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Zasiedlenie ziem zachodnich i północnych Polski po II wojnie 
światowej wymagało powołania władz do kierowania całokształtem 
złożonej problematyki osiedleńczej. Prace studyjne prowadzono jesz
cze przed ostatecznym wyzwoleniem tych ziem. Na początku lutego 
1945 r. powołano przy Prezydium Rady Ministrów Rządu Tymczaso
wego RP specjalne Biuro Ziem Zachodnich, które miało zająć się 
całokształtem spraw związanych z objęciem, zasiedleniem i zagospo
darowaniem ziem zachodnich. Biuro spełniało rolę placówki nauko
wo-badawczej. Ważne miejsce w jego działalności zajmowało opraco
wanie założeń planowego przesiedlenia ludności na ziemie zachodnie1. 
Według założeń Biura planowano go dokonać za pośrednictwem wła
dzy państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji społecznych.2.

Kolejnym krokiem zmierzającym do ujęcia złożonych problemów 
ziem odzyskanych w jednym ośrodku dyspozycyjnym, było powołanie 
przez Radę Ministrów 11 kwietnia 1945 r. Pełnomocnika Generalne
go dla Ziem Odzyskanych, którym został ówczesny Minister Admini
stracji Publicznej, Edward Ochab. Zaproponował on na posiedzeniu 
Rady Ministrów włączenie Biura Ziem Zachodnich do Ministerstwa 
Administracji Publicznej, wniosek został zaakceptowany. Włączenie 
Biura do tego resortu nastąpiło 1 maja 1945 r.3 Mimo formalnego 
włączenia Biuro pozostawało nadal samodzielną placówką przy mi
nistrze tego resortu4.

W ramach prac resortu Biuro zbierało dane statystyczne dotyczące 
przedwojennego stanu ludności, struktury rolnej, potencjału przemy
słowego, a następnie przystąpiono do opracowania materiałów po
trzebnych delegacji polskiej na konferencję pokojową, uzasad

125



niających z punktu widzenia historycznego, politycznego, gospodar
czego i ludnościowego prawa Polski do ziem zachodnich5. Ponadto 
dostarczano prasie i radiu informacji o organizacji i przebiegu osad
nictwa. Prowadzono również działalność wydawniczą i propagando
wą6. Przystąpiono do opracowywania skorowidzu miejscowości (z po
daniem nazw niemieckich i polskich), chłonności osiedleńczej, roz
mieszczenia bogactw naturalnych, określenia warunków geologiczny
ch i przyrodniczych7.

Od 11 kwietnia 1945 r. kierownik resortu administracji publicznej 
pełnił równocześnie funkcję Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Od
zyskanych. Do wykonywania zadań obejmujących organizację życia 
polskiego na ziemiach odzyskanych powołano Urząd Pełnomocnika 
Generalnego dla Ziem Odzyskanych, którego dyrektorem został Ju
liusz Goryński. Do zakresu działania tego Urzędu należało między in
nymi koordynowanie działalności władz, instytucji społecznych i za
wodowych w zakresie spraw osiedleńczych8. Natomiast w gestii 
Pełnomocnika Generalnego pozostawały sprawy administracji pań
stwowej, skarbowej, oświaty, pracy i opieki społecznej, zdrowia, rol
nictwa i reform rolnych, komunikacji (z wyjątkiem kolei), przemysłu, 
aprowizacji i handlu, kultury, nauki, informacji i propagandy, odbu
dowy. Wiążące się z wymienionymi dziedzinami sprawy załatwiał 
Pełnomocnik Generalny w porozumieniu z resortowymi ministrami.

Zdaniem L.Glucka Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem 
Odzyskanych był organem słabym, o niewyraźnie określonym zakre
sie działalności i ograniczonych kompetencjach w związku z zadania
mi stojącymi przed administracją na ziemiach zachodnich9. Podobną 
opinię wyraził H.Rybicki, pisząc, iż "był to (...) organ o stosunkowo 
wąskim zakresie uprawnień, pozbawiony szerszych możliwości koor
dynacyjnych w stosunku do spraw zarządzanych przez różne 
ministerstwa"10. W istocie ani Biuro Ziem Zachodnich, ani Urząd Peł
nomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych nie były w stanie 
objąć całokształtu spraw osiedleńczych. Powstała konieczność 
powołania instytucji, która przyjęłaby obowiązek przeprowadzenia 
akcji przesiedleńczo-osiedleńczej. Zadanie to zostało powierzone Pań
stwowemu ̂ Urzędowi Repatriacyjnemu (PUR), instytucji powołanej 
dekretem PKWN z 7 października 1944 r. dla przeprowadzenia repa
triacji ludności polskiej z republik radzieckich11. Wydany 7 maja
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1945 r. dekret rozszerzał dotychczasowy zakres zadań PUR o organi
zację powrotu osób wysiedlonych przez niemieckiego okupanta oraz 
przesiedleń na tereny odzyskane z innych obszarów państwa, a także 
regulowanie planowego napływu przesiedleńców oraz pomoc i opiekę 
nad nimi12.

Przytoczony dekret z 7 maja 1945 r. i wcześniej wydana uchwała 
Rady Ministrów z 16 marca 1945 r. zobowiązywały PUR do tworze
nia sieci placówek na ziemiach zachodnich. W tym celu PUR 
przystąpił do wysyłania grup operacyjnych. Ponadto zajęto się 
organizacją etapowych punktów na granicy państwa, przeładunko
wych i docelowych. Zadaniem ich było zapewnienie repatriantom i 
przesiedleńcom wyżywienia, opieki lekarskiej oraz innych usług 
(wydawanie migrantom zapomóg pieniężnych i rzeczowych)13. Do 
współdziałania z PUR powołano wojewódzkie i powiatowe (miejskie) 
komitety przesiedleńcze, koordynujące działalność osadniczo-prze- 
siedleńczą administracji państwowej, samorządu, partii politycznych, 
organizacji społecznych i zawodowych14. PUR współpracował rów
nież z wymienionymi władzami i organizacjami15. W tym celu powo
łano odpowiednie referaty, między innymi wojskowy, za pośrednict
wem którego utrzymywano stały kontakt z władzami wojskowymi16.

PUR w swojej działalności miał poważne trudności kadrowe. 
Brakowało ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, którzy mogliby 
podjąć zatrudnienie w instytucji o uciążliwych warunkach pracy. W 
dodatku niskie uposażenie w stosunku do urzędników pracujących w 
innych działach administracji państwowej, powodowało fluktuację 
kadr. Na 80 pracowników Okręgowego Oddziału PUR w Koszalinie 
w październiku 1945 r. do innej i lepiej płatnej pracy odeszło 1717. Po
zostali nie zawsze wykazywali się należytą postawą moralną i właś
ciwym stosunkiem do pracy. Stwierdzano przypadki wykorzystywania 
zajmowanych stanowisk do przydzielenia sobie, krewnym i znajomym 
wartościowych obiektów poniemieckich. Wielu pracowników PUR 
nie miało dostatecznej wiedzy o przeszłości tych ziem, stosunkach na
rodowościowych i wszystko to negatywnie wpływało na jakość ich 
pracy18.

Dotkliwie również dawał się odczuć brak artykułów żywnościo
wych. Realizację przydziałów żywności dla PUR wykonano w grud
niu 1945 r. zaledwie w 20-50 %, w lutym 1946 r. 30-60 %, a w
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kwietniu 1946 r. 40-80 %19. Niedostatek żywności stwarzał okazję do 
licznych nadużyć. Oddzielny problem stanowił transport. W aktach 
tego resortu zachowały się liczne narzekania na nierytmiczne podsta
wianie wagonów, długie postoje w punktach etapowych, trudności z 
rozładowywaniem wagonów oraz rozwożeniem osadników do miejsc 
stałego zamieszkania20. Błędem byłoby jednak obarczać winą za ten 
stan tylko PUR.

