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WSTĘP 

R02lwojowi poLSkielgo górnictwa węglowego w latach, które upłynęły 
od wJ1IZwolenia naszych ziem spod h~tlerowskiego jarzma, pośW'ięco.no już 
kilka monograrfii, ujętY'ch z p'U'I1ktu widzenia technkznego lUlb ekonomicz
nego. Do pierwszej z tych grup należy zaliczyć 'Przede wszystkim pracę 
zbiorową ;pt. Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopalniach węgla 
kamiennego w PRL l, dzieIo J. Mi"fu-ęgi: Koncentracja wydobycia podstawą 
intensywnego rozwoju górnictwa węglowego 2 i wydane przoo kilkunastu 
Laty opra·coWall1,Le Dokullci.na !i. O.n.iJk.i 3 , do drug!i.ej - :pracę M. F.ranka na 
temat arga.nizacji i rzarządzania przemysł.u węgliowego w Polsce Ludowej 4. 

Ponadto uikarzały się ,wydawll11ctwa jubileusz·owe z okazji dziesięciolecia, 
piętnastolecia" dwudziestolecia i dwudziestopięddlecia PRL, omawiające 
dzieje polskiego górnictwa w tych o:kresa·ch 5 oraz Obejmujące węższy rza
kres monografie z okazji jubileuszów pOs2iczelgólnych .instytucji i ipTZedsię
biorstw górni.czy'ch 6, a także arlY'kuły okoli,c!Zinościowe w czasopismach 
fachowy'ch .(plrz·ede wszystkim w "Przegląd:zi.e Górniozym", "WiiauOlffioś
cia·ch Górniczych", "Gos,pada'l',ce Górni,ctwa", "Górniku", "WęglIu" 

i ·w "Węg1lu Brunatmym" oraz w "Brze.glądzie Technkznym"), które iPrzed
stawiały iclotychczasowy r-ozwój 'różnych dziedzin górnictwa. Wiele inte-

l Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kQpalniach węgla kamiennego 
w PRL. :Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Mitręgi, wyd. I, Katowice 1967; wyd. II, 
Katowice 1968. 

2 J . M i trę g a: Koncentracja wydobycia podstawą intensywnego rozwoju gór
nictwa węglowego, Katowice 1970. 

3 A. W. D o kuk i n, D. G. O ni k a: Ugolna;a promyszlennost' Polskoj Narodnoj 
Riespubliki, Moskwa 1957 . 

. , M. F r a n k: Przemy s! węglowy w Polsce Ludowej - organizacja i zarządzaniB, 
K.a.towice 1965. 

• Np. T. K u b i c z e k: Górnictwo węglowe [w:] Województwo stalinogrodzkie -
po X latach, Katowice 1955; Piętnastolecie górnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 
1960; Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1964; Rozwój techniki 
w PRL, Warszawa 1965; Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej, Katowice 
1971 i in. 

, N;p. Dziesięciolecie dzia!alno§ci G!ównego Instytutu Górnictwa, Katowice 195e; 
Dwudziestolecie G!ównego Instytutu Górnictwa, Katowice 1965; Rola Przedsiębio'r
stwa Materia16w Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w polskim górnictwie węgla 
kamiennego w zakresie stosowania podsadzki płynnej, Kabowice 1970; Dziesięciolecie 
Ziednoczenia Budowlano-Montażowego Przemysłu Węglowego 1950-1960, Katowice 
1960 i in. 
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resującego, chociaż niekiedy tyil.ko fTagme.ntaryc:z.neg,o materiału do historii 
górnictwa w Polsoe Ludowej, wniosły też prace socjologów 7 oraz studia 
z zakresu e:lronomiki górnictwa wydawane przez Oddział Polskieg'o Towa
rzystwa Ekonomicznego ,w Katowicach. W sposób ogólny, niekiedy tylko 
marg.inesowy, uWilględniają dzieje górnictwa węglowego prace ekonomis
tów (zwłaszcza A. Karpińskiego) poświęcooe ;problemowi powoje.nnej in
dustTializacji Połski. To samo maZ.na po·wiedz.ieć o syntezach historii go
spodarczej uwzględniających 'Okres po 1945 r. B. Natomiast Iball'dziej szcze
gółowe pra'ce historyczne nie rwykraczają dotychczas poza pierwsze lata 
powoje.nne 9. 

Niniejsze o,pracowau1ie jest próbą syntetycznego ujęcia dotychczaso
wych dz.iejów górnictwa węglowego w Polsce Ludowej. Autor wykorzystał 
w nim ;poza wspomnianymi wyżej pracami rów.nież SiprawO,2ldan.ia z dzia
łahności po1sk:iego ;przemysłu węg1owego za lata 1945~1948, wydawane 
przez Centralny Zaorząd Przemysłu Węglowego, statystyki publikowan-e 
przez GUS, CZPW i resort ,gór.nictwa, spraW(2)dania na kraj,owe zjazdy 
Związku Zawodowego Gól1Irików, opracowa.nia wydawane ;przez ZalrZąd 
Główny Stowaorzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, arlykuły 

w prasie fachowej i loka'llnej OIraz maiJeTiały arrcbtiwal1ne przechowywane 
w Archiwum Akt Nowych (zespoły: Grupy Operacyjne Ministerstwa 
Przemy;:;łu i Komitetu E~onomicznego Rady Ministrów, Mi.niosterstwo 
Przemysłu i Hau1dlu, Cent:ralny Urząd Blanowania), Wojewódzkim ATchi
wum Państwowym w Katowicach (zespół: Centra1ny ZaTząd PlfZemysłu 
Węglowego), Archiwum Komitetu Wojewódzkiego P~PR w Katowicach 
(zespół: Komitet Wojewódiki PPR - Wydział Ek,onomiczny i Wydziaq 
Górniczy) i rw ArchiWU!ffi Wojewódzkiej Komisji Zwią7Jków Zawodowych 
w KatoWiicach (zespół: Zarząd Główny Związku Zawodowego Górn:ików), 
a także pew.ne materiały z archiwum Ministerstwa Górnictv{a i Energety
ki. Ze względu na syntetyczny charakter opracowania wiele materiałÓW' 
wY'korzystau1o jedynie fralgJmentaryczruie, pomijając bard!zj.ej szczegółowe 
dane, !ponadto w przypIsach pominięto wiele źródeł, których dane dUJblo::
wały. się z innymi (~p. w akta·ch Mini>sterstwa Przemy,s.lu i Handlu i Cen
tralnego Urzędu ,Rlanowania lPowtarzają się dane ,z alkt CentralJnego Za
rządu .Przemysłu Węglowego, dane,z urzędowych sprawozdań ~ statysty'k 

7 Np. W. Markiewic'Z: Społeczne procesy uprzemysłowienia, Poznań 1962; 
W. M a rk i e w i c z: Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich 
z Fra11.Cji, Poznań 1960; W. M r o z e k: Rodzina górnicza, Katowice 1965; G. Kra u s: 
Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie węgla kamiennego, 
Katowice-KrakÓw 1968; Wybrane zagadnienia socjologii zawodu, Katowice 1970; 
Badania nad osiedlami górniczymi, Katowice 1963. ' 

'Np. A. Je'Zier "ski i S.M. Zawadzki: Dwa wieki p~zemysł"':w Polsce, 

Warszawa 1966. 
• Np. J. W. Gołęb:i o wS 'ki: Walka PPR o nacjonalizację przemysłu, Wars~awa 

1961; J. W. G o! ęlb i o w s ki: Pierwsze lata 1945-1947, Katowice 1969. 
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były powtarzall1e w artykułach w fachowej prasie, a później rw zbiorczych 
opmcowal!1iach >itd.). 

Mimo obfitości za'chorwa.neglO materiałJU do dlzi:ejów gÓJ.m,ic'twa węglo
wego w czasa,ch najuOIwszych, istnieją w nim jednak pew.ne uuki, zwłaszcza 
gdy ·chodzi o dane z lat 1949-1955 oraz dal!1e dotyczące położenia pracow
nJków 10 i il'ozwoj'u gĆXI'll1ktwa węgla IbrUll1atnego. Pomadto wie'le spośród 
dlOtychczasowy.ch opra.cowań, p.rze'dstawiających TObWÓj techni=y llllb 
g,o-'"Podaa-czy górnidwa w minionych latach, ujmuje dane ze lW.cześniej

szych okresów jedynie w sposób sktrótowy, tralkh1jąc je tylko jako wstęp 
do roz,ważań o aktuailnej sytuacj:i.lPJ'zemysłu węglorwego i występujących 
tendencja.ch rozwojowych. Zdarzają się 'l'ówni'eż w podawa,nych danych 
Hczbowych rozbieżności, które czasem tI1udno je,st wyjaśnić. Wreszcie na
stępują zmiany w metodach g;r'lUipowania iclanych, które utTuooiają prze
prowadzall1ie porównań dla dłuż,s.zych oktr·esów czasu. 

HistOTia górnidwa węglowego prz,edstaJwia szeroki wachlarz zagad
nień, łącząc się z ogóll!1ą łiistOil'ią gospoda,rczą ikiraju, hi,storią innych gałęzi 
przemysłu, histOlI'ią techniki 'i nauki górniczej, historią społeczną, dziejami. 
ruchu zawodowego, dziejami mtgraJcji ludnoś·ci i urbanizacji maju, 2.a
ge.'ooieniem szkolnictwa górniczego, rozwojem badań g'eologicznych itd. 
Z zagaldnień tych autor wyobTał tylko niektóre, nieZibędne jego zdaniem do 
p'Izedstawienia właściwego tematu pra·cy i odpowiadające probIernIOm 
omaw,ianym we IWczCŚIliejszych IPra.cach 11, 'co umożliwia porównywami-e 
linii Tozwojowy.ch. Zaga'ooienia te zostały ujęte w 4 zasadnicze gil'Wpy: 

1) IOZJWÓj ocganiza,cyj.ny górnictwa węglowego, 
2) TOZWÓj gospodarczy (tu ,uwzględniono miejsce .górnictwa wę~lowego 

w ogólll1ym rozwoju :gospodarczym iklraju, finanse tej gałęzi produlk!cja, za
opatrzenie kopalń i sprawę zbytu węgla w Ikraju i za ,gTaniocą), 

3) r·ozwój techniczny (nowe inwestycje produkcyjne, zmiany w techni
ce PJ'oduk.cji, ,bez<pieczeństwo 'P'I'acy, 'wydajność), 

4) sto=ki społeczne (lic7Jba i rekruta.cja IPracoWiIlliikĆYw, warUll1k:i i czas 
pra·cy, dyscyphna pracy, pła'ce i aprowizacja, akcja eocjalna i kulturalno
-oświatoIwa, warunki miesikan10we, szkolen1e i awans ~ołeczny 'l'obotni
ków). 

Ponieważ sytua,cja w górnictwie węgla brounatnego IOdbiegała pod rue
którymi wzgJędami od sytuacji w ,gómioctwie węgla kaJffiiennego, które 
odgrywało główną Tolę w J'~"Orcie ,górni.ctwa, pTZeto specyfikę rOZlWoju tej 
gałęzi produkcji JPrzedstawiono w od:r~bnych rO'ldziałach. Oprócz tego po
przedzono całą pra'cę r·ozdziałem, omawiają·cym 'bazę geo1o,giczną górnictwa 
węglowego ·oraz rozwój tego .górnktwa na ziemia·ch plOlskich do 1945 r. 

10 Stosunkowo naj bogatszy materiał dotyczący tego zagadnienia znajduje się 

w sprawo'zdaniach na krajowe zjazdy ZWiązku Zawodowego Górników. 
11 J. Jar o s: Histo<ria górnictwa węgl0wego w ZagŁębiu Górnośląskim do 1914 

roku, Wrocław-W.aorszawa--Koraków 1965; J. Jar o s: Historia górnictwa węglowego 
w ZagŁębiu Górnośląskim w latach 1914'--1945, Katowice--Kraków 1969. 
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Pom:i.nięto takie zagadnienia, jak rozwój badań geologicznych w Polsce 
Ludowej, roowój nauki górrrri-czej czy rozwój prarwa .górni'czego, które wy
magałyby odrębnych opracowań. Uwzględniono j€ tylko w zakresie nie
zbędnym do lP~edstawienia nowych inwestycji, postępu technicznego 
i zmian organizacyjillych w górnictwie węglowym. 

DyskusyjillY może być rÓWillież układ UJWzgJędmonych problemów. Tak 
np. może się nasuwać wą'tpliwość, czy sruszne jest omawiall1ie zmian onga
nizacyjnyclJ ,przed rozwojem gospodaT<::zym. Zadecydował jednak -wzgląd, 

że zmiany te (zaleŻ.rJ.e od ogólnej polityki ekonomiczillej państwa) decydo
wały o liC7Jbie i rodzajach przedsiębiorstw i zakładów iPodległych QlTganom, 
które ikiarowały gó.rinictwem /Węglowym, a więc wytyczały jak g:dy<by ramy, 
w których :rozmijał się ten przemysł. Zaga'Clnienia 'bezpieczeństwa i wydaj
ności ,pracy łączą się zarówno z€ stanem techinilk.i góflI1iczej, jak i z warun
kami pracy, -które są omówiOUle w rozdz.iałach poświęconych stosunkom 
socja1nym. Autor 'Przedstawił je w rozdziałach dotyczących techniki IPro
dukcji, alby dać mo2Jl.iwie pełny obraz roZ/W-oju technicznego, zdając sobie 
jednak sprawę z konwencjonalności Zatrówn.o tego, jak i innych podziałów. 
Wzajemne uwaTunkowa,n.ie istniej€ bowiem również między takimi lWra
wami, jak rekrutacja rabo Imik ów, wypad!kowość, mechaniza-cja pracy, in
westycj-e _p:rodukcyjne i socjalne itd. 

Zagadnienie sporne stan<J/Wi Wlreszcie periodyzacja dziejów gospodalf
czych Polski Ludowej. Większość historyków .i ekonomistów zgadza się 

tylko 00 do glfanic chronologicznych pierwszego okresu, ad wyzwolenia 
spod okwpacji hitlarowskiej (:rok 1944 Q-ub 1945, zależnie od rejonu) do 
1949 r. (zakoń-czenie iPlanu tr,zyletniego), z ewentualną cezurą wewnętrzną 
na przełomie 1946 i 1947 r. Jako okres następny wyodT~bniano początkowo 
lata 1950-1955, poświęcone realizowaniu planu sześcioletni~o 12. W póź
ni€jszy-ch opracOlWaniach zaczęto przesuwać cezurę na rok 1958 lub nawe,t 
1959, uważając, że -lata 195-6-1958 (lub 1956-1957) 'były okresem kon
tynu<.JIWania daWillej polity;ki gospodarczej 13. W gÓT'l1ictwi'e węgilowym wie
le istotnych zmian {np. przekształcenie Ministerstwa Górillidwa W ęlgilowe
go w Ministerstwo Górnictwa i Energetylci, WlprOlWadzeni·e w życie nowe
go układu zbiorowego, komasacja zjednoczeń węglowych) nastąpiło jednak 

l2 Por. A. Kar p i ń s k i: Zagadnienia socjalistycznej industria!izacji Po!ski, War
szawa 1958; S. K u z i ń s k i: Główne proporcje rozwoju gospodarczego Polski Ludo
wej, Warszawa 1960; A. Karpiński, K. Secomski, Z. Żekoński: Problemll 
rozwoju gospodarczego Po!ski Ludowej 1944-1964, Warszawa 1965; A. Kar p i ń s k i: 
Fazy rozwoju gospoda'Tczego Po!ski Ludowej, Warszawa 1965 i in. Tę samą granicę 
periodyzacyjną stosuje się również we wspomn~anej już pra<:y: Rozwój mechanizacji 
robót podziemnych w kopa!niach węgla kamiennego w PRL. 

