kielce [brak daty], k.  273; tamże, Meldunek 

o wynikach zwalczania spekulacji w marcu 1985 r. województwie kieleckim, Kielce, 10 kwietnia 1985 r.,  

k. 291; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w sierpniu 1985 r. województwie kieleckim, Kielce 

[brak daty], k. 327; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w grudniu1985 r. województwie 

kieleckim, Kielce [brak daty], k. 366; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania spekulacji w sierpniu 1986 r. 

województwie kieleckim, Kielce 08 września 1986 r., k. 414; tamże, Meldunek o wynikach zwalczania 

spekulacji w grudniu1986 r. województwie kieleckim, Kielce [brak daty], k. 438; tamże, Meldunek o wynikach 

zwalczania spekulacji w marcu 1987 r. województwie kieleckim, Kielce, [brak daty], k. 453.  

                                                           
902

 H. Wilk, „Nie ma, nie wiem, nie będzie…, s. 159. 

lata miesiąc liczba kontroli 

1982 

marzec - 

sierpień 3269 

grudzień 1382 

1983 

marzec 957 

sierpień 126 

grudzień 970 

1984 

marzec - 

sierpień 191 

grudzień 348 

1985 

marzec 524 

sierpień 329 

grudzień 341 

1986 

marzec - 

sierpień 292 

grudzień 440 

1987 

marzec 496 

sierpień - 

grudzień - 
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Z inicjatywy wojewódzkiego sztabu do walki ze spekulacją powstały w województwie 

kieleckim tzw. lotne brygady, których zadaniem była kontrola jednostek handlowych, 

gastronomicznych, zakładów produkcyjnych i transportowych. W ich skład wchodzili 

przedstawiciele PIH, MO oraz członków Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego, 

pracownicy dużych zakładów pracy, działacze Komitetu Kontroli Społecznej oraz 

przedstawiciele wydziału handlu Urzędu Miejskiego w Kielcach. Lotne brygady 

organizowały wyjazdy kontrole także w porozumieniu z MKWS
903

.  

 

W 1983 r. podczas narady członków komisji do walki ze spekulacją w województwie 

kieleckim przyznano, że nastąpił spadek zainteresowania tym zagadnieniem tak przez […] 

Prezydentów – Naczelników jak i zespoły kontrolne. Do wyróżniających się jednostek 

terenowych w zwalczaniu spekulacji można zaliczyć Kielce i Jędrzejów. Pozostałe nie 

osiągają żadnych lub znikome efekty. Część z jednostek słabo pracujących wykazuje również 

niechęć w nadsyłaniu cotygodniowych meldunków […] Często meldunki nadsyła się  

po terminie, a treść nie odpowiada wymogom […] co nie pozwala na ich wykorzystanie 

[…]
904

. 

 

Niechęć do udziału w kontrolach wynikała, jak przyznawali członkowie komisji 

antyspekulacyjnej, działającej w Sitkówce-Nowiny, z faktu, że niezręcznie jest im prowadzić 

kontrole z tego względu, że większość sklepów zlokalizowana jest w osiedlu Nowiny oraz 

w 2-ch zakładach przemysłowych i w zasadzie klienci znają się z pracownikami sklepów. 

Utrudnia to obiektywne i rzetelne prowadzenie kontroli
905

.  

 

Podobnie wypowiadali się członkowie komisji z innych województw, np. w Kozienicach – 

Ludzie nie garną się do pracy w komisji, bo tu przecież wszyscy się znają. Trzeba liczyć się  

z możliwością pewnych szykan. […] Rozgoryczenie wywołuje też brak konsekwencji wobec 

                                                           
903

[brak inf. o aut.], „Lotne brygady” przeciw spekulantom, „Echo Dnia” 1982, nr 202, s. 1-2. 

904
APK, Urząd Gminy w Sitkówce Nowinach, sygn. 13, [Opinia Wojewódzkiej Komisji do Walki  

ze Spekulacją z dnia 30 maja 1983 r.], k. 18. 

905
Tamże, [Pismo Komisji do Walki ze Spekulacją w Sitkówka-Nowiny w dniu 22 marca 1983 r.],  

k. 7. 
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osób, które dopuściły się wykroczeń. Przenosi się je na inne stanowiska - też w handlu. Budzi 

to wątpliwości co do skuteczności działań
906

.  

 

Przytoczone opinie pozwalają uznać, że niechęć była powszechna wśród członków 

terenowych komisji antyspekulacyjnych w województwie kieleckim. Jednym z rozwiązań, 

jakie stosowano były tzw. kontrole wymienne. Polegały one na oddelegowaniu do sąsiedniej 

gminy czy miasta członków komisji
907

. W meldunku WKWS z 1984 r. zwrócono uwagę, że  

w większych ośrodkach kontrolerzy byli gotowi brać udział w działaniach 

antyspekulacyjnych, natomiast w gminach tam, gdzie mieszkańcy się znali, członkowie 

komisji odmawiali. Niechęć była podyktowana tym, że są […] szykanowani przez 

sprzedawców, którzy kiedyś byli kontrolowani
908

. 

 

W 1985 r. nastąpił znaczny spadek w liczbie członków komisji antyspekulacyjnych  

w województwie kieleckim. Było to spowodowane odejściem części osób do pracy          

w IR-Ch
909

. Pracę komisji antyspekulacyjnej postrzegano negatywnie. W jednym z artykułów 

prasowych można było przeczytać: […] komisja nie spełnienia swojego zadania, co więcej 

szkodzi i tak zdezorganizowanemu rynkowi i zwiększa napięcia społeczne. Walka ze 

spekulacją przeradza się bowiem w walkę z handlem. [….] Bazarowych spekulantów z takimi 

towarami [reglamentowanymi] należy oczywiście karać, ale złapanie ich na gorącym uczynku 

trzeba uważać za początek, wstępny sygnał – zaś nie za koniec sprawy. Są to bowiem płotki 

czarnego rynku, wyłapywanie których nie niszczy spekulacji. Tymczasem nasza nadzwyczajna 

komisja zajmuje się głównie połowem płotek, zagarniając przy tym wszelkie inne drobne rybki 

czyli zwykłych handlarzy, którzy nie są wcale spekulantami. Bo najłatwiej jest uderzyć  

w drobny, prywatny handel
910

.  

 

Choć opinia na temat działalności komisji antyspekulacyjnej została sformułowana  

w niedługim czasie po jej utworzeniu, to w dużej mierze była aktualna aż do jej likwidacji. 

                                                           
906

[brak inf. o aut.], Nie wystarczy zerknąć, „Słowo Ludu” 1983, nr 50, s. 5. 

907
 Tamże 

908
AAN, URM, sygn. 32/139, Meldunek dotyczący zwalczania spekulacji w kwietniu 1984 r. na 

terenie województwa kieleckiego, k. 212. 

909
Tamże, sygn. 32/139, Raport z działań Wojewódzkiej Komisji do Spraw Walki ze Spekulacją  

w Kielcach w dniu 3 grudnia 1985, k. 349. 

910
 W. Szmanderski, Pomnik przekupki, „Perspektywy” 1981, nr 38, s. 16. 
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Od początku 1987 r. władze starały się ograniczyć częstotliwość spotkań zarówno CKWS, jak 

i wojewódzkich. Losy komisji antyspekulacyjnej zostały przesądzone w październiku 1987 r. 

Wówczas Sejm uchwalił ustawę o zakresie działania, niektórych naczelnych i centralnych 

organów administracyjnych, w której nie wymieniono CKWS, komisji wojewódzkich  

i terenowych. Z uwagi na fakt, że ustawa antyspekulacyjna obowiązywała, koniecznym było 

powołanie instytucji zastępczej. Zadania CKWS zostały przekazane Komitetowi RM ds. 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej
911

.  

 

W lutym 1987 r. wojewoda kielecki otrzymał pismo informujące o likwidacji komisji,  

w którym proszono o zorganizowanie we własnym zakresie uroczystego zakończenia 

działalności terenowej Komisji do Walki ze Spekulacyjną. Wskazano, aby na tę uroczystość 

zaprosić przedstawicieli PZPR, ZSL oraz Komendanta Posterunku MO i ORMO. 

Wyróżniającym się natomiast społecznym aktywistom w działaniach antyspekulacyjnych 

proszę złożyć podziękowanie oraz wręczyć dyplomy lub listy gratulacyjne
912

. 

 

3.3.5.Organizacje społeczne 

  

W myśl załącznika do uchwały z maja 1973 r. RP – komitety osiedlowe miały obejmować 

swoją działalnością część miasta, wyróżniającą się naturalną więzią ekonomiczno-społeczną 

oraz warunkami komunalnymi, która powinna się pokrywać z okręgiem wyborczym do 

miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej. Komitety osiedlowe mogły powoływać prezydium  

i komisje (sekcje), jako organy wykonawcze. Liczba członków komitetu osiedlowego miała 

wynosić od 15 do 40 osób, wybieranych na dwuletnią kadencję
913

. 

 

Aktywność komitetów osiedlowych było można zaobserwować w działaniach 

podejmowanych na rzecz poprawy zaopatrzenia. Po ogłoszeniu stanu wojennego Komitet 

Pakosz-Cegielnia w Kielcach uzyskał zgodę od władz miejskich, aby w pobliskim sklepie 

mięsnym nie sprzedawano nikomu spoza osiedla. W tym czasie członkowie Komitetu Pakosz-

                                                           
911

J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…, s. 132. 

912
APK, Urząd Gminy w Zagnańsku, sygn. 13, [Pismo informujące o likwidacji Centralnej Komisji  

do Walki ze Spekulacją, komisji wojewódzkich i terenowych w dniu 12 luty 1987 r.], k. 4. 

913
Ramowy regulamin  (statut) samorządu mieszkańców. M.P. nr 24, poz. 147. 
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Cegielnia organizowali dyżury, podczas których pilnowali właściwe[go] ustawiani[a] się 

kolejki i nabywani[a] spokojne[go] artykułów
914

. 

 

Od 1983 r. komitety osiedlowe uzyskały prawo do opiniowania spraw, które obejmowały  

zakres ich działania. Szczególnie dotyczyło to rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej  

i usługowej, ponadto komunikacji osiedlowej oraz placówek zdrowia. Komitet osiedlowy był 

zobowiązany do przekazywania, w wyżej wymienionych sprawach, opinii władzom miasta. 

Oczywiście nie były one wiążące dla administracji. Jeśli wydana ocena była negatywna 

argumentowano, dlaczego podjęto taką decyzję. Przykładowo Komitet Śródmieście-Zachód: 

nie wyraża zgody na rozszerzenie działalności handlowej branży przemysłowej, tj. o sprzedaż 

obuwia w pawilonie przy ul. Sienkiewicza nr 33 […] z racji małej powierzchni sprzedażowej 

przy dotychczasowym asortymencie sprzedaży powoduje zatłoczenie
915

. 

 

Komisje handlu i usług działające w ramach komitetów osiedlowych, prowadziły tzw. 

kontrole społeczne sklepów, zakładów usługowych, przychodni zdrowia, szkół przedszkoli. 

Działania te były organizowane tylko na terenie osiedla, na którym funkcjonował dany 

komitet. W przypadku kontroli sklepów sprawdzano: zaopatrzenie, poziom obsługi, higienę  

i organizację sprzedaży oraz przestrzeganie obowiązujących godzin otwarcia i zamknięcia 

jednostek handlu uspołecznionego ponadto czy udostępniano klientom książki skarg  

i zażaleń
916

. 

 

W latach 80. XX w. na terenie miasta Kielce funkcjonowało 25 komitetów osiedlowych.  

W ich ramach działały komisje do spraw: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 

społeczno-wychowawczej, handlu i usług, zdrowia i opieki społecznej, porządku publicznego, 

a także komisje rewizyjne
917

. Z komitetami osiedlowymi współpracowała, m.in. ORMO.  

                                                           
914

APK, UMK, sygn. 21, Sprawozdanie z działalności Komitetu Osiedlowego nr 17 Pakosz-cegielnia  

w Kielcach za okres od 1 stycznia 1979 r. do 31 grudnia 1982 r., k. 71.  

915
Tamże, sygn. 7, Uchwała nr 103 z zebrania mieszkańców osiedla nr 3 Śródmieście-Zachód                         

w dniu 17 grudnia 1987 r., k. 312.  

916
Zwiększenie uprawnień dla samorządów mieszkańców wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 1983 r.                  

o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Dz. U. nr 41, poz. 185; APK, UMK, sygn. 6, 

Statut Komitetu osiedlowego Śródmieście-Wschód, k. 18. 

917
APK, KM PZPR, sygn. 629, Ocena działalności samorządu mieszkańców za kadencję 1984-1988,  

k. 11. 
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W okresie od drugiego półrocza 1980 r. do pierwszej połowy 1983 r. liczba członków ORMO 

w województwie kieleckim zmniejszyła o 1/3. Natomiast do 1984 r. z organizacji odeszło ok. 

35% osób
918

. Wojewódzka organizacja ORMO na koniec 1984 r. liczyła 10860 członków,  

w tym 4970 w miastach i 5890 na wsi. Ponad 90% stanowili robotnicy i chłopi wśród nich 

53,5% należało do PZPR. Niewielki był udział ludzi młodych (do lat 30), którzy stanowili ok. 

16%, do 40 r.ż. – 47%, natomiast powyżej 50 r. ok. 30%. Członkowie ORMO  

w Kielcach byli przede wszystkim emerytowanymi funkcjonariuszami Wojewódzkiego Urząd 

Spraw Wewnętrznych 
919

.  

W sprawozdaniach z działalności ORMO z lat 80. XX w. władze zwracały uwagę na to,  

że członkowie nie chcieli nosić mundurów oraz opasek. Do służby w mundurach chodzą tylko 

nieliczni, przeważnie członkowie o dużym stażu przynależności do organizacji
920

. 

 

Członkowie ORMO prowadzili wspólne kontrole nie tylko z komitetami osiedlowymi,  

ale również z IR-Ch, PIH, komisjami antyspekulacyjni oraz z funkcjonariuszami MO. 

                                                           
918

Podobne tendencję wystąpiły w innych regionach Polski. W latach 1981-1983 zanotowano spadek 

liczby członków ORMO o 45,2%. T. Pączek, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 

1946-1989: rozwój organizacyjny i rola w aparacie represji PRL, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 

1944-1989” 2012, nr 1, s. 121. 

919
ORMO w województwie kieleckim było zgrupowane w jednostkach: zakładowych, ds. nieletnich, 

kolejowych, ds. wodnych, polityki obronnej, pododdziałach zwartych, oddziałach samoobrony oraz 

grupach samoobrony na wsi. Na terenie miasta Kielce w: jednostkach zakładowych, jednostkach 

osiedlowych i jednostkach specjalistycznych. APK, WRN, sygn. 393, Informacja o stanie 

organizacyjnym i wynikach pracy ORMO województwa kieleckiego w 1984 r., k. 115-117; APK, 

MRN, sygn. 110, Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, k. 99; APK, 

KM PZPR, sygn. 632, Protokół 50/89 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Kielcach w dniu 13 

stycznia 1989 r., k. 2; APK, WRN, sygn. 426, Informacja o działalności wojewódzkiej organizacji 

Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 1981 r. do 30 czerwca 

1982 r., k. 328. 

920
APK, KM PZPR, sygn. 632, Informacja o działalności Rejonowej Organizacji Ochotniczej Rezerwy 

Milicji Obywatelskiej za 1988 r. w Kielcach, k. 9; APK, MRN, sygn. 194, Protokół 24/5/81,  

Z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN odbytego w dniu 10 

września 1981 r., k. 37. 
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Posiadali także uprawnienia do przeprowadzania inspekcji samodzielnych. Najczęściej 

kontrolowali sklepy, targowiska czy tzw. meliny
921

. 

3.4. Interesy na „czarnym rynku” czy przestępstwa gospodarcze? 

 

Scharakteryzowanie „czarnego rynku” zarówno w latach 80. XX w., jak i w całym okresie 

PRL nie jest zadaniem łatwym, pomimo że w literaturze funkcjonuje definicja, która wyjaśnia 

zjawisko nielegalnych praktyk w handlu. Nie porządkują one jednak zjawisk 

czarnorynkowych. Problemu tego nie rozwiązywało w sposób jednoznaczny nawet ówczesne 

prawo
922

. Trudności interpretacyjne były zauważalne choćby w tytułach prasowych,  

w których pytano – „Czy to jeszcze handel czy już spekulacja?” lub „Handlarz czy 

spekulant?” J. Kochanowski zwraca uwagę na ważną kwestię – na niejednoznaczność
923

.  

W społeczeństwie polskim lat 80. XX w. można zaobserwować zmianę w sposobie oceniania 

co jest legalne a co karalne. Było to związane z kryzysem gospodarczym, który powodował  

z jednej strony nasilenie zjawisk patologicznych, a z drugiej zwiększenie akceptacji 

społecznej dla działań będących na granicy prawa i jego złamania. 

 

Celem niniejszego podrozdziału jest przedstawienie, nie tylko przez pryzmat danych 

statystycznych, jak wyglądała przestępczość gospodarcza w opisywanym czasie, jakie 

kategorie przestępstw występowały oraz jakie były ich mechanizmy? Czy występowały 

zjawiska charakterystyczne dla województwa kieleckiego i miasta Kielce? Czy działania 

nielegalne miały charakter zorganizowany czy były efektem „wykorzystania sytuacji”?  