Niezależnie od wspomnianych niedostatków w pracy PUR jego 
pracownicy dokładali starań, aby przewóz repatriantów i przesied
leńców mógł odbywać się w dobrych warunkach. W miarę potrzeby 
dążono do zapewnienia podróżującym pomocy lekarskiej i opieki sani
tarnej. Na stacjach postojowych, przeładunkowych, w punktach eta
powych przy większych stacjach kolejowych osadnicy otrzymywali 
ciepłą strawę dla siebie i żywność dla inwentarza żywego. Potrze
bującym udzielano niezbędnych zapomóg pieniężnych i pomocy w na
turze. Punkty etapowe, mające odpowiednie pomieszczenia, zapew
niały noclegi i wyżywienie na czas pobytu. Dla matek z dziećmi i star
ców wydzielano osobne pomieszczenia, pozostające pod opieką perso
nelu medycznego. Podczas pobytu w punkcie etapowym załatwiano 
migrantom wszelkie formalności związane z przydziałem gospodarstw 
i warsztatów pracy. Sporo wysiłku i zabiegów organizacyjnych 
wymagało zorganizowanie rozwożenia migrantów do miejsc osiedle
nia. Biura PUR udzielały osadnikom potrzebnych informacji, wyda
wały zaświadczenia upoważniające do bezpłatnych przejazdów kolejo
wych, zajmowano się pośrednictwem pracy, interweniowano w urzę
dach w sprawach, w załatwieniu których osadnicy mieli trudności. 
Placówki PUR interesowały się życiem osadników, łagodząc nierzad
ko spory między nimi. Szczególną opieką otaczano sieroty, dla któ
rych organizowano domy dziecka. Pamiętajmy, że PUR oprócz tego 
wykonywał zadania związane z wysiedlaniem ludności niemieckiej21.

Kierowanie procesem osiedleńczym wymagało współdziałania 
władz administracyjnych, organizacji społecznych i zawodowych. 
Mając to na uwadze Minister Administracji Publicznej wydał 
23 kwietnia 1945 r. okólnik w sprawie powołania na ziemiach daw
nych wojewódzkich i powiatowych (miejskich) komitetów przesiedleń
czych. Na ich czele stanąć mieli kierownicy administracji państwowej 
(wojewodowie, starostowie, burmistrzowie), a w ich skład wchodzili
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przedstawiciele partii politycznych, organizacji społecznych, PUR o- 
raz władz i urzędów działających na danym terenie22. Do zadań komi
tetów przesiedleńczych należało planowanie akcji przesiedleńczo- 
-osiedleńczej, koordynowanie działalności organizacji społecznych i 
władz państwowych, udzielanie pomocy PUR w prowadzeniu przesie
dleń, propagandy i werbunku chętnych do wyjazdu na ziemie odzy
skane23.

W połowie maja 1945 r. utworzony został Centralny Komitet 
Przesiedleńczy, w skład którego weszli przedstawiciele КС PPR, 
CKW PPS, Rady Naczelnej SL i SD, Centralnej Komisji Związków 
Zawodowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Zachodniego o- 
raz wielu organizacji młodzieżowych, społecznych i gospodarczych24. 
Dnia 31 maja 1945 r. opublikowana została odezwa Centralnego Ko
mitetu Przesiedleńczego, wzywająca chętnych do natychmiastowego 
wyjazdu na zachód25. Zgodnie ze wspomnianym zarządzeniem Minis
terstwa Administracji Publicznej przystąpiono do organizowania na 
ziemiach dawnych sieci wojewódzkich i powiatowych komitetów 
przesiedleńczych. Powstały one w okresie od końca kwietnia do końca 
maja 1945 r.26

W celu skoordynowania akcji osadniczo-przesiedleńczej z ziem 
dawnych z ziemiami odzyskanymi, Pełnomocnik Generalny dla Ziem 
Odzyskanych wydał 14 maja 1945 r. okólnik polecający utworzenie 
na ziemiach zachodnich okręgowych i obwodowych komitetów osied
leńczych przy urzędach pełnomocników rządu27. Na podstawie tego 
okólnika Ministerstwo Administracji Publicznej wydało 25 maja 
1945 r. instrukcję w sprawie powoływania i zasad działania komite
tów osiedleńczych. Główny akcent położono na potrzebę aktywnego 
współdziałania i kontroli przebiegu osadnictwa przez czynniki 
społeczne reprezentowane w komitetach przez różne organizacje. Ko
mitety miały kierować całokształtem spraw osiedleńczych przy pomo
cy już istniejących instytucji państwowych, a przede wszystkim Pań
stwowego Urzędu Repatriacyjnego28. W szczególności do zadań komi
tetów osiedleńczych należało udzielanie władzom realizującym zada
nia osiedleńcze czynnej pomocy w przejmowaniu transportów z osad
nikami, informowanie osadników o warunkach osiedleńczych, dopil
nowanie właściwego rozmieszczenia w terenie, wciągnięcie do 
współpracy miejscowego społeczeństwa29.
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Znacznie szerszych uprawnień udzielała komitetom osiedleńczym 
instrukcja Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych. Komi
tety osiedleńcze miały obok zadań wymienionych w przytoczonym o- 
kólniku sporządzać wykazy wolnych warsztatów pracy, dokonywać 
obliczeń chłonności osiedleńczej, tworzyć punkty odbiorcze dla przy
bywających osadników, rozmieszczać przybyłą ludność, udzielać 
wszelkiej pomocy, informować o miejscowych warunkach osiedleń
czych, wydawać akty przekazywania gospodarstw i innych warszta
tów pracy, poświadczać skierowania, składać sprawozdania z dzia
łalności30. Tak szeroko nakreślone zadania komitetów osiedleńczych 
zazębiały się z zadaniami realizowanymi przez PUR i inne władze 
zajmujące się osadnictwem. Komitety osiedleńcze jako organizacje 
społeczne miały działać poprzez odpowiednie wydziały i referaty w 
urzędach pełnomocników rządu.

Równolegle z organizacją komitetów osiedleńczych przystąpiono 
do tworzenia wydziałów i referatów osadnictwa przy okręgowych i 
obwodowych pełnomocnikach rządu RP. Miały one stać się organami 
wykonawczymi komitetów osiedleńczych. Dnia 28 maja 1945 r. Mi
nisterstwo Administracji Publicznej wydało instrukcję w sprawie or
ganizacji wspomnianych wydziałów i referatów osiedleńczych31. Do 
ich zadań należało: "przeprowadzenie zorganizowanej akcji osiedleń
czej na ziemiach odzyskanych przez planowe rozmieszczenie ludności 
napływowej", wprowadzenie osadników do wyznaczonych obiektów, 
opis przekazywanego mienia32, opracowywanie sprawozdań z akcji 
przesiedleńczej, utrzymywanie współpracy z Urzędem Pełnomocnika 
Generalnego dla Ziem Odzyskanych, wydawanie wytycznych w za
kresie polityki osiedleńczej na danym terenie, opieka nad repatrianta
mi i przesiedleńcami33. Wydziały i referaty osiedleńcze zobowiązano 
do nawiązania kontaktów z komitetami przesiedleńczymi w wojewó
dztwach centralnych i opracowania-wspólnie z PUR i komitetami o- 
siedleńczymi planu rozmieszczenia osadników w obwodach34.