13 A. Kar p i ń s ki: Gospodarka Polski na tle gospodarki świata, wyd. III, War
szawa 1964; A. Kar p i ń s k i: Polityka uprzemysłowienia Po!ski w !atach 1958-1968, 
Warszawa 1969 i in. Taką periodyzację stosuje też G. Kram, w pracy: SpołecmJ.e a$
pekty wdrażania postępu technir.znel1o w kopalniach węg!a kamiennego. 
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lUZ w 1,9,57 !l'., iTlll1e miały m~ejsce w latach 1~58, a nawet 195.9 {Il!P. wplfO
wadz'enie w życie nowy,ch statutów zjednoczeń). Za;początkow~łilli€ffi zmian 
były wydarzenia IZ 1956 T. (wystąpienia 1l'obotnkze, VIII PIenum KC PZPR, 
ostra 'krytyka lIliedociągnięć dotychcza&owej polityki go~rydall'czej), któTe 
wywa.rły wpływ rÓWll1ież na wyniki produkcyjne teg,o roku. Ponieważ zaś 
w histoll'ii za datę tnwają,C€go, przez pewien czas wydarzenia uważa się 
zwykle moment jego l'o:opoczęcia 14, można więc pozostać przy dawnej ce
:rurze (lkoniec 19,55 i .początek 1956 T.), zwła.szcza że w historii gospodarczej 
nie ma wyraźnych granic choron0l1ogi=lych. 

CezuTę następną wymaczali niektórzy ekooomiści w drugiej [połowie 
lat sześćdziesiątych, uważając za cechę charakterystycZillą nowego okTesu 
poEtykę selektywneg,o rozwoju g~poda'l'ki. Wydaje się jednak, że rwyda
rzeni'em zna,cznj'e ważniejszym Za1równo w 'dzieja,ch ;politycznych, jak i go
spoda!l',czych kraju były wystąpienia robo1micze w g;rudn:iu 1970 T., które 
doprowadziły do powaŻillych =iam peroona1lnych we władzach partyjnych 
i państwowych OTaz do zmiany polityki .gospodarczej rpaństwa. 

W ZJwiązku z tym !przyjęto w niniejszej pracy na'Etęjpudący podział chro-
no}ogk=y dziejów górnictwa węglowego w Pol&ce Ludowej: 

1) okres ;powojennej odl:JUdowy 1(1945-1949), 
2) okres plalI1u sz€Śc1oletnisgo (195'0-1955), 
3) okIres od 19,f)6 do 197.0 r., przy czym ten ostatni okl!'es potrn1ktowano 

w sposOb ~'rótowy, zaznaczając jedynie główne 1inie rozwojowe. 
Za takim ujęciem historycznej syntezy przemarwia również stan i do

stępność mat€fI'iałów źródłowych. Mianowicie ŹTódła do ,dziejów okresu I 
(lata 1945-10949), W!l'az ;z materiałami <a1rchiwallnymi, są jlUŻ dostępne, 

a częściowo lI1awet wykorzystane w dotychczas opulblikowanych pra'ca.ch 
mOillog.raficznych. Okl!'es II (lata 1950-1955) doczeka<ł się już wystarczają
cej charakt€fI'ystyki w pra.cach ekonomistów i techlI1iików. Większość zespo
łów aTchiwamych z ty,ch lat me została wprawdzie jeszcze u'POrządkOlWa
na i udostępni·ona I(wyjąteik stanowi Archiwum Wojewódzkiej Komisji 
Związków Zawodowych w Katowica,ch), j.edIllak już !pobiem,e zaznajomie
nie się ·z nimi wskazuj,e, że wzboga·cą one tylko w niewie<lkim stoiPIliu ma
teriały dotychczas opul:>.likowane. Wreszcie okres od 19,56 T. nie ma jeszcze 
ustalOillej p€fI'i()dyzacji, CQ utrudnia ocenę poszczególnych jego etapów, 
scha!l'akteryzowany został jedynie części,owo w publikacjach ekonomistów, 
techników i .rw wydaw.r:cictwa,ch urzędowych, a źródła a['chiwame dotyczą
ce tego okresu w .olIbrzymiej więkswśc.i nie są jeszcze dostępne. 

Omówieni'e właściweg,o tematu pracy poprz·edwn() I'ozdziałem przed
stawiającym warunki geologkzne oraz Il'ozwój górnictwa wę.gilowego na 

" Tak np. za datę powstania Polski Ludowej uważa się 22 lipca 1944 r., chociaż 
w tym dniu 2lnaczna większość terytori'um Polski majdowa~a się jeszcze pod władzą 
okupantów; za datę Rewolucji Październikowej uważa się dzień jej wybuchu -
7 listopada 1917 r. itd. 
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ziemiach palskich do 1945 I . Razdział ten ma na cellu 'Ułatwić czytelnikawi 
paznanie sytua.cji, ;w jakiej z,nalau się iPols:ki ;przemysł węglowy w mo
mencie wyzwolenia spad władzy akupantów. 

Autor roaje sobie sprawę z braków i niedociągnięć ninicejszej syntezy, 
wynikających z przy-czyn 2a'l'ówna abiektywnych, jak i subiektywnych. 
Sądzi jednak, że podsumawanie datychczasawych wiadamaści o razwaju 
górnilCtJwa węgLowegO' w Polsoe IJUJdawej przyczytni się da letpS7Jega Mazu
mienia prO'bloematyki i tendencji raz,wojowych tej gałęzi przemysłu, a także 
ułatwi dalsze prowadzenie badań histarycznych na'<i tym 2a1gadnieniem. 



CZĘŚĆ I. OKRES OD 1945 DO 1949 R. 

I. WARUNKI GEOLOGICZNE 
I ROZWOJ GORNICTWA WĘGLOWEGO DO 1945 R. 

1. Wall" un k i g e o log ic z n e. Węgieil kamienny występuje w Pol
soe w trzech za,głębiach: Górnośląskim, Dolnośląskim i Lubelskim, przy 
czym to ostatnie (rozciągające się od Radzynia i Parczewa na północy do 
Hr,ulbies:zowa na połuooiu) nie j'est jeszcze eksploatowane. Węgiel brunat
ny występuje w Tóimych 'rejonach kraju, głównie w części zachodll1iej, nie 
W1S'Zędzie jednak nadaje się do eksploata,cji. 

Górnośląsk:ie Zagłębie Węglowe ma kształt trójkąta o powieTzchni oko
ło 5400 km2, którego wierzchołki wymla,czają miasta: Tarnowskie Góry, 
Ostrawa i Ska wina. Z tego obsza'ru około 4500 km2 przypada na tereny 
naJeżące do P cll.ski , a reszta stanowi ,należące do Czechosłowacji Zagł~bie 
Ostrawsko-Karwińskie. Zagłębie Górnośląskie jest zbudowane z utwGrów 
górnego p;rodIuiktywnego kau'bO!llu, ktÓTe tworzą pofa-łd'Owaną nieckę po
krytą młodszymi utworami geO'logicznymi. Łączna miążswść warstw gór
lI1eg'o karbonu wynosi w zachodniej części Zagłębia okoł-o 6000 m, a w czę
ści wschodniej 7Jmniejsza się do -około 2400 m. W warstwa,ch tych występu
je ponad 400 pokładów węgla kamiennego, z których około 200 ma waTtość 
przemysłową. Grubość poszczególnych pokładÓ!w wynosi od kilkudziesię
ciu centymetrów do kilkunastu metrów (w ąporadycznych przypadkach na
wet więcej) 1. Z za,chodu na wschód maleje stopni,owo miąższość warstw 
produktywnych, ale jeooocześnie w więklSZym jeszcze stopni,u maleje licz
ba pokładów !Węgla, tak że pTZeciętna g>Tubość pokłaclJu wzrasta. Najgrub
szy pokład 510 (Reden) osiąga pod Dąbrową Górniczą miąższość nawet do 
24 m. 

P.oikłady węgla w Zagłębiu Górnośląskim mają na ogół niewieilkie na
chyJenie, bardrziej stromo zalegają jedynie w południowo-:oachodniej części 
Zagłębia. Przeważają w nich węglie pIomienne (typ 3:1) i gawwo-plomien
ne (typ 32), nadające się głównie d-o celów energetycznych i opałowych. 
Węgla 1:yjpu 33 (gazowego), nadającego się do produkcj.i gazu świetlnego 
i koksu na opał, jest znacznie mniej. Węgiel ga:wwo~koksowy (typ 34) wy-

l Geologia i surowce mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R. Osiki, 
Warszawa 1970, s. 318; Systemy eksploatacji węgla kamiennego, Katowice 1968, 
s. 17-25 (artykuł C. Poborskiego). 
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stępuje w zachodniej części tzw. Si.odła Głównego (ciągnąceg·o się od Za
brza po Dąbrowę Górniczą) i w .okręgu ['ybnickim, węgiel zaś .ort.okoksowy 
(typ 35) - rw ko,palni "Gliwice", w południow.o-za·chO'dni.ch częściach ok'l'ę

gu rybnilakiego, a pona,d'to w Zagłębiu OstralW\Sko-KaI"Wińlstkim 2. Węgle 

występujące w Zagłębiru Gocn.ośląskim. :naileżą na .ogół do trudno urabial
nych, lecz za to dzięki dużej spoistości ddbirZe ZiI10SZą daleki traruwort. Za
głębie Gómośląme gó:rouj€ nad innymi zagłęlbiami eU'l'opejskimi pod wzgilę
dem grubości pokładów wę.gla '(Jprzeciętnie 2-3 m), ich sk.oncentrowarua 
w stosunkowo bliskiej .odległ>ości jeden .od drugiego oraz na ogół niewiel
kiego nachylenia. Dzięki temu można osiągać wys.oką rwydajność pra,cy . 
Do czynnikó<w ułatwiających ekosp1oatację m.oż,na zaliczyć Tównież niewiel
kie wystę;powanie metanu (spotyka się ten gaz głównie w południowej czę
ści Zagłębia, zwłaszcza w Tejoll1ie Ma.rklawk) 3. P.od wzgilędem grubości 
nadkładu warU:I1!ki geologj,=e nie !l'óżnią się od iIl1nych zagłębi eU'l'Oip'ej
skich. Niekorzystne jest natomiast .położenie g€ograficzne Zagłębia Górno
śląskiego wdbec skoncentrowania obszarów węglO1Wych i ich oddallell1ia .od 
większych dTóg wodnych, co utI1udnia dostawę węgJa dla dalszych odbior
ców. 

Łączne zasoby węgla kamiennego. w ZaJgłębi'u Górnośląskim {bez Zagłę
bia Osbrawsko-Karwińskiego) w pokłada.ch nadających się do eksploatacji 
do głębokości 1000 m są szacOlWane na 75 do 80 mLd t, z czego jednak część 
z Tó.imych !powodów nie może być-wyeksploatowana 4. Do 1944 T. włą=ie 
wyddbyto z tej ilości prawie 3 mld t, a prawdqpoddbnie dTugie tyle uległo 
zniszczeniu wSlwtek pożarów podziemnych, podebrania cienkich pokładów, 
pozo5ta!wiania węgla w statty"h 7iI'OIba,ch oraz ZJO'~wiania różnych filarów 
oporowych. W dodatku wyeksploatowany węgiel pochodził z naj'ba,rdziej 
wydajnych i najlepiej nadających się do ekspJoata,cji części pokładów. 

Pod wz~lędem geologicznym Zagłębie Górnośląskie do okTesu drugiej 
wojny światowej :wstało stosunkowo dobrze :zJbadane, !ZJWłaszcza jeśli cho
dzi Q część środkową. Duże zna,czenie .miała zwłaszcza jpTa,ca S. CZMIl1ockie
go: PoLskie Za~łębie WęgLowe w świetle badań geoLogicznych ostatnich Lat 
dwudziestu 5. Po wojlllie od'twoI1Zono 2mJisz=e pl!"ZeZ oIru!panltów ma'te.ria
ły dotyczące Za'głębia i kootynruowano badania. S. DoktoTOIWicz-HTebni,cki 
i T. Bocheński opracowali w latach 1946-1952 nową nomenklaturę wy
stępujących tu pokładów węgla. Pos21czegóJne pokłady wstały owaczone 

2 M. C h o r ą ż y, J. N a d z i a k i e w i c z, T. K o z ł o w s k i: Charakterystyka 
węgli kOksujących z Polskiego Zagłębia Węglowego, "Biuletyn Instytutu Naukowo
-Badawczego Przemysłu Węglowego", Komunikat nr 29, Katowice 1948; Systemy eks
ploatacji węgla kamiennego, s. 29~30. 

3 Jw., s. 30-32. 
• Geologia i surowce mineralne Polski, s. 321; Systemy eksploatacji węgla ka

miennego, s. 30. 
5 S. C z a r n o c k i: Polskie Zagłębie Węglowe w świetle badań geologicznych 

ostatnich lat dwudziestu (1914-1934), Warszawa 1935. 
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licz!bami t'rzycylf:r'owymi, przy czym pierwsza cyfra oznacza warstwy, 
a dwie następne - kolejność :pokładu w o'brę'bie waTstw. Pokłady naleliące 
do warstwa.ilbiąskich otrzymały n'UIIleTy 111-118, pokłady warstw łaz1s
kich - ,od 201 do 218, pokłady warstw c.rzeskich - od 301 do 3M, pokłady 
wa<rstw Irudzkich - od 401 do 419, pokłady warstw siodłowy.ch - cd 5,01 
do 510, pokJ:aJdy Walrstw pOlrę'bSlrich - od 601 do 631, pakłady warstw 
jak10wieckich - od 7,Q1 do 7,23, pokłady warstw ga-uszowskich - od 801 
do 8108 i pokłady warstw pietrzlmwi,akich - cd 901 wZJWyż 6. Brudarua tere
nowe, ,prowaJCir.oone pirzez pl'z'emysł węglowy od 1945 rr. do lat sześćdziesią
tych, koncentrowały się głćxwnie w OIkręgu .rybnickim i w rej.onrie nad
wiślańskim. Łącznie w piętnastoleciu 1945-1960 7!badano szczegółowo 20 
rejonów '0 ł~=ej powJeI!".zchiI1i 620 km 2, wy'!millując licwe wieTcenia i ro
boty poszukiwawcze 7. Prace te umożliwiły rozpoczęcie /budowy szeregu 
nowych kopailń, zwłaszcza ,w rybnickim ckręgu węg10wym. Wiercenia pc
szulkiwa'wC2'ie wykOiI1y;wan,e od 1954 r. J>T:ZIez Instytu,t Ge:o!L>ogjczny były usy
tuowane na peryf,erriach Zagłębia, !poza terenami, na !których przeprcwa
dzał pos:oukiwa.n.ia przemysł. Badania te doprcwadziły dc dckładnego wy
znaczenia za,chOldniej, póŁnocnej i 'IJółJ11ocno-wschodniej g'ranicy Zagłębia. 
Nie ustalono natomiast 'ostatecznie granicy połuclnlliowej, gdzie tkarłbon wy
stępuJe pod Illasuniętymi utworami karpackimi 8. Badania wykonywane 
przez Główny IillStytut Górnictwa dqprowadziły m.in. do ustalenia zasięgu 
występowania różmych typów węgli, ich UTabialności craz ga:zoncśności 
tkatr'bOllllu i stOiplllia zaJWlOld'nfienia tkorpailń 9. 