 

3.4.1. Handel po kontroli 

  

W powstawaniu nielegalnych praktyk sprzyjał system kartkowy, który wykorzystywały 

przede wszystkim ekspedientki. Przedsiębiorstwa handlowe nie były wstanie rozliczać 

personelu z liczby przyjętych kart zaopatrzeniowych z ilością sprzedanego towaru 

reglamentowanego. Było to szczególnie trudne w sytuacji, gdy na tą samą kartkę 

zaopatrzeniową klient mógł nabyć kawę, papierosy albo cukierki. Jedną z najczęstszych 

nieprawidłowości w rozliczaniu kart zaopatrzeniowych były różnego rodzaju „przecieki” 

                                                           
921

Tamże 

922
 J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami…,  s. 19. 

923
Tamże, s. 19. 
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artykułów objętych reglamentacją. Wynikało to, m. in. ze sprzedaży towarów bez pobierania 

odcinków kart zaopatrzenia
924

. Inspektorzy PIH oszacowali, że po wprowadzeniu 

reglamentacji niemal każdy z kupujących był oszukiwany przy zakupie mięsa i wędlin  

na sumę od 2 do 20 tys. zł przy realizacji kartki 2,5 kg
925

.  

 

W 1980 r. kontrolą PIH objęto blisko 7,3 tys. uspołecznionych sklepów w Polsce. 

Oszukiwanie nabywców na wadze, miarach, gatunku i cenie ujawniono w około 2,5 tys. 

placówkach, a więc niemal, w co trzeciej objętej kontrolą. Choć przypadki różnych nadużyć 

były na ogół ujawniane w sklepach wszystkich branż, to przede wszystkim oszustw 

dokonywano w sklepach spożywczych (94,1% badanych placówek). Najczęściej przy zakupie 

warzyw, kwiatów, mięsa i wędlin oraz artykułów sypkich
926

. W branży spożywczej 

niewielkim nakładem sił ekspedientka mogła dokonać oszustwa, mając przy tym poczucie,  

że klient tego nie zauważy.  

 

Na początku lat 80. XX w. inspektorzy PIH wykazali, że w sklepach prowadzonych  

w systemie ajencyjnym do wyróżniających się praktyk nielegalnych należała sprzedaż 

artykułów pochodzenia zagranicznego. Ajentka prowadząca sklep przy ulicy Złotej  

w Kielcach, wbrew zakazowi skupowała od prywatnych dostawców artykuły pochodzenia 

zagranicznego, a następnie sprzedawała je w swoim sklepie. Według ustaleń inspektorów 

pochodziły one głównie z nielegalnych źródeł. Ajentka w trakcie składania wyjaśnień 

przyznała: [z]auważyłam, że agenci innych sklepów mają w sprzedaży towary importowane. 

Od agent Chmielewskiej dowiedziałem się, że takie towary można kupić w Gdyni lub od 

prywatnych dostawców, którzy sami zgłaszają się do sklepów. Po pewnym czasie zaczęli się  

u mnie zgłaszać dostawcy z artykułami zagranicznymi. Zaczęłam od nich kupować towar. 

Sprzedawałam w takich cenach, w jakich sprzedawali pozostawali agenci
927

.  

 

Wśród nielegalnych praktyk, które występowały w handlu było stosowanie tzw. protekcyjnej 

sprzedaży, która zazwyczaj była dokonywana na zapleczu jednostki handlowej. Problem ten 
                                                           
924

A. Zawistowski, Bilety do sklepu…, s. 450. 

925
B. Dorzyńska, Wódka, na „mydlaną” kartkę, „Słowo Ludu” 1982, nr 92, s. 3. 

926
[brak inf. o aut.], Sprzedaż spod lady, „ Życie Warszawy” 1981, nr 48, s. 2. 

927
Archiwum Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach, sygn. 2/209, 

Protokół przesłuchania strony z dnia 16 października 1980 r., k. 18; [Pismo do Komendanta 

Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w dniu 10 listopada 1980 r.], k. 65. 
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był poruszany m.in. na jednym z posiedzeń komitetu zakładowego przy „Społem”  

w Kielcach. Uczestnik zebrania przyznał, że członkowie spółdzielni zaopatrują się od 

zaplecza w lepsze sorty mięsa i wędlin, a zwykli klienci muszą brać to, co pozostanie
928

. 

Zwrócił także uwagę, że powszechną praktyką stosowaną przez pracowników sklepów, 

 a w szczególności kierowników było „prowadz[enie] hand[lu] wymienn[ego] – załatwiają[c] 

inne artykuły dla siebie w zamian za mięso i wędliny
929

.  

 

Powszechnym zjawiskiem było ukrywanie towaru przed klientem, który następnie 

sprzedawano ze znacznym zyskiem. PIH w 1981 r. prowadziła kontrole na zapleczach 

kieleckich „Delikatesów”, które podlegały WSS „Społem”. W toku kontroli odkryto różnego 

rodzaju skrytki, które służyły do ukrywania towaru. Przykładowo, w kotłowni mieszczącej się  

przy jednym ze sklepów zgromadzono 90 butelek wódki, 7 butelek spirytusu, 7 butelek wina 

oraz koniaki, szampany i 24 puszki soku „Dodoni”. Inspektorzy odkryli w tym samym sklepie 

także, że w magazynku stoiska monopolowego schowano przed klientami: 45 butelek 

spirytusu oraz 282 butelek wódki. Następnie na zapleczu stoiska wędliniarskiego znajdowało 

się ponad 100 puszek pasztetu, 25 kg smalcu oraz 176 konserw, ponadto w magazynie 

warzywno-owocowym było ukrytych 39 butelek wódki i 22 butelki spirytusu
930

. 

 

Obok pracowników sklepu nielegalne praktyki były udziałem także konwojentów. 

Mechanizm przestępczego działania konwojentów polegał na tym, że dostarczali do sklepów 

mniejsze ilości towarów niż otrzymywali z hurtowni, a wygospodarowaną nadwyżkę 

sprzedawali kierownikom sklepów, z którymi byli w zmowie. Innym rodzajem przestępczego 

działania konwojentów była podmiana gatunków towarów. Do jednych sklepów przekazywali 

towary niższego gatunku niż ujawniono w wykazie dostaw z hurtowni, towary zaś wyższego 

gatunku przekazywali innemu kierownikowi sklepu, przekazując spis na artykuły tańsze.  

Do najczęstszych nieuczciwych praktyk konwojentów należało, także zamienianie danej 

zawartości artykułu spożywczego na inny. Opisana działalność, ujawnia prawidłowość 

polegającą na splataniu się przestępstw przeciwko mieniu przedsiębiorstwa handlowego  

                                                           
928

APK, KM PZPR, sygn. 702, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR przy „Społem” WSS 

Kielce odbytego w dniu 7 września 1982 r.,  k. 404. 

929
Tamże 

930
A. Krawiecka, „Pasztet w „Delikatesach”, „Słowo Ludu” 1981, nr 48, s. 8. 
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z przestępstwami przeciwko interesom nabywcy
931

. Popularnym wśród konwojentów było 

prowadzenie również sprzedaży alkoholu i innych artykułów bezpośrednio z samochodu  

w trakcie transportu do sklepów. W 1982 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej MO  

w Kielcach zatrzymali konwojenta i kierowcę samochodu dostawczego WPHW, którzy 

bezpośrednio z pojazdu, na własny rachunek, po zawyżonych cenach sprzedawali wino. 

Należy też zwrócić uwagę, że część artykułów, które można było znaleźć w sprzedaży na 

bazarze pochodziła od konwojentów lub z hurtowni
932

. 

 

W 1984 r. PIH przeprowadził kontrolę w sklepach na terenie województwa kieleckiego, która 

wykazała liczne przypadki naruszenia zasad sprzedaży. Do najczęstszych przypadków 

należało ukrywanie artykułów, które ujawniano, w co trzecim skontrolowanym sklepie 

(20,4%). Najwyższy odsetek tego typu nieprawidłowości stwierdzono w placówkach 

spółdzielczości – WZSR „SCh” (26,4%) następnie w „Społem” (22,7%) oraz w WPHW 

(21,7%). Kolejną grupą nieprawidłowości w kontrolowanych sklepach były oszustwa 

polegające na zawyżaniu obowiązującej ceny poprzez pobieranie wyższych należności niż 

była faktyczna. Podmieniano gatunki (najczęściej dotyczyło to wędlin) – klient otrzymywał 

tańszą wędlinę a płacił za droższą. Udział tego typu działań stanowił 34,3% wszystkich 

nieprawidłowości. Najwyższy odsetek oszustw względem klientów odnotowano 

w jednostkach prywatnych (65,2%), następnie w sklepach „Społem”, w których tego typu 

praktyki stanowiły 46,6%. Na podstawie informacji uzyskanych podczas kontroli 

najuczciwszymi pracownikami były osoby zatrudnione w państwowych jednostkach WPHW, 

gdzie odsetek oszustw względem klientów wynosił zaledwie 3,8%
933

. W opinii komendanta 

                                                           
931

J. Marecki, Kontrola handlu, Warszawa 1968, s. 224-225; [brak inf. o aut.], Z posiedzenia WKO  

w Kielcach, „Słowo Ludu” 1982, nr 202, s. 1. 

932
[brak inf. o aut.],  Przeciwdziałanie spekulacji, „Słowo Ludu” 1982, nr 91, s. 3. 

933
Jak podaje autor jednego z artykułów w „Słowie Ludu”, kielecka WPHW w 1982 r. była tym 

przedsiębiorstwem,  w którym problem tzw. manka był niewielki. Świadczyć miały o tym m.in. dane  

z 1980 r. Otóż średnia wielkość manka w skali kraju wynosiła 0,114% od obrotów, a w Kielcach 

0,061%, natomiast w roku następnym tylko 0,049%. W opinii autora podobnie korzystnie 

przedstawiała się sytuacja w przypadku „ściągania” pieniędzy od osób, które spowodowały manko,  

a zasądzonych przez sąd lub odzyskiwanych na drodze polubownego rozwiązania sprawy. W 1981 r. 

w skali kraju odzyskano 66,2% niedoborów, a w WPHW w Kielcach – 82%. [brak inf. o aut.], Jakie 

manko!, „Słowo Ludu” 1982, nr 97, s. 3;  APK, KW PZPR, sygn. 4138, [Sprawozdanie PIH  

w 1983 r.], k . 43. 
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MO w Kielcach do grupy, która najczęściej dokonywała kradzieży należeli kierownicy 

magazynów oraz sklepów, w dalszej kolejności magazynierzy, kierowcy i konwojenci. 

Ostatnią grupę stanowili sprzedawcy jednostek handlowych
934

. Wiele towarów sprzedawano 

pokątnie, a do sklepów docierały tylko faktury. Znaczna część towarów, które dostarczano  

do jednostek handlu uspołecznionego, personel rozprowadzał pośród znajomych lub osób 

gotowych zapłacić wyższą cenę, ponieważ mógł odsprzedać artykuł znacznie drożej niż  

za niego zapłacił
935

. Deficyt towarów oraz system reglamentacji umożliwiały osobom 

zatrudnionym w handlu, w stosunkowo łatwy sposób nie wzbudzając przy tym większych 

podejrzeń, uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Pracownicy handlu uspołecznionego 

stawali się beneficjentami niedoborów. Umożliwiał im to bezpośredni dostęp do towaru oraz 

wykorzystanie różnych „dojść” (znajomości) w celu dysponowania deficytowymi artykułami. 

 

Jedną z kategorii nieprawidłowości, które ujawniały kontrole w sklepach, była kwestia 

higieny. Na posiedzeniu MRN w Kielcach tak opisywano ten problem: [p]owszechnym 

zwyczajem w Kielcach, niespotykanym na Śląsku lub Warszawie jest nakładanie przez 

ekspedientki sklepowe wilgotnych produktów spożywczych (biały ser, ciastka) palcami, 

którymi za moment odbierają pieniądze, a potem znowu biorą w rękę wilgotny serek. 

Oczywiście brud przylepiony do palców rozpuszcza się na powierzchni sera czy ciastek. […] 

Przyzwyczajona ludność nie reaguje. Najwyżej zachoruje
936

. 

 

Z ustaleń Sanepidu wynika, że w 1984 r. stan higieniczno-sanitarny w jednostkach 

handlowych oraz żywienia zbiorowego pozostawiał wiele do życzenia
937

. Problem był 

                                                           
934

C. Gatkiewicz, Druga strona życia, „Słowo Ludu” 1983, nr 15, s. 6. 

935
G. Miernik, Życie codzienne w stanie wojennym na przykładzie województwa kieleckiego. Wybrane 

problemy, w: Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983, Ostrowiec Świętokrzyski 2013,  

s. 73-74. 

936
APK, MRN, sygn. 44, Protokół nr XXVII/82 z sesji Miejskiej Narodowej Rady Narodowej                            

w Kielcach odbytej w dniu 28 września 1982 r.,  k. 6. 

937
Problem higieny nie tylko istniał w handlu czy gastronomii, ale na terenie całej Kielecczyzny. 

Przejawem złego stanu sanitarno-higienicznego w województwie kieleckim było występowanie dużej 

ilość zatruć pokarmowych i chorób zakaźnych. Mieszkańcy województwa kieleckiego nie 

przestrzegali podstawowych zasad higieny. Kielecczyzna należała do województw notujących od 

szeregu lat wyższą od średniej krajowej zapadalność na choroby zakaźne zwane „chorobami brudnych 

rąk”, jak dur brzuszny, salmonelloza, zatrucia pokarmowe, biegunki dziecięce, wirusowe zapalanie 



307 
 

poważny, dowodziły tego decyzje o zamknięciu  sklepów. Warunki sanitarne w wielu 

jednostkach handlowych były wręcz fatalne, co skutkowało kolejnymi kontrolami. O skali 

problemu świadczyły ustalenia inspektorów PIH, którzy w toku kontroli odkrywali obecność 

odchodów gryzoni w artykułach spożywczych lub często stwierdzanym uchybieniem jest 

sprzedaż środków spożywczych przeterminowanych, pogryzionych przez gryzonie oraz  

o niewłaściwej jakości zdrowotnej
938

. W 1986 r. w raporcie o stanie sanitarnym zakładów 

produkcyjnych, magazynów oraz jednostek handlowych w województwie kieleckim 

stwierdzono, że najgorsze warunki panowały w sklepach spożywczych
939

.  

 

3.4.2. Spekulacyjne mięso i wódka, czyli przestępczość gospodarcza w Kielcach 

 

Jednym z działań w walce z nielegalnym handlem w Kielcach było podjęcie akcji „Rynek”, 

rozpoczętej w 1982 r., a prowadzonej przez MO wraz z innymi organami kontrolnymi. W tym 

czasie sprawdzono na terenie województwa kieleckiego 2720 jednostek handlowych  

i gastronomicznych, ponadto 10558 bazarów, targowisk i prywatnych sklepów. W toku 

kontroli zatrzymano 895 osób, które dopuściły się przestępstw i wykroczeń na szkodę 

                                                                                                                                                                                     
wątroby czy świerzb. W 1982 r. zaobserwowano dalsze nasilenie tych chorób. Według ustaleń 

Sanepidu zły stan sanitarno-higieniczny w województwie kieleckim miał charakter stały. W 1987 r. na 

Kielecczyźnie wzrosła liczba przypadków salmonellozy o 63%. Istotnym czynnikiem, na szerzenie się 

chorób zakaźnych było zaopatrzenie w wodę, której deficyt występował w województwie kieleckim. 

W 1988 r. Kielce otrzymały ocenę 3.11, zajmując tym samym 19 miejsce pod względem czystości. 

APK, WRN, sygn. 484, Stan sanitarno-higieniczny woj. kieleckiego w roku 1982, k. 163;  tamże, 

sygn. 488, Ocena realizacji harmonogramu działań na rzecz poprawy stanu sanitarno-higienicznego 

województwa kieleckiego do 1990, k. 170; Protokół nr 36/88 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia 

i Spraw Socjalnych WRN odbytego w dniu 18 kwietnia 1988 r., k. 411;  Problemy Komisji Ochrony 

Zdrowia i Spraw Socjalnych, k. 55; APK, KW PZPR, sygn. 3807, Protokół ze wspólnego posiedzenia 

plenarnego KW PZPR i Wojewódzkiego Komitetu ZSL odbytego w dniu 17 września 1987 r., k. 25. 

938
APK, WRN, sygn. 487, [Pismo PIH do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 7 marca                

1986 r.], k. 66; tamże, Informacja o stanie sanitarno-higienicznym niektórych zakładów żywieniowo-

żywnościowych za okres 10 miesięcy 1986 roku, k. 339.  

939
[brak inf. o aut.],  Brudasów wytykać palcami, „Słowo Ludu” 1984, nr 290, s.  4; APK, WRN, sygn. 

487, Protokół 16/86 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych WRN 

odbytego w dniu 14 marca 1986 r., k. 52. 
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konsumentów i nabywców
940

. W kolejnej akcji „Ład i Porządek” ujawniono 57 punktów 

nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz 140 miejsc nielegalnej produkcji spirytusu, w których 

zarekwirowano 295 l bimbru, 3126 l zacieru i 89 aparatur
941

. Akcja „Rynek” była cyklicznie 

powtarzana. W 1983 r. na terenie miasta Kielc przeprowadzono 147 różnego rodzaju akcji 

kontrolnych, w których uczestniczyło 1547 osób. Najczęściej kielczanie ukrywali: 

zagraniczną walutę, pralki, dywany, kożuchy oraz futra
942

. 

 

W kategorii przestępstw gospodarczych, jedną z najczęściej występujących i jednocześnie  

powodujących największe straty, była kradzież mienia społecznego. Do tej grupy zaliczano, 

m.in. kradzieże w transporcie. Powszechnym zjawiskiem były włamania do wagonów.  