Wydziały i referaty osiedleńcze przy urzędach pełnomocników 
rządu RP nie były w stanie w 1945 r. wypełniać nałożonych zadań. 
Skromna obsada kadrowa i brak pełnej stabilizacji w pracy samych 
urzędów uniemożliwiały prowadzenie w pełni efektywnej pracy w za
kresie spraw osiedleńczych. Z tych obiektywnych przyczyn PUR
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wykonywał w dalszym ciągu prace przypisane wydziałom i referatom 
osiedleńczym35.

Istotną rolę w osadnictwie, zwłaszcza w początkowym okresie, 
spełniały wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie, będące organami 
niezespolonymi, podlegające bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i 
Reform Rolnych36. Urzędy ziemskie w myśl wytycznych tego resortu 
stały się wyłącznym dysponentem gospodarstw poniemieckich i z tego 
tytułu należało do nich przydzielanie osadnikom gospodarstw w poro
zumieniu z PUR37.

Sprawne przeprowadzenie osadnictwa na ziemiach zachodnich 
wymagało koordynacji pracy władz centralnych, okręgowych i obwo
dowych. Dotychczasowe rozwiązania instytucjonalne nie zapewniały 
sprawnej organizacji i koordynacji poczynań w zasiedlaniu ziem za
chodnich. Tym należy tłumaczyć powołanie przez Radę Ministrów 
29 maja 1945 r. Midzyministerialnego Komitetu dla Spraw Przesied
lenia i Osadnictwa Ziem Odzyskanych. W jego skład weszli: Pełno
mocnik Generalny dla Ziem Odzyskanych, dwóch wiceministrów z 
Ministerstwa Administracji Publicznej i po jednym z ministerstw 
Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Informacji i Propa
gandy, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Aprowizacji i 
Handlu, Przemysłu, Skarbu, Oświaty38.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu 5 czerwca 1945 r. omawiano 
projekt uchwały Rady Ministrów w kwestii wzmożenia akcji przesied
leńczej. Przedstawiono stan przygotowań podległych resortów do pro
wadzenia tej akcji. Szczególną uwagę zwrócono na trudności komuni
kacyjne. W sprawie tej postanowiono zwrócić się do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Prezydium Rady Ministrów o spowodowanie 
przydzielenia przez wojskowe władze radzieckie odpowiedniej ilości 
taboru kolejowego dla potrzeb osiedleńczych39. Tematyka tego posie
dzenia i następnych wskazywała, że Komitet dążył do koordynowania 
przebiegu akcji przesiedleńczo-osiedleńczej i czuwania nad jej 
prawidłowym przebiegiem.

W celu dalszego usprawnienia akcji Rada Ministrów podjęła 
23 czerwca 1945 r. uchwałę, na mocy której mianowała wiceministra 
Administracji Publicznej, W.Wolskiego, Generalnym Komisarzem do 
Spraw Przesiedleńczych i Osiedleńczych. Został on uprawniony do 
powołania wojewódzkich komisarzy do spraw przesiedleńczych i
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osiedleńczych1'a  także do zasięgania opinii komisji porozumiewaw
czych partii i stronnictw politycznych w tych sprawach. Komisarze 
okręgowi otrzymali uprawnienia do powoływania komisarzy obwodo
wych, którym miały zostać podporządkowane władze administracji 
państwowej w sprawach przesiedleńczo-osiedleńczych40

W akcji przesiedleńczej wzięły udział liczne organizacje społeczne, 
wśród których aktywnością wyróżniał się Polski Związek Zachodni. 
Okręg poznański Związku kierował grupy osiedleńców na ziemie za
chodnie tuż za przesuwającym się na zachód frontem. Pierwsze grupy 
z Poznania do Szczecina zostały skierowane pod koniec kwietnia i na 
początku maja 1945 r. Podjęto również przygotowania do zorganizo
wania biur PZZ w okręgach i  obwodach na ziemiach zachodnich41. Za 
ich pośrednictwem informowano przybywających osadników o wa
runkach osiedleńczych, udzielano, w miarę posiadanych środków, po
mocy materialnej, załatwiano wiele spraw osadników, takich jak wy
stawianie zaświadczeń przesiedleńczych, biletów kolejowych, kiero
wanie przesiedleńców do określonych miejsc zamieszkania42. Biuro 
koszalińskie PZZ wydało we wrześniu 1945 r. 476 takich skierowań, 
w październiku około 600, w listopadzie 567, a w grudniu 227. W 
biurach PZZ przyjeżdżający osadnicy mogli znaleźć nocleg i opiekę43.

Aktywną działalność w organizowaniu osadnictwa wykazywał 
Związek Samopomocy Chłopskiej. Ws akcji osiedleńczej wzięły udział 
również jednostki wojska polskiego. Z « ich' inspiracji prowadzono 
odrębną formę osadnictwa, tzw. osadnictwo wojskowe, obejmujące 
początkowo 14 nadgranicznych powiatów położonych wzdłuż Odry i 
Nysy Łużyckiej. Dla potrzeb osadnictwa marynarki wojennej przy
dzielono 10 kilometrowy pas terenu przebiegający poza granicami 
miejscowości portowych44. W późniejszym czasie osadnictwo wojsko
we rozszerzono na całe ziemie zachodnie, a nieco wcześniej podpo
rządkowano je organizacyjnie władzom administracji państwowej45.

Osadnictwem w początkowym okresie zajmowały się liczne grupy 
operacyjne kierowane na ziemie zachodnie przez poszczególne minis
terstwa oraz centralne zarządy zawiadujące różnymi dziedzinami ży
cia Chcąc realizować swoje zadania musiały zająć się także osadnic
twem. W porozumieniu z zarządami miast lub delegaturami Tymcza
sowego Zarządu Państwowego zajmowano budynki mieszkalne, w 
których osiedlano pracowników46. Instytucją wiodącą w osadnictwie
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miejskim był Zarząd Miejski, który za pośrednictwem wydziałów 
(referatów) wprowadzał osadników do mieszkań, przydzielał im war
sztaty pracy, zabezpieczał pozostawione przez Niemców mienie47.

Działalnością osiedleńczą zajmowały się różne partie i stronnictwa 
polityczne, których komitety spełniały niekiedy rolę punktów etapo
wych, tutaj znajdowano często nocleg i wyżywienie. Nadto prowadzo
no działalność propagandową w zakresie spraw osiedleńczych, inter
weniowano u władz osiedleńczych w przypadkach stwierdzenia 
nieprawidłowości lub nadużyć ze strony władz odpowiedzialnych za 
przebieg akcji osiedleńczej. W realizacji osadnictwa miejskiego brały 
udział organizacje młodzieżowe i związki zawodowe. Powołanie wielu 
instytucji osiedleńczych i organizacji społecznych zaangażowanych w 
proces osiedleńczy, wynikało z przyjętej koncepcji zasiedlania, zakła
dającej udział w osadnictwie wszystkich, jak często podkreślano, 
"twórczych sił narodu".

Istnienie wielu instytucji do realizacji zasiedlania ziem zachodnich, 
przy braku wyraźnego podziału kompetencji sprawiało, że występo
wała wielotorowość poczynań i brak koordynacji. Musiało to nega
tywnie wpływać na przebieg akcji osiedleńczej. Dochodziło do licz
nych nieporozumień i zatargów w dysponowaniu mieniem poniemiec
kim. Zdarzało się, że do określonego obiektu rościło pretensje kilka 
różnych urzędów i instytucji. Najwięcej nieporozumień powodowały 
przydziały mieszkań, warsztatów rzemieślniczych, sklepów i innych48.