Za,głębie DolnoŚ'łą\Skie ma kształt 7Jbliżony do prostokąta długcści ckoł,o 

60 km i szerckościod 25 d·o 33 km. Jego granice wy.zna.czają w przybli'ż;eniu 
miasta: Kłodzkc~WaŁbrzych-Kamienna Góra oraz Żaclerr i Brcnov 
w Czechosłowacji. Część Zagłębia należąca do Polski ma okcłc 530 km2 

obszaru lO. Zagłębie to ma ,bal'dziej skomplikowaną budowę geooogUCZiI1ą cd 
Zrugłębia Górnośląskirego i jest gorzej od niego zbrudane . Wyst~ujące tu 
pokłady węgla tworzą nieckę cilwarlą lru połUJdni'O-'Wsc'hodo,wi. Na 
obrzeżach nieoki zbliżają się one do powierzchni ziemi i tylko tam są eks
p10atowane (po stronie ,polskiej w rej.onie Wałbrzycha i Nowej Rudy), na
tomiast środek niecki pokryty jest grubą warstwą młodszych UtWOTÓW 
geologkzny,ch, uniemo:żJliwiającą dotychczas eksploata,cję. Pokłady węgla 

• Systemy eksploatacji węgla kamiennego, s. 2lo 
7 J. K o l b e: Osiągnięcia inwestycyjne przemyslu węglowego w latach. 1945-

1960 na terenie województwa katowickiego, Katowice 1961, s. 25, 3lo 
• S. oD ok t o r o w i c z - H r e b n i c k i: Badania zlóż węgla kamiennego [w:) 

Czterdzieści lat Instytutu Geologicznego 1919-1959, cz. I, Warszawa 1960, s. 240. 
• Systemy eksploatacji węgla kamiennego, s. 29-33; Dwudziestolecie Głównego 

Instytutu Górnictwa, Katowice 1965, s. 130-144. 
10 Systemy eksploatacji węgla kamiennego, s. 35; J. J a n i s z e w s k i: Stan roz

poznania zlóż węglowych. dla potrzeb budownictwa inwestycyjnego, "Przegląd Geolo
giczny" 1957, s. 246. 
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są silnie pofałdowane, niekiedy ustawione prawie !pionowo lub ll1awet od
wrócone i poprzerywane, co powoduje silny nacisk górotworu. Występują 
one w 2 seriach: stropowej i spągowej, rozdzielonych utworami skał płon
nych .grulbości około 300 m. Pokłady te są ll1.a ogół zna-=ie cieńsze niż 
w Zagłębiu Górnośląskim (rzadko ,przektraczają 1 m grubości), zawierają 

jednak Iwysokoka,l-oryczny, ba1I1dzo poszUJk.iwany węgiel typów 34--38. 
W niektóry-ch kopaLnia-ch koło Wałbrzycha występuj-e ll1awet węgiel antra
cytowy (ty)p 41) i antracyt (typ 42). Węgle są na ogół łatwo urabialne. Ko
palnie są simie gawnOŚlle, zdarzają się w nich często wyr~uty gazów ~dwu
tlenku węgla i metanu) i skał 11. 

Zasoby węgla w polski-ej części Zagłę'bia Dolnośląskiego do głębokości 
1200 m są szacowane na około 1500 mmonów t, z czego jednak tylko część 
nadaje się do ekspl-oatacji. Według oszacowań z 1970 r. za90by w zagospo
daTowanych górniczo rejonach Wałbrzycha i Nowej Rudy (razem około 
220 km2) wynosiły około 570 mlIl1 t 1.2. Wydobycie do 1944 T. włącznie wy
niosło około 350 mIm. t, do czego naoleży doliczyć sirraty eksploatacyjll1e. 

Zł-oża węgla brunatll1ego występują w zachOldni!ej CI2:ęści Niżu Polskiego, 
od Sudetów po Góry Świętokrzyskie i Pomorze Zachodnie. Najoważ!lliejsze 
z nich :znajdują się w okdlicach TUlToszowa, Węglińca, Lubina, Zielonej 
Góry, Konill1a i Bełchatowa 13. W pobliżu ZaJWiercia występują wyeksploa
towa,ne już niemal zupełni-e pokłrudy dolnojuraj8ldego węgJa 'brUll1a tIl1ego , 
o właSll10ściach zbliżonych do węgla kamiennego. Ponadto ,prowadzono eks
ploatację w wieLu innych rejOll1ach kraju, m.in. koło Szczecina oraz w Gru
dnej Dolnej w 'Powiecie jasielskim. Więcej jeszcze było ll1ie eksploatowa
nych pól górniczych: po 1945 iT. władze polskie upaństwowiły łącznie 1316 
pól górniczych nadanych na węgiel b!runatll1y, z tągo 724 na obszarze Ziem 
Zachodnich 14. Mimo tego w 1945 r. wiele złóż nie byŁo j'eszcze odkrytych, 
jak np. baTdzo bogate złoże bełchatowskie. 

Występujące w Polsce węgle brunatne !pochodzą ,przeważnie z dk-resu 

miocenu, tyLko w okolicach Zawiercia występowały wspomniane już złoża 
węgli dolnojurajskich. Głę'bokość za!l.egall1ia pokładów jest ll1a ogół niewiel
ka, tylko w ,nielicznych przypadkach dochodzi do kilkuset metrów. Fakt 
ten oraz okoliczność, że !pokłady węgla brunatnego osiągają il1liekiedy znacz
ną miąższość (nawet ponad 100 m), powoduje, że eksploatacja prowadzona 
jest często metodą odkrywkową. Węgiel 1brunatny jest znacznie mniej ka
loryczny od ka.rniennągo d ll1.de ll1adaje .9ię do irraJnąporlu na większe odleg
łości. Dlatego przeważnie zużywany jest na lokalne potrzeby lub w zakła-

11 Systemy ekspLoatacji węgLa kamiennego, s. 44-47; Statystyka przemysłu wę
gLowego w PoLsce za 1965 r., Katowice 1966, s. 43; AP Kraków: WUG Kraków 59 
(opracowanie z 1939 r.). 

12 Systemy ekspLoatacji węgLa kamiennego, s. 46; GeoLogia i surowce mineraLne 
PoLski, s. 321-322. 

13 S. B i e r n a t: WęgieL brunatny w PoLsce, W'arszawa 1968, s. 10-12. 
14 WęgieL brunatny w Zachodniej PoLsce, Katowice 1949, s. 59. 
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dach przemysłowych budowany.ch ipTzy kopalniach (z,włas:zcza w hrykie
towruiach, elektrowniach i w fabrykach chemicznych). Łączne zasoby wę~la 
brunatnego w 'Polsce w strefa.ch dotychczas rozpoznanych są szacowane na 
17 mld t 15. 

2. Rozwój .gó;r:ni .ctwa wę .golow 'eg 'o t!1az~emiach pol
skoich do 1945 rr. Plierrwsza tktoipalnia wę.gJa kamienn~o, o której za
chowały się informacje, powstała w II !p01owie XV wieklu koło Nowej 
Rudy 16. W XVI wieku istniały już kopa,lnie w okolica·ch Wał'brzycha, w po
łowi€ XVII wieku wiedziano ta:lcie o wyst~awani'U węgila katmi!erunego 
w Zagłębiu Górnośląskim, a w sto lat później prowadzoLllo tam eksploata
cję. Aż do ostatnich lat XVIII stru:1ecia k()palnri.e węgla kamiennego na na
szych ziemiach były jednak bar·dzo małe, często odkrywkowe i produko
wały zwykle nie więcej nicż tpo kilkaset ton .rocznie. Ich produkcja prZe2I1a
crona była zwykle na ,potrzeby drobnych pobliskich zaikładó,w, jak kuźnie, 
cegie1nie, wapienniki, ał'Ull1iarnie, g·orzelnie itp. Wzrost zapotrzebowania 
łączył się z zastosowaniem koksu do wytopu żelaza i rozpoczęciem wyta
piania cynik'U, co miało miejsce w Zagłębi'U Gótl"t!1ośtąslcim na pr:z;ełO!lllie 

XVIII i XIX wieku. Nieoo wcześniej pojawiły się w tym ,rejonie pierwsze 
maszyny parowe, stosowane początkowo do odwadniania kOjpalni rud 
sre'brno-ołowiowych koło Tarnowskich Gór. Maszyny te stwarzały dodat
kowe zatpotrzebowanie na węgiel kamienny, a ponadto - użyte również 

w .gó.rnictwie węg10wym - umożHwiły pr·owadtzen;i.e eksploata,cji także 
poniżej (poziomu wód podziemnych. W połowie XIX wieku wydobycie wę
gla w 2 zagłębia,ch dochodziło już do 1,5 mln ton, przy czym Zagłębie Gór
nośląskie, posiadające również bogate zasoby rud dla hutnictwa, górowało 
zdecydowanie nad Zagłębiem Dolnośląskim. Wzrost. produkcji łączył się 
z il"oz,wojem technicznym kopalń, które przeszły do eksploatacji podziem
nej i zaczęły stosować maszyny pa'rowe odwadniające i wyddbywcze oraz 
reguJarne wybieranie tpokładów, a także z wytworzeniem się grupy zawo
dowej .górników, zatrudnionych statJ.e w kopalniach węgla. 

Nowy okres w dziejach .gó'rnictwa węglow€go otworzyła b'Udowa linii 
kolejowych. W 1846 r. oddano do użytku linię łączącą okręg górnośląski 
z Berlinem, w 1853 r. Zagłębie Dolnośląskie uzyskało połącz€Lllie z koleją 
wrocławsko-świdnicką, w 1858 ,r. połącwno okręg d~wski z ko!leją war
szawsko-wiedeńską. Koleje żelazne były powaŹillymi odbio.rcami węgla, 

stwarzały dodatkowe :zapotrzebowanie dla hut żelaza (szyny kolejowe), 
przede w.szyslJldJm jednilik umożliwiły wysyłkę duży,ch ilości węgla na od
ległe rynki. Łączyło się to z rozpowszechnieniem także poza zagłębiami 
maszyn parowych i stosowania węgla na cele opaIowe. W rezultacie za!pO
tTzebowarue na węgiel kamienny zaczęło szybko rosnąć, co pociągnęło za 

15 Geologia i surowce mineraLne PoLski, s. 30. 
1. J. W .i t t i g: Chronik der Stadt Neurode, Nowa Ruda 1937, s . 127 J 403. 
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sobą T02lbudowę kopalń i IWzrOst wydobycia. Przeciętna głęlbokość szybów 
kopalnia.nych w okręgu górnośląskim wynosiła w 1896 T. 142,8 m, 
a w 1911 r. już 221 m, naj głębsze z nich miały nawet iponad 70,0 m 17. Od
powiednto wz.rosła też moc maszyn odwa'd.niających i wydobywczych. Zme
chanizowano transport poid:ciemny. W szylba·ch wyciągowych już od lat 
!pięćdziesiątych XIV lWieku za.częły się pojawiać klatki do transpo\T."tu wóz
ków z urobkiem, podczas gdy dawniej wyciąga.no urobek w skrzyniach lub 
koszach za .pomocą liny. Do rozsadzania węgla zaczęto stosować proch pra
sowany, a do rozsadzania pł=ej skały - dynamit. Pojawiły się też me
chaniczne wierlaTki do wykonywania otworów strzałowych, które zaczęły 
!Wypierać rę=e śwkky (tzw. laski). Do odstawy U!I'OIbku w cienk.i.ch pokła
dach zaczęto stasować prnenośn!ilki. W\9tlrząsan.e, wynaiLezi.Oille w 1907 r. 
przez polskiego inżyniera Romana Riege.ra. Na przeł()ll1ie XIX i XX wieku 
rozpoczęła się eIerktryfika.cja kopalń, od początków XX wieku zaozęto sto
sować IW niektórych kopalniach w Zagłębiu GÓm·ośląskim podsadzkę hy
drauliczną. Łączne IWYidobyde węgla kamiennego w zagłębiach GÓTilJ.O
śląskim i Dolnośląskim (w częściach należących obecnie do Polski) doszło 
w 1913 il'. do 58 mln t, z czego 51,3 mln t przypadało na Zagłębie Górno
śląskie, a 6,8 mln t - na Zagłębie Dolnośląskie. Największe kopalInie do
starczały po 2-3 mln t Tocznie. 

Niestety okTes powstawania, a na.stępnie szybkiego rozwoju przemysłu 
węglowego na paJ;s<kich :cierniaJcoh pX2YIPada na lata zaboil'ów. Gran.Lce 
!państw zaborczych podzieliły Zagłębie Górnośląskie na 3 okTęgi: górno
śląski, dąbrowski i ikrakOW\5'ki. PodZliał tecn utrzyrnJ"W3.ł &ię również w latach 
międ:zYiwojennych, a pewne jeg·o ślady zachowały się dro dziś. W II połowie 
XIX i początkach XX wieku utrudniał on kopaln.iom górnośląskim zdoby
cie il'yników zbytu w KTóle&twie Polskim i Galicji, a ponadto wpływał ha
mująco na rozwój przemysłu ;przetwóxczego w tych d:ci'eWcach, nierlosta
tecznie zaopatrzonych w podstawowy surowiec energetyczny. Obc'e rządy 
(obok słalbości polskiej bUTżUazji) przyczyniły się również do tego, że zna·cz
na rwięjffizość !ko;palń przeszła w lI'ęce kaIPitaJistów niemieckich, a'ustria'c
kich, fra.ncuskkh czy 'belgijskich i posiadała swoje ośrodki dyspozycyjne 
w innych krajach. 