W protokole komisji antyspekulacyjnej z 1983 r. zanotowano: wagony są obwarowywane 

przez gangi. Każdy wagon jest naruszony. Ostatnio zginęło 3300 par obuwia
943

. W roku 

następnym, podczas obrad CKWS przyznano, że dynamika wzrostu kradzieży z transportów 

kolejowych nadal rosła. Choć dokładne określenie skali tego zjawiska nie jest możliwe, co 

wynika m.in. z tego, że część przypadków kradzieży mienia nie była ujawniana. Przykładowo 

znaczny odsetek kradzieży alkoholi w transporcie przedstawiciele administracji gospodarczej 

maskują protokółami szkodowymi tzw. stłuczek w transporcie
944

. 

 

                                                           
940

W wyniku ogólnokrajowych działań operacji „Rynek” wszczęto 896 postępowań 

przygotowawczych z tego 49,1% stanowiły przestępstwa o spekulację. W kontrolowanych 

placówkach handlowych głównie ukrywano obuwie, artykuły odzieżowe, alkohol i wyroby 

cukiernicze.  Do najczęstszych przestępstw spekulacyjnych należała sprzedaż towarów wykupionych 

w palcówkach handlowych, które stanowiły 29% wszystkich ujawnionych przewinień na szkodę 

konsumentów. Alkohol jako przedmiot spekulacji występował w 56,5% tego rodzaju przestępstw. 

Sprzedaż towarów bezpośrednio z hurtowni i magazynów lub w czasie transportu stanowiły 15,7% 

wszystkich przestępstw. [brak inf. o aut.], Ochrona rynku i konsumenta, „Rzeczpospolita” 1983,  

nr 21, s. 5. 

941
Tamże, Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwie publicznym w województwie kieleckim  

za pięć miesięcy 1982 r., k. 231, 233. 

942
APK, MRN, sygn. 195, Protokół nr 39/83 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego MRN, odbytego w dniu 3 marca 1983 r.,  k. 3. 

943
AAN, URM, sygn. 32/38, Protokół z posiedzenia Centralnej Komisji…,  k. 7. 

944
Tamże, sygn. 32/57, Posiedzenie dotyczące przeciwdziałania czynnikom mającym wpływ                             

a powstawanie szkód w transporcie dnia 31 maja 1984 r., k. 12. 
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Mechanizm działania stłuczek w transporcie został opisany w jednym z anonimów, który 

dotyczył kierownika magazynów kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych. Pracownik 

ten: […] prowadzi różne kombinacje z protokołami kolejowymi, za butelkę gorzałki kolejarze 

podpiszą wszystko, bo przecież za te rzekome braki w wagonach czy stłuczki płaci cały naród. 

Gdzieś około pięciu lat do tyłu milicja kolejowa wpadła na ślad kombinowania protokołami 

szkodowymi i stłuczkami w dostawach wagonowych, których naprawdę nie było, ale jak 

wychodziła, że sprawa się potwierdziła […] jako ten najważniejszy w Hurtowni, który ma 

wszędzie znajomych i w M.O. i w prokuraturze kieleckiej, co jest prawdą, pił cały dzień i noc 

w Chęcinach z prokuratorem swoim znajomkiem i sprawę zamazali
945

.  

W Kielcach do kradzieży w wagonach dochodziło przede wszystkim na tzw. międzytorzach 

na stacji Kielce-Herby. Najczęściej łupem padał cement, siarka, węgiel, koks, cegły. Ponadto 

pustoszenie z cystern czyściutkiego spirytusu należało do codziennych praktyk, a okradanie 

kontenerów w tranzycie zagranicznym weszło w nawyk
946

. W doniesieniach prasowych 

sprawców włamań do wagonów zazwyczaj przedstawiano, jako zorganizowane „gangi 

złodziejskie”
947

. Kradzieży dokonywały najczęściej grupy pracowników stacji kolejowej lub 

mieszkańców wsi. Często ze sobą współpracując. W latach 1978-1981 w okradanie pociągów 

na stacji w Piekoszowie (wieś położona w powiecie kieleckim) było zaangażowanych 11 

osób. W grupie tej działali – pracownik kolei, tzw. torowy, kierownik nastawni, pozostałe 

osoby były mieszkańcami pobliskiej wsi Łaziska
948

. Przedmiotem kradzieży na kolei były 

także przesyłki pocztowe. Jedną z praktyk, jakie stosowano było kierowanie na niewłaściwe 

trasy wagonów z przesyłkami, które często już były puste. Ten sposób uniemożliwiał 

ustalenie sprawców kradzieży. Kolejnym ze sposobów było odstawianie nierozładowanego 

wagonu na bocznicę, do punktów napraw lub myjni. Wówczas istniała możliwość 

wyniesienia całego towaru z wagonów
949

. Kradzieże przesyłek na terenie węzła kolejowego  

w Kielcach w latach 1980-1982 wzrosły prawie o 100%. Najczęściej kradziono przesyłki,  

w których znajdowały się wyroby alkoholowe, części samochodowe, obuwie, przetwory 

                                                           
945

APK, KW PZPR, sygn. 6685, [anonim skierowany do Komisji Kontroli Partyjnej przy Komitecie 

Wojewódzkim PZPR w Kielcach z dnia 28 marca 1983 r.], k. 31-32. 

946
J. Karolczak, Złodziejski szlak, „Przemiany” 1984, nr 5, s. 19.  

947
A. Wilniewczyc, Kielce to nie Paryż, ale…, „Echo Dnia” 1984, nr 119, s. 3.  

948
A. Orlicka, J. Madejski, Od cukru do mebli, „Słowo Ludu” 1982, nr 37, s. 1, 5. 

949
AAN, URM, sygn. 32/57, Posiedzenie dotyczące…, k. 16. 
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zbożowe i owoce oraz urządzenia elektrotechniczne
950

. Sprawcami znacznej większości 

dokonanych kradzieży byli pracownicy PKP
951

. Liczba wykrytych przestępstw w tym 

przypadku sięgała zaledwie 7 –10%
952

.W 1984 r. powstałe szkody na kolei w 95,7% były 

konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego towaru, w tym 34,5% wynikało  

z kradzieży. O skali rabunku świadczyły wyniki kontroli wagonów z węglem. Średnio na 40 

wagonów tylko 5 nie miało śladów włamania
953

.  

 

Według ustaleń komisji kontroli partyjnej część przestępstw gospodarczych,  była udziałem 

członków PZPR.  W 1984 r. organy ścigania przedstawiły zarzuty popełnienia przestępstw  

13 745 członkom PZPR (w 1983 r. było 10 985 osób). Stanowili w tym czasie 4,5% ogólnej 

liczby podejrzanych
954

. Dochodzenia prokuratorskie w 1984 r. dotyczyły, m.in. następujących 

przestępstw: łapownictwa – 37,5%, zagarnięcia mienia społecznego – 7,0%, przestępstwa 

niegospodarności – 45,0% oraz spekulacji – 8,0%. Według szacunków blisko 7,5 tys. 

członków PZPR w 1984 r. było ukaranych w różnej formie za naruszenia prawa. Do 

najważniejszych przyczyn łamania prawa zaliczono: kradzież i łapownictwo, 

wykorzystywanie stanowiska dla celów osobistych, nielegalny handel wódką i innymi 

                                                           
950

APK, KZ PZPR-WK, sygn. 32, Protokół z plenarnego posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR 

odbytego w dniu 5 czerwca 1984 r., k. 5; Biuletyn informacyjny w zakresie ochrony mienia 

społecznego na terenie WDOKP, listopad 1984 r., k. 180. 

951
W wywiadzie, pracownik kolei przyznał, że do pracy w PKP przede wszystkim zatrudniali się 

chłoporobotnicy. Wynikało to z faktu, że w sytuacji utraty pracy, posiadali źródło utrzymania. 

Następnie stwierdził, że najczęściej kradły osoby na stanowisku manewrowego. J. Karolczak, 

Złodziejski…, s. 17. 

952
AAN, URM, sygn. 32/57, Informacja na temat „Przeciwdziałanie czynnikom mającym wpływ  

na powstanie przestępstw i szkód w transporcie towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku 

wewnętrznego”, k. 83. 

953
Tamże, k. 18, 41. 

954
Zjawisko to nie było nowe, bo już w listopadzie 1957 r. władze podjęły działania mające ustalić 

skalę udziału członków partyjnych w przestępstwach gospodarczych. Powołane wówczas zespoły 

wykazały znaczną korupcję wśród elit partyjnych i państwowych. Okazało się, że nadużycia 

gospodarcze były także niemałym udziałem członków partii. D. Jarosz, M. Pasztor, Afera mięsna- 

fakty i konteksty, Toruń 2004,  s. 260-261.  
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artykułami czy spekulacja
955

. W 1985 r. wobec osób, których organy ścigania prowadziły 

postępowania wyjaśniające, członkowie PZPR stanowili blisko 10%
956

. 

Kolejną z kategorii przestępstw gospodarczych było łapownictwo, które najczęściej 

występowało w związku z przydziałem mieszkań i materiałów budowlanych
957

, sprzętu  

i maszyn rolniczych oraz przy wydawaniu zezwoleń na działalność handlową  

i gastronomiczną. Do nielegalnych praktyk należało także wyłudzanie kart zaopatrzeniowych 

oraz innych świadczeń. Według ustaleń organów ścigania w proceder ten byli zaangażowani 

szczególnie chłoporobotnicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych Kielecczyzny. 

Wyłudzanie kart zaopatrzeniowych było możliwe na skutek zatajenia informacji o posiadaniu 

gospodarstwa rolnego. Często zakłady pracy nie wymagały przedstawienia dokumentów 

stwierdzających czy dana osoba miała gospodarstwo rolne
958

. 

 

W 1986 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR w Kielcach. Przyznano 

wówczas, że najbardziej zagrożonym przestępczością miastem województwa kieleckiego były 

Kielce, w których zanotowano 35,5% wszystkich przestępstw popełnianych na Kielecczyźnie. 

Szczególnie wzrosła liczba kradzieży mienia prywatnego. Najczęstszymi przy tym 

zjawiskami były włamania do mieszkań, garaży i sklepów, zwłaszcza prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych. Podobne tendencje występowały na początku lat 80. XX w. Jednak  

z uwagi na złe zaopatrzenie sklepów, przedmiotem zaboru sprawców była głównie gotówka 

                                                           
955

APK, KW PZPR, sygn. 4170, Protokół z plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Kontroli 

Partyjnej z dnia 27 maja 1985 roku, k. 62. 

956
Tamże, sygn. 4185, Sprawozdanie opisowe do ankiety statystycznej Wojewódzkiej                                    

i Terenowych Komisji Kontroli Partyjnej za 1985 roku, k. 9. 

957
Delegatura NIK w Kielcach w toku kontroli prowadzonych w latach 1982-1983 ujawniła,  

że w Zakładach Cementowo-Wapienniczych „Nowiny” prowadzono nielegalną sprzedaż cementu, 

który sprzedano 465 osobom prywatnym. APK, D-NIK, sygn. 5574, [Informacja o przestępstwach 

ujawnionych podczas kontroli w latach 1982-1983], k. 1. 

957
APK, WRN, sygn. 393, Informacja o stanie porządku publicznego w województwie kieleckim  

za dziewięć miesięcy 1985 roku, k. 241-242; AAN, URM, sygn. 32/139, Meldunek dotyczący 

zwalczania spekulacji w maju 1984 r. na terenie województwa kieleckiego, k. 221. 

958
APK, WRN, sygn. 393, Informacja o stanie porządku publicznego w województwie kieleckim  

za dziewięć miesięcy 1985 roku, k. 241-242; AAN, URM, sygn. 32/139, Meldunek dotyczący 

zwalczania spekulacji w maju 1984 r. na terenie województwa kieleckiego, k. 221. 
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oraz to, co przedstawiało konkretną wartość materialną
959

. W 1987 r. w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła liczba ujawnionych przestępstw: zagarnięć mienia społecznego o małej 

wartości z 748 do 793, przestępstw karno-skarbowych z 482 do 629 oraz przestępstw 

dewizowych z 51 do 86
960

. Wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu do godz. 13.00 

spowodował przyrost nielegalnego obrotu alkoholem
961

. Na Kielecczyźnie nielegalnie 

głównie sprzedawano alkohol
962

. Zjawisko to można zaobserwować na przykładzie orzeczeń 

sądu w trybie przyspieszonym. Otóż najczęściej osądzani byli, m.in. sprawcy pokątnej 

sprzedaży alkoholu
963

. Według statystyki Sądu Wojewódzkiego w Kielcach za okres  

lipiec-listopad 1985 r. skazano w postępowaniu przyspieszonym za przestępstwa 
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APK, KW PZPR, sygn. 5499, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

za 8-miesięcy 1981 r., k. 96. 

960
Tamże, sygn. 3993, W zakresie umacniania porządku publicznego oraz zwalczania patologii 

społecznej, k. 271; tamże, sygn. 5766, Informacja o stanie przestępczości w 1987 r. na terenie woj. 

kieleckiego, k. 309; tamże, sygn. 4170, Protokół z plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji 

Kontroli Partyjnej z dnia 27 maja 1985 r., k. 62-63; Informacja o współpracy Wojewódzkiej  

oraz terenowych Komisji Kontroli Partyjnej z organami kontroli ścigania w latach 1984-1985 

w województwie kieleckim, k.107-108. 

961
APK, MRN, sygn. 248, Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Kielc za okres 

dziewięciu miesięcy 1984 r., k. 51. 

962
 Według ustaleń B. Sygita Kielecczyzna należała do grupy województw, w których odnotowywany 

był jeden z najwyższych współczynników prowadzenia nielegalnej produkcji bimbru. Potwierdzeniem 

tego była opinia komendanta MO w Kielcach, który przyznał, że na Kielecczyźnie były regiony, gdzie 

tradycje bimbrownictwa sięgały jeszcze czasów okupacji i właśnie w tych miejscach pędzono 

najwięcej. „Zagłębiem bimbrowym” były takie miejscowości jak: Raków, Brody, Krasocin, Pacanów 

oraz Łagów. Tradycje bimbrownictwa podtrzymywała zasada – „pędził dziadek, pędził ojciec,  a teraz 

robi to wnuk”. W  1981 r. nastąpiło w porównaniu do roku poprzedniego znaczny spadek spraw 

bimbrowych. Przed 1981 r. obowiązywały regionalne limity i okresowe zakazy sprzedaży alkoholu.  

W drugiej połowie tego samego roku wprowadzono reglamentację alkoholu. W roku następnym 

sytuacja ta uległa zmianie. Stwierdzono wówczas już dziesięciokrotnie więcej przestępstw 

bimbrowniczych niż w 1981 r. oraz piętnastokrotnie więcej skazań za to przestępstwo.  B. Sygita, 

Potajemne gorzelnictwo…., s. 63, 80; M. Kosiń, Bimber, „Perspektywy” 1982, nr 21, s. 11. 

963
APK, MRN, sygn. 86, Informacja Prezydenta Miasta Kielce o realizacji uchwały MRN w Kielcach. 

Kiece-luty 1988 r., k. 144, 149. 
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spekulacyjne
964

 20 osób, a za niedozwolony wyrób spirytusu 36 osób na 337 wszystkich 

skazanych. Natomiast w 1986 r. (styczeń-maj), skazanych w trybie przyspieszonym było 451 

osób, w tym 9 za spekulację i 42 na podstawie ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu 

spirytusu
965

. W 1986 r. w przeważającej części przedmiotem postępowania w trybie 

przyspieszonym przed Sądem Okręgowym i Sądem Rejonowym w Kielcach były sprawy  

o nielegalny handel alkoholem oraz przestępstwa o charakterze spekulacyjnym
966

.  

 

W województwie kieleckim w 1987 r. organy MO wraz z ORMO zlikwidowali 383 punktów 

nielegalnej sprzedaży alkoholu tzw. melin oraz 65 punktów pokątnej produkcji bimbru
967

. 

Zostało łącznie zarekwirowane 858 litrów wódki, 4 litry spirytusu i 541 butelek wina
968

. 

                                                           
964

Przez cały okres PRL władze próbowały zwalczać ze spekulację. Jedną z przyczyn, dla których 

spekulacja była trudna do wyeliminowania w opinii jednego z uczestników posiedzenia Komisji 

Przestrzegania Prawa w Kielcach było to, że […] [k]ierownicy zakładów pracy nie są zainteresowani  

likwidacj[ą] zjawiska spekulacji, a także ujawniani[em] osób zajmujących się spekulacją. APK, WRN, 

sygn. 426, Protokół nr 3/82 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego  

i Samorządu Mieszkańców WRN, odbytego  w dniu 27 kwietnia 1982 r.,  k. 88. 

965
APK, Sąd Wojewódzki w Kielcach SWK, sygn. 1/5/2039, Miesięczny wyciąg ze sprawozdania, 

dotyczącego osób dorosłych, osądzonych w postępowaniu przyspieszonym w okresie lipiec-listopad 

1985 r., k. 2, Miesięczny wyciąg ze sprawozdania dotyczącego osób dorosłych, osądzonych                                   

w postępowaniu przyspieszonym w okresie styczeń-maj 1986 r., k. 10. 

966
 APK, MRN, sygn. 249, Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Kielc z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania Uchwały nr XVI,  k. 92, 98. 