Opisany niedowład organizacyjny i chaos w dziedzinie zasiedlania 
ziem zachodnich był dostrzegany przez władze centralne i terenowe. 
W piśmie wysłanym 24 kwietnia 1945 r. przez Biuro Ziem Zachod
nich do Ministerstwa Administracji Publicznej pisano: "Obecnie ist
nieje na tym polu daleko posunięte rozproszenie nieskoordynowanych 
wysiłków. Te same prace teoretyczne i praktyczne podejmowane są 
równolegle przez różne komórki administracji publicznej i organizacje 
społeczne"49. Ten stan - zdaniem Biura Ziem Zachodnich - prowadził 
do marnotrawstwa środków, chaosu, a co za tym idzie do opóźniania 
przebiegu osadnictwa. Na negatywne skutki braku rozgraniczenia 
kompetencji władz osiedleńczych zwrócił uwagę na posiedzeniu 
21 czerwca 1945 r. Międzyministerialny Komitet dla Spraw Przesied
lenia i Osadnictwa Ziem Odzyskanych. Opowiedział się on za
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powołaniem organu koordynującego i odpowiedzialnego za prawidło
we przeprowadzenie akcji osiedleńczej50.

Na potrzebę szybkiej reorganizacji władz zajmujących się osadnic
twem zwracał uwagę profesor K.Dobrowolski na I Sesji Rady 
Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. Jego zdaniem: "wszy
stkie agendy związane z osadnictwem, jak rejestracja i selekcja osad
ników, transport, przydział zajęć i warsztatów pracy, akcja pomocy 
materialnej, akcja kredytowa itp. mogą być scentralizowane w jednej 
instytucji i poddane jednemu kierownictwu", dodając również, że 
"jakakolwiek dwutorowość władzy musi się odbić niekorzystnie na 
przebiegu osadnictwa"51.

Władze państwowe zainteresowane były sprawnym przebiegiem 
osadnictwa. Przeprowadzono odpowiednie zmiany organizacyjne w 
zarządzaniu ziemiami zachodnimi. Przyczyniła się do tego również 
postępująca centralizacja wokół jednego ośrodka dyspozycyjnego, 
którym początkowo był Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem 
Odzyskanych, kierowany przez E. Ochaba52. Dążąc do skupienia 
wszystkich agend, zajmujących się zagadnieniami ziem odzyskanych 
w resorcie administracji publicznej, podporządkowano temu minister
stwu Polski Związek Zachodni, Państwowy Urząd Repatriacyjny, 
Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych53. Rolę koordynatora 
spełniał Międzyministerialny Komitet dla Spraw Przesiedlenia i 
Osadnictwa Ziem Odzyskanych. Niemniej jednak obok działań zmie
rzających do skoordynowania działalności osiedleńczej występowały 
objawy świadczące o rozproszeniu sił i środków. Powoływano coraz 
to nowe instytucje i urzędy, które włączały się do działalności osied
leńczej. Powodowało to, że wielotorowość poczynań w osadnictwie 
zachowywała swoją aktualność jeszcze przez dłuższy czas.

W osadnictwie w 1945 r. dominował czynnik społeczny nad pań
stwowym. Udział władz państwowych w osadnictwie w pierwszych 
miesiącach po zakończeniu wojny ograniczał się przede wszystkim do 
działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Dekret ustalający 
kompetencje PUR, ujmował je bardzo szeroko. Wszystko wskazywało 
na to, iż urząd ten miał stać się instytucją państwową o wiodącej roli 
w przesiedleniach i repatriacji. Jednak ogromne trudności transporto
we, aprowizacyjne, finansowe, kadrowe spowodowały, że PUR nie 
mógł im sprostać. Brakowało też współpracy z innymi władzami i
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urzędami (centralnymi i terenowymi) zajmującymi się osadnictwem. 
Niezależność PUR powodowała w tych warunkach ograniczenie moż
liwości jego działania54.

Poza PUR żadna inna instytucja państwowa w 1945 r. nie 
odegrała znaczącej roli w procesie przesiedleńczo-osiedleńczym. W 
tych warunkach główny ciężar prowadzenia osadnictwa spoczywał na 
organizacjach społecznych, które nie mogły sprostać wszystkim zada
niom. Rajmund Buławski uznał ten stan za niepożądany i zapropo
nował zmianę: 'Należy odrzucić dotychczasowy porządek rzeczy: nie 
organizacje społeczne powinny przeprowadzać osadnictwo przy po
mocy państwa, lecz organa państwowe przy współudziale organizacji 
społecznych (...) Należy stworzyć aparat władz osiedleńczych obej
mujący wszystkie szczeble administracji państwowej i przeprowa
dzający akcję według z góry ustalonego planu; z czynnika społeczne
go należy korzystać jak najobficiej, jednak jedynie w charakterze 
pomocniczym"55. Postulat ten należy uznać za słuszny, bowiem trudno 
sobie wyobrazić, aby takie zadanie mogły wykonywać jedynie organi
zacje społeczne.

Organizowanie aparatu władz osiedleńczych - zdaniem R.Buław- 
skiego - należało rozpocząć od stworzenia centralnego ośrodka 
skupiającego całokształt spraw przesiedleńczo-osiedleńczych. Biuro 
Ziem Zachodnich i Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem 
Odzyskanych do końca swego istnienia nie uzyskały uprawnień 
pozwalających na rozwinięcie szerszej działalności. Roli koordynu
jącej w osadnictwie nie mogło spełniać Biuro Studiów Osadniczo- 
-Przesiedleńczych i Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyska
nych, które były placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi56. 
Za stworzeniem centralnego ośrodka opowiadały się również władze, 
instytucje oraz osoby prywatne. Postulat ten zawierano w 
memoriałach i listach kierowanych do władz i urzędów państwowych. 
Za utworzeniem centralnego organu, który zająłby się całokształtem 
spraw związanych z zarządzaniem ziemiami odzyskanymi opowie
działy się PPR, PPS i SD. Opinię taką podzielało także Stronnictwo 
Pracy, działacze PZZ, członkowie RNdZZO57.

, Kwestia ta stanęła na porządku obrad Rządu Tymczasowego RP 
12 czerwca 1945 r. Zajęła się nim także Krajowa Rada Narodowa na 
posiedzeniu VIII Sesji 21 lipca 1945 r. Na tym posiedzeniu uznano za
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potrzebne powołanie organu centralnego do kierowania problema
tyką ziem zachodnich oraz wysunięto wniosek o powołanie Minister
stwa Repatriacji i Osadnictwa. Wniosek ten został odesłany do roz
patrzenia przez Komisję Repatriacyjną KRN58. Wobec przedłużają
cych się prac przygotowawczych nad powołaniem takiego minister
stwa Prezes Rady Ministrów, Edward Osóbka-Morawski, wystąpił 
4 października 1945 r. z pismem skierowanym do Ministra Admini
stracji Publicznej, polecającym niezwłoczne podjęcie stosownych kro
ków w celu skupienia akcji osiedleńczej w jednym centralnym organie 
i zespolenia władz osiedleńczych z władzami administracyjnymi59.

Sprawa utworzenia nowego resortu miała także aspekt polityczny. 
Na czele ministerstw Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i 
Reform Rolnych stali działacze PSL: Władysław Kiemik i Stanisław 
Mikołajczyk. Przede wszystkim resorty te zainteresowane były zie
miami zachodnimi. Wzrost aktywności środowisk opozycyjnych, sku
pionych wokół PSL, sprawił, że PPR uznała za celowe wzmożenie 
walki politycznej z tym stronnictwem. Na plenum КС PPR w paź
dzierniku 1945 r. podjęto w tej sprawie decyzje polityczne. Sprowa
dzały się one między innymi do powołania nowego resortu dla ziem 
odzyskanych i objęcie w nim kierownictwa przez działacza PPR. Tego 
rodzaju wytyczne zmierzały do ograniczenia wpływów PSL przy jed
noczesnym wzmocnieniu pozycji PPR60.