PieTwsza wojna świa.towa spowodowała przejściowy spadek wydoby
cia, ,przyczyniła się do ipogorszenia stanu technicznego kopail.ń zwłaszcza 
w okręgu dąlbrO'Wskim i pociągnęła za sobą straty wśród wykwalifikowa
nych górnilków, z których Wiielu zostało :zJmorbiliwwanych do wal-czących 
armii i pol-egło JJub też zosta:ło kalekami. na nrOilltacoh. Po woj-nie odbudolWa
ne państwo polskte uzySkało ok:ręg dąbrowski i k:rakowski oraz większą 
część okręgu góxnośląskiego. Kilkanaście kqpalń w zachodniej części Gór
neg.o Sląska {);raz Zagłębie Dolnośląskie pozostały IW g·rankach Niemiec. 

17 H. V o l t z: Handbuch des obersch!esischen Industriebezirks, Katowice 1913, 
,. 468. 
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Słaba uprzemysłowiana iPdlska nie była jednak dastatecznie chłonnym 
rynkiem ;?bytu '<ila swaich kopalń, a jej trudnaści gaspadarcze pagłębiało 
postę,pawanie władz tl1iemieckkh, :które od 1925 r. wstrzymały impart pal
skiego węgla, usiłując dOiflrawadzić nawa pawstałe państwo do katastrofy 
ekonomicznej. Lata międzywajenne w hist<Jrii palskiego pl'zemysru węglo
wego /Wypełniane są waUką a zddbycie tl1awych rynków zbytu za gratl1icą. 
UdaIa się ta (m.m. pazyskana rynki skandynawskie), ale 'kosztem poważ
ny,ch strat. Alby utrzymać rza'granicznych 'adlbiillców, właściciele palskich 
kapalń db.ni"żali ·cenę ekSlpartawanego węgla niej eldnakrotnie znacznie pa
niżej kosztów własnych, a dla /pakry·cia strat padnoshli ceny na ll')'IIlku kra
j,QWYffi. Wyooika ,cena węgla WlPlywa~a z koiei hamująco na zbyt weWi\'lątrz 
kraj'U i ograniczała możliwaści razwojowe przemysłu przetwórczegO'. W da
datku zagratl1iczni 'kapitaliści, idO' których tl1a!leżała większość polskich ko
palń, starali się wyoafać z nich swoje kapitały, agraniczaLi da mnmum 
inwestycje, a wycofatl1·e fundusze pod różnymi formami /Wywozili rza gra
nicę. Mimo trudności gospodarczych li wprowadzanych ipTzez palskie wła
dze ag.aniczeń dewizowych zdołali w ciąg,u okresu międzywojennegO' wy
wieźć z Polski Ikhlkaset miJ.ianów złatych, a łączną sumę strat poniesionych 
w ty.ch lata,ch przez polski IPlTzemysł węglQwy pa daliczeniu strat w 00-
parcie mażna ·oszacawać na akoło 1,5 mld zł przedwojennych 1B. 

W abec tIl'udności gOSlpada.rczych wydobycie kapalń należących do Polski 
na agół utrzymywało się tl1a IPoz~orruie osiągniętym przed pierwszą wojną 
światową llllb nawet niŻ'Szym, przelk!ra.czając go ty1!ka w latach wyjątkowa 
pomyślnej koniun'kt\.llTy. W 1913 r. wynasiło 41;5 mln t, w 1929 r. (.rok 
szczyto/W'ej kOtl1iunktury gospadarczej przed wielkim kryzysem) - 46,2 
mln t, w 193'8 r. - tylko 38,1 mm t. P.astęp techniczny ('Urządzenia ski
powe do wyciągatl1ia urob'k'U na powierzchnię, duże wozy w tratl1sporcie 
podziemnym, zastosowanie w niektórych pokładach mechanicznego wrę
bienia, le.psza organizacja pra,cy) był stasunkowo pawo1my, dotyczył tyt1ko 
niektórych dziedzin lP.a,cy górniczej i niektórych, p'rzodujących :kapa1lń. 

Wzrost wydajności ipl'aCy osiągano w zna.cznym stapniu przez tz/w. nega
tywną racjonalizację, palegającą na ograniczatl1iu eksploatacji cienkich, 
mało wydajtl1ych <pokładów (któ.re niejednokrotnie podbierano) oraz robót 
udostępniających. Przy stałym paziomie wydobycia zwiększanie wydaj
naści pracy łączyło się z redu:kcjami robotników i wzrostem bezrabocia. 

Stosun:k·awo l€fPsza koniunktura panawała w kopalniach !pałożonych 
w niemieckiej części Gó.rnega Śląska, które dzięki pasunięciOlm /Władz za
stały zalbezpieczOtl1e przed poJ.ską kon,kUIToocją i miały dbszerny i chłonny 
rytl1ek :z!bytu we 'W\5chodnich Niemczech. W parównaniu z Takiem 1913 wy
dO'byde wzrasło tam przeszło d wuk,rottl1ie, dachodząc w 1938 r. do prawie 
26 mln t (w 1913 r. - 11 lIIlllm t), co łączyło się z nowymi inwestycjami 

18 Por. J. Jar o s: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnoślqskim w la
tach 1914-1945, Kaoowice-Kra'k6w 1969, s. 22z..-.226. 
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(zbudowano m.in. kopalnie "Bytom" i "Berve"), fina.nS'Owanym.i niej-edno
krotnie z dochQdów, które właścidele kopalń osiągaili ze swo1ch zakładów 
po stronie polskiej. I tam jednak dawały się odczuć okresowe wahania 
gOl:\pod:arcze, związane ze światowymi kryzysami. Dzięki tym inwestycjom 
stan techniczny kopailń !był il1a ogół ddbry, .przy czym nowe rozwiązania 
techn:i·=e nie odbiegały od tych, które WlProwadzano ta.me w kopalniach 
polskich. St06oWail1·o je jednak w ,więlk>szym zakresie, ponadto położono 
większy nadsk na wprowardzanie stalowej ·obudowy, pdZeil1.ośników taś

mOWJ"Ch i na próby ze stOl9owani~m suchej pod!sadrzlki .RÓ'W1I1.ież i w tym 
rejonie występowało, :z.właszcza w okresach kryzysów gospodarczych, ma
S'Owe 'bezrobocie, a pCĄPrawa sytuacji ekono:rni.cznej 'w latach "nalkręcania 
koniunktury", przez władze hitler·ow.skie łączyła się z iiIltensyfikacją pra
cy, obniżaniem reat1nej wartości 'p~ac .i łikwidacją orgail1izacj:i r.cJ1botniczy,ch, 
które mogły się !przeciwstawiać zwiększaniu wyzysku. 

W Zagłębiu Dolnośląskim wy1dabycie IW latach międzywojoennych nieco 
'się obniżyło (w 1913 r. 5,5 mln t, w Gikiresie kryzysru gosiPoda.r·czeJgo slpade>k 
do 4,2 mln t w lata.ch 1932--1933, w 1938 r. 5,3 m1'n t 19), pll"Zy czym nie
które kopaJni'e zostały zlikwidowane. Spadek wyddby.cia spowodowany 
był niską w tym rejonie wydaj.rlOścią pracy ,(wobec trudności geolog~cz
nych), konkurencją węgla 'brunatnego oraz konkurencją !kopalń IW za.chod
mej części Górnego Sląska, iktórych rozwój pCĄPierano ze wzgJędów poli
tycznych. 

W rezultacie najal2ldu hitlerowskieg.o na Polskę cale Zagł~bie Górno
śląskie wraz z okręgiem karwińslcim walazł·o się na joesiell1i 193·9 r. pod 
panowaniem niemieckim. Okupanci dążyli do maksymalnego zwi~kszenia 
wydobycia wę'gla na !potrzeby gospoda:rki wojeil1nej i 'Przemysłu zbrojeil1io
wego. W tym celu wykorzystali możl1wości produkcyjne czynnych kopalń, 
wznowili wydobycie w zakładach UJIlie.ruchomionych w Jata.ch kryzysu 
gospodarczego, przedłużyli czas pracy do 8 3/4, a pod lkoniec wojny nawet 
do 11 1/2 godzin na dobę, wprowadzili pracę w niedziele i święt'a, wreszcie 
z;w.iększy1i z.nac:anie Hctbę r·obotników, sprowadzając jeńców woj'eil1nych 
oraz pracowników przymusowych z okupowanych terenów, a talkże za
trudniając coraz większą ~liczbę kobiet. Przeciętna licZJba !robotników w ko
pa.lnia.ch węgla Zagł~bia Górnośląskiego wzrosła w lata·ch 1940---1944 ze 
128 tysięcy do 200 ty.sięcy, a wydobycie zwiększyło się w tymo'k.resie 
z 60 do 83 mln t ('w 1943 T. nawet 86 miln t) 20. Wedł,ug innych danych 
w Zagłębiu Gómośląskim wraz z okręgiem karwińskim załogi kopailń wę
gla liczyły w dniu 27 czerwca 1940 r. 168 tys. robotniików, w tym 164 tys. 
mękzyzn i 4 tys. kobiet; w dniu 28 marca 1944 T. liCZiba robotników doszła 
już du 250784, w tym j<ednak robotnilków m~ejoSoo'Wyc'h było tyJft{o 182 tys. 
(170 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet), a resztę sta'nowili jeńcy wojenni 

19 Jahrbuch fUr den Ruhrkohlenbetirk, Essen 1939, s. 504. 
" Jar o s, jw., s. 242--243, 264. 
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(51 tys.) i cywilni I'olboiUnicy zagrankmi (17,7 tys.). Pod kO'i'liJtc 1944 r. 
wobec 'Powoływan:ia miejsoowych pracowników do armii niemieckiej licz
ba rG'botników zmn~ejszyła się do 238 tys. (stan z 26 1istopada 1944 r.), 
w czym mężczyzn spośród miejscowej ludności był.o ty1ko 157,7 tyS.21 Ma
sowy napływ niewykwalifik-owanych robotników oraz wyczerpanie fizy
czne załóg wobec nadmiernej pmcy i pogarszającej się aprowizacjj po
wodowały spadek wydajności, który hiblerowcy starali się powsbrzymać 

d:r.ogą terr.oru (aresztowa,nia, wysyłanie do obozów koncentracyjnych). 

W zalk.resie techniki produkcji ko.ntynu()wano zastępowanie eks.pl.oa
tacjj zabierkowej eksploatacją ścianową, której udział w łą=ym wydo
bydu węgla na Górnym Sląsku zwiększył się w latach 1940-1944 z 32,17 
na 46,5% :12. Nadal jednak wybieran.o większość IPOkładów (nawet zna-cznej 
grubości) na zawał, a trudn.ości woj<enne hamowały rozbudowę wrządzeń 
podsadZkowych. W<prowadzam.o ró,wnież obudowę s1;a[ową, Lecz nawet w ko
paJlnia,ch należących do państwowego k-oncewu "Zakłady Gorilllga" jeszcze 
pod koniec 1944 r . drewnianą obudowę miało 46% chodników, a stalową -
niecałe 16% 23. Poddbn'ie przedstawiała się sprawa wprowadzania dużych 
wozów kopalnianych, przenośników taśmowych itd. Modernizację produk
cji wstrzymywały ,zarówno trudności wojenne, ja!k i fakt, że znaczną 

większość maszyn i sprzętu sprowa-dzano na Gówy Sląsk z zachodnich 
Niemiec. Nawet .plany układal!1e na .okres 'Powojenny nie przewidywały 
roz1budowy przemysłru maszyn gÓTnkzych w Zagłęlb:iu Górnośląskim, uwa
żaU10 bowiem, że do ,pT-ecY'zyjnych ro'bót pOUrzelbni są OOipowi,edIl1i fachowcy, 
których można znaJeźć tylko w za,chocLnich ok.ręga.ch przemysłowych 24 . 

Górny Sląsk miał więc za-chować charakter głównie z<liplecza SU<I'OWCO

weg.o. 

Również nowe inwestycje podejmowane w latach ·wojny nie mogły 
wyrównać zlllI!1iejszania się Uldostępni.ony,ch zasobów węgla wskutek wzmo
żonego wydobycia. Obniżała się także wydajność maszyn wyciągowych, 
sortowni, kotłowni i innych UTządzeń, które, niedostatecznie konserwowane 
i .odnawiane, zużywały się niejednokrotnie w szybkim tempie wobec nad
miernego .obciążerua. Zwłaszcza w ostatni-ch latach wojny gospodarka nie
miecka w .górnośląskim przemyśle węg-Iowym nabrała cech wyraźnie ra
bunk,owych; nowe inwestycje ograniczono do minimum, dla zwiększenia 
bieżącego -wydobycia zal!1iedbywan.o nie tylko ro'boty udostępniające, lecz 
nawet przyg.otowawcze. Pociągnęł.o to za sobą spadek produkcji już 

21 F. S p r u t h: Die betrieb!ichen Massnahmen der Bergwerke zur Stei gerung de,T 
Koh!enfOTderung in Obersch!esien 1939-1944, Diss. Aachen 1946 (maszynopis w Deut-
sche Bi.icherei w Lipsku), s. 3-4. 

" Jw., zał . 2. 
" Jw., s. 35-36 ; pozostałe 38% przypadało na chodniki z obudową murowaną, 

betonową, łączoną (drewJlo, stal, beton) oraz bez 'Obudowy. 
,. Jw., s. 62. 
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w 1944 r. i spowodowało powa>Żne tI"udmości gospodarcze w okres1e po
woj€ll1nym. 

Trudności wojenne dały się odczuć również w Zagłębiu Dolnośląskim, 
gdzie - mim,o wzrost'\l J.ic~y zatrudniony,ch - wydobycie węgla w po
równa;ni'U z 1938 'l'. 'dbniżyło się (w 1938.1". 5,3 mln t, 'W 1943 r. 4,7 unlm. t, 
w 1944 r. 4,3 mln t). 

Ek~oatacja węgla 'brunatnego na zi-emia·ch pollSikich rozpoczęła się na 
przełomie XVILI i XIX wieku. W ciągu XIX i początków XX !Wieku 'W)'Ido
by,wano węgiel bl'U!l1atny m.oim. k~o ZawLe'rcia, G.l'ucllnej Da!m-ej, na Śląsku, 
w Wielkopolsce, a także w niektórych rejoltlach P·omorza. Kopalnie były 
na ogół drobne i ,pracowały ty,lko na 10kat1ne \potrzeby, dostarczając opału 
dla {Jikolioznej ludności i palhwa dla bhlslko położonych zakładów rprzemys
łowych. W okresie międzywojennym na t-e.renie Polski wobec konku'l'encji 
węgla kamiennego !Większość kopaJlń uLegła likwida,cji, a mne znacznie 
ograniczyły prodUlkcję. Rozwinęły się jednak IDopalnie położone we 
wschodniej -części ówczesnych Niemiec, gdzie używa,no węgla brunatnego 
jako paliwa w elektrowrua'ch oraz do fa,bryJka-cji brykietów. W 19,37 r. wy
dobyto na 1lereni,e Poliski za'ledwLe 15 tys. t tej kQlpaililny, natomiaiS't na 
terenie dzisiejszy-ch Ziem Zachodnich W)'Idobycie wynosiło pOiI1ad 5 mln t, 
a produkcja Ibrykietów - 372 tys. t. Naj,więkma byiła już w owym okresie 
kopalnia koIo Tmowa, należąca do BpóNci alkcyjltl>ej staltl>O!Wli.ą.cej włas:ność 

rządu saskiego. W 1941 r. okwpanci 'l'ozpoczęli budowę nowej, dużej ko
palni węgla brUJlatnego w okolica-ch Konina. 