967
Skalę pokątnej sprzedaży alkoholu oraz ilości funkcjonujących melin i trudności w ich 

eliminowaniu ujawniają akta wizytacji dziekańskich dekanatu kieleckiego z lat 80. XX w. W parafii 

obejmującą dzielnicę Baranówek, znajdowało się w 1987 r. aż 18 melin pijackich. Księża zwracali 

uwagę na to, że w walce nie tylko z pijaństwem, ale z nielegalną sprzedażą alkoholu: ręce już opadają. 

ADK, sygn. OD-5/84, Wizytacja dziekańska za 1981. Parafia w Białogonie, k. 113;  tamże, sygn. OD-

5/88, Wizytacja dziekańska za rok 1988. Parafia św. Krzyża, k. 22;  tamże, sygn. OD-5/96, Wizytacja 

dziekańska za rok 1987. Parafia Chrystusa Króla, k. 106. 

968
Dla porównania na Kielecczyźnie w 1985 r. zlikwidowano 604 punkty nielegalnego handlu 

alkoholem. Ujawniono 183 przypadki niedozwolonej produkcji alkoholu. APK, WRN, sygn. 393, 

Informacja o stanie porządku…, k. 248. 
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Osoby zajmujące się nielegalnym handlem wódką oraz jego produkcją najczęściej były 

recydywistami, karanymi wcześniej za tego typu działalności
969

. 

 

Według Zbigniewa Nosala, autora artykułu o przestępczości w Kielcach „centrum” melin 

pijackich mieściło się na osiedlu Herby. Lokalizacja ta nie była przypadkowa. Wynikało to  

z położenia Herbów. Osiedle znajdowało się w pobliżu węzła kolejowego, dzięki któremu 

wśród klientów melin pojawiało się wielu podróżnych, kolejarzy czy robotników 

dojeżdżających ze wsi
970

. 

 

Na podstawie ustaleń organów ścigania, na terenie Kielc nie występował problem nielegalnej 

produkcji spirytusu. Dowodem na to miało było zatrzymanie w 1987 r. tylko 3 osób 

zajmujących się produkcją alkoholu. Ciekawym zjawiskiem również było to, że w 1971 r. 

MO zatrzymało w tej samej sprawie również trzech kielczan
971

. Trudno ocenić czy wynikało 

to ze zbiegu okoliczności, czy faktycznie nielegalna produkcja alkoholu w Kielcach stanowiła 

zjawisko marginalne, a zatrzymane osoby w 1987 r. były ty samymi, co na początku lat 70. 

XX w. Jednak należy przypuszczać, że proceder ten występował w znacznie większej skali 

niż to przedstawiały organa ścigania. Zapewne był to efekt niskiej wykrywalności. Opinię tę 

potwierdzają słowa komendanta MO w Kielcach, który przyznał, że bimber pędzono zarówno 

na wsi, jak i w mieście – na kuchenkach gazowych i w ogródkach działkowych, w zakładach 

produkcyjnych, a nawet szpitalach
972

. Wątpliwości natomiast nie budzi stwierdzenie,  

że pokątna sprzedaż alkoholu była w Kielcach zjawiskiem powszechnym. W 1987 r. 

zarejestrowano 171 przypadków nielegalnego handlu alkoholem
973

. Jedną z form nabycia 

                                                           
969

APK, WRN, sygn. 93, Informacja z realizacji uchwały nr XV/146/86 WRN w Kielcach z dnia 2 

października 1986 r. w sprawie umacniania zdrowia moralnego społeczeństwa oraz poprawy 

bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony mienia a także rządowego programu zapobiegania  

i zwalczania patologii społecznej w latach 1986-1990, za rok 1988 rok,  k. 238. 

970
 Z. Nosal, Ciemna strona ulicy, „Przemiany” 1987, nr 203, s. 11. 

971
APK, KW PZPR, sygn. 372, Informacja o zagrożeniu alkoholowym i podejmowanych środkach 

przeciwdziałania na terenie województwa kieleckiego,  k. 76. 

972
M. Kosiń, Bimber…,  s. 12. 

973
Prowadzenie nielegalnej sprzedaży alkoholu było dochodowym przedsięwzięciem. W jednej  

z melin zlokalizowanych we wsi Chroberz (powiat pińczowski) w 1984 r. za butelkę wódki trzeba 

było zapłacić 900 zł, zaś w godzinach nocnych 1000 zł. Dla porównania, w tym samym czasie cena  

w sklepie wynosiła 550 zł. APK, RSW „P-K-R”- KWP,  sygn. 333, [Anonim dotyczący prowadzenia 
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większej ilości alkoholu celem sprzedaży było zaopatrzenie się w sklepach „PEWEX”. 

Zwykle zakupy dokonywano poza miejscem zamieszkania. Przykładowo, jedno z postępowań 

toczących się w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, dotyczyło dwóch kielczan, 

którzy dokonali zakupu w sklepie „PEWEX” w Ostrowcu. Za bony dolarowe nabyli 209 

butelek wódki, które następnie przewieźli samochodem osobowym do Kielc. Wartość 

nabytego alkoholu wynosiła 188 dolarów
974

.  

 

Obok alkoholu, przedmiotem nielegalnego handlu było mięso. Według ustaleń komisji 

antyspekulacyjnej w województwie kieleckim duży problem stanowił nielegalny ubój 

zwierząt rzeźnych (choć zjawisko to występowo na terenie całej Polski). Proceder ten był 

przede wszystkim realizowany w miejscu zamieszkania sprawcy, gdzie następowała sprzedaż 

mięsa. Zjawisko to ze względów oczywistych występowało na wsiach i małych miasteczkach 

położonych głównie w pobliżu aglomeracji. Zaznaczyć należy, że nie było to zjawisko nowe, 

nasilało się lub słabło w zależności od stanu zaopatrzenia rynku
975

. Na podstawie opinii jednej 

z osób zajmujących się nielegalnym handlem mięsem można uznać, że dysponentami mięsa 

zostali chłoporobotnicy. Handlarz ten przyznał, że wraz początkiem lat 80. XX w. wyrosła 

nowa konkurencja. Teraz tak się robi… pracuje w zakładzie chłoporobotnik
976

, przychodzi  

do niego majster brygadzista i kilku jeszcze kolegów i dobijają targu w fabryce. Mnie biorą 

tylko za rzeźnika. Tą drogą idzie teraz do miasta najwięcej mięsa
977

.  

                                                                                                                                                                                     
nielegalnej sprzedaży alkoholu w Chroberz z dnia 12 kwietnia 1984 r.], k. 240;  GUS, Mały Rocznik 

Statystyczny, Warszawa 1985,  s. 402. 

974
AAN, URM, sygn. 32/139, Meldunek dotyczący zwalczania spekulacji w grudniu 1985 r. na terenie 

województwa kieleckiego,  k. 364. 

975
Tamże, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Kielcach z dnia 5 grudnia 

1981 r.,  k. 6. 

976
Zob. na temat chłoporobotników: H. Słabek, Chłopi-robotnicy, robotnicy-chłopi, robotnicy-

działkowicze (1945-1989), „Kwartalnik Historyczny” 2002, nr 2; L. Rudnicki, H. Woźniczka, Chłopi-

robotnicy, Katowice 1989, Chłopo-robotnicy osobie. Studium autobiograficzne, Warszawa 1974,  

A. Szemberg, Przemiany struktury agrarnej w gospodarstwach chłopskich w latach 1952-1960, 

Warszawa 1962, T. Turski, Między miastem a wsią. Struktura społeczno-zawodowa chłopów-

robotników w Polsce, Warszawa 1965; D. Jarosz, „Chłopskość” jako element stygmatyzacji  

w przestrzeni miejskiej  w Polsce po 1945 roku, w: Dzieje partii stronnictw chłopskich w Europie, t. 2: 

W podzielonej Europie, Pułtusk-Warszawa 2007. 

977
 R. Bilski, Wywiad ze spekulantem, „Veto” 1982, nr 16, s. 13. 
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W miastach zaopatrzenie w mięso na ogół było niewystarczające. Po wprowadzeniu 

reglamentacji chłoporobotnikom często nie przysługiwały kartki umożliwiające jego zakup. 

Nie chcąc obniżać poziomu konsumpcji, powrócili do własnej hodowli. Jednak według  

J. Kochanowskiego była ona przede wszystkim przeznaczana dla własnych potrzeb, nie zaś na 

rynek
978

.  

 

W jednym ze sprawozdań WKWS przyznano, że powstał „drugi rynek mięsny”, którego 

funkcjonowanie było coraz bardziej zauważalne, a organy kontroli nad nim nie panowały. Na 

terenie województwa kieleckiego prowadzono masowy ubój zwierząt, który w opinii komisji 

był pozornie legalizowany a faktycznie nielegalny. W niektórych rejonach Kielecczyzny 

można było dokonać zakupu różnych gatunków mięsa z pokątnego uboju oraz wędlin, 

nierzadko w cenach zbliżonych do obowiązujących w sklepach. Według ustaleń komisji, 

najbardziej rozwinięty nielegalny ubój zwierząt praktykowano w Bodzentynie, Daleszycach, 

Rakowie oraz Chęcinach
979

.  

Obok nielegalnego uboju zwierząt wzrosła pokątna produkcja wyrobów wędliniarskich. 

Przejawem tego były liczne przypadki kradzieży dokonywanych przez pracowników masarń. 

Najczęściej przedmiotem zagarnięć były wszelkiego rodzaju przyprawy oraz jelita naturalne, 

które wykorzystywano w domowej produkcji
980

.  

 

Jak wynika z poniższej tabeli 30 w województwie kieleckim w latach 1983-1987 nastąpił 

wzrost popełnianych przestępstw gospodarczych. Rosła liczba popełnionych czynów  

o charakterze spekulacyjnym z 310 w 1983 r. do 396 w 1984 r.
981

 Znamiennym jednak było, 

że począwszy od 1985 r. dynamika stwierdzonych przestępstw w Polsce wykazała tendencję 

                                                           
978

Coraz mniejszy odsetek chłopów traktowało gospodarstwo jako główne źródło utrzymania.  

W 1960 r. było 801 160 chłoporobotników, w 1978 r. – 1140 815.  J. Kochanowski, „…jesteśmy już 

przyzwyczajeni”. Prolegomena do społeczno-modernizujących kulis” problemu mięsnego” w PRL, 

„Przegląd Historyczny” 2005, t. XCVI, z. 4, s. 601. 

979
Tamże, Meldunek dotyczący zwalczania spekulacji w kwietniu 1984 r. na terenie województwa 

kieleckiego, k. 211. 

980
Tamże, Meldunek dotyczący zwalczania spekulacji w miesiącu kwiecień 1985 r. na terenie 

województwie kieleckim, k. 298. 

981
W 1971 r. w strukturze przestępczości województwa kieleckiego sprawy o przestępstwa 

gospodarcze stanowiły około 22%. APK, KW PZPR, sygn. 365, Informacja o przestępczości i walce  

z tą przestępczością w województwie kieleckim w październiku 1971 r., k. 38. 
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spadkową. Liczba tych przestępstw zmalała o prawie 30 tys. (ze 130 tys. w 1985 r. do 101 tys. 

w 1987 r.). W ciągu trzech kwartałów 1988 r. stwierdzono około 70 tys. przestępstw 

gospodarczych. W sposób wyraźny zmniejszyła się również liczba osób oskarżonych  

o dokonanie przestępstw gospodarczych blisko o 40% w 1987 r. 
982

 

 

Tabela 30. Liczba przestępstw gospodarczych w województwie kieleckim w latach 1983-1988 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o AAN, PG, sygn. 7/212, Statystyka przestępstw, k. 31, 46, 85, 100, 139, 

154, 195. 

 

Istotny wpływ na spadek ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw gospodarczych miało 

zmniejszenie ich wykrywania w dwóch kategoriach: w zagarnięciach mienia społecznego  

i w spekulacji. Pozostałe grupy przestępstw z pewnymi wahaniami wskazywały w zasadzie 

tendencję stałą. Na przyczyny spadku ujawnionych przestępstw gospodarczych miało także 

wpływ zmniejszenie skuteczności w działaniach MO
983

. 

 

3.4.3. Przestępczość celno-dewizowa w latach 80. XX w. 

 

Na początku lat 80. XX w. „turystyka handlowa” została ograniczona na skutek 

wprowadzonego stanu wojennego. Nieoficjalna transgraniczna wymiana handlowa odradza 

się wraz z decyzją o zawieszeniu stanu wojennego, a następnie po jego zniesieniu. Wówczas 

Polacy ponownie wyruszyli na „szlak handlowy”. 

 

W latach 1980-1982 nastąpił wzmożony nielegalny obrót srebrem poprzez jego wywóz  

za granicę oraz przywóz zagranicznej waluty lub towarów. Organy ścigania ustaliły,  

że uzyskiwano srebro w wyniku kradzieży surowców, półproduktów czy odpadów 

zawierających srebro, które po nielegalnym przetworzeniu stawały się przedmiotem obrotu 

lub przemytu. W omawianym procederze można było wyodrębnić trzy grupy działań – 

                                                           
982

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wojewódzki Urząd Spraw 

Wewnętrznych, sygn. IPN Ki 223/405, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” nr 55, 

Warszawa 1989, s. 52. 

983
Tamże 

lata przestępstwa gospodarcze dynamika spekulacja Dynamika 

1983 1891 135,5 310 127,7 

1984 2563 100,3 396 100,0 

1985 2571 96,9 - - 

1986 2491 104,2 390 96,9 

1987 2596 - 378 - 
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nielegalne uzyskiwanie srebra, skupowanie i sprzedaż srebra w kraju oraz wywóz i jego 

sprzedaż za granicą. Kradzieże surowców zawierających srebro były dokonywane przede 

wszystkim przez pracowników zakładów wytwórczych. Przedmiotem rabunku były, m.in. 

szlam anodowy pozyskiwany w hutach miedzi, ponadto azotan srebra, styki i luty srebrne,  

a także blacha posrebrzana z fabryk produkujących urządzenia eklektyczne i elektroniczne  

oraz z zakładów optycznych. Surowce te przetwarzane były prymitywnym sposobem, często  

w zakładach, w których dokonano kradzieży na sztabki czystego srebra
984

.  

Obrót srebrem polegał na skupowaniu surowców od pracowników uspołecznionych 

zakładów, ponadto nabywano uszkodzoną biżuterię od osób prywatnych. Uzyskiwane srebro 

było zbywane w kraju lub wywożone do krajów Europy Zachodniej. Sprzedaż była 

prowadzona trzema kanałami przemytniczymi przez personel Polskich Linii Lotniczych 

„LOT” (PLL „LOT”) do Brukseli, Wiednia i Zurichu, przez marynarzy Polskich Linii 

Oceanicznych czy Polskiej Żeglugi Morskiej do Hamburga, Rotterdamu i Antwerpii  

oraz za pośrednictwem Polaków zatrudnionych w NRD. Wymienieni pośrednicy sprzedawali 

srebro zakładom jubilerskim w krajach Europy Zachodniej, nabywając w zamian i przywożąc 

do kraju srebrną biżuterię, zegarki elektroniczne oraz odzież, zwłaszcza spodnie dżinsowe  

i sztruksowe. Towary te były następnie zbywane w Polsce lub wywożone do ZSRR
985

.  

Główny „kanał przerzutu” srebra był zorganizowany za pośrednictwem pilotów PLL „LOT”. 

Przy okazji lotów rejsowych do krajów zachodnich przemycali sztabki srebra, a następnie 

sprzedawali je
986

.  Drugi „kanał przerzutu” stanowili Polacy zatrudnieni na terenie NRD, 

którzy wywozili srebro do Berlina, a stamtąd inna grupa przemycała do Wiednia
987

. 

Nielegalnym obrotem srebra przede wszystkim zajmowali się właściciele zakładów 

prywatnych. Większość sprawców była dobrze sytuowana. Podczas prowadzonych rewizji  

w mieszkaniach podejrzanych znaleziono znaczne ilości biżuterii, złota w sztabkach  

                                                           
984

AAN, PG, sygn. 38/18, Notatka dotycząca przestępczości związanej z zaborem, nielegalnym 

przetwarzaniem i obrotem srebra, k. 1. 

985
Tamże, k. 2. 

986
Za 1 kg srebra, sprzedający otrzymał (po potrąceniu wszystkich opłat) ponad 6 tys. marek, co po 

kursie czarnorynkowym dawało 250-350 tys. zł. Tymczasem w Polsce czarnorynkowa cena srebra 

wynosiła blisko 80 tys. zł. J. Kochanowski, Pionierzy wolnego rynku? Nieoficjalna wymiana 

handlowa między społeczeństwami krajów socjalistycznych 1956-1989. Lata 70. i 80., w: Bocznymi 

drogami…, s. 126. 

987
AAN, PG, sygn. 32/8, Notatka służbowa w sprawie nielegalnego obrotu i przemytu srebra z Polski  

w latach 1980-1982, k. 23. 
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i monetach, srebra, walut zagranicznych. Według ustaleń prokuratury w takich miastach, jak 

Kraków, Legnica czy Szczecin działały zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się 

przemytem srebra
988

. W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę w Krakowie 

zatrzymano 28 osób podejrzanych o nielegalny handel srebrem oraz jego przemytu z Polski. 

W warunkach domowych były pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauczycielskiej  

w Kielcach z wykształcenia chemik, przerabiał przekazywany surowiec na sztabki srebra. 

Były one następnie przemycane z Polski do Austrii, RFN, Belgii i innych krajów
989

.  