Projekt dekretu o utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
został przedstawiony na posiedzeniu Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej 18 października 1945 r. Spotkał się z ostrym sprzeciwem 
przedstawicieli PSL w rządzie, którzy upatrywali w nim nie bez 
słuszności, uszczuplenia kompetencji resortów kierowanych przez 
członków PSL61. W zamieszczonym artykule na łamach "Chłopskiego 
Sztandaru" z 21 października 1945 r. pisano: "przeprowadzić osadnic
two może tylko jeden gospodarz, a jest nim minister Rolnictwa i 
Reform Rolnych", natomiast osadnictwo miejskie i fabryczne powinno 
przeprowadzić Ministerstwo Administracji Publicznej przy pomocy 
PUR, związków zawodowych i organizacji kupiectwa polskiego62. Mi
mo sprzeciwu PSL projekt dekretu stanął ponownie na posiedzeniu 
Rady Ministrów 25 października 1945 r. Ostatecznie został uchwalo
ny 13 listopada 1945 r. Postulat w tej sprawie do prezydenta KRN 
skierował W.Kiemik. Nie zmieniło to podjętej przez rząd decyzji;
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dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia, czyli 27 XI 1945 r.bJ 
Uchwałą Rady Ministrów z 23 listopada 1945 r. na stanowisko Minis
tra Ziem Odzyskanych powołano sekretarza generalnego PPR, 
W.Gomułkę, pełniącego jednocześnie obowiązki wicepremiera. Ozna
czało to podkreślenie rangi i znaczenia tych zagadnień oraz umożli
wiało nowo powołanemu ministerstwu wpływ na inne resorty w ich 
działalności na ziemiach odzyskanych oraz ograniczenie wpływu PSL 
na życie publiczne64.

Z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych i przejęciem ca
łokształtu tych zagadnień przez jeden ośrodek dyspozycyjny nastąpiła 
likwidacja poczynań osiedleńczych różnych władz i organizacji. Poza 
zasięgiem działania nowego resortu pozostawały sprawy wynikające z 
podległości Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Żeglugi65. Utwo
rzenie tego resortu potraktowano - jak pisał R Buławski - "jako waż
ny krok naprzód na drodze uzdrowienia stosunków na dzikim zacho
dzie". Było także zapowiedzią powołania do życia terenowych władz 
osiedleńczych66.

Do zakresu działania MZO należało:
a. opracowywanie wytycznych polityki państwa na ziemiach odzyska

nych, planu ich zagospodarowania i czuwanie nad jego wykona
niem,

b. przeprowadzenie planowej akcji osiedleńczej,
c. zaopatrywanie ludności,
d. zarząd mieniem poniemieckim,
e. administrowanie ziemiami odzyskanymi, przy czym do obowiązków 

Ministra Ziem Odzyskanych należały wszystkie sprawy poza będą
cymi w gestii Ministra Administracji Publicznej,

f. koordynowanie lub inicjowanie działalności innych ministerstw i 
podległych im organów na ziemiach odzyskanych67.
W całokształcie zadań tego resortu sprawy osiedleńcze zajmowały 

pozycję najważniejszą. W MZO problemami osiedleńczymi zajmował 
się Departament Osiedleńczy, w ramach którego wydzielono począt
kowo 4 wydziały: osadnictwa wiejskiego; osadnictwa miejskiego; ali
mentacji (zajmujący się między innymi pomocą rzeczową i kredytową 
dla osadników); ogólny68. Struktura organizacyjna Departamentu 
Osiedleńczego nie miała cech stabilnych i ulegała zmianom w zależ
ności od potrzeb. Dnia 15 stycznia 1946 r. utworzono w dotychczaso
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wym departamencie osiedleńczym wydział osadnictwa wojskowego, 
który czuwał nad osiedlaniem zdemobilizowanych żołnierzy i zapew
nieniem im pomocy. Wydział ten po zakończeniu masowej demobili
zacji został rozwiązany (1 marca 1947 r.). Podobnie uczyniono z 
wydziałem alimentacji i powstałym nieco później wydziałem opieki 
nad osadnikami, które zostały zlikwidowane w 1947 r.69 Z chwilą roz
poczęcia uwłaszczenia, zarówno rolnego jak i nierolniczego, powołano 
do tych prac Delegata Akcji Uwłaszczenia Rolnego i Delegata Akcji 
Uwłaszczenia Nierolniczego. Delegaci podlegali bezpośrednio Minist
rowi Ziem Odzyskanych, zaś służbowo dyrektorowi departamentu 
osiedleńczego70.

Departament Osiedleńczy należał w strukturze MZO do najbar
dziej rozbudowanych i skupiał całość spraw związanych z polityką 
ludnościową, takich jak osadnictwo, wysiedlenie ludności niemieckiej, 
weryfikacja ludności autochtonicznej, określenie założeń polityki rol
nej, uwłaszczeniowej71. Dekret z 13 listopada 1945 r. o zarządzie 
Ziem Odzyskanych dotychczasowe uprawnienia Ministra Admini
stracji Publicznej, w tym i osiedleńcze, przekazał Ministrowi Ziem 
Odzyskanych. Temu resortowi podporządkowano PUR, który dotych
czas podlegał Ministerstwu Administracji Publicznej. Natomiast 
oddziały terenowe PUR pozostawały nadal niezcspolone z admini
stracją ogólną. Do kwietnia 1946 r. Departament Osiedleńczy MZO 
nie miał własnego aparatu terenowego. Do tego czasu rolę aparatu 
wykonawczego spełniały placówki PUR, a także częściowo inspekto
raty osadnictwa wojskowego, utworzone rozkazem Naczelnego Do
wództwa Wojska Polskiego nr 111 z 18 czerwca 1945 r., jak również 
okręgowi i obwodowi pełnomocnicy rządu72.

Brak podległego Ministerstwu Ziem Odzyskanych aparatu wyko
nawczego utrudniał resortowi bardziej kompleksowe i szczegółowe 
zajęcie się sprawami osiedleńczymi. Istniejąca sytuacja była nie
korzystna, powodowała spory i zatargi na tle kompetencyjnym. Dążąc 
do uporządkowania i prawidłowej realizacji zadań osiedleńczych 
MZO czyniło starania o zorganizowanie w terenie swojego aparatu 
wykonawczego do spraw osadnictwa przy administracji ogólnej I i II 
instancji73. Starania te zostały uwieńczone sukcesem.

Na mocy zarządzenia ministrów Ziem Odzyskanych i Administra
cji Publicznej z 29 marca 1946 r. utworzone zostały wydziały i
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referaty osiedleńcze w urzędach administracji ogólnej na ziemiach od
zyskanych, z wyjątkiem urzędów wojewódzkich w Bydgoszczy i Bia
łymstoku, gdzie nie przewidywano tworzenia wydziałów osiedleń
czych74. W ten sposób ukształtowana została zasadnicza struktura, w 
której naczelną władzą osiedleńczą (III instancji) był Minister Ziem 
Odzyskanych, władzą osiedleńczą II instancji - wojewoda, a I instancji 
- starosta. Organem wykonawczym Ministra Ziem Odzyskanych 
został Departament Osiedleńczy MZO, wojewodów - wydziały osied
leńcze, starostów - referaty osiedleńcze75.