3. P o l s k i -e p l a n y d o t Y c z ą c e gór n i c t w a w ę g J o we go. 
Plany oounięcia dbcych kapitalistów i ,,-stworzenia rdzeIlJl1ie polskiego gó,r
nictwa" wysUlWane 'były w środowisku polskiej int~hgen-cji technicznej 
już w okresie za'borów 25 . Próby lich realizacji podejmowano talide w latach 
międzywojennych. W państwie związanym z międzynarodowym obo:aem 
ka,pitalistyc~nym nie można było jednak przepl'O'wadzić rewolucyjnego 
wywłaszczenia, a na !Wyk.upd.enie wiffikich pr.z~dsiębi()<fstw gó:r!tlic~o-hut

niczych brakowało funduszów. Polskie włwdze prowa,dziły więc ,politykę 

manew.1"owania, \popierając jedne g,rupy zagraIlkzny,ch kapitaJ.d:stów prze
ciw innym (np. ka:pitalistów francuskich ;przeciw niemieClki:m) i zwiększa
jąc swoje wpływy w konwencjach węgLowych za C€!l1ę obniżania ta,ryf 
kolejowych i innych koncesji dla przemysłowców. Poza tym zadowaiały 
się powierzchowną jedynie polonizacją przedsiębiorstw, polegającą na 
two:rzeni'U przez :zagranicznych właścicieli ~ółek fi1iaJ1nych z siedzibą za
rządu w Polsce, ang'ailowaniu polskkh inżynierów i w;pr-owadzani'\l j ęzyka 

poJsk;iego 'W kores,pO!tldencji z władzami państwowymi i samorządowymi. 
Dopiero pod koniec ak1resu międzywojennego ;podjęfto bardziej zdecydo-

2S Por. Pamiętnik II ,zjazdu Polskich Górników i Hutników we Lwowie w ro
ku 1910, Lwów 1912, 5, 323-327. 
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walne !kroki, polegające na wprowadzeniu ,zarządów przymusowy,ch w paru 
szczególnie zadłu'ż'ony,ch i zalegających z :pła'ceniem podatków koncerna.ch, 
a następnie na przejęciu ich przez 'państwo. Kontynuowaniu tej ak,cji 
pl"zeszJkodIził wy:ouch wojny. Wojna uniemożiliwiła równi~ wpmwadzenie 
w życie ro:cporządzenia z 28 sierpnia 19.39 r. o utwoTzeniu prrzymusowego 
ZT:lJeSZeni!a ,p.rzedsiębiorców węglowych i ich :lJWiązków pod nazwą Naczelna 
Organiza.cja Przemysłu Węgil.owego. Celem tego zrzeszenia, podporządko
wanego uniJnj,stT·owi przemysłu i hand'l:u, miało 'być ,inormowan;ie produkcji 
oraz zbytu węgila w kraju i za granicą" 26 . 

W sposób !bardziej radykalny postępowali rewolucyjni robotnicy, 
zwłaszcza w okręgu dąbrowskim, któ.rzy już rw lata,ch 1905 i 1918-1919 
potrad'irli na krótki czas pOld,porządlwwać niektóre kopalnie kierownidwu 
wyłamonych przez załogi komitetów. Nie mieli oni jednak sprecyzowanego 
p["Orgramu daJszego działania - kh pos'tulaty sprowadzały się do poprawy 
położenia robotników (skrócenie dnia pracy, podwyżki płac, poprawa rwa
runkóW pracy, rozwój akcji socjalnej), wprowadzenia TObotniczej kontroli 
nad pTodukcją i 'zlbytem poszczególnych kopalń, ograniczenia wygórowa
nych pensji personelu k.ierownkzego i wypłat na Tzecz :kapitaJistów, usu
nięcia tych nadwrców i urzędników, którzy nie .chcieli ,współpra.cować 

z komitetami robotniczymi ub odzna'czali się loo-utalnością wobec za10gL 
W okresie okupa,cji hitleTOwskiej tajne rady zakładowe powstały w kirlku
dziesięciu !kopal1n.iach we wszystkich 3 okręgach Zagłębia Górnośląskiego: 
dąbrowskim, krakowskim i górnośląskim (głównie w części należącej w la
tach międzyrw·ojennych Ido Pdlski). Rady te były ol'lganizowane (pTzede 
wszystkim przez PPR i RPPS, w ich tworzeniu brali jednak udział także 
członkowie innych partii palitycznych oraz bezpa,rtyjni. Niejednokrotnie 
utrzymywały one kontakty z kierownidwami konspiracyjnych partii poli
tycznych i organiza,cji niEjpodległościowych na tereruie Zagłę'bia, a poprzez 
nie również z podobnymi radami (komitetami) w innych branża'ch prze
mysłu i z oddziałami partyza:nckimi. Współjpra,cowa-li z nimi pozostali 
w Zagłębiu nieLiczni polscy inżynierowie i technicy 27. Rady prowadziły 
robotę propa,gandOfWą, podtrzymując na duchu polSkich robotników i prze
ciwdziałając hitlerowSkiej propagandzie, organiJzowały sa'botaże w ko
palniach, ,udzielały pomocy jeńoom (zwłaszcza jeńc-om radzieckim, którzy 
byli naj1barrdziej malt'retowani przez niemieckich nadzorców) oraz osobom 
zagrożonym aresztowaniem. Ich zasadniczym .calem 'było jednak za1bez
pieczenie kqpalń w momencie wyoofywa,ni-a się Niemców i niedopuszczenie 
do wywiezienia maszyn i urządzeń oraz do zniszczenia zakładów bądź to 
przez ·okupantów, bądź też wskutek unieruchomienia pomp i zatopienia 

2. "Dziennik Ustaw RoP." z 30 sierpnia 1939 r., poz. 530. 
27 M.in. mgIr inż. Tadeusz R'\lIIlaru;torfer, który k;j'et'ował teohJni=ymi przygoto

waniami do 2iabezpieczen:ia k·opalń, prowadzonymi przez RPPS w okręgu dąbrowskim 
(notatka oz rozmowy z T. Rumanstorferem przeprowadzonej 11 kwietnia 1968 r.l_ 
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wyrobisk. W związku z tym glI"omadrono odbitki ,p!lanów kopalnianych 
i wyznaczano tymczasowe IdeTOWnictwa, którr-e miały utrzymywać w II"Uchu 
kopalnie do czasu ich przejęcia przez !polskiie władze. Programy dalszej 
działaJności były sformułowane w sposób ogólnikowy, wysuwano jedynie 
postulaty, aby zapewnić pazedstawicielom robotników większy wpływ na 
kierownictwo zakładów pJ"acy (ZiWłaszcza w zakresie spraw personalnych 
i socjal1no-bytowych załogi), nie dopuścić do powrotu kapitalistów oraz 
tych przedwojennych dyrektoTów, którzy odnosili się do robotników w spo
sób brutalny. Stopni·owo zaczęły jednak dojrzewać koncepcje uspołecznie
nia kopalń i innych wiel!kri:ch za>kłaldów J)rzemysłowych 28. 

Bardziej szczegółowe projekty opracowywała w tym czasie tajna orga
nizacja polskich iJnżynierów górniczych, istniejąca od 1940 r. w Gene.ralnej 
Guberni i gTu.pująca tych inżynieTów, którzy wstali usunięci przez oku
pantów z zagłębia węglowego Ioub też musieJi je opuścić zag'rożeni areszto
waniem. Brojekty te przewidywały utrzymanie wydobycia węgla na takim 
poziomie, aby w pełni zaspokajało potrzeby kraju (potrzeby te sza'cował 

Stanisław Kossuth na 47 mln t rocznie !po odbudowaniu zniszczeń wojen
nych w przemyśle), a ponadto wystarczało na eksport. Nie miał to jednak 
być dumpingowy ek1ij>ort z lat międzywojennych; na wywóz przeznaczać 
miano tylko taką ilość węgla, jaką można było sprzedać po opłacalnych 
cenach. W związku z tym dopuszczano nawet możliwość czasoweg·o unie
ruchomienia mniej rentownych kopalń. Nie na1eż'aIo jednak w żadnym 
wypadku dopuścić do marnotraw\Stwa złoża przez wY'bieranie tylko "lep
szych" części pokładów, podbieranie pokładów lW)'żej zalegających, pozo
stawianie takich filarów ochronnych, których nie 'QPłacałdby się wybrać 

przez założenie nowej kopałni po r'ozebrani'll znajdujących się na nich 
obiektów itd. W związku z tym na1eżało Tównież ~orygować granice ko
palń zgodnie z wymaganiami ra·cjona,lnej eks;ploata'cji, tak a'by nie unie
TUchallTliać kopa!lni wówczas, gdy w pobliżu znajdują się ,part1e złoża na
leżące do innego zakładu, które można łatwo wyeksploatować przez jej 
wyrobiska. Alby zużytkować clTobne s'ortymenty węgla, należalo budować 
elektrownie, fabryki produkujące płynne paliwo z węgla (co było pożądane 
równi€ż ze wzg,lędu na wyczer,pywanie się polski,ch zasobów ropy nad'to
wej) i inne zakłady pTzemysłowe, mogące te sortymenty zużytkOlWać. Dla 
uniknięcia konkurencji między przedsiębioTlstwami górniczymi i obniżania 
cen, a także dla zmniejszenia kosztów pośrednictwa handI.owego naIeżało 
zorga,nizować wspalne biuro sprzedaży węgla dla wszystkich kopalń. Bi'liro 
to (centTala węglowa) zajmowaloby się 'również <UStalaniem wysokości pro
dukcji dla poszczególnych k,opaJń w zależności od istniejącego zapotrze
bowania. Podobne względy przemawiały za zorganizowaniem wspólnej 
centrah zaqpatTUjącej 'kopaLnie w mat'eriały, S(pTzęt i maszyny oraz za 
wspólnYIlTl podejmowaniem przez przedsiębiorstwa !Węglowe takich inwe-

li J . W. G o ł ę b i o w s ki: Pierwsze lata 1945-1947, Katowke 1969, s. 19-20. 
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stycji, jak 'budowa linii kolejowych, kanałów, kolejek podsadzkowych, 
urządzeń przeładUJ!1kowych w portach itd. Ponieważ praca pod ziemią jest 
ciężka i niebezpieczna, więc ~by zachęcić do niej robotników, należało 
skrócić czas pracy, pCl!prawić stan bezpieczeństwa, a ponadto za'Pewnić 
czł,onkom załogi i ich rodzinom odpowiednie warunki wypoczynku, opiekę 
lekarską, r 'enty na wypadek utraty Z'dod.ności do pra·cy itd. Do współpracy 
w tym zakresie należa:to wciągnąć również załogi ko.palń 29. 

Realizacja powyższych 'Postulatów była >ffiDżliwa tylko w ,warunkach 
daleko po.suniętej ingerencjii państwa w g.oSlPodMkę przemysłu węglowego 
i ograniczenia do rmnimum samodzioeLności prywatny,ch właścicieli kopMń. 
Dlatego 'organizacja inżynierów ,gÓTniczych w swoich kontaktach z delega
turą rządu ,polskiego w Londynie zdecydOlWanie przeciwstawiła się planom 
niezwłoczneg'o zwrócenia kopalń dawnym w.łaścicielom po wyparciu wojsk 
niem:ieckich, ,pos11u loując wprowa,dzenie przymusowych zarządów państwo
wych na okres IPrzejściowy, dopóki Sejm ll1ioe 'zadecyduje o dalszych losach 
przemysłu /Węglowego. W związlku z tym zaczęto tworzyć konspiracyjne 
zarządy przymusowe, które miały objąć kierownictwo kopalń z chw~lą 
wyzwolenia zagłę<bi. Głównemu za'rządcy, którym miał ibyć ostatni ,przed
wojenny prezes Stowarzyszenia iPolsldch Inżynierów Gómiczych i Hutni
czych Władysław Bierna,cki, miały podlegać zarządy poszczególnych g'l'u,p 
kopalń, obejmujących położone blisko siebie zakłady o podobnych warun
kach geQ]ogi,cznych, posiadające wspólne elektrownie, piaskownie i inne 
zakłady pomocnicze. W ten SlPosób wyło.niła się koncepcja tworzenia zjed
noczeń węglowych. 

Uwążano ponadto, że kOlPa!lni.e naJoeżące do kapita,liśtó/W niemieckich 
oraz te, które zostały sprzedane Niemcom przez dawnych właścicieli 

w okresie wojny, powinny przejść bez odszkodowania na własność pań
stwa tytułem chociaż częściowego wyrównania strat wyrządzonych przez 
okupantów. W ten s.posó'b jednak państwD stałoby się właścicielem znacz
nej większooci kopallń. Namępny;m krokiem w ,tych rozważania,ch było 

pr,zyjęcie zasady UiPaństWlOwienia ,cal!ego pJ12Jemysłu węg'J.owego. K'ierow
nictwo organiza,cji zdecY'dował,o się na to dopiero na przełomie 1943 
i 1944 .r. po .ożywionych dyskusjach, gdyż wątpd.iwości wzbudzała sprawa 
wywła1szczenia zakładów nad.eżący,ch do kapita'1is<tÓIW a'liaJl'lckich oraz do 
nielicznych polskich przedsię'biorców, ponadto niektórzy dawni dyrektorzy 
przedsiębiorstw górniczych uważali się za związanych zawa.rtymi 'Przed 
wojną umowami o pracę. Gdy jednak w <lutym 1944 T. rząd lo.ndyński 

przesłał do zaopiniowania przez krajową grupę inżynierów projekt przy
szłej przymusowej o:rganizacji właścicieli kopalń, odpowiedziallD telegra-

" S. K o s s u t h: MożLiwości rozwoju przemyslu torfowego w GG na tle sytuacji 
węgLowej; O racjonaLny h.andeL węgLem; PoLski przemysl węgLowy w przeszlości 

i przyszlości; Doch.ód przedsiębiorstwa; Kierunki rozwoju przemyslu węgLowego (od
pisy opracowań z la.t 1940-1944 w .posiad'aniu rodziny). 
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mem doma1gającym się przyjęcia zasady ",unarodowienia" gó.rnictwa. Tele
gram ten wywoła{ w Londy.ruie poważną kOll1sternację i został uznany za 
dDwód "bD1szewiza,cji" 'k>rajoweg,o śpodowi-ska technicznego, chociaż po
stulart; nacjonalizacji górnictwa węglowego, motywowany SlPecyfkwymi 
warunkami tej gałęzi produkcji, nie był rówJloznacwy z żądaniem upań
stwowienia całegD przemysłu 30. 