 

W nielegalne działania przemytnicze byli zaangażowani także dyplomaci oraz pracownicy 

konsulatów. Prokuratura w NRD prowadziła śledztwo przeciwko trzem Polakom, 

posiadającym paszporty służbowe i konsularne. Byli podejrzani o nielegalny przywóz  

z Polski srebra w postaci monet i uszkodzonej biżuterii oraz zastaw stołowych o łącznej 

wartości ponad 500 000 marek NRD
990

. Podobne praktyki opisywał J. Kochanowski  

o przebywających w Warszawie dyplomatach, korzystających z immunitetu i zwolnienia  

od kontroli granicznych. Specyficzną grupą uczestniczącą w czarnorynkowych działaniach 

stanowili także studenci i doktoranci, pochodzący głównie z tzw. krajów rozwijających się. 

Studiujący w PRL cudzoziemcy tworzyli ważny „kanał przepływu” dóbr i pieniędzy do końca 

lat 80. XX w.
991

  

  

Inne zjawisko, które było można zaobserwować w 1987 r. stanowił wzrastający przemyt do 

ZSRR. Przemycano przede wszystkim zegarki elektroniczne czy odzież. Natomiast do Polski 

przywożono głównie kolorowe telewizory, walutę zagraniczną oraz złoto
992

. Cechą 

dominującą w rozwoju przestępczości przemytniczej II poł. lat 80. XX w. była zdecydowana 
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przewaga wywozu towarów z Polski
993

. Był to efekt korzystnej relacji cen niektórych 

artykułów w kraju i za granicą. Wysoki czarnorynkowy kurs dolara oraz obowiązujące taryfy 

celne dla obrotu niehandlowego, stwarzały niewielką barierę dla przywozu wielu towarów, 

będących przedmiotem nielegalnego handlu w kraju. W 1987 r. 51,7% osób popełniających 

przestępstwa „celno-dewizowe” stanowili Polacy, natomiast 22,4% obcokrajowcy, pozostałe 

25,9% – sprawcy nieznani. Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę przemytników tworzyli 

podobnie, jak w 1986 r. obywatele Jugosławii – 10 115 spraw karnych (wzrost  

o 24,5%), następnie RFN – 476 spraw (wzrost o 2,3%), Węgier – 301 spraw (wzrost o 59%)  

i Czechosłowacji – 170 spraw (wzrost o 67%)
994

.  

 

Wśród przestępstw gospodarczych w Polsce, największą liczbę stanowiły ujawnione 

zagarnięcia mienia społecznego (67,9% ogółu przestępstw gospodarczych). Dominował 

nielegalny handel wódką (50% wszystkich przestępstw spekulacyjnych). W 1982 r. dynamika 

tych przestępstw w porównaniu do 1979 r. wynosiła 315,9%
995

.  

 

„Czarny rynek” stanowił istotny element rzeczywistości PRL. Wśród kieleckich 

respondentów aż 65% traktowało nielegalny handel w latach 80. XX w. jako formę radzenia 

sobie w trudnej sytuacji, natomiast 20% ankietowanych nie postrzegało nielegalnego handlu 

jako niezgodnego z prawem, ponieważ ówczesna sytuacja zmuszała do takiego zachowania. 

Tylko 1% badanych uważało, że należy potępić tego typu działania, a dla 14% nielegalny 

handel nie był niczym złym. O skali zjawiska świadczył również fakt, że tylko 3% 

ankietowanych nie miało styczności z nielegalnym handlem. Znamiennym w odpowiedziach 

ankietowanych było również, że dla 42% respondentów zakup towarów, w tym pierwszej 

potrzeby, które nie pochodziły z nielegalnego handlu był bardzo trudny w realizacji, ale 32% 

zadeklarowało, że było to możliwe. Przewaga głosów za uciążliwym pozyskaniem 

niezbędnych artykułów świadczy, że występowanie „czarnego rynku” w dużej mierze 

umożliwiało funkcjonowanie handlu. Wpływ nielegalnego handlu na zaopatrzenie miał 

również fakt, że 60% ankietowanych kupowała artykuły wiedząc, że pochodziły one z 
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przemytu, natomiast 35% nie miało świadomości. Warto podkreślić, że tylko dla 1%, 

biorących udział w badaniu trudno było odróżnić handel legalny od nielegalnego, ponieważ 

przenikanie się tych form było zbyt powszechne. Ankietowani najczęściej mieli styczność  

z pokątnym handlem alkoholem, mięsem i odzieżą, a także walutą zagraniczną i złotem. 

Zatem można przypuszczać, że na „czarnym rynku” respondenci najczęściej nabywali właśnie 

tego typu asortyment
996

. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Lata 80
997

. XX w. to niewątpliwie apogeum niewydolności systemu socjalistycznego. 

Decyzje podejmowane przez władze na rzecz poprawy funkcjonowania handlu wewnętrznego 

w tym okresie ukazują, że wprowadzane rozwiązania miały charakter tymczasowy i pozornie 

rozwiązywały narastające problemy. Polityka władz komunistycznych w dziewiątej dekadzie 

XX w. przypominała lawirowanie między sukcesywnym rozszerzaniem systemu 

reglamentacyjnego a pozorną realizacją „reformy” gospodarczej. 

 

Działania władz mające przezwyciężyć kryzys gospodarczy można porównać do naprawy 

dziurawego dachu, a decyzje podejmowane wówczas do łatania tych dziur. Próby naprawy 

przynoszą chwilową poprawę sytuacji – dach nie przecieka, ale po pewnym czasie zaczyna 

ponownie być nieszczelny. Tym razem nie tylko w tym samym miejscu,  

ale i w kilku innych. Metafora domu z przeciekającym dachem jest próbą opisu ówczesnej 

gospodarki i tymczasowości wprowadzanych zmian, zamiast realizowania efektywnej 

strategii na rzecz walki z kryzysem. 

 

Poprawa sytuacji zaopatrzeniowej i przezwyciężenie kryzysu ekonomicznego miała nastąpić 

według władz komunistycznych dzięki podjętej w 1982 r. „reformie” gospodarczej.  

Jednym z założeń „reformy” był wzrost efektywności produkcyjnej poprzez nakłanianie 

przedsiębiorstw do maksymalizacji zysku w warunkach braku równowagi na rynku. Niedobór 

wielu wyrobów, monopolizacja produkcji i sprzedaży powodowały brak jakiejkolwiek 

rywalizacji producentów i sprzedawców o względy odbiorcy. Braki zaopatrzenia, 

                                                           
997

Okres obejmujący lata 1980-1989 cechowało kilka tendencji. Warto postawić pytanie: Co  
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politycznie, dotyczące stanu wojennego, strajków czy „Solidarności”. Jedną z cech historii PRL jest 

„wartościowanie pamięci” przez Polaków. Zjawisko to można zaobserwować w przypadku  

lat 80. XX w. Potwierdzeniem dla tego poglądu jest opinia mieszkańców Kielc, uzyskana w badaniu 

ankietowym.  Na pytanie Z czym Ci się kojarzy dekada lat 80 XX w.? Wśród respondentów 37% 

przyznało, że ze stanem wojennym i „Solidarnością”, natomiast 46% odpowiedziało, że z brakiem 

towarów i kolejkami. Dla 11% ankietowanych lata 80. XX w. wiązały się ze złą sytuacją gospodarczą. 
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niedostępność wielu, często drobnych i stosunkowo tanich, ale decydujących o prawidłowości 

procesu technologicznego części produkowanych przez krajowych monopolistów  

lub importowanych, stwarzały dogodne warunki do maksymalizacji zysku drogą wzrostu cen  

i obniżania jakości. Na funkcjonowanie handlu wewnętrznego w latach 80. XX w. miało 

wpływ, m.in. zjawisko „dyktatu” przemysłu względem handlu. Jak wykazały badania, 

organizacje handlowe były zmuszone do podpisywania umów niezależnie od warunków, 

ponieważ w przeciwnym razie pozbawiłyby się całkowicie dostaw towaru.  

 

Stan handlu detalicznego w latach 80. XX w. wynikał w znacznej mierze z prowadzonych  

w całym powojennym okresie kolejnych zmian w strukturze rynku wewnętrznego. Jedną  

z pierwszych decyzji władz komunistycznych, reorganizujących funkcjonowanie handlu była 

„bitwa o handel”. Realizacja tego programu zepchnęła prywatny handel na margines życia 

gospodarczego, co w istocie miało na celu likwidację prywatnych podmiotów w gospodarce 

socjalistycznej. Zabieg ten się nie powiódł, mimo że sektor handlu prywatnego miał 

marginalne znaczenie. Władze komunistyczne tolerowały istnienie prywatnego handlu  

pod warunkiem, że pełniłby on rolę uzupełniającą na rynku. W kolejnych latach od 

zakończenia „bitwy o handel” jednym z narzędzi wykorzystywanych przez władze do 

ograniczenia handlu prywatnego była polityka podatkowa, czy też stosowanie odmowy 

przedłużenia ważności zezwolenia lub jego cofnięcie. Powoływano się wówczas na tzw. 

klasyfikację branżową, określającą wykaz towarów, które mogły być dopuszczone do obrotu 

w handlu prywatnym. Dokonane na przestrzeni lat 1961-1968  wyłączenia poszczególnych 

artykułów z obrotu spowodowały, że część branży w handlu prywatnym przestała 

funkcjonować. W latach 80. XX w. nastąpił wzrost znaczenia sklepów komisowych. Pełniły 

one wówczas rolę ważnego uzupełnienia rynku, także kieleckiego, najczęściej w zakresie 

artykułów przemysłowych. 

 

W analizowanym okresie za funkcjonowanie rynku wewnętrznego odpowiedzialność 

ponosiło przede wszystkim WPHW. Sytuacja zaopatrzeniowa z okresu 1980-1982 wymusiła 

na władzach podjęcie decyzji o zmianach organizacyjnych na rynku wewnętrznym. W 1982 r. 

utworzone zostały PHS, realizujące sprzedaż detaliczną. Udział w zaopatrzeniu ludności miał 

również handel spółdzielczy o długiej, jeszcze przedwojennej tradycji. W 1982 r. uchwalono 

nowe prawo spółdzielcze, w myśl którego spółdzielnia miała prowadzić działalność 

samodzielnie. W wyniku tego zostały rozwiązane Wojewódzkie Spółdzielnie „Społem”, a na 

ich miejsce utworzono PSS „Społem”. Obok PSS „Społem” w Kielcach działalność handlową 
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prowadziła Spółdzielnia Inwalidów i Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów. 

Udział spółdzielczości w obrotach handlu detalicznego wynosił ponad połowę, zarówno  

w skali kraju, jak i województwa kieleckiego. Taka struktura sprzedaży była konsekwencją 

reorganizacji handlu z 1976 r., kiedy obrót artykułami spożywczymi powierzono 

spółdzielczości. Kielecką sieć detaliczną w zdecydowanej większości tworzyły małe sklepy, 

głównie spożywcze.  

 

Wyniki badań wskazują, że kielecki rynek zaopatrzeniowy był mało konkurencyjny 

względem krajowego. Wynikało to ze struktury przemysłu, jaki występował w województwie 

kieleckim. Otóż 80% wytwarzanego asortymentu stanowiły specjalistyczne maszyny, 

urządzenia oraz surowce i półfabrykaty wykorzystywane w produkcji. Pomimo 

uprzywilejowanej pozycji Kielc w województwie, mieszkańcy miasta zauważali znaczne 

dysproporcje w poziomie zaopatrzenia względem innych aglomeracji Polski. Przeprowadzone 

badania pozwoliły ustalić, że przydziały towarów dzielonych centralnie były 

nieproporcjonalne dla województwa kieleckiego w stosunku do liczby ludności. Jednocześnie 

jednak analiza wykazała, że Kielce na tle innych miast województwa kieleckiego były 

uprzywilejowane pod względem przydziału deficytowych towarów, szczególnie mięsa.  

 

Na skutek problemów aprowizacyjnych w latach 80. XX w. nastąpił znaczny wzrost udziału 

handlu prywatnego w zaopatrzeniu ludności. Nie do przecenienia była również stosowana 

czasowo liberalizacja polityki władz względem tzw. prywatnej inicjatywy. Prowadzone 

badania na temat funkcjonowania handlu prywatnego w Kielcach pozwoliły ustalić, że na 

przestrzeni lat 80. XX w. nastąpiło zjawisko tzw. przebranżowienia się kupiectwa w Kielcach. 

Kupcy z powodzeniem działali tam, gdzie były największe niedobory i przebranżawiając się, 

wypełniali powstałe luki na rynku, co z kolei niewątpliwie dawało im możliwość 

satysfakcjonujących zysków. W drugiej połowie lat 80. XX w. postępował rozwój 

prywatnych punktów handlowych. Handel prywatny na kielecki rynek dostarczał przede 

wszystkim warzywa, owoce, kwiaty, artykuły przemysłowe oraz motoryzacyjne. Podkreślić 

należy, że sieć punktów sektora prywatnego branży owocowo-warzywnej była podstawowym 

źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miasta, tworząc tym samym tzw. zielony rynek. 

Prywatny handel stanowiły przede wszystkim małe sklepy, o charakterze rodzinnych 

inicjatyw. 

W latach 80. XX w. nastąpiły zmiany w sektorze prywatnym. Na początku lat 70. XX w., 

według władz, kupcy w dużej mierze byli reprezentowani przez ludzi starszych, głównie 
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kobiety o niepełnej sprawności fizycznej czy przez inwalidów. W latach 80. XX w. natomiast 

pojawili się nowi przedsiębiorczy, ludzie młodzi i wykształceni. W ich przekonaniu sektor 

prywatny dawał szanse na odniesie szybkiego sukcesu. 

 

W badanym okresie głównymi działami gospodarki, dającymi zatrudnienie mieszkańcom 

województwa kieleckiego był przemysł, transport i łączność oraz budownictwo. Równie duży 

odsetek osób zatrudnionych odnotowano w handlu. Jednak w 1982 r. na terenie województwa 

kieleckiego nastąpił znaczny odpływ pracowników we wszystkich gałęziach gospodarki 

uspołecznionej, poza handlem i leśnictwem. W przypadku handlu i leśnictwa zarejestrowano 

z kolei wzrost zatrudnienia. Szczególnie lata 1986-1989 na terenie województwa kieleckiego, 

a także i w Kielcach. charakteryzowały się zdecydowanym przyrostem pracowników  

w sektorze handlowym. Wyjątek stanowił okres 1982-1983. Dodatkowo zjawisko to nabiera 

szczególnego znaczenia, gdy przywoła się ogólnopolskie dane dla lat 1981-1985. W tym 

czasie miał miejsce spadek zatrudnienia w handlu. Jedną z przyczyn, jakie wówczas 

wskazywano w kształtowaniu się podaży pracy było wyraźne pogorszenie się relacji 

płacowych między handlem a gospodarką narodową. Spadek zatrudnienia determinowały 

również aspekty niezwiązane z wysokością wynagrodzenia, a wynikające z ewentualnych 

możliwości, jakie ze sobą niosła praca w handlu. Ówczesna sytuacja na rynku pracy 

charakteryzowała się w dużej mierze kalkulacją, nie tylko związaną z szansą na wyższe 

zarobki, ale i z innymi profitami. Był to, m.in. łatwiejszy dostęp do towarów, jak również 

okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy poprzez wykonywanie dorywczych zajęć – 

popularnych wówczas „fuch”, czy możliwość robienia zakupów w godzinach pracy. 

 

 

Jak wykazały badania, wśród personelu sklepów, w tym spożywczych w Kielcach, 

dominowali ludzie młodzi, przeważnie absolwenci zasadniczych szkół handlowych. Poziom 

przygotowania zawodowego uczniów kieleckich szkół handlowych był jednak 

niewystarczający. Cechą charakterystyczną osób zatrudnionych w handlu detalicznym 

(sklepach) była jego znaczna feminizacja. Spośród pracowników handlu najwięcej 

zatrudnionych w Kielcach było w branży spożywczej, następnie mięsnej, a na trzecim miejscu 

przemysłowej. Sytuacja ta odzwierciedlała strukturę sieci detalicznej w Kielcach. 

 

Warunki pracy w handlu detalicznym były na ogół trudne. Zawód ten wymagał znacznej siły 

fizycznej, koniecznej do wnoszenia ciężkiego towaru do sklepu. Roszczeniowe, a czasami 
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wręcz agresywne zachowania klientów, czy też panujące złe warunki sanitarne wpływały 

również obciążająco na pracowników. Większość sklepów nie posiadała odpowiedniego 

zaplecza, co wpływało na funkcjonowanie jednostek handlowych i jakość świadczonych 

usług. Władze komunistyczne próbowały rozwiązać problem aprowizacyjny, m.in. poprzez 

stosowanie „handlu wymiennego”, sprzedaży w ramach kredytu dla młodych małżeństw, 

sprzedaży na tzw. przedpłaty lub transakcje „wiązane”. W założeniach władz miało to ułatwić 

zakup artykułów przemysłowych. Jak udało się ustalić, były to działania pozorne, ponieważ 

problem z dystrybucją większości artykułów przemysłowych czynił niemożliwym 

zrealizowanie sprzedaży w zamian za makulaturę, czy nabycia mebli w wyniku uzyskanego 

kredytu dla młodych małżeństw. Wyżej wymienionym rozwiązaniom najczęściej 

towarzyszyła tzw. lista kolejkowa. Niektóre listy były tworzone na drodze administracyjnej 

(przez sklep), a inne przez klientów. Te drugie, choć nie były oficjalnie uznawane w sklepach, 

to nieformalnie wpływały na ułatwienie zakupu deficytowych artykułów.  