Wydziały i referaty osiedleńcze przejęły następujące sprawy7:
1. zbieranie danych dotyczących liczby, rodzaju i stanu używalności, 

lub zagospodarowania warsztatów (nie obsadzonych) oraz liczby 
warsztatów nadających się do natychmiastowego uruchomienia i 
obsadzenia;

2. wysuwanie wniosków w sprawie realizacji potrzeb warunkujących 
dalsze osadnictwo, zwłaszcza na terenach nie zniszczonych wsku
tek wojny i w gospodarstwach zdewastowanych, z uwzględnieniem 
pierwszeństwa osadników w tych zawodach, które są niezbędne dla 
pełnego zagospodarowania ziem odzyskanych i osiedlonej już 
ludności;

3. planowe rozmieszczenie w terenie przybywających osadników za
leżnie od ich kwalifikacji zawodowych i potrzeb gospodarczych 
terenu;

4. przekazywanie osadnikom w użytkowanie za pośrednictwem PUR 
poniemieckich gospodarstw i innych nieruchomości przeznaczo
nych na cele osadnictwa;

5. opiniowanie wniosków osadników o przydział lokali handlowych i 
obiektów przemysłowych, współdziałanie z władzami państwowy
mi i samorządowymi w ich przydziale;

6. nadzór i kontrola władz kwaterunkowych w miastach i osiedlach 
fabrycznych;

7. stawianie wniosków co do form i zakresu pomocy dla osadników;
8. udzielanie dyrektyw Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu o ko

lejności uwzględniania zgłoszeń osadników o przydział poniemiec
kiego mienia ruchomego;

9. przeprowadzenie weryfikacji dotychczasowego osadnictwa pod 
względem legalności i celowości użytkowania przydzielonych
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poniemieckich obiektów mieszkalnych, niezależnie od tego, jaka 
władza dokonała przydziału;

10.wykonywanie czynności przygotowawczych do nadania tytułów 
własności osadnikom na użytkowane przez nich nieruchomości po
niemieckie;

11. inicjowanie i koordynowanie działalności innych władz i urzędów 
zajmujących się osadnictwem76.
Nowo powołane wydziały i referaty osiedleńcze, działające w 

strukturze organizacyjnej urzędu pełnomocników rządu, uzyskały do
ść duży zakres uprawnień we współpracy z władzami niezespolonymi, 
z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym, okręgowymi i obwodowy
mi urzędami ziemskimi, Tymczasowym Zarządem Państwowym, a po 
jego likwidacji z urzędami likwidacyjnymi77. Z myślą o usprawnieniu 
współpracy pomiędzy wydziałami i referatami osiedleńczymi a PUR 
podporządkowano tę instytucję władzom administracyjnym szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego, odpowiedzialnym za planowe przepro
wadzenie akcji osiedleńczej78. Równocześnie ograniczono rolę PUR w 
działalności osiedleńczej do transportu osiedleńców i opieki nad nimi. 
Z uwagi na to, iż nie od razu można było powołać wydziały i referaty 
osiedleńcze, przez pewien czas placówki PUR wykonywały także za
dania przewidziane dla władz osiedleńczych I i II stopnia79.

Zarządzenie ministrów Ziem Odzyskanych oraz Administracji Pu
blicznej z 29 marca 1946 r., powołujące przy okręgowych i obwodo
wych pełnomocnikach rządu wydziały i referaty osiedleńcze, 
zlikwidowało zarazem komitety osiedleńcze80. Znacznie wcześniej, 
jesienią 1945 r. zaprzestały działalności komitety przesiedleńcze na 
"ziemiach dawnych". Na podstawie okólnika nr 2 MZO z 15 stycznia 
1946 r. zlikwidowano stanowiska instruktorów akcji osiedleńczej przy 
urzędach pełnomocników okręgowych i obwodowych na ziemiach 
odzyskanych81 oraz komitety, komisje i organizacje zajmujące się do
tychczas osadnikami.

Działalność osiedleńczą na ziemiach odzyskanych oprócz PUR 
kontynuowało nadal Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych w 
Krakowie, Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, Insty
tuty: Zachodni, Śląski, Bałtycki. Jesienią 1946 r. na mocy uchwały 
Rady Ministrów z 26 września 1946 r. powołano Komitet do Spraw 
Propagandy Zagranicznej, nazwany następnie Komitetem do Spraw
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Zagranicznych Ziem Odzyskanych. Komitet stanowił jednostkę orga
nizacyjną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przygotowującą mate
riały na konferencję pokojową, prowadził działalność wydawniczą i 
propagandową. Komitet współpracował ze środkami masowego prze
kazu, instytucjami i instytutami badawczymi82.

W wyniku dokonanych zmian w organizacji władz osiedleńczych 
odpowiedzialność za sprawny przebieg osadnictwa przejęły władze 
państwowe. Kolidowało to z uchwałą Komisji Osadnictwa Wiejskiego 
i Komisji Osadnictwa Miejskiego RNdZZO podjętą na wsólnym po
siedzeniu 6 marca 1946 r. Wynika w niej, że wyżej wymienione komi
sje "uważają za konieczne, ażeby w realizacji akcji osiedleńczej na 
Ziemiach Odzyskanych zapewnić większą rolę organizacjom spo
łecznym, zwłaszcza typu samorządowego, w skład których powinni 
wchodzić przede wszystkim przedstawiciele samorządu gospodarcze
go, zawodowego oraz przedstawiciele zainteresowanych grup osad
niczych"83. Uchwała ta dowodzi nieznajomości przeprowadzanych re
organizacji we władzach osiedleńczych i nie najlepszej współpracy z 
władzami administracyjnymi84.

Zaprzestanie działalności komitetów osiedleńczych i organizacji 
społecznych nie oznaczało całkowitego wyeliminowania z osadnictwa 
czynnika społecznego. W celu wspomożenia pracy administracji osie
dleńczej, na mocy uchwały Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 
29 marca 1946 r., zostały powołane w radach narodowych okręgowe, 
obwodowe i gminne komisje osiedleńcze85. Powołanie rad narodowych 
przeciągnęło się na ziemiach zachodnich do końca 1946 r., w związku 
z czym komisje rozpoczęły pracę ze znacznym opóźnieniem. W skład 
komisji osiedleńczych wchodzili członkowie rad narodowych z głosem 
stanowiącym oraz z głosem doradczym przedstawiciele komisji poro
zumiewawczych partii i stronnictw politycznych, organizacji 
społecznych, kulturalnych, związków zawodowych, samorządu gospo
darczego, okręgów wojskowych, wydziałów i referatów osiedleń
czych, urzędów ziemskich, Związku Samopomocy Chłopskiej i Pol
skiego Związku Zachodniego86.

Do zadań komisji osiedleńczych należało:
1. udzielanie pomocy PUR w zakresie transportu lokalnego, przygoto

wania pomieszczeń oraz wyżywienia dla przybywających osadni
ków, jak również dla inwentarza żywego;
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2. roztoczenie opieki nad osiedlonymi;
3. kontrolowanie rozmieszczenia osadników z uwzględnieniem kwa

lifikacji zawodowych podanych w oświadczeniach przesiedleń
czych;

4. prowadzenie akcji uświadamiającej i informacyjnej wśród osadni
ków o miejscowych warunkach osiedleńczych, ludnościowych, 
gospodarczych;

5. utrzymanie stałych kontaktów z gminą na ziemiach dawnych, która 
objęła patronat nad wybraną gminą na ziemiach odzyskanych lub 
inicjowanie nawiązania takich kontaktów;

6. organizowanie wspólnie z zarządem gminy pomocy osiedleńcom w 
zakresie bezpieczeństwa i potrzeb gospodarczych;

7. wysuwanie wniosków i wydawanie opinii w sprawie przydziału 
warsztatów pracy, inwentarza żywego i martwego, rozdziału zbóż, 
kredytów pieniężnych i materiałów budowlanych;

8. uczestniczenie w pracach organów weryfikujących stan mienia po
niemieckiego w osadnictwie wiejskim i miejskim;

9. organizowanie ochrony pustych mieszkań, gospodarstw i innych 
warsztatów pracy;

10.wnioskowanie w sprawie akcji osiedleńczej oraz pomocy osadni
kom; . v

11.przygotowywanie wniosków lub projektów uchwał na posiedzenia 
rad w sprawach osiedleńczych87.
Z zadań, jakie miały do spełnienia komisje osiedleńcze, wynika, iż 

miały one znaczne uprawnienia w nadzorze, udzielaniu pomocy osad
nikom, uczestnictwie w sprawiedliwym przydziale obiektów, rozdziale 
dostaw z UNRRA i innych. W praktyce komisje osiedleńcze nie za
wsze potrafiły korzystać z uprawnień. Często wynikało to z niewłaś
ciwej pracy rad i ich komisji. Uzupełnieniem czynnika społecznego 
były komisje porozumiewawcze partii i stronnictw politycznych, któ
rych rola z chwilą powołania rad narodowych zmalała i ukierunkowa
na została bardziej na sprawy polityczne.