MiJmo utrzymywania !kontaktów z rządem loll1dyńskiun i jeg.o delegaturą 
na kraj tajna organizacja inżynierów uważała się za apolityczną. Wska
zówiki udzieLane inżynierom gómiczym w Guberni Generalnej, według 
których niezwłocznie po /Wyzwaleniu mieli przY'być do Katowic i :z;gł<osić 

się do pracy w przemyśle ,,/bez wZlględu Jla to, kto nas wysWQbodzi", ozna
czały .gotowoŚć współ;pra,cy także z siłami polskiej lewicy, jeżeli utworzy
łY'by Dne rząd w kraju. Współ.p.raca ta została istotJlie nawiązana w ciąg,u 

stycznia i lutego 1945 r. W ten sposób !przy tworzeniu powojeI1iI1ej organi
zacji przemysłu /Węg,lawego i wyty,cza.niu kierunków jego rozwoju wyko
rzystano doświadczenia zdobyte przez działaczy ruchu opOl"U, plany opra
oowywaJle IW latach oI~u.pacji przez polslkich inżynierów gór.niczy,ch oll'a,z 
wzo.ry radzieckie, z którymi zapoznali się IW okresie wojny niektórzy 
czIonkowie ówczesnego kierowJlictwa resortu przemysłu. W mniejszym 
stopniu nadawały się do wyikorzystania koncepcje niemieckie ze /Względu 
;na ich specyficzny charakter, dostosowamy do !potrzeb hitlerowskiego pań
stwa. I z nich jednak zdałano wykorzystać niektóre szczegółowe 0pTaco
wania, jak o tym świadczyło przetłumaczenie Jla język pOllsJci napisanej 
w latach 1941-1942 'pra,cy E. WinnaC'kera 31. 

RóŻille !koncepcje <dotyczące 'l'ozwoju :przemysłu węglowego, w Il'liektó
rych punkbch uzupełniające się, a IW innych sprzecwe ze sobą, były IW to
ku realizacji uzgaJdniane, a także modyfikowane i uzupełniane w zależności 
od występujących warunków. 

30 W. B i e I n a c k i i S. K o s s u t h: Podziemna organizacja górnictwa węglo
wego w czasie okupacji (maszynopis z 1963 To); wspomnienia W. Bierna,ekieg<>, B. Kru
pińS'kiego, S. Kossutha, J. Frommholza. 

Ol E. W i n n a c ker: Ocena systemów eksploatacji grubych pokładów węgla 

w Zagłębiu Górnoślqskim, Katowice 1951. 



.. II. ORGANIZACJA PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO 
W LATACH 1945-1949 

Już w 19'44 r. Res'Ort Gospodarki Narodowej i Finaruów PKWN IPrzy
stąpił do tworzenia pierwszych g'l"\lp operacyjnych, których zadall1iem było 
za'be:q>ieczanie i uruchamia:nie zakłaJdów przemysłowych na wyzwolonych 
terenach. Grupy te ,według p.rzyjęty,ch zaIożeń miały się składać z fachow
ców - inżynierów, technilków i ekonomistów oraz z działaczy politycznych 
i związkowych 1 We wrześniu 1944 r. Wydział Grup Operacyjnych tego 
resortu wydał "Wytyczne orgall1izacyjne dla przemysłu w Polsce". Wy
tyczne te lI'O:Móżniały 3 formy własności .i zarządzania przedsiębiorstwami 
(pIrzemyslowymi: 

1) przedsięlbiorstwa państwo'we, do których załiczano dawne przedsię
bio.rstwa stan'Owiące własność państwa polskiego, oraz te, które należały 
do państwa niemieckiego oraz 'Osób lub spółek narodowości niemieckiej. 

2) przedsiębiorstwa bez właścicieli OTaz te, których właściciele zostali 
usunięci przez okupantów; przedsiębiorstwa te przejmowano pod tym
czasa,wy zalrZąd .państwowy, 

3) przedsiębiocstwa prywatne, należące do pozostałych na miejscu osab 
nie będących Niemcami i nie splamionych współtPracą z Niemcami. 

W przedsiębiorstwach państwowych oraz 'będący.ch pod tymczasowym 
zaoTządem ,państwowym wytyczne zalecały tworzenie 3-osobowych zarzą
dów, złoŹ!Oillych z dy\I'ekltoca (farchowca), plrtGedSta,wiciela miejScowej wła
dzy alC1min'istmcyjnej ora'z IPrzecWtawki€ll.a .rady załogow,ej. Ponadto roz
róż;niall1<J przedsiębio.rstwa o znaczeniu lokaJillym, które miały być ;podpo
rządkowane wydziałom przemysł'Owym właściwych terytorialnie woje
WÓdzllci'ch łu'b powiatowych raJd nal'odO,wych, <JTaz IPrzedsiębiorstwa o zna
czeniu <JgólnOjpaństwowym, podlegające 'bezpo'średni<J Resortowi Gospo
darki Nar,odowej i Finansów 2. 

Gdy w sty=iu 1945 T. rozpoczęła się wielka of-eruywa Armii Czer
wOillej i Ludowego Wojska P,alSkiego, mająca na ,celu wyzw'Olenie ziem 
pol'OźQDy,ch na za,chócl 'Od Wisły, w ślad za wojskami podążyły grupy o,pe-

l J. W. G o l ę b i o w s'k: i: Walka PPR o nacjonalizację przemysłu, Warszawa 
1961, s. 111-1,13. 

2 Tekst wytycznych zob.: Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce 
(1944-1948), t. I, Warszawa 1967, s. 54-61. 
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racyjne, <Jrganizowane przez Rząd Tymczasowy w LU'blinie. Jednocześnie 
w miarę .zJbliżania się !TontJu aktywizowały swą działaln<Jść konspiracyjne 
rady ,zakładowe, nie d<Jpuszczając do =mczenia zakładów pracy przez 
wycofujące się oddziały niemieckie. Robotnicy niejednokrotnie przebywali 
po khl.kanaści'e lub nawet po kilkadziesiąt godzin bez przerwy pod ziemią, 
utrzymując w ruchu pompy, naprawiaH pod obstrzałem aTtyleryjskim 
uszkodzone przew<Jdy eleiktryczne, unieszkodliwiam z narażeniem życia za
lożone przez oku,pantów ladunki materiałów wY'buchowych. Według nie
pełnych danych w 3 okręgach Zagłębia Górnośląskiego (górn<Jśląskim, 

dąbrowskim i krak<Jwskim) należących w okresie międzywojennym do 
Polski, wz.ięło udzia.ł w zalbezpieczal!1w kqpa~ń Około 2200 osób. Dzięik.i 1ch 
wysiłkom OTaz manewrowi Armii Czerw<Jnej, która okJrążyła rejon za
głębia, zmuszając Niemców d<J wycofania się ,bez większych walk, k~alnie 
nie d<J:z.nały poważniejszych uszk<Jdzeń podczas działań wojennych, jedynie 
w kopa,lni "Jan Kanty" (<Jbeooie "K<Jmuna Paryska") w Jaworznie została 
spalOirla sortOW1I1ia i wieża szylbawa, a ponalclto w miellctÓTych zaildadach 
wY'buchły pożary podziemne lu'b uległy zatopieniu dolne pozi<Jmy ·wydo
bywcze. M.in. z ,pow<Jdu braku [prąd.u zostały przejśdowo zatopi<Jtl1e kopal
nie "Wirek" i "Knurów" 3. Zdolność IProdUJkcyj,na kopa'lń była jednak 
znacznie zmniejszona w p<Jró.wnaniu z okresem pTzedwojennY'm wobec ra
bunkowej gospodaTki oku,pantów (zły stan maszyn i urządzeń, brak fr·ontu 
wydobywczego). 

Grupy robobillcze, które zabe~ieczyły kJo'paLnie, wyłoniły tymazasowe 
zarządy, które utrzymywały zakłady w ruchu, wydobywając tyle węgla, 
ile było potrzeba dla kotłowni i elektrowni kopalnianych oraz dla najobliż
szych zakładó.w przemysłowych. Prowadzono również wymianę węgla na 
artykuły żywnośoiowe dla załogj oraz dastaJr,czaI!1o go dla w<Jjska zgod
nie z dyspozycjami otrzymywanymi od dowódców lPoszczegÓ'lnych garni
zonów. Wydobycie był<J jednatil: ogranicwne wobec braku wagonów d<J za
ładunku węgla, uszkodzenia linii i obocznic kolejowych oraz dezorganizacji 
aparatu zajmującego się Zlbytem węgla. W zakresie za,opatrzenia materia
roweg<J wylkarzystywano IaiPalSy pOZJoota;w,iO!lle ,prZJez okuipall1tów, należało 
jednak zorganizować stałe d<Jstawy materiałów i sprzętu oraz wY'ffiianę 
nadwyżek materiałowych. Stan wytworzony bezpośrednio po wyzwoleniu, 
kiedy to każda kopalnia prowadziła sama gospodarkę, mógł 'więc być tylko 
przejściowy. 

GrU[pa operacyjna wyznaczona do przejęcia i uruchomienia za:kładów 
przemysłowych na Śląsku opuściła Lubli.n w dniu 20 stycznia 1945 r. 

3 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, Ka
towice 1946, s. 35 .i ,irun.; G o ł ę b i o w s k ·i: Pierwsze lata, s . 158-63; Walka PPR. ... 
s. 122-126, 144; J. S i d e ł Ik o: WaZka klasy robotniczej powiatu chrzanowskiego o za
bezpieczenie, przejęcie i uruchomienie przemysIu (lipiec 1944 - styczeń 1945), "Kwar
talnik Historii Ruchu Zawodowego" nr 4 (32) z 1969 r ., s. 21-42; WAP Katowice, 
CZPW 2410 (Sprawozdanie Cz.PW za okres organiw.cyjny do 15 marca 1945 r.). 
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i 22 stycznia dotarła do KTakowa 4. Tam przyłączyli się do niej inżynie
rowie górniczy na czele z Władysławem Bieril1.a,ckim, którzy 'Po powstaniu 
musieli opuścić Warszawę i zbiera'li się w Wyższym Urzędzie Górniczym 
w Krakowie. W ,c1nd,u 29 stycznia gT1~pa ta pad dQwództwem poru=ika 
inż. Jakuba Prusaka, przedstawiciela DepartamenUu Kadr Ministerstwa 

. P.rzemysłu, przYbyła do Katowic 5. Tam inżynierowie górniczy na czele 
z W. Biffi'nackiJm i Józefem Tuchołką zorganizowailii Wydział Górniczy 
GrulPY Opera,cyjnej, który .zajął się Zbieraniem informacji o stanie gór.no
śląskich kopalń węgła, podejmowaniem interwencji u różnych władz 

w celu uzyskania przydziałów żywności dla robotnikó.w i usunięcia prze
szkód, które pO'Wstawały w toku ,pra,cy !kopalń oraz kier;owaniem do po
szczególny,ch za'kładów inżyni,erów (w charakterze pełnomocników Rządu 
Tymczasowego) dla z&pewnienia fachowego kiero,wnictwa. Tymczasem 
przytbywały do Katowic dalsze grupy inżynierów gÓrIlliczych, w~ród nich 
g.rupa z Bolesławem Kru,pińskim na czele, którą moment wyzwolenia za
stał w Kielcach. KOlPalnie w okręgu krakowskim zostały pod.porządko

wane Refe.ratowi Górniczo-Hutniczemu w WydziaJle PTZemysłu Krakow
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Kopalniami w okręgu dąbrowskim kiero
wała odrębna g'rUipa opera,cyjna na czele z Józefem Saperem i inż. Józefem 
Przedpełskirn, która przybyła 28 stycznia 1945 r. do Sos,nowca. Grupa ta 
zOl'ganizowała 5 lutego 1945 r. w Sosnowcu Tymczasowy Zarząd Państwo
wy Zjednoczonych Zakładów Górniczych w Za,głębiu Dąbrowskim, na 
czele któ.rego stanął mg'r Kazimierz Gadomski, przedwojenny dyrektor 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu 6. KQpalni€ polożone na zachód 
od ,daWlllej granicy polsko-niemieckiej (tzw. kopalnie opolskie) zostały pod
porządkowane radzieclcim komendantom wojskowym, którzy wyznaczyli 
dla nich kierowników spośród p02)ostałego na miejscu ni'emieclciego per
sonelu technkZlllego. 

W dniu 20 lutego 1945 r. została utworzona w Katowicach Centrala 
Węglowa jako jedna z k,omórek organizacyjnych D€jpamamentu Za,opatrze
nia Ministerstwa Przemysłu. Zadaniem jej było prowadz€lllie hull'towej 
sprzedaży węgła wydobywanego przez wszystkie polskie kopalnie. Cen
trala rozpoczęła rprace organizacyjne, tworząc swoje oddziały w większych 

• G o ł ę b i o w s k i: Pierwsze lata, s. 4l. 
s Datę 29 stycznia podaje w swych wspomnieniach W. Biernacki (W. Biernacki 

i S. Kossuth : Podziemna organizacja górnictwa węglowego w czasie okupacji), nato
miast w innych źródłach jest podawana data 28 lub nawet 27 stycznia. 

• Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, Ka
towice 1946, s. 36; J. Jar o s: Zarys dziejów ustrojowych Centralnego Zarządu Prze
mysłu Węglowego (1945-1950), "Archeion" t. XLVII (1967), s. 157; F. S e r a f i n: 
Z działalno§ci grup operacyjnych Ministerstwa Przemysłu i Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów w Zagłębiu Dąbrowskim, "Zaranie Śląskie" 1970, z. 3, s. 470--471; 
Notatki z rozmów przeprowadzonych z Józefem Przedpełskim 20 stycznia 1958 r. 
i z ~azimierzem Swirtunem l lipca 1970 r.; Dane z akt Działu Kadr Dąbrowskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu. 
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miastach i opraoowując wytyczne dotyczące przyjmowania i realizacji za
mówień 7. 

W 4 dni !później - 24 l,utego 1945 r. - na mocy zarządzenia ministra 
przemysłu został utworzooy w Katowicach Oentralny Zarząd Przemysłu 
Węglowego (CZPW) jako urząd w Ministerstwie Przemy.słu. Zadaniem 
CZPW było koordynQwanie gct<wooa1rki p'r'z€llIlY'słow~ i plalOOwego ciz,ia
łania rejonowych zjednoczeń [fl<rzemysłu węglowego, oIbejmujących zakre
sem działania całość terytorium państwa polskiego, które miały otrzymy
wać od CZPW wiążące wskazówki i polecenia 8. W prakty'ce CZPW wy
kroczył poza przewidziane dla nieg.o początkowo funkcje nadzoru i kon
troli, stając się O'l'.ganizatorem pTZemysłu węglowego i jednostką kierującą 
zarówno zjednoczeniami Tejonowymi, jak i zjednoczeniami pomocniczymi 
oraz centratlami obsługującymi ten !przemysł. 