 

Społeczeństwo polskie miało własne sposoby na przetrwanie w kryzysie. Wykreowane  

i rozwinięte przez „gospodarkę deficytu” PRL strategie przetrwania posiadały  szerokie 

zastosowanie wśród Polaków
998

. Do najważniejszych należy wymienić zaopatrywanie się na 

bazarach, lokowanie kapitału w postaci nabywania waluty, przede wszystkim dolarów, 

ponadto biżuterii, głównie ze złota oraz książek. Niezmiernie ważną taktyką okazały się 

również wyjazdy handlowe do innych miast na terenie Polski oraz za zagranicę. „Turystyka 

handlowa” dawała kielczanom szansę do nabycia towarów deficytowych, a z drugiej strony 

wpływała na rozwój handlu bazarowego. Dla najbardziej zaradnych była źródłem utrzymania 

i możliwością szybkiego wzbogacenia się. 

Wśród indywidualnych działań podejmowanych przez Polaków na rzecz łagodzenia 

niedoborów, niedocenioną w literaturze rolę, odegrały ogródki działkowe, które zaopatrywały 

                                                           
998

Mechanizmy i sposoby radzenia sobie społeczeństwa polskiego w sytuacji trudności 

aprowizacyjnych oraz rozwinięcia nielegalnych form pozyskiwania towarów opisał na przykładzie 

okupowanej Warszawy i innych miast Europy podczas drugiej wojny światowej Tomasz Szarota  

w książce: Okupowanej Warszawy dzień poprzedni: studium historyczne, Warszawa 1988 oraz Życie 

codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeń, Warszawa 1995; 

Prace poświęcone postawom Polaków w okresie PRL to: A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia  

z dziejów PRL, Warszawa 2007; H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy  

i konsekwencje minionej formacji – analiza psychologiczna, Warszawa 1997; Polacy wobec PRL. 

Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003. 
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kielczan w owoce, warzywa, a czasami w mięso z drobiu lub królika. Od początku  

lat 80. XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działek, nie tylko na terenie województwa 

kieleckiego, ale i całego kraju. Znacznych umiejętności wymagało także właściwe 

„poruszanie się” w „sieci” wzajemnych zależności, na której był oparty mechanizm 

nabywania deficytowego towaru w sposób nieoficjalny oraz na wypracowaniu możliwości 

brania udziału w pozasystemowym podziale towarów.  

 

Deficyt towarów i usług stawał się przyczyną powstania tzw. samoreprodukcji dochodów  

ze źródeł niekontrolowanych, uzyskiwanych z racji miejsca pracy, najczęściej w handlu  

i dystrybucji. Na nieoficjalne dochody składały się różne łapówki, dowody wdzięczności, 

napiwki za udostępnienie towaru lub usługi w pierwszej kolejności przed innymi nabywcami. 

Wpływ na ówczesną sytuację społeczno-ekonomiczną miała również niewystarczająca 

kontrola ze strony instytucji państwowych, co prowadziło do kradzieży mienia przez 

ekspedientki, konwojentów czy magazynierów. Według Józefa Nowickiego  

w latach 80. XX w. „utrwaliło” się przeświadczenie wśród pracowników sklepów 

(sprzedawczyń), że za wynoszony towar nie należy płacić
999

. Taka postawa wynikała 

zapewne ze stosunku do własności państwowej. Według badania ankietowego z 1960 r. dla 

zdecydowanej większości respondentów tzw. dobro społeczne było postrzegane jako 

„anonimowe”, czyli niczyje. Dlatego też jego naruszenia, np. poprzez kradzież nie kojarzono 

z niczyją krzywdą
1000

. 

 

Narastające niedobory towarów w latach 80. XX w. miały swoje społeczne skutki. Efektem 

tego był m.in. rozwój poradnictwa. Pomocne w życiu codziennym lat 80. XX w. okazały się 

książki kucharskie oraz poradniki dla gospodyń domowych. Zamieszczano w nich przepisy, 

jak przygotować obiad bez mięsa, jak zastępować artykuły innymi produktami lub jak 

samemu zrobić, np. mydło.  

 

Trudności zaopatrzeniowe w opinii wielu kielczan wzmagały się poprzez wykup artykułów 

dokonywany przez ludność wiejską. Ze zjawiskiem tym związane było tzw. przenikanie się 

miasta i wsi. Na początku lat 80. XX w. nastąpił wzrost migracji ludności wiejskiej do Kielc.  

                                                           
999

J. Nowicki, Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, Warszawa 1990, s. 93. 

1000
AOBOP, 9/046, Stosunek do pracy i własności społecznej w polskim społeczeństwie, Warszawa 28 

luty 1960.  
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Pod koniec zaś tego okresu sytuacja uległa zmianie, coraz mniej mieszkańców wsi  

decydowało się na osiedlenie w Kielcach. Jednak nie brakowało wśród kielczan opinii,  

że ludność wiejska nie utożsamiała się z miastem, a żyła nadal rytmem wydarzeń własnej wsi.  

 

System socjalistyczny w sferze deklaratywnej kierował się, tzw. sprawiedliwością społeczną. 

Określał, kto i w jakim zakresie może być „uczestnikiem” życia gospodarczego, jak również, 

kto nie powinien nim być. Socjalizm starał się narzucić każdemu obywatelowi rolę  

w społeczeństwie, a w niektórych przypadkach nadawał rozmaite przywileje. Jednak  

w wyniku niewydolności gospodarki i organów kontroli gospodarczej oraz biurokratyzacji 

dokonywało się pozasystemowe wykształcenie nieformalnej grupy uprzywilejowanych 

uczestników obiegu gospodarczego. Przynależał do tej grupy każdy, kto miał tzw. dojście do 

deficytowego artykułu lub usługi. Członkowie takich formacji stawali się dysponentami, 

decydując, komu, i na jakich zasadach można sprzedać towar lub zapewnić wykonanie usługi. 

O możliwości samego dostępu do produktów i określonych świadczeń w znacznym stopniu 

decydował wykonywany zawód
1001

. Dominowali sprzedawcy, konwojenci, magazynierzy, 

pracownicy gastronomii (przede wszystkim kelnerzy), przedstawiciele administracji 

rozdzielający asygnaty, przydziały lub „kartki” oraz rzemieślnicy. Dostęp do artykułów 

deficytowych posiadali również „stacze kolejkowi”. Z jednej strony gospodarka niedoborów 

wykształciła nowy „zawód” – „stacza”, a z drugiej strony, „stacz kolejkowy” był częścią 

nieformalnej grupy dysponentów deficytowych towarów
1002

. Wspomniana wyżej grupa była 

                                                           
1001

W polskim społeczeństwie wykształciło się w znacznym stopniu przyzwolenie na 

wykorzystywanie do celów prywatnych możliwości, jakie stwarzała pozycja w systemie władzy  

w tym stanowisko pracy, jakie się pełniło. P. Gliński, Ekonomiczne aspekty życia codziennego,  

w: Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), pod red. A. Sicińskiego, Warszawa-Wrocław-

Kraków 1988, s. 288. 

1002
Analizując grupę dysponentów warto się odwołać do ustaleń Milovana Dżilasa, który stwierdził,  

że rzeczywistą władzę w socjalistycznym państwie sprawowała „nowa klasa”, czyli funkcjonariusze 

administracyjni (część aparatu partyjno-państwowego). Autor definiuje dysponentów jako tych, którzy 

[…] używają, korzystają i dysponują znacjonalizowaną własnością. Cechą charakterystyczną 

opisywanej grupy było to, że sprawowała ona władzę. M. Dżilas ponadto stwierdza, że dostęp do 

środków produkcji oraz możliwość kontrolowania wszelkich dóbr sprawiał, że „nowa klasa” 

uzyskiwała pozycję uprzywilejowaną w społeczeństwie. Stosowanie, natomiast machiny państwowej, 

jako instrumentu i przykrywki pozwalała osiągać korzyści. Powstała w ten sposób nowa forma 

własności i nowa klasa wyzyskiwaczy. Autor podkreśla, że trudno dokładnie określić, kto należał do tej 
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formacją wewnętrznie zróżnicowaną, niepodlegającą klasyfikacji i niejednorodną pod 

względem struktury. Pełniła podwójną rolę – formalną, z racji wykonywanego zawodu  

i nieformalną z uwagi na dysponowanie deficytowym towarem. Ważną umiejętnością 

dysponentów była zdolność łączenia działalności legalnej z nielegalną, która pozwala w wielu 

przypadkach uniknąć odpowiedzialności karnej. Ponadto dysponenci towarów 

(„uspołecznieni” i prywatni), wykorzystywali sytuację do osiągnięcia różnych korzyści, 

przede wszystkim finansowych i budowali swoją pozycję w społeczeństwie, często na 

poziomie wyższym niż  formalnie zajmowane. 

 

Zaznaczyć należy, że do grupy dysponentów należały także osoby uprzywilejowane            

w kolejkach sklepowych, czyli kobiety w ciąży lub z małym dzieckiem na rękach, inwalidzi 

oraz emeryci i renciści. Dostęp do towarów deficytowych umożliwiał awans w hierarchii 

społecznej i przewagę nad innymi. Dysponenci jednocześnie zyskiwali władzę poprzez udział 

w kształtowaniu oraz dyktowaniu warunków funkcjonowania nieoficjalnego systemu 

ekonomicznego opartego na dostępie do deficytowego towaru. Tworzyła się w ten sposób 

struktura nieformalnego „dystrybutora” i odbiorcy (osoby poszukującej deficytowego towaru 

lub usługi), a także system ekonomicznej zależności i koegzystencji, w której rządziły 

nieoficjalne reguły
1003

. Opisywane powyżej praktyki, w przeważającej mierze odbywały się  

                                                                                                                                                                                     
grupy. Według Milovana Dżilasa do tej klasy należą, ci którzy dzięki monopolistycznym 

administracyjnym stanowiskom posiadają specjalne przywileje i rozmaite ekonomiczne udogodnienia. 

Warto postawić pytanie, czy omawianą w pracy grupę dysponentów można zaliczyć do „nowej klasy”, 

wydaje się, że tak. Autor analizował „nową klasę” w kategoriach najpierw tworzącego się systemu 

komunistycznego, a następnie jego funkcjonowania. Zatem można przyjąć, że „nowa klasa” była 

badana w warunkach systemowych, natomiast dysponenci byli efektem pozasystemowego działania 

gospodarki socjalistycznej. M. Dżilas, Nowa klasa wyzyskiwaczy, Paryż 1957, s. 44, 47-48, 52-53. 

1003 
Socjolog prawa Adam Podgórecki ustalił, że w społeczeństwie polskim jednym z elementów 

przetrwania w warunkach gospodarki centralnie planowanej było funkcjonowanie tzw. brudnej 

wspólnoty. Powstała ona w wyniku wzajemnych powiązań, ulegając degeneracji poprzez 

wykorzystanie nielegalnych praktyk. Brudne wspólnoty autor powiązał z pojęciem „prawowitości”,  

w tym znaczeniu społeczeństwo nie przyjmowało obowiązującego prawa, traktując go, jako zły 

system. Jednocześnie tworzyła się skomplikowana kooperacja między ludźmi, oparta na wspólnych 

interesach. Wówczas następowało przyjęcie obowiązujących reguł prawa, które miały stanowić 

„osłonę” lub „parawan” dla powstałego zjawiska, jakim była brudna wspólnota. Akceptacja systemu 

prawnego przez jednostkę funkcjonującą w brudnej wspólnocie wynikała z faktu, że każdy uczestnik 
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sposób nieformalny i poza oficjalną kontrolą. Nabywanie deficytowego artykułu balansowało 

często na granicy prawa lub poza prawem. Polacy wykorzystywali w warunkach kryzysu 

gospodarczego fakt znacznego tolerowania przez władze nielegalnego handlu deficytowym 

towarem. Ponadto dużą rolę odgrywało panujące w społeczeństwie przyzwolenie  

dla kradzieży pracowniczych, czy stosowania nielegalnych praktyk w handlu.  

W województwie kieleckim w latach 1983-1987 nastąpił wzrost popełnianych przestępstw 

gospodarczych. Wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu do godz. 13.00 spowodował 

przyrost pokątnego obrotu alkoholem. Podkreślić należy, że nielegalny handel i produkcja 

alkoholu, tak jak w Polsce i Kielcach były zjawiskiem powszechnym nie tylko  

w latach 80. XX w., ale w całym okresie powojennym. Obok wódki, przedmiotem 

nieoficjalnej sprzedaży było również mięso. Nielegalny ubój odbywał się przede wszystkim 

na wsiach i małych miasteczkach, położonych głównie w pobliżu aglomeracji. Na skutek 

wprowadzonych ograniczeń  sprzedaży mięsa, dystrybutorami tego artykułu do miasta zostali 

mieszkańcy wsi, w tym chłoporobotnicy. 

 

Władze z różnym natężeniem zwalczały nielegalne praktyki, które umożliwiały nabycie 

towaru. Jednym z działań wymierzonych przeciwko nielegalnemu handlowi było podjęcie 

akcji „Rynek” oraz „Ład i Porządek”.  

 

Od początku lat 80. XX w. można było zaobserwować intensyfikację w działaniach władz 

wobec sprawców przestępstw gospodarczych, szczególnie spekulacyjnych. Jednak przyznać 

należy, że represyjność ta miała być wymierzona przede wszystkim wobec podejrzanych, czy 

osób już zatrzymanych. MS domagało się, aby prokuratorzy wobec podejrzanych, głównie 

oskarżonych o spekulację, dokonywali zabezpieczenia mienia na poczet grożących kar 

grzywny. Sędziowie mieli ponadto ograniczyć orzekanie warunkowego zawieszania 

wykonania kary w ww. sprawach. Zaostrzenie wymiaru kary wobec sprawców przestępstw 

gospodarczych miała umożliwić uchwalona w maju 1985 r. ustawa o szczególnej 

odpowiedzialności karnej. Na podstawie tej dyrektywy sąd był zobowiązany wymierzać 

grzywnę według określonego schematu nawet, gdy z zebranego materiału dowodowego 

wynikało, że orzeczonej grzywny sprawca nie jest wstanie zapłacić. W takich sytuacjach sąd 

                                                                                                                                                                                     
rozumiał zasadę „kto, kim jest”. Reguła ta polegała na transakcji – w zamian za umożliwienie zakupu 

cementu, przyjmowano poza kolejnością do szpitala krewnego. A. Podgórecki, Społeczeństwo polskie, 

Rzeszów 1995, s. 90, 92-94. 
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orzekał zastępczą karę pozbawienia wolności. Rozporządzenie umożliwiało ponadto 

osądzanie w trybie przyspieszonym i uproszczonym.  

 

Podczas prowadzonych badań napotkano na trudności związane z analizą przestępczości 

gospodarczej. Zaznaczyć należy, że w źródłach archiwalnych nie pomijano tych kwestii, 

jednak informacje miały często charakter ogólny, ograniczając się niekiedy tylko  

do podania liczby przestępstw gospodarczych popełnionych w krótkim przedziale czasowym. 

Z uwagi na brak danych, nie powiodła się próba odpowiedzi na pytanie dotyczące  

funkcjonowania sklepów dla uprzywilejowanych w Kielcach pod patronatem 

przedsiębiorstwa – „Konsumy”.  

 

Przeprowadzone badania i ich wyniki zawarte w niniejszej pracy skłaniają do sformułowania 

kolejnych postulatów badawczych. Zapewne warto pogłębić studia nad przestępczością 

gospodarczą w Kielcach w latach 80. XX w. Wydaje się również zasadnym, aby podjąć 

badania na temat sytuacji zaopatrzeniowej po zniesieniu reglamentacji oraz nad odbudową 

handlu wolnorynkowego po 1989 r.  
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EPILOG 

 

W jednym z artykułów prasowych, który ukazał się niedługo po zniesieniu reglamentacji 

można było przeczytać: [p]rzed sklepami kolejki, w magazynach i punktach skupu pusto.  

W klientach narasta wściekłość, a w chłopach pusty śmiech. Jedynie handlowcy zacierają 

ręce. W mgnieniu oka deficyt branży przeistacza się w okazałą rentowność. Hulaj dusza, 

kontroli nie ma. Jest swoboda. […] Urynkowienie cen – bez przygotowania innych elementów 

jej systemu ekonomicznego i organizacyjnego – przyniosły skutki […] [w]zrosły ceny –  

i w skupie i handlu detalicznym, choć nie w takich samych proporcjach. Nie zwiększyła się 

podaż produktów rolnych oraz przetworzonych towarów spożywczych i, co najważniejsze, nie 

zaszły prawie żadne zmiany w systemie obrotu tymi artykułami. Co gorsza, nie widać,  

aby ktokolwiek podejmował jakieś działania, które prowadziłyby do stabilizacji warunków 

ekonomicznych rynku rolnego i żywnościowego
1004

.  

 

Urynkowienie cen w prasie często określano mianem „skoku w rynek”, zaś efektem tych 

działań był postępujący chaos cenowy i zaopatrzeniowy. W tym czasie [we wrześniu 1989 r.] 

[i]dąc do sklepu, nikt niczego nie mógł być pewien. Ani tego, co w nim zastanie, ani tego,  

ile mu ubędzie z portfela
1005

. Wśród pracowników kieleckich zakładów pracy przeważały 

opinie, że urynkowienie cen jest kolejną „operacją cenową” przeprowadzoną przez rząd. 

Podkreślano również, że decyzja ta została podjęta w wyjątkowo niekorzystnym okresie,  

bez przygotowania koncepcyjnego na wszystkich szczeblach. Ludziom zaczyna brakować 

pieniędzy na codzienne podstawowe zakupy […]
1006

.  