Po przeprowadzonej reorganizacji władz osiedleńczych nie od razu 
udało się wyeliminować liczne animozje między referatami osiedleń
czymi a urzędami ziemskimi, które nadal utrzymały prawo obsadza
nia gospodarstw i niechętnie z nich rezygnowały88. Taki stan 
utrzymywał się do końca 1946 r. Na mocy dekretu Rady Ministrów z
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12 sierpnia 1946 r. urzędy ziemskie uległy likwidacji89, po czym na 
podstawie zarządzenia wykonawczego ministrów: Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z 24 sty
cznia 1947 r. urzędy ziemskie zostały jako działy i referaty rolnictwa 
włączone do administracji ogólnej90.

Po likwidacji urzędów ziemskich główną rolę w procesie osied
leńczym sprawowały wydziały i referaty osiedleńcze. Pozostał w dal
szym ciągu PUR, ale o węższym zakresie kompetencji91. Po zakończe
niu repatriacji z ZSRR i ustaniu masowych ruchów przesiedleńczych 
z ziem dawnych PUR przystąpił do likwidacji punktów etapowych 
(sanitarnych i innych) i zmniejszania zatrudnienia92. W pozostających 
jeszcze komórkach ograniczał zakres kompetencji i przystosowywał 
strukturę organizacyjną do zmieniających się potrzeb93. Taki kierunek 
działań był zgodny z okólnikiem MZO nr 26/47 z 12 kwietnia 
1947 r., w którym jeszcze raz podkreślono, że rola PUR na ziemiach 
odzyskanych powinna ograniczyć się do prowadzenia technicznej stro
ny przesiedleń, a w szczególności do przemieszczania ludzi i mienia 
do wskazanych miejscowości, rozładowywania transportów oraz za
pewnienia pomieszczeń i wyżywienia w punktach etapowych94.

Przekazywanie przez PUR referatom i wydziałom osiedleńczym 
dotyczczasowych uprawnień napotykało trudności. Władze osiedleń
cze województwa wrocławskiego i szczecińskiego niechętnie je przej
mowały od PUR. W piśmie Delegata Biura Kontroli przy Prezydium 
KRN skierowanym do Ministerstwa Ziem Odzyskanych w maju 
1947 r. zwracano uwagę, iż administracja osiedleńcza odmawia prze
jęcia żądań osiedleńczych od PUR, tłumacząc się brakiem personelu i 
przepisów wykonawczych95. Podobna sytuacja była również w 
pozostałych województwach na ziemiach odzyskanych. PUR nalegał 
na jak najszybsze przekazanie odebranych mu kompetencji, a władze 
administracji - ogólnej nie wykazywały, chęci przejmowania ich96. W 
związku z tym władze centralne w licznych pismach kierowanych do 
władz terenowych przypominały im o konieczności przestrzegania wy
danych zarządzeń rozdzielających'kompetencje osiedleńcze pomiędzy 
PUR a referaty i wydziały osiedleńcze.

Na mocy zarządzenia ministrów Administracji Publicznej oraz 
Ziem Odzyskanych z 24 lutego 1948 r. referaty i wydziały osiedleńcze 
miały przejąć od PUR wszystkie sprawy dotychczas załatwiane przez
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te placówki. W szczególności władze osiedleńcze administracji ogólnej 
miały przejąć:
1. statystykę i ewidencję obiektów osiedleńczych oraz planowania 

osiedleńczego,
2. przydział obiektów rolnych i nierolniczych,
3. prowadzenie spraw biurowych komisji osadnictwa rolnego, inspek

torów akcji uwłaszczeniowej i innych akt związanych z akcją 
osiedleńczą prowadzoną przez PUR97.
Zgodnie z przytoczonym zarządzeniem PUR przekazywał sukce

sywnie swoje uprawnienia wydziałom i referatom osiedleńczym i rów
nocześnie zmniejszał stan kadrowy placówek. Po przekazaniu kompe
tencji, oddziały PUR przekształcono w inspektoraty, a zwolnieni z 
pracy wykwalifikowani pracownicy PUR zostali zatrudnieni w refera
tach osiedleńczych98.

W osadnictwie nierolniczym nie można pominąć działalności osie
dleńczej prowadzonej przez różnych pracodawców. Jednym z najwięk
szych było Ministerstwo Przemysłu, na którym spoczywał obowiązek 
uruchomienia zakładów na ziemiach odzyskanych. W celu przeprowa
dzenia planowego, szybkiego uruchomienia zakładów prze
mysłowych i włączenia ich do gospodarki narodowej, powołano 
zarządzeniem Ministra Przemysłu z 10 września 1945 r. biura i refe
raty mobilizacji sił roboczych przy zarządach przemysłowych, zjed
noczeniach i zakładach wydzielonych. Komórki te podlegały bezpo
średnio Wydziałowi Migracji w Departamencie Kadr i Szkolenia w 
resorcie przemysłu. Do ich zadań należało opracowanie planów zatru
dnienia fachowców i robotników dla poszczególnych gałęzi przemysłu 
na ziemiach zachodnich, prowadzenie werbunku i przenoszenie perso
nelu administracyjnego i robotników z ziem dawnych do zakładów 
przemysłowych na ziemiach odzyskanych. Zadanie to realizowano 
najczęściej poprzez wydzielenie z zakładu macierzystego w Polsce 
centralnej części kadry i skierowanie jej do pracy w podobnych 
zakładach99. Werbowaniem i kierowaniem specjalistów na ziemie od
zyskane zajmowały się resorty; urzędy centralne i okręgowe. Całością 
zagadnień kadrowych w szkolnictwie ziem zachodnich zajmowało się 
specjalnie powołane w resorcie oświaty Biuro dla Ziem Odzyskanych. 
Podobne prace wykonywały dyrekcje okręgowe: Kolei Państwowych,
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Lasów Państwowych, Poczt i Telegrafów na ziemiach dawnych, które 
wysyłały ekipy fachowców do pracy na ziemiach zachodnich100.

Dla ułatwienia pracy Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
zorganizowało z inicjatywy MZO Centralę Clearingu Pracy, która 
przystąpiła do wydawania specjalnego biuletynu informacyjnego za
wierającego zestawienie wolnych miejsc pracy na ziemiach odzyska
nych z podaniem wysokości wynagrodzenia i warunków mieszkanio
wych. Zestawienia sporządzano na podstawie zarejestrowanych przez 
urzędy zatrudnienia wolnych miejsc pracy. Ustalenie zapotrzebowania 
należało do zakładów pracy. Odpowiednich kandydatów do pracy 
kierowała centrala danego zakładu (jeśli istniała - S.Ł.) lub urzędy za
trudnienia na ziemiach dawnych. Prowadzono również szkolenia sił 
niewykwalifikowanych101. Do władz osiedleńczych na ziemiach zacho
dnich należało zapewnienie mieszkań przybywającym pracownikom. 
Ich przydział odbywał się indywidualnie lub za pośrednictwem zakła
dów pracy posiadających mieszkania służbowe102.