Dyrektorem CZPW został inż. FJ'Y'deryk Topolski, da wny działacz 

komunistyczny i Związum Patriotów Polskich, który uprzednio (od 1944 r.) 
był dyrektOJ'em huty "Stalowa Wola". Już w połowie lutego na,wiązał 

on kontakt z :przebywającymi w Katowkach inżynierami górnkzymi i za
poznał mę z ich proj<ektami dotyczącymi pl!'Zerny<sil'u ,węlg1lowego. Z ich 
pomocą również zorganiz,ował CZPW, w którym do 16 paidziernika 1948 ,r. 
pełnił funkcje generalnego dyrektora. Generalnemu dyrektorowi podlegaU 
naczelni dyrektorzy: techniczny i administracyjny, a im z kolei dyJ'ektorzy 
działów, któTe dzieliły się na wydziały. Niektóre działy, jak np. ,kontroJi, 
personalny i delegatura w Warszawie, ipodporządkowane były bezpośred
nio generaJnemu dyrektorowi. Zastępcą generalnego dyrektora 'był począt

kowo naczelny dyrektor administ'racyjny inż. Władysław Biernacki, ktÓTy 
jednak już w lPaździerniku 1945 r. przeszedł do Zjoo.noczenia Przemysłu 
Cynkowego. Po nim furukcjoe te przejął naczelny dyrektor techniczny inż. 
Bolesław Krupiński. Organizacja CZPW w ciągu 5 lat istnienia tej jed
nosiJki ulegała licznym zrnianom zg<Jdnie z aktualnymi potrzebami. Zrruie
nial się również charakter prawny CZPW, ktÓTy w 1948 r. został wydrzie
lony z administracji państw<Jwej i przekształcony w przedsięlb:i<Jrstwo. 

Liczba pracow:niików CZPW, dla którego 'PTzymano ,pcczą1Jloowo ty11ro 
271 etatów, wynosiła już w październiku 1945 r. 685, w grudniu 1945 r. 
733, w końou 1946 'l'. doszła d<J 924 (w tym 606 umysł<Jwych i 318 fizycz
nych), ,w sierpniu 1949 r. wyn<Jsiła 854 .(w tym 699 umysłowych i 155 fi
zycznych) 9. 

CZPW przystąpił d<J tw<JI'Z€Jlia zjednoczeń rejon<Jwych, które działały 
na zasadach skomer,cjaliz<Jwanych IPrzedsięlbiorstw państwowych i posia-

, M, F r a n k: PII'zemysł węglowy w Polsce Ludowej (O'Tganizacja i zarządzanie), 
Katowice 1965, s. 140 i 373--374, 

• Zbiór okólników i zarządzeń CZPW wydanych w 1945 r" Katowice 1946, 
s. XXIII. 

'Jaro5, jw., 5,162--171; Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce t. I, 
i, 310; W AP Katowice, 0'ZiPW 2410; 7296. 
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dały osobowość prawną. Przejmowały one majątek przedsiębiorstw gÓTlni
czych (przy czym w jedm.ym zjednoczeniu łącwno zwykle majątak: kilku 
przedsię'bio:rstw), a więc kopalnie ,węg-la wraz z bryk.ietowol1iami, elektrow
niami, koiksowniami, cegielniami i innymi zakładami ipomocnkzymi oraz 
przyona'le:ime do nkh budynki mieszkalne (kolonie l'obotniocze i urzędnicze), 
parcele gru.ntowe i g'ospodarstwa rolne. Dy:rekcje zjednoczeń, które prze
jęły fu.nkcje dawnych dyrekcji prywatnych przedsiębiorstw, nadzorowały 
ruch kopa-lń i innych zakładów przemysłowych wchodzących w skład 

zjednoczenia, a ponadto zajmowały się zaopatrzeniem zakładów ,w mat e
riały i sprzęt, Z'bytem produkcji, administracją Ibudyonków i gruntów, pla
nowaniem produkcji i Sipo:rządzaol1iem zestawień statystycznych, sprawami 
socjalnymi oraz pl'owadziły rachunkowość podległych jednostek. W ten 
sposób kopalnie zostały og,raniczone do roli j-edynie zakładów produkcyj
ny;ch. Taka organizaJcja wyrrri!kałaz doty,chczasowych tradycj.i za!l."Ządzania 
konceronami góroniczo-hutniczymi, a ponadto wobec braku wykwalifikowa
nego personelu technicznego i administTacyjneg,o skupienie nieliczonej ka
dry fa'chowców w zj-ednOC2;eniach U!!TIOO:!liwiało lepsz.e j-ej wy1ko!l'Zystanie. 
Łączył-o się to jednak z og:raniczeniern samodzielności kie:rowol1ictwa ko
pallń, a ponadto zmniejszało zainltwesowamU·e b~P'OSredInio iprKld'l.lJ()eI!ltóiW 
sprawą obniżki kosztów własnych i finanso.wym.i 'WYol1ikami prodlUkcji. 

Ovganizacja za'l'Ządu zjednoczenia ustalona w ,poJoowie marca 1945 T. 

przeldstawiała się namępująco: zj<ednOlczem.iem kierował naczelny dyrr-ektO'I', 
mający do pomocy dYT'ektora tec'hnicznego i dyrektora administracyjnego. 
Naczelnemu dy:rektorow.i podpo:rządkowane były bezpośrednio wydziały : 

rewizyjno-iprawny i be:apieczeootwa. Plix:xn dyrr-eIktora techtni='ego OIbe'jmo
wał drzi.ały: górniczy {z wydziałami: iJnspekcj.i zakładów, wytwórczości 

i planowania, statystyki oraz szkolenia zawodowego), mierokzy, maszy
nowy (z wydziałami: maszynowym, elektrycznym, budowlanym i biurem 
technicznym) o:raz zakładów przetwórczych i ,pomoooiczych. W ipionie 
dyreiktora administracyjnego zmajdowa.ły się: sek:retariat główny, biuro 
personalne, dział finansów i Tachun!kowości (z ,wydziałami: księgowości 

finansowej, księgowości matedałowej i kosztów własnych), didał handlowy 
(z wydziałami rzJbytu i zaopatrzenia oraz magazy;nem) oraz dział admini
str,~cji (o'bej'illujący wydziały: socj~y, administracyjno-gospodarczy, 
traol1sportowy, adm.i.nistrację nieruchomości, administrację rolno-leśną O'I'az 
komendę straży poża'rnych). Dyrekcjom zjednoczeń podporządkowani byli 
dy:rektorzy (zawiiadowcy) k~aIń, którym podlegały komórki organiza,cyj
!I1e zalkładów, skujpione w dzi:ałaoh: robót górniczych, mamyonOiWylffi i po
wierl'lchni oraz adrrniIn.iJs;tra'cyjnym, a pOol1adto komó,nki "sr2ltaIbQlWle" , jak: 
hiuro bez;pi,eczeńi5twa praJcy, biwro wytwó'l'CZJ05oi i pla!l1owania, sbraż bez
pieczeństwa, sekretaTiat i ekspedycja. Schematy orgaJl1iza,cyjol1€ ,ustalone 

przez CZPW wyróżniały przy tym kopalnie z zakładami uboczny:rni (kie
rowane przez dyrektorów) i kopalnie bez zakładów ubocznych (kierowane 
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przez zawiadawców) 10. Wprowadzenie w życie pawyższych schematów 
i 'pastawi'enie na czele 2Jjednaczeń i kapalń fa<:haw<:ów-,i,nżynierów aZlna
czało 2lerwanie z zasadą 3-asdbawego kierowtl1ictwa i ograniczenie roli rad 
zakładowych, które w pierwszych dniach po wyzwoleniu wywierały decy
dujący wpływ na kierownictwo kopaJń. Dekret z 6 lutego 1945 r. przyznał 
im jednak szerakie uprawnienia w zakresie nadzaru nad ·waruIlikami pracy, 
zatwierdzania norm i regulaminów pracy, kootrali aprawizacji araz ,współ

decydawania o przyjmowaniu i 'Zwalnianiu r·abatników. Bra'k wyrawego 
razgraniczenia kampetencji araz datujące się z czasów kapitalistycznych 
nawyki zarządzania 'bez liczenia się ze roaniem załogi, którym ulegali 
niektórzy dyrektorzy, dqprowadzały niejednokrotnie do zatargów i sparów 
kampetencyjnych ll. Częściowo razwiązała sprawę stosawane daść .często 

pawaływanie dyrektorów i kierawników adrn:i.nistracyjnych w zjednacze
niach i ikopalniach spośród aktywu robatniczega. 

Oprócz zjednoC2leń rej-anowych CZPW u'bworzył też juri: w mal'lC'U 1945 r. 
zjednaczenia pomacnicze, których zadaniem była produkcja maszyn 
i sprzętu górniczego, wykonywanie inwestycji w kopalniach, sporządzanie 
dokumentacji prajektowo-kosztorysowej oraz prowadzenie badań gealo
gi=ych dla potrzeb górnictwa węglowego.. PT2lejęły one majątek dwu
dziestu kilku drobnych fi-rm prywatnych. Zjednoczeń pamocniczych było 
paczątkowo 5, pÓŻJliej skamasowano je do 3, które atrzymały nazwy: Zjed
noczenie Maszyn i Sprzętu GÓornicczego, Zj-edtl1oczenle Biur Praj-ektawo
-Mantażowych dla Górnidwa i Zjednaczenie Przedsiębiarstw Wiertnicza-
-Górniczych. Wszystkie ooe miały paczątkowa sied2liby w Katawicach; 
w lipcu 1945 r. dyrekcję Zjednaczenia Fabryk Maszyn i Sprzętu Górni
czego przeniesiono do Świętochławic 12. 

Za,qpabrywaniem kqpalń w ~ nie2lbędne da obuiclowy WJ'iTobisk 
zajęła się utworzone w marcu 1945 'r. przez CZPW Biuro Dastaw Drzew
nych ,dla Przemysłu Węglowego., przemianawane w J~cu 1945 r. na Cen
tralę Dostaw Drzewny.ch dla Przemysłu Węglowego. (CDDPW). Biura ta 
zarganizowało w rÓŻJlych rejona<:h kraj'u ~zytury, którym po.dJlegało 
w 1945 r. 500-600 stacji zajmujący,ch się wywbem i załadunkiem kapal
niaków. Panadta przejęła ono pad swój zarząd 12 tartaków (3 własne 

i 9 należących da zjednaczeń rej-onowych), które produkowały tarcicę dla 
potrzeb górnictwa. Należy podkreślić, że CDDPW zaapatrywała nie ry.lko 
kopalnie węgla, lecz również kapalnie rud żelaza i metali nież·~laznych 13. 

l' F T a n k, jw., rys. 37 i 38 (między s. 234 i 235); Zbiór okólników i zarządzeń 
CZPW wydanych w 1945 T., okólniki nr 17 i nr 30. 

11 G o! ę'b i o w s 'k i: Walka PPR o '/ULCjona!izację przemysłu, s. 193 i nn. 
12 J a T o s, jw., s. 169; Z'biór okólników i zarządzeń CZPW wydanych w 1945 r., 

okólnik nr 9 z późniejszymi zmianami. 
13 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, 

s. 132-135. 
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Dostarczanie dla kopa1lń powstałych materiałów .oraz sprzętu wstaIo scen
tralizowane w Dziale GoSlpoda:nki Materiałowej CZPW, przekształconym 
od 1 czerwca 1945 r. w Centralę Za.opatrzenia Materiałowego PTZemysłu 
Węglo,wego. Sp.rawami aprowiza,cji pra'cowników przemysłu węglowego 
zajmował się Dział Aprowizacji CZPW, który w -czerwcu 1945 r. prze
kształcono w Centralę Aprowizacji i Transportu. Centrala ta już w 1946 r. 
uległa likwidacji, a jej ag·endy przejęło Zrzeszenie ~óŁdzielni Spożywców 
Przemysłu Węg~owego. 

Górnidwo węglowe stano.wHo tę gałąż polskiego-przemysłu, która sto~ 
sunkowo najmniej ucie,rpiała wskutek działań wojennych. Już wkrótce 
po prrz:ejęciu prrez pdlw€ wład'lle mogło ono dostarczać zna-cz.nych iJ.ości 

paliwa, które nie tylko pokrywały zapotrzebowanie krajowe, lecz także 
umożliwiały rozwinięcie eks.portu. Aby jednak kopalnie mogły wykorzy
stać .swą zdolność produkcyjną, trzeba im było dostarczyć odIPowiednich 
ilości materiałów, sprzętu, drewna, skOllTIpletować załogi, zapewnić pra
cownikom żywność i mieszkania, dostarczyć funduszów na wypłaty i za
kupy, wreszcie zorganizować transport wydobywanego węgla do odbior
ców. Realizacja tych zadań rn-e była łatwa wObec zniszczenia kraju w latach 
wojny, braku nieZbędnych a'l"tykułów, a także wobec !powojennej dezor
ganizacji, z której wyłaniały się dopiero zarysy nowego ustroju państwa. 
Przemysł węglowy starał się w miarę moim ości zaradzić brakom we wła.s
nym zakresie - stworzył sprężystą, scentralizowaną organizację, która 
stała się wzorem dla innych branż, zajmował się niejednokrotnie sprawami 
znacznie wykra-czającymi poza zwykłą działa1lność kierownictwa zjedno
czeń i kOjpalń, jak np. ,udział w odbudowie linii kolejowych, portów mor
skich, odbudo.wa portów TZecznych w GJiwioach i w Kożlu, oczyszczanie 
Odry z w,raków dla umo2ili.wienia transportu węgla drogą wodną i1;p. 14 Nie
jednokrotnie konieczne było jednak współdziałanie innych władz i reaor
tów, przede wszystkim resortów k-OllTIun,ikacji, aprowizacji i handlu, obrony 
narodowej oraz terenowych władz administracyjnych. Pod tym względem 
podstawowe znaczen1e dla przemysłu węglowego miała uchwała Rady 
Ministrów Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
wzrostu wydobycia węgla i udzielenia natych!rniastowej pomocy przemy
s10wi węglowemu, podjęta w dniu 11 kwietnia 1945 r., a więc jeszcze 
w okresie trwania wojny, w dwa i !pół miesiąca od wyzwolenia pierwszych 
kopalń. 