 

Pod koniec 1989 r. sytuacja zaopatrzeniowa uległa niewielkiej zmianie. Na sklepowych 

półkach zaczęło przybywać coraz więcej towarów. Problem deficytu artykułów coraz bardziej 

zaczął ustępować brakowi pieniędzy na zakup żywności, w tym podstawowej, takiej jak 

mleko i jego przetwory. Klienci zaczęli kupować na dekagramy, a nie kilogramy
1007

.  

W społeczeństwie polskim nastąpiła zmiana nawyków podczas codziennych zakupów. Polacy 

                                                           
1004

M. Makowiecki, Ceny wyższe, skup mniejszy, „Życie Gospodarcze” 1989, nr 34, s. 1. 

1005
K. Szwarc, Radykalnie czy na oślep, „Życie Gospodarcze” 1989, nr 37, s. 1. 

1006
APK, KW PZPR, sygn. 5122, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w województwie 

kieleckim, Kielce listopad 1989 r., k. 185. 

1007
A. Turska, Wytrzymałość portfeli, „Życie Gospodarcze” 1989, nr 45, s. 4. 
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nie musieli już kupować na zapas, wiedzieli, że towaru już nie zabraknie w sklepie. 

Opisywaną zmianę należy uznać za zjawisko pozytywne, ponieważ był to efekt stopniowej 

normalizacji rynku zaopatrzeniowego i zakończenia „gospodarki deficytów”.  

 

Jak się wydaje, nie wszyscy przyjęli z aprobatą zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. 

Szczególnie trudnym zjawiskiem do zaakceptowania był handel uliczny oraz przekazywanie 

sklepów uspołecznionych osobom prywatnym. Podczas posiedzenia Komisji Handlu i Usług 

Komitetu Osiedlowego Śródmieście-Zachód w Kielcach w grudniu 1989 r. członkowie 

komisji nie zgadzali się z decyzjami władz miejskich, które wydawały pozwolenia  

na prowadzenie handlu obwoźnego przy ul. Sienkiewicza oraz dokonywanych zmian  

w handlu, m.in. poprzez przekazywanie sklepów państwowych osobom prywatnym. Z jednej 

strony członkowie komisji handlu byli oburzeni faktem, że Urząd Miasta podejmuje decyzje 

bez konsultacji z komitetami osiedlowymi, a z drugiej strony, że podmioty gospodarcze 

powstają w tak szybkim tempie. Jeden z uczestników grudniowego posiedzenia komitetu 

osiedlowego stwierdził, że jesteśmy w okresie reformy handlu, jest wolny rynek  

i K.O. nie ma co walczyć, należy tylko przypilnować, aby miasto czerpało z tego handlu 

zyski
1008

.  

 

Polska gospodarka znajdowała się w 1989 r. w stanie głębokiej nierównowagi. Postępujący 

proces inflacyjny pod koniec lat 80. XX w. przerodził się w hiperinflację,  

a nierównowaga rynkowa przybrała znacznie większe rozmiary niż w okresach najgłębszego 

załamania gospodarczego z początku tej dekady. Poziom cen detalicznych wzrósł w skali 

kraju o 244%, zmiany te pojawiły od sierpnia, tj. od objęcia gospodarki żywnościowej 

zasadami rynkowymi. Największy wzrost cen wystąpił w październiku, kiedy to dwukrotnie 

przekroczył wzrost przychodów ludności
1009

. 

W 1989 r. nastąpiło odwrócenie się tendencji w relacji cen artykułów żywnościowych do cen 

towarów nieżywnościowych. Zmiana ta oznaczała szybsze tempo wzrostu cen żywności niż 

dóbr przemysłowych
1010

.  

                                                           
1008

APK, UMK, sygn. 7, Protokół nr 12 z posiedzenia Komitetu Osiedlowego, odbytego w dnia 14 

grudnia 1989 r., k. 459. 

1009
AAN, CUP, sygn. 6/2, Sytuacja gospodarcza kraju w 1989 r., k. 2-3. 

1010
Tamże, sygn. 6/6, Informacja o przebiegu procesów gospodarczych w latach 1986-1989 na tle 

założeń Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego, Warszawa, czerwiec 1990, bp. 
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Ówczesna sytuacja gospodarcza niewątpliwie wpływała na postępujące zjawisko ubożenia 

społeczeństwa. Dowodzi tego wypowiedź jednej z pracownic kieleckiego lombardu z lutego 

1991 r.: [u]derzyło mnie to, iż ludzie częściej pożyczają niewielkie kwoty, potrzebne na 

przetrwanie podczas „chudych dni” przed pierwszym niż grube miliony. Niestety  

w dzisiejszych czasach, nie każdemu starcza od pensji do pensji…[…] Najczęściej ludzie 

zastawiają złoto, biżuterię, sprzęt audiowideo
1011

. 

 

Jednym z najbardziej widocznych przejawów nowych zasad gospodarczych wprowadzonych 

z początkiem 1990 r. był handel uliczny. Najpierw handlowano towarem wyłożonym  

na gazetach, następnie na łóżkach polowych. Najwyższym zaś stopniem rozwoju handlu 

ulicznego były szczęki, czyli sklepy zamknięte w tzw. metalowej walizce. Szybko stały się 

one symbolem nadchodzących zmian
1012

. 

 

Znaczny udział w funkcjonowaniu handlu ulicznego w latach 90. XX w. mieli również 

rolnicy. Wielu z nich zdecydowało się samodzielnie sprzedawać własną żywność. Pojawiały 

się także ciężarówki wysyłane przez producentów artykułów przemysłowych. Według Leszka 

Balcerowicza handel uliczny odegrał dużą rolę, po pierwsze zapewniał lepsze zaopatrzenie  

i po niższych cenach niż w sklepach uspołecznionych, po drugie tworzył konkurencję  

dla dotychczasowego monopolu handlu państwowego. Szczególnie w pierwszych miesiącach 

1990 r. handel uliczny znacznie wpływał na obniżenie cen podstawowych artykułów. Dzięki 

sprzedaży ulicznej szybko zaczęły zmniejszać się niedobory i już w lutym 1990 r.  nastąpiła 

 wyraźna jakościowa zmiana sytuacji na rynku
1013

. Kolejki zaczęły powoli znikać sprzed 

sklepów oraz zwiększył się wybór towarów
1014

. 

                                                           
1011

B. Szczepanek, Lichwa czy „zastrzyk” na „chude dni”, „Słowo Ludu” 1991, nr 41, s. 3. 

1012
M. Przybylik, Dzień targowy…, s. 143. 

1013
Z przeprowadzonego w końcu czerwca 1990 r. sondażu CBOS, wśród mieszkańców Warszawy 

wynika, że przy zakupach żywnościowych aż 82,2% respondentów korzystało z usług ulicznych 

sprzedawców (w tym 22,7% – systematycznie, 38,5% – czasami, a 21% – bardzo rzadko).  Mniejsza 

grupa (60,9%) kupowała na ulicy artykuły przemysłowe (systematycznie – 8,5%, czasami – 24,6%, 

rzadko – 27,8%). Klientami przenośnych „placówek” handlowych byli najczęściej ludzie młodzi, 

mieszkający w miastach, prywatni przedsiębiorcy. Unikali ich przede wszystkim ludzie starsi  

i osoby z wykształceniem podstawowym. ACBOS, BS/213/94/90, Społeczeństwo o handlu ulicznym. 

Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 1990 r. 

1014
L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992, s. 65-66, 157. 
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Wraz z nastaniem nowej rzeczywistości ekonomicznej u progu lat 90. XX w. władze stanęły 

przed obliczem bezrobocia. Jednym z rozwiązań, które miały przeciwdziałać temu zjawisku 

było zachęcanie Kielczan do rozpoczęcia pracy na własny rachunek. W tym celu we wrześniu 

1990 r. Urząd Wojewódzki w Kielcach wydał informator zatytułowany „Zamiast  

bezrobocia – mały biznes”
1015

, który miał przybliżyć warunki podjęcia działalności 

gospodarczej. 

 

W skali kraju zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w 1990 r. i w porównaniu  

do 1989 r. wynosiło 27%. Udział pracujących w ogólnej liczbie zatrudnionych zwiększył się  

z 8,8% w 1989 r. do 11,6% w 1990 r. Największy przyrost zatrudnienia miał miejsce  

w prywatnych jednostkach handlowych, spółkach, a także w przedsiębiorstwach z udziałem 

kapitału zagranicznego
1016

.  

 

W Polsce pod koniec 1990 r. istniało 1,1 mln. zakładów produkcyjnych, handlowych  

i usługowych zarejestrowanych w izbach skarbowych, co oznaczało wzrost o 35%  

w porównaniu z 1989 r.. W ciągu roku założono 516 tys. nowych jednostek, zlikwidowano 

154 tys., a zawieszono działalność 100 tys. W grupie nowo powstałych jednostek 

gospodarczych przeważały zakłady handlowe (58% ogólnej liczby nowych podmiotów), które 

były zdominowane przez działalność związaną z handlem obwoźnym, zarówno artykułami 

spożywczymi, jak i przemysłowymi. Na proces prywatyzacji
1017

 wpływ miało obniżenie  

z dniem 1 maja 1990 r. stawki podatku obrotowego pobieranego od prywatnych podmiotów 

handlowych (z 5% do 1%), a także wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z dnia 

18 maja 1990 r. okresowe zwolnienie od podatków nowo uruchomionej działalności, jak 

również ułatwienia w zaciąganiu kredytów przez właścicieli tych jednostek. Poza licznymi 

podmiotami prowadzącymi oprócz sklepowej działalności handlowej (kioski, stragany, handel 

obwoźny), w końcu grudnia 1990 r. funkcjonowało ok. 60 tys. sklepów prywatnych, co 

oznaczało wzrost o 114%. W porównaniu ze stanem z końca 1989 r. sklepy prywatne 

                                                           
1015

Urząd Wojewódzki w Kielcach, Informator-propozycja. Zamiast bezrobocia – mały biznes, Kielce 

wrzesień 1990. 

1016
Tamże, sygn. 6/6, Informacja o przebiegu…, k. 196. 

1017
Zob. na temat procesu prywatyzacji z perspektywy pracownicy rzeszowskiego zakładu 

przetwórstwa spożywczego Alima-Gerber w: E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim 

biznesie  i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2017. 
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stanowiły ok. 40% ogólnej liczby sklepów w kraju. Udział handlu prywatnego w ogólnych 

obrotach systematycznie wzrastał z 5% w 1989 r. do 32% w IV kwartale 1990 r.
1018

 

 

Na początku lat 90. XX w. nastąpił wzrost aktywności gospodarczej wśród kielczan. Na 

terenie Kielc w 1990 r. działało 1684 prywatnych przedsiębiorstw, a w 1993 r. już 14 369. 

Dynamikę zjawiska szczególnie można zaobserwować na podstawie roku 1991 i 1992,  

w przeciągu dwunastu miesięcy nastąpił wzrost z 2719 do aż 13 064 zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. Zakładane przez kielczan przedsiębiorstwa w ok. 70% prowadziły 

działalność handlową. Na szybki proces prywatyzacji wskazuje również fakt, że w latach 

1992-1993 w Kielcach nastąpił znaczy spadek w liczbie sklepów państwowych z 300 do 262, 

natomiast prywatnych wzrost z 2226 do 2498
1019

.   

 

Postępujący proces prywatyzacji w Kielcach można zaobserwować także na podstawie 

struktury zatrudnienia. Otóż liczba pracujących w sektorze prywatnym znacznie przewyższała 

odsetek osób zatrudnionych w sektorze publicznym. W 1998 r. prywatni przedsiębiorcy 

zatrudniali 42 763 osoby, natomiast państwowy – 36 486. Zaznaczyć należy, że w Kielcach 

na miejscu drugim, najwięcej osób pracowało w handlu i tzw. naprawach
1020

.  

 

Opisywaną dynamikę prywatyzacji, która miała miejsce w latach 90. XX w. można określić 

mianem „drugiej bitwy o handel”. Była to przede wszystkim przewaga sklepów prywatnych 

nad państwowymi oraz fakt, że ponad połowa nowo powstających podmiotów gospodarczych 

była związana z handlem. W aktywności gospodarczej Polaków sprzyjała polityka władz, 

która zachęcała do podejmowania pracy na własny rachunek, m.in. poprzez wprowadzanie 

ułatwień podatkowych. 

 

 

 

 

                                                           
1018

Tamże, sygn. 6/2, Informacja o przebiegu procesów gospodarczych w 1990 r., Warszawa, styczeń 

1991 r.,  k. 194. 

1019
Raport o stanie…, s. 170- 172. 

1020
Raport o stanie Miasta Kielce za rok 1998, Kielce, wrzesień 1999, s. 14. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

AAN – Archiwum Akt Nowych (w Warszawie) 

ACBOS – Archiwum Centrum Badań Opinii Społecznej  

ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach  

ADNIK – Archiwum Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (w Kielcach) 

APK – Archiwum Państwowe w Kielcach 

APZDOZŚ – Archiwum Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski 

ATNS OBOP – Archiwum Taylor Nelson Sofres Ośrodek Badania Opinii Publicznej  

CKWS – Centralna Komisja do Walki ze Spekulacją  

CPHW – Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego  

CRS – Catholic Relief Services  

CUP – Centralny Urząd Planowania (w Warszawie) 

DBK – Delegatura Biura Kontroli  

DNIK-WO ds. IRCh – Delegatura NIK – Wojewódzki Oddział ds. IRCh w Kielcach 

Dz. U. – Dziennik Ustaw 

GS - „SCh” – Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  

GUS – Główny Urząd Statystyczny (w Warszawie)  

IBPS – Instytut Badania Prawa Sądowego (w Warszawie) 

IP-H – Izba Przemysłowo – Handlowa (w Częstochowie)  

IPP – Instytut Problematyki Przestępczości (w Warszawie) 

IR-Ch – Inspekcja Robotniczo-Chłopska 

IRWiK – Instytut Runku Wewnętrznego i Konsumpcji (w Warszawie)  

ISK – Izba Skarbowa w Kielcach  

k.k. – kodeks karny 

k.p.k. – kodeks postępowania karnego 

KC PPR – Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (w Warszawie) 

KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w Warszawie) 

KERM – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów  

KM PZPR – Komitet Miejski PZPR (w Kielcach)  

KPRM – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów (w Warszawie ) 

KRG – Krajowa Rada Gospodarcza (w Warszawie)  

KS – Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym  
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KS-DK – Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - 

Delegatura w Kielcach  

KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w Kielcach) 

KZ PZPR-WK – Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP 

(w Kielcach) 

LKP-ZW – Liga Kobiet Polskich - Zarząd Wojewódzki (w Kielcach) 

M.P. – Monitor Polski 

MHD – Miejski Handel Detaliczny  

MHSI – Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (w Kielcach) 

MHW – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego (w Warszawie)  

MHWiU – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług (w Warszawie) 

MKWS – Miejska Komisja do Walki ze Spekulacją  

MO – Milicję Obywatelską  

MPiH – Ministerstwo Przemysłu i Handlu (w Warszawie)  

MRN – Miejska Rada Narodowa (w Kielcach) 

MRW – Ministerstwo Rynku Wewnętrznego (w Warszawie) 

MS –  Ministerstwo Sprawiedliwości  

NIK – Najwyższa Izba Kontroli 

NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna 

NSZZ „Solidarność” – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  

ORMO – Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej  

OUC – Okręgowy Urząd Cen  

PDT „Centrum” – Powszechne Domy Towarowe „Centrum” 

PG – Prokuratura Generalna (w Warszawie)  

PHS – Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego  

PIH – Państwowa Inspekcja Handlowa 

PIH-GI – Państwowa Inspekcja Handlowa. Główny Inspektorat (w Warszawie)  

PIH-OI – Państwowa Inspekcja Handlowo-Okręgowa Inspektorat (w Kielcach)  

PISiPAR – Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych  

PISiPAR-OD – Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Okręgowa 

Delegatura (w Kielcach)  

PPR – Polska Partia Robotnicza  

PPS – Polska Partia Socjalistyczna  

PPZ – Przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne  
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PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

PSS „Społem” – Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” (w Kielcach) 

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

RFN – Republika Federalna Niemiec  

RM – Rada Ministrów 

ROPR PZPR – Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

(w Kielcach) 

RP – Rada Państwa  

RSW „P-K-R”– KWP – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” – 

Kieleckie Wydawnictwo Prasowe  

UMK – Urząd Miejski (w Kielcach) 

URM – Urząd Rady Ministrów (w Warszawie) 

UWK – Urząd Wojewódzki w Kielcach  

WKKP – Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (w Kielcach) 

WKWS – Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją w Kielcach  

WPHW – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (w Kielcach) 

WPZDW – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Drobnej Wytwórczości  

(w Kielcach) 

WRN – Wojewódzka Rada Narodowa (w Kielcach) 

WSS „Społem” – Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem” (w Kielcach) 

WUS – Wojewódzki Urząd Statystyczny (w Kielcach) 

WZGS „SCh” – Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  

(w Kielcach) 

WZPHiU – Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług  

WZSOiP – Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczej i Pszczelarskiej  

WZSR „SCh” – Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” 

ZK „Caritas” – Zrzeszenie Katolików „Caritas” (w Warszawie) 

ZPH „Caritas” – Zakład Produkcyjno-Handlowy „Caritas”  

ZPiA – Zespół Prognoz i Analiz  

ZSL – Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego  

ZZR – Zbiór Zbigniewa Rajcy (z Kielc)  
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ANEKSY 

 
Aneks 1. Wykresy 

Wykres 1. Z czym Ci się kojarzy dekada lat 80. XX w.? 