Ważną rolę w clearingu pracy (pośrednictwie pracy) spełniały u- 
rzędy zatrudnienia przy zarządach miejskich na ziemiach odzyska
nych. Rejestrowały one wolne miejsca pracy, zgłaszały zapotrzebowa
nia, podawały do wiadomości publicznej informacje o wolnych miejs
cach pracy oraz prowadziły na ziemiach dawnych werbunek kandy
datów. Zajmowano się także kierowaniem zgłaszających się do zakła
dów pracy zainteresowanych zatrudnieniem pracowników103.

Osadnictwo rzemieślników, kupców, wykonujących wolne zawody 
należało do kompetencji samorządu zawodowo-gospodarczego, a 
zwłaszcza do izb: Rzemieślniczych, Przemysłowo-Handlowych, Le
karskich, Farmaceutycznych. Izby grupujące poszczególne zawody 
ustalały zapotrzebowanie na specjalistów, zbierały dane o placówkach 
handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych, obiektach służby zdro
wia, określały potrzeby pomocy technicznej dla powstających placó
wek. Wymagało to ustalenia zasad współpracy tych izb na ziemiach 
dawnych z ich odpowiednikami na ziemiach odzyskanych oraz 
władzami administracji osiedleńczej. Dzięki tej współpracy możliwe 
było zorganizowanie clearingu pracy w grupach rzemieślników, kup
ców i wolnych zawodów104.

Kierowanie na ziemie zachodnie przez jednostki samorządu gospo
darczego w Polsce centralnej kandydatów do pracy w różnych
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zawodach napotykało na poważne trudności. Wynikały one z deficytu 
kadrowego i ogromnych potrzeb w całej Polsce. Władze, które zatrud
niały pracowników wolnych zawodów, były niezależne od władz osie
dleńczych. W działalności osiedleńczej istniała potrzeba współpracy z 
wszystkimi zainteresowanymi władzami i samorządem gospodar
czym105.

Najistotniejsze zmiany w administracji osiedleńczej ziem odzys
kanych nastąpiły w 1948 r. Wiązać je należy z osłabieniem tempa 
procesu osiedleńczego i z sytuacją polityczną, choć wówczas o tym 
wyraźnie nie mówiono. Dnia 15 czerwca 1948 r. rozwiązano Biuro 
Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, a wraz z nim przestała istnieć 
Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. W.Wolski, 
zapowiadając na VI Sesji Rady rozwiązanie BSOP, wskazał na 
zachodzącą integrację ziem odzyskanych z resztą kraju. Stwierdził 
również: "Ten rodzaj spraw, najzupełniej zresztą oczekiwany, rodzi o- 
becnie konieczność zmiany w organizacyjnym usytuowaniu Rady 
Naukowej, gdyż w tych warunkach jej istnienie przy MZO winno być 
uznane za organizacyjnie niewłaściwe, niecelowe"106. Nie przeko
nująca to argumentacja, zważywszy iż rezultaty integracji społeczno- 
-gospodarczej ziem odzyskanych z resztą kraju odbiegały od oceny 
przedstawianej przez rząd.

W dniu 30 marca 1948 r. zapadła decyzja o likwidacji 30 czerwca 
1948 r. Komitetu do Spraw Zagranicznych Ziem Odzyskanych107. Z 
kolei 31 majà" 1948" r. podjęto decyzję o połączeniu Instytutu 
Śląskiego,5 Mazurskiego i Bałtyckiego z Instytutem Zachodnim w 
Poznaniu108.’Przystąpiono do rozwiązywania agend podporządkowa
nych Ministerstwu Ziem Odzyskanych,. kierowanemu nadal przez 
W.Gomułkę. Dnia 1 listopada 1948 r. rozwiązano Biuro Rady Spo
łecznej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, 1 września przestało 
pracować istniejące przy MZO Biuro Głównej Komisji Klasyfikacyj- 
no-Szacunkowej, kierujące całością akcji uwłaszczenia nierolniczego 
na ziemiach odzyskanych109. Podejmowane decyzje coraz bardziej 
przybliżały moment rozwiązania MZO.

W końcu 1948 r. zapadła decyzja, a w styczniu 1949 r. nastąpiła 
faktyczna likwidacja Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Znacznej częś
ci działaczy politycznych i gospodarczych tłumaczono to tym, że 
MZO wypełniło swoje zadania, a tym samym dalsze jego utrzymy

146



wanie stawało się niecelowe. Niektórzy naukowcy, między innymi 
M Jaworski, tłumaczą to zmianami w polityce państwa, jakie nastą
piły po plenum sierpniowo-wrześniowym КС PPR110. Zaskakuje po
śpiech w podejmowaniu decyzji o ważnym znaczeniu dla dalszego 
rozwoju ziem zachodnich. Zgadzam się z L.Gluckiem, który po latach 
pisał o podjętej decyzji: Hw opinii tych wszystkich, którzy byli z całą 
żarliwością i oddaniem zaangażowani w tej pracy, likwidacja (chodzi
0 MZO - S .Ł )  nastąpiła przedwcześnie. W pełnym toku była akcja o- 
siedleńcza i uwłaszczenia. Problemy zagospodarowania przemysłu, 
chociaż dość znacznie zaawansowane, wymagały nadal czujnej opieki
1 koordynacji, nie mówiąc już o sprawach integracji społecznej. W 
działalności prowadzonej z dużym rozmachem i w sposób komplekso
wy, nastąpiły na skutek likwidacji ministerstwa poważne zakłócenia i 
zahamowania"111.

Po likwidacji MZO zagadnienia osiedleńcze przekazano Minister
stwu Administracji Publicznej. Temu resortowi został ponownie 
podporządkowany PUR112. Ale i ta instytucja została objęta procedurą 
likwidacyjną. W kwietniu 1950 r. PUR został podporządkowany 
Radzie Ministrów, a 26 lipca Prezydium Rządu podjęło uchwałę o za
przestaniu jego działalności, upoważniając Prezesa Rady Ministrów 
do wydania decyzji ograniczających działalność PUR. Uchwała 
zlecała Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych prowadzenie spraw 
osadnictwa rolnego oraz przejęcie dotychczasowych pracowników 
PUR i zatrudnienie ich w podległych urzędach113. Na podstawie przy
toczonej uchwały Minister Rolnictwa i Reform Rolnych wydał 4 
września 1950 r. zarządzenie o przejęciu przez wydziały rolnictwa i 
leśnictwa prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych 
czynności koordynacyjnych w osadnictwie, które spełniały dotychczas 
oddziały wojewódzkie i powiatowe PUR114.

Kolejnym etapem w likwidacji PUR było przystąpienie do 
rozwiązywania placówek w terenie. Na mocy zarządzeń Rady Mini
strów z 3 i 26 lutego 1951 r. przystąpiono do likwidacji Wojewódz
kiego Oddziału PUR w Szczecinie. W tym celu została powołana 
przez ZC PUR komisja likwidacyjna. Po wstępnych pracach przygo
towawczych, trwających od 10 marca do 22 czerwca 1951 r., 
przystąpiono do likwidacji agend tej instytucji w oddziałach, punktów 
etapowych, podziału majątku, zwalniania pracowników, regu-
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lowania należności. Wreszcie zamknięto konta bankowe; a następnie 
spisano 14 maja 1951 r. protokół sprawozdawczy z czynności likwi
dacyjnych. W ten sposób zamknięto działalność PUR na Pomorzu 
Zachodnim115. W podobny sposób przebiegało rozwiązywanie innych 
placówek PUR. Likwidacja MZO, PUR, a wcześniej innych instytucji 
zajmujących się osadnictwem była wynikiem działań centraliza- 
cyjnych.
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