 
A. ze stanem wojennym i „Solidarnością” 

B. złą sytuacją gospodarczą 

C. brakiem towarów i kolejkami 

D. pozyskiwaniem towarów, w tym uznawanych za podstawowe,  pochodzących  

z nielegalnych źródeł 

 

 

Wykres 2. Zaopatrzenie w towary w Kielcach w latach 80. XX w. charakteryzowało  

się tym, że: 

 
A. rynek kielecki dysponował dużym i różnorodnym asortymentem 

B. rynek kielecki dysponował małym i jednorodnym asortymentem 

C. rynek kielecki dysponował lepszym asortymentem w porównaniu z innymi 

miejscowościami w województwie 

D. rynek kielecki dysponował gorszym asortymentem w porównaniu z innymi 

miejscowościami w województwie 

E. rynek kielecki był taki sam jak w całym kraju 

Wykres 3. Ocena zaopatrzenia w towary Kielc w latach 80. XX w. 

37% 

11% 

46% 

6% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D
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Wykres 4. Czy handel prywatny w latach 80. XX w. miał udział w zaopatrzeniu rynku 

kieleckiego w towary? 

 
A. Tak, ale w znikomym znaczeniu 

B. Tak, ale nie wpływał na jakość zaopatrzenia 

C. Tak, zdecydowanie  

D. Tak, dzięki niemu było można kupić towar 

E. Nie, w ogóle nie występował 

F. Nie, był bez znaczenia 
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Wykres 5. Jeśli występowały niedobory towarów w Kielcach, to najbardziej? 

 
A. brakowało mięsa i wędlin 

B. brakowało herbaty i kawy 

C. brakowało owoców i warzyw 

D. brakowało chemii i kosmetyków 

 

 

Wykres 6. W sytuacji braku towaru najtrudniej było zakupić w Kielcach? 

 
A. mięso i wędliny 

B. artykuły spożywcze 

C. chemię i kosmetyki 

D. artykuły papierniczo-szkolne 

E. ubranie i buty 

F. wyposażanie mieszkań (meble, sprzęt gospodarstwa domowego) 

 

 

71% 

9% 

7% 

13% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

30% 

11% 

7% 
10% 

42% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

Odpowiedź F
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Wykres 7. W jakich okolicznościach robiłeś/aś zakupy na targowisku-bazarach? 

 
A. ze względu na jakość i świeżość towaru 

B. można było kupić niedostępne w sklepach produkty 

C. ceny były znacznie niższe niż w sklepach 

D. był większy wybór niż w sklepach 

E. nigdy nie robiłam/em zakupów na targowisku-bazarach 

 

 

Wykres 8. Z jaką formą nielegalnego handlu miałaś/eś styczność w Kielcach w latach  

80. XX w.? 

 
A. handel walutą i złotem 

B. handel wódką 

C. handel mięsem 

D. handel kosmetykami 

E. handel ubraniami  

F. futrami, skórami 

G. nie spotkałam/em się z nielegalną formą sprzedaży 

 

 

14% 

44% 7% 

26% 

9% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

 
26% 

 
28% 

 
17% 

 
5% 

 
13% 

 
8% 

 
3% Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

Odpowiedź F

Odpowiedź G
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Wykres 9. Czy kupiłaś/eś towar wiedząc, że pochodził z przemytu w latach 80. XX w.? 

 
A. Tak 

B. Nie 

C. Tak, ale dowiedziałam/em się dopiero po zakupie 

 

 

Wykres 10. Czy wyjeżdżałeś poza Kielce w celu zakupu towarów, których nie było  

w mieście? 

 
A. Nigdzie nie wyjeżdżałam/em 

B. Wyjeżdżałam/em do innego miasta na terenie województwa kieleckiego 

……………..(podaj nazwę) 

C. Wyjeżdżałam/em do innego miasta poza województwem kieleckim 

…………………….(podaj nazwę) 

D. Wyjeżdżałam/em do innego państwa…………………..(podaj nazwę) 

E. Powyższe odpowiedzi B,C,D są dobre 

 

 

 

54% 32% 

14% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C
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Wykres 11. Czy wyjeżdżając w celach nabycia towarów jechałaś/eś z myślą ich sprzedaży po 

powrocie? 

 
A. Wyjeżdżałam/em tylko dla własnych potrzeb 

B. Wyjeżdżałam/em dla własnych potrzeb, ale sprzedawałam/em tylko to, co okazało się dla 

mnie nieprzydatne  

C. Wyjeżdżałam/em z myślą sprzedaży, ale dla najbliższych 

D. Wyjeżdżałam/em z myślą sprzedaży 

E. nie dotyczy 

 

 

Wykres 12. Jakie najczęściej towary kupowałaś/eś na tego typu wyjazdach?  

 
A. Art. spożywcze w tym mięso 

B. Sprzęt AGD, RTV 

C. Ubrania 

D. Buty 

E. Chemia, kosmetyki 

F. Waluta, złoto 

G. Wszystko, co było możliwe do kupna 

H. Nie dotyczy  

54% 

10% 

6% 

9% 

21% 
Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

12% 

20% 

16% 

1% 

4% 

2% 

24% 

21% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

Odpowiedź F

Odpowiedź G

Odpowiedź H
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Wykres 13. Czy dokonywałaś/eś wymiany waluty na zagraniczną w latach 80. XX w.? 

 
A. Tylko raz 

B. Wiele razy 

C. Ani razu 

 

 

Wykres 14. Jeśli dokonywałaś/eś wymiany waluty, to na jaką najczęściej? 

 
A. Dolar amerykanki 

B. Marka niemiecka 

C. Funt 

D. Frank 

E. Rubel 

F. Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

12% 

44% 

44% Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

52% 

17% 

2% 

5% 

24% Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

Odpowiedź F
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Wykres 15. Według Ciebie, dlaczego wymieniano polską walutę na zagraniczną? 

 
A. W celu dokonania zakupów w sklepach „PEWEX” 

B. Łatwiej było kupić towar szczególnie ten, który uchodził za luksusowy 

C. Była to lokata kapitału 

D. Łapówki  

E. Było modne posiadanie zagranicznej waluty 

 

 

Wykres 16. Jak oceniasz handel nielegalny w latach 80. XX w.? 

 
A. Należy te działania potępić 

B. Nie uważam, żeby było to coś złego 

C. Była to forma radzenia sobie w trudniej sytuacji 

D. Nie był to handel nielegalny, bo ówczesna sytuacja zmuszała do działań 

 

 

 

 

 

56% 

15% 

20% 

6% 

3% 

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

1% 

14% 

64% 

21% 
Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D
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Wykres 17. Jak sądzisz czy w latach 80. XX w. było możliwe zdobycie towarów, w tym 

pierwszej potrzeby, które nie pochodziły z nielegalnego handlu? 

 
A. Moim zdaniem bardzo trudne w realizacji 

B. Moim zdaniem nie było to możliwe  

C. Moim zdaniem możliwe  

D. Moim zdaniem możliwe, ale tylko dla osób bardzo zdeterminowanych 

F. Trudno ocenić, bo przenikanie się nielegalnych form handlu z legalnymi stało się na tyle 

powszechne, że trudne było do rozdzielenia 

 

 

Wykres 18. Ocena funkcjonowania handlu w Kielcach w latach 80. XX w. 

 
A. Funkcjonował jak w całym kraju - nieudolnie 

B. Spełniał swoje podstawowe zadanie  

C. Znacznie gorzej funkcjonował w porównaniu do innych miast 

D. Znacznie lepiej funkcjonował w porównaniu do innych miast 

E. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna, ponieważ handel nie funkcjonował  

w ogóle 

 

42% 

3% 32% 

7% 

1% 15% Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

Odpowiedź E

Odpowiedź F
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Aneks 2. Kwestionariusz ankiety 

 

Szanowni Państwo! 

Jestem doktorantką na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem ankiety jest 

uzyskanie informacji do pracy doktorskiej na temat Handel w Kielcach w latach 1980-1989. 

Dysponenci deficytów. W związku z tym zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą  

o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu. Ankieta 

jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.  

 Dziękuję za udział w badaniu! 

Instrukcja: 

Ankieta składa się z 20 pytań typu zamkniętego. Wyjątek stanowi pytanie 10, w którym 

wybierając odpowiedź B, C lub D należy wpisać odpowiednio nazwę miasta i państwa. Przy 

każdym pytaniu w nawiasie zostało określone jaką liczbę odpowiedzi można maksymalnie 

zaznaczyć. Ankieta zawiera także rubrykę, w której należy wpisać wiek i płeć.  

Ankieta 

Wiek……………. 

Płeć……………... 

 

Pytania: 

1. Z czym Ci się kojarzy dekada lat 80. XX w. (tylko jedna odpowiedź): 
A. ze stanem wojennym i „Solidarnością” 

B. złą sytuacją gospodarczą 

C. brakiem towarów i kolejkami 

D.pozyskiwaniem towarów, w tym uznawanych za podstawowe, pochodzących  

z nielegalnych źródeł 

2. Jak byś oceniła/ił funkcjonowanie handlu w latach 80. XX w. (tylko jedna odpowiedź): 

A. dobrze 

B. źle 

C. dostatecznie 

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra 

3. Zaopatrzenie w towary w Kielcach w latach 80. XX w. charakteryzowało się tym, że 

(tylko jedna odpowiedź): 

A. rynek kielecki dysponował dużym i różnorodnym asortymentem 

B. rynek kielecki dysponował małym i jednorodnym asortymentem 

C. rynek kielecki dysponował lepszym asortymentem w porównaniu                     

z innymi miejscowościami w województwie 

D. rynek kielecki dysponował gorszym asortymentem w porównaniu                     

z innymi miejscowościami w województwie 

E. rynek kielecki był taki sam jak w całym kraju 
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4. Czy handel prywatny w latach 80. XX w. miał udział w zaopatrzeniu rynku 

kieleckiego w towary? (tylko jedna odpowiedź): 

A. Tak, ale w znikomym znaczeniu 

B. Tak, ale nie wpływał na jakość zaopatrzenia 

C. Tak, zdecydowanie  

D. Tak, dzięki niemu było można kupić towar 

E. Nie, w ogóle nie występował 

F. Nie, był bez znaczenia 

5. Jeśli występowały niedobory towarów w Kielcach, to najbardziej (tylko jedna 

odpowiedź): 

A. brakowało mięsa i wędlin 

B. brakowało herbaty i kawy 

C. brakowało owoców i warzyw 

D. brakowało chemii i kosmetyków 

6. W sytuacji braku towaru najtrudniej było zakupić w Kielcach (tylko jedna 

odpowiedź): 

A. mięso i wędliny 

B. artykuły spożywcze 

C. chemię i kosmetyki 

D. artykuły papierniczo-szkolne 

E. ubranie i buty 

F. wyposażanie mieszkań (meble, sprzęt gospodarstwa domowego) 

7. W jakich okolicznościach robiłeś/aś zakupy na targowisku-bazarach (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

A. ze względu na jakość i świeżość towaru 

B. można było kupić niedostępne w sklepach produkty 

C. ceny były znacznie niższe niż w sklepach 

D. był większy wybór niż w sklepach 

E. nigdy nie robiłam/em zakupów na targowisku-bazarach 

8. Z jaką formą nielegalnego handlu miałaś/eś styczność w Kielcach w latach 80. XX w. 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

A. handel walutą i złotem 

B. handel wódką 

C. handel mięsem 

D. handel kosmetykami 

E. handel ubraniami  

F. futrami, skórami 

G. nie spotkałam/em się z nielegalną formą 

9. Czy kupiłaś/eś towar wiedząc, że pochodził z przemytu w latach 80. XX w. (tylko 

jedna odpowiedź): 

A. Tak 

B. Nie 

C. Tak, ale dowiedziałam/em się dopiero po zakupie 
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10. Czy wyjeżdżałeś poza Kielce w celu zakupu towarów, których nie było w mieście 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

A. Nigdzie nie wyjeżdżałam/em 

B. Wyjeżdżałam/em do innego miasta na terenie województwa kieleckiego …………….. 

(podaj nazwę) 

C. Wyjeżdżałam/em do innego miasta poza województwem kieleckim ……………………. 

(podaj nazwę) 

D. Wyjeżdżałam/em do innego państwa ………………….. (podaj nazwę) 

E. Powyższe odpowiedzi B,C,D są dobre 

11. Czy wyjeżdżając w celach nabycia towarów jechałaś/eś z myślą ich sprzedaży po 

powrocie (tylko jedna odpowiedź): 

A. Wyjeżdżałam/em tylko dla własnych potrzeb 

B. Wyjeżdżałam/em dla własnych potrzeb, ale sprzedawałam/em tylko to, co okazało się dla 

mnie nieprzydatne  

C. Wyjeżdżałam/em z myślą sprzedaży, ale dla najbliższych 

D. Wyjeżdżałam/em z myślą sprzedaży 

E. nie dotyczy 

12. Jakie najczęściej towary kupowałaś/eś na tego typu wyjazdach? (można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź): 

A. Art. spożywcze w tym mięso 

B. Sprzęt AGD, RTV 

C. Ubrania 

D. Buty 

E. Chemia, kosmetyki 

F. Waluta, złoto 

G. Wszystko, co było możliwe do kupna 

H. nie dotyczy 

13. Czy dokonywałaś/eś wymiany waluty na zagraniczną w latach 80. XX w.: 

A. Tylko raz 

B. Wiele razy 

C. Ani razu 

14. Czy zakup waluty zagranicznej wymagał bezpośredniej znajomości osoby, która tym 

się trudniła (tylko jedna odpowiedź): 

A. Tak 

B. Nie było to konieczne, ale ułatwiało wymianę 

C. Nie, wystarczyło wiedzieć, w którym miejscu dokonywano tego typu transakcji 

D. Nie wiem, bo nigdy nie wymieniałam/em waluty 

15. Jeśli dokonywałaś/eś wymiany waluty, to na jaką najczęściej (można wskazać dwie 

odpowiedzi): 

A. Dolar amerykanki 

B. Marka niemiecka 

C. Funt 

D. Frank 

E. Rubel 
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16. Według Ciebie, dlaczego wymieniano polską walutę na zagraniczną (można wskazać 

dwie odpowiedzi): 

A. W celu dokonania zakupów w sklepach „PEWEX” 

B. Łatwiej było kupić towar szczególnie ten, który uchodził za luksusowy 

C. Była to lokata kapitału 

D. Łapówki  

E. Było modne posiadanie zagranicznej waluty 

17. Jak oceniasz handel nielegalny w latach 80. XX w. (tylko jedna odpowiedź): 

A. Należy te działania potępić 

B. Nie uważam, żeby było to coś złego 

C. Była to forma radzenia sobie w trudniej sytuacji 

D. Nie był to handel nielegalny, bo ówczesna sytuacja zmuszała do działań 

18. Jak sądzisz czy w latach 80. XX w. było możliwe zdobycie towarów, w tym pierwszej 

potrzeby, które nie pochodziły z nielegalnego handlu (tylko jedna odpowiedź): 

A. Moim zdaniem bardzo trudne w realizacji 

B. Moim zdaniem nie było to możliwe  

C. Moim zdaniem możliwe  

D. Moim zdaniem możliwe, ale tylko dla osób bardzo zdeterminowanych 

F. Trudno ocenić, bo przenikanie się nielegalnych form handlu z legalnymi stało się na tyle 

powszechne, że trudne było do rozdzielenia 

19. Jak oceniasz funkcjonowanie handlu w Kielcach w latach 80. XX w. (tylko jedna 

odpowiedź): 

A. Funkcjonował jak w całym kraju - nieudolnie 

B. Spełniał swoje podstawowe zadanie  

C. Znacznie gorzej funkcjonował w porównaniu do innych miast 

D. Znacznie lepiej funkcjonował w porównaniu do innych miast 

E. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna, ponieważ handel nie funkcjonował  

 

20. Czy miała dla Ciebie znaczenie jakość zakupionego towaru (tylko jedna odpowiedź): 

A. Nie zwracałam/em uwagi na jakość 

B. Zwracałam/em bardzo dużą uwagę na jakość 

C. Było to bez znaczenia dla mnie 

D. Najważniejszy był zakup nie jakość 

E. Nie miało to znaczenia, ponieważ towary na ogół miały złą jakość 
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Aneks 3. Fotografie  

 
Kielce, 1976 r., Sklep obuwniczy „Radoskór” przy ul. Buczka (obecnie Paderewskiego). Fot Janusz Buczkowski 

(w posiadaniu autorki). 
 

 
Kielce, 1976 r., Sklep Motozbytu przy ul. Żelaznej. Fot Janusz Buczkowski (w posiadaniu autorki). 
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Kielce, 1976 r., Sklep Muzyczny przy ul. Żelaznej. Fot Janusz Buczkowski (w posiadaniu autorki). 

 
Kielce, 1976 r., Sklep Moda Polska przy ul. Sienkiewicza. Fot Janusz Buczkowski (w posiadaniu autorki). 
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Kielce, 1976 r., Dom Handlowy „Tęcza” przy ul. Sienkiewicza. Fot Janusz Buczkowski (w posiadaniu autorki). 

 
 Lata 80. XX w. Kolejka przed sklepem mięsnym przy ul. Sienkiewicza. Fot. Aleksandr Piekarski  

(w posiadaniu autorki). 
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 Lata 80. XX w. Kolejka po słodycze przed firmowym sklepem Goplany przy pl. Obrońców Stalingradu. Fot. 

Aleksandr Piekarski (w posiadaniu autorki). 
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Lata 80. XX w. Kolejka po wódkę przy pl. Obrońców Stalingradu Fot. Aleksandr Piekarski (w posiadaniu 

autorki). 
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Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 1958 r. zmieniające 

zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych 

przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego. Monitor Polski nr 6, poz. 
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