Uchwała ta, opra,cowana na podstawie materiałów nadesłanych przez 
CZPW, usta,lała plan wy,dobycia węgla na najbliższe 3 mieaiące (w kwiet
niu 38,5 tys. t, w maju 55,5 tys. t i w cz'erwcu 85 tys. t dziennie), zo'bo
wiązując także zjednoczenia do wyllronania odpowiedniej ilości robót 
przygotowawczych, zwiększenia załogi i odwodnienia zatopionych pozio-

14 Jar o 5, jw., 5. 160-161. 

3 Historia górnictwa węglowego 
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mów wydobywczych. Zawierała ponadto decyzje w sprawach organiza
cyj.nych, postanawiając, że CZPW przejmie falbryki maszyn i sprzętu .gór
niczego, 'PI1ZOOsiębiorstwa wiertni=-gór.rui.cz-e, bil.liI"a projektowo-mOJltażo
we, koksownie przy kopalniach, a także Centralę Węglową, którą wyłą
czono z Departarrnentu Zaopatrzenia Mi.n.isterstwa Pcr-,z€llTlysłu (Centrala 
ta otrzymała wówczas nazwę Centrali Zbytu Produktów Prz-emysłu Wę
glowego). Z kolei uchwała nakazywała przekazać do dyspozycji CZPW 
wszystkich .dawnych pracowil1ików przemysłu węglowego, skierować do 
pracy w kopalniach 5 tys. repatriaJl1tów i 10 tys. pracawnilkó<w, skoszaro
wanych, dostarczyć prze!m)"sIowi węg.lowemu odpowiednich ilości żywnoś
ci d!J.a pracowników, :przelk.&ZJać mu tereny .rolm-e dla Zor:g'arrlTzowarua gaspo
dau-stw ,pomocniczych, dOl9tan-czyć OIkreś1<Y11ą li>C2lbę wa,gOJlÓW do załad,U!I1:ku 
węgla i trarrlsportu k:qpalLnia!ków i materiałów dla g órnic1Jwa, zapewnić do
stawy dlTewna kqpaJnia,nego i materiałów (liny, ż'elazo, kaorlbikl , taśmy, sma
ry, cement, odzież ochronna itd.), a ponadto wyasygm,ować dla CZPW kwo
tę 150 mln ,zł. Uchwała obejmowała ponadto sprawy ~k'olenia kadr i II"OZ
'Woju nauk'i górniczej, polecając zorganizować od'powiednie szJk()lły i kUTsy 
przygotowawcze oraz utworzyć w Katowicach Instytmt NaIUJkowo-Badaw
czy dla badań w zalkresi-e robót górniczych, mechaJl1izacji górniczej. wzJbo
gacania, petrografii i technalagii węgla. CZPW zCb"1;a! także zobowiązany 
do wydawania pism fachowych "Przeglądu Górnkzego" i "Górnitka" (to 
drugi'e otrzymało późmiej nazwę "Swiat GórniJka" , a następnie - "Wiado
mości Gó.rni,cze") oraz 2JoI'gaJl1i'Zowania !clubów i domów WJ'IPoczynku dla 
górników 15. 

Pierwsze zjednoczenia rejonowe zostały utworz'ooe już 2 marca 1945 r. 
na mocy okólnika CZPW nr 1. Były to z}ednoczerna następujące: 

1) Krakowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z siedzibą w Kra
kowie, które przejęło kopalnie okręgu krakowskiego, 

2) Dąbrowskie ZPW w Sosnowcu, !które przejęło kopalnie w okręgu 
dąbrowskim, 

3) Katowickie ZPW w Katowica,ch, które ,przejęło kopallnie w Katowi
cach, Szopienicach i Mysłowicach, 

4) Chorzowskie ZPW w Chorzowie, obejmujące kopalnie w Chorzowie 
i Siemianowicach, 

5) Rudzkie ZPW w Rudzie Sląskiej, które przejęło kopalnie Rudzkiego 
Gwarectwa Węglowego (oprócz "Eminencji"), kopalnie spółek "Godula" 
i "Wirek" oraz kDipalnię "Bielszowice", 

6) Swiętochłowickie ZPW w Swiętochłowicach, obejmujące dawne ko
palnie Donnersmarcków, 

7) Rybnickie ZPW z tymczasową siedzibą w Katowicach dla kopalń 
olrręgu rybnickiego (wraz z kopalnią "Silesia"), 

15 Tekst uchwały - zob, Zbiór okóLników i zarządzeń CZPW wydanych w 1945 r., 
s. 29-35 (załącznik do okólnika nr 24) . 
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8) Mikołowskie ZPW w Mikołowie, które przejęło kopalnie pszczyń
skie. 

Łączni'e więc zjednoczenia !przejęły niemall wszystkie kopalnie węgla 
kamiennego na 'terena,ch na'leż~cY'ch .pr.zed c1l'ugą wojną świa tową do Polski, 
z wyjątkiem tylko części kopalń rybnickich, które znajdowały się jeszcze 
za linią frontu i zostały przejęte dopiero w początkach miesiąca 

kwietnia lS45 r. 16 

IW dniu 18 mal'ca 1945 r. nast'!!Pilo ofi.cja1ne przekazanie Sląska Opol
skieg,:) p<l'llSkńej admi.nistra,cjli przez woj,skowe władze radzieckie 17. W związ
ku :z. Ity.m Clnganizacja .zjedl1!oczeń rej onowych została zmieniona na mocy 
okólnika CZPW nr 16 z 2'0 marca 1945 r. Utworzono mianowicie dla kopalń 
opolskich 3 dalsze zjednoczenia: Bytomskie, Zabrs'kie i Gliwickie. Jedno
cześnie uległo likwidacji Swiętochłowiokie ZPW, a należąoe do niego za
kłady zostały rozdzielone między zjednoczenia Chorzowskie j Bytomskie. 
Dnia 21 marca CZPW wysłał na Sląsk Opolski 20 inżynierów w celu :zba
dania tamtejszych kopalń i zorganiwwania zjednoczeń. Prace te j-ec1nak 
na;pobkały przes:zJkody ze strony niemtedku .. ch 'ltioerownilkĆYw kopailń, którzy 
odmawiali udzielania i.nforma,cji. i8. Przeszkody te zostały usunięte po na
wiązaniu współ,pra,cy z radzieckim g'enerałem Miłowskim. Generał ten zo
stał skierowany do Bytomia w marou 1945 r. wraz z grupą radzieckich in
żynierów górników w celu zOl'ganizowania tamtejszego górnictwa zgodnie 
z lPotrzebami wojennymi. Po zorientowaniu się w sytua,cji generał Miłow
ski ustosunkował się bard2io życzliwie do postulatów wysuwanych przez 
CZPW, organizując pomoc dla polskiego .górnictwa ze strony radzieckich 
władz wojskowych 19. 

Faktyczne przejęcie przez CZPW kopalń w zachodniej części Zagłębia 
Górnośląskiego, położonych za da wną granicą niemiecką, nastąpiło między 
13 a 26 kwietnia 1945 r. 20 

Przejęcie kOlPa'lń węgla kami'ennego na Dolnym Sląsku nastąpiło 11 lip
ca 1945 r. Dla kierowania nimi CZPW utworzył okólnikiem nr 64 z 7 sierp
nia 1945 r. Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z siedzibą 

w Wałbrzychu. Ze względu na położenie geograficzme kOi.palń agendy dy
rekcji tego zjednoczenia były faktycznie rozdzielone między Wałbrzych 
i Nową Rudę . Majątek Dolnośląskiego Syndykatu Węgla Kamiennego prze
jęła Centrala Zbybu Pifod.uktów Pirzemyosłu Wę.glowego, a Zjednoczenie 

16 Jw., okólnik nr 1; S.prawozdanie z działalności 'Polskiego przemysłu węglowego 
la rok 1945, s. 8l. 

17 G O ł ę b i o w s k i: Pierwsze lata, s. 104. 
18 WAP Katowice, CZPW 5056. 
19 Wspomnienia doc. mgr ,inż. Starusława Koosl1tha. 
20 Statystyka przemysłu węglowego w Polsce - rok 1945, Katowice 1946, s. 8-9; 

AAN, Gr. o.per. 652 (i in.). 
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Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego otrzymało fabrykę maszyn górni
czych w Wałbrzychu noszącą nazwę huty "Karol" 21. 

Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego z siedzibą w Żarach zosta
lo utworzone na mocy okólnika CZPW nr 73 z 4 września 1945 T. Zjedno
czenie to przejęło kopa1ni'e na terenie Ziem Zachodnich oraz w Koninie, 
przy czym faktyczne przejęcie niektórych zakładów (kopalni "Turów") na
stąpiło dopiero w 1946 r., a kopalnię "Słone" otrzymano od Zjednoczenia 
Energetycznego Olrręgu P07lllań\9lGego dOiprero jesienią 1948 r.2.2 

W ten sposób całe polskie górnictwo węglowe zostalo przejęte pod za
rząd CZPW. Należy podkreślić, ż.e - chociaż ustawa o przejęciu na włas
ność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej została uchwalo
na dO.piero 3 stycznia 1946 .r., a wykazy upaństwowionych pól górniczych 
opublikowano w 1947 r. (w formie załączników do zarządzenia ministra 
przemysłu z 26 listopada 1946 T. za), CZPW już od pierwszych miesięcy 
swego istnienia ooecydowanie przeciwstawiał się próbom rE\prywatyzacji 
kopalń węgla kamiennego oraz urządzeń przeładunkowych w portach, po
dejmowanym zarówno przez kapitalistów zagranicznych, jak i przez nie
których krajowych .przedsiębiorców 24. Negatywnie u.stosunkował się rów
nież do prośby Wojewódzkiego Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej 
w Krakowie, dotyczącej wydzierżawienia kopalni "Krystyna" w Tenczyn
ku oraz zezwolenia na założenie własnej .kopalni w Burkąch koło Olkusza, 
wychodząc z założenia, że kopalnie te odciągałyby z innych zakładów 
część fachowych robotników, a ponadto na'bywałyby potrzebne innym ko
palniom deficytow'e materiały i S1pTZęt. Zdecydowano się więc tylko na 
odstępowanie Samopomocy Chl~pskiej całego wydobycia kopalni "Krysty
na" w okresie 00 końca 1948 r. 25 W tych warunkach jedynymi kopalniami 
węgla kamiennego nie po~OtrządkoiWanymi CZPW były tylloo nieil.egalnie 
istniejące biedaszyby, które zakładano gdzieniegdzie w pierwszych latach 
powojennych wobec \panującego głodu węglowego 26. Ni,elegalne kopal
nictwo miało jednak minimalne rozmiary. 

Mniej rygorystycznie traktowano spra,wę eksploatacji węgla brunatne
go. Zjednoczenie Przemysłu Węg,la Bru.natneg'o przejęło tylko duże kopal
nie , natomiast drCJIbne kopalenki koło Zawiercia i w Grudnie Dolnej były 

21 Jw., s. 9; Zbiór okólników i zarządzeń CZPW wydanych w 1945 r., okólnik 
nr 64. 

22 WAP Katowice, CZPW 3882. 
23 "Monitor Polski 1947 nr 21 poz. 46; nr 30 poz. 282; nr 39 poz. 299-303; nr 41 

poz. 308. 
24 Por. np. odmowne załatwienie podania inż. Stanisława Knothego z 29 marca 

1945 r. o zwrot kopalni "Dorota" (WAP Katowice, CZPW 2410) oraz sprawa firmy 
"Polskarob" w Gdyni (WAP Katowice, CZPW 741). 

2S WAP Katowice, CZPW 9325. 
26 Por. Sprawozdanie Wydziału Ekonomicznego KW PPR w Katowicach za kwie_ 

cień 1946 r. (Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny 
1/IX/175); W AP Katowice, CZPW 5064. 
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w pierwszych latach powojennych eksploatowane przez pobliskie zakla
dy przemysłowe (Fabryka Urządzeń Mechnicznych "Poręba", Zawier
ciańska Fabryka Szkła), a nawet przez oSQlby prywatne. Ustosunkowywano 
się również przychylnie do projektów otwierania drobnych kopalń przez 
róŻine instytucje spółd2li.€I1cze w rejoll1ach odległych od dużych zagłębi wę
glowych 27. 

Pod koniec 1945 r . proces przejmowania górnictwa węglowego przez 
CZPW był więc w zasadzie - poza nielicznymi wyjątkami - zakończony , 

wykształciły się również formy organizacyjne, które w następnych latacl ' 
ulegały tylko .stopniowym modyfika,cjom. 

Według stanu na 31 grudnia 1945 r. CZPW było podporządkowanych 
314 jednostek organizacyjnych, w tym: 

1) 11 rejonowych zjednoczeń przemysłu węglowego (Krakowskie, Dąb
rowskie, Katowicki'e, Chorzowskie, Rudzkie, Bytomskie, Zabrskie, Gliwic
kie, RY'bnickie, Mikołowskie i Dolnośląskie) z 81 korpa,lniami węgla kamien
n~o, 12 koksowniami, 3 prażalniami, 6 brykietowniami, 37 elektrowniami, 
44 cegielniami, 9 tartakami, 34 majątkami rolnymi, 5 ogrodnictwami, 
1 'browarem, 4 zakładami wodociągowymi i 12 innymi zakładami produk
cyjnym~ (piaskownie, warsztaty mechaniczne, fabryka tlenu, szamotownia, 
kamienialam, wapiennik itd.), 

2) Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego z 9 kopalniami i 3 bry
kietowniami, 

3) 3 zjednocz~mia pomocnicze (Zjednoczeni-e Przedsiębiorstw Wiertni
czo-Górniczych, Zjednoczenie Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego, Zje
dnoczenie Biur Projektowo-Montażowych) z 28 zakładami produkcyjnymi, 

4) 4 okręgo.we stacje ratown.ictwa węglowego (w Sosnowcu, Bytomiu, 
Mikołowie i w Wałbrzychu), 

5) 4 centrale (Centrala Aprowizacji Przemysł,u Węglowego, Centrala 
Zbytu Produktów Pcrzemysłu Węglowego, Centrala Za·opatrzenia Materia
łowego Przemysłu Węglowego i Centrala Dostaw Drzewnych Przemysłu 
Węglowego), 

6) Instytut Naukowo-Badawczy 28. 

Do tego dochoc;l,ziły jedm.ostki podporządkowane centralom, jrak: oddzia
ły, -ekspozytury, stacje załadunko.we, 3 własne tartaki CDDPW itd. Łączna 
liczba zatrudnionych w CZPW i w podległych jednostkach wynosiła pod 
tkon'1oc 1945 r. około 200 tys. osób. 

Do najważniejszych zmian of\ganizacyjnych w następnych uatach nale
żało utworzenie 1 listopada 1946 r. Biura Budowlanego Przemysłu Węglo
wego do wykonywania inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego 
dla pra.co.wników, połączenie z dniem 1 stycznia 1947 ,r. zjednoczeń Kra
kowskiego i Mikołowskiego pod nazwą Jaworznkko-Mikołowskie Zjedno-

27 WAP Katowice, CZPW 5061, 5142, 6673. 
2B Sprawozdanie z działalności polSkiego przemysłu węglowego za rok 1945, s. 19. 
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czenie PrzemysIu Węglowego z sie'dz1bą w MysIowicach (które prrzejęło 
rówJ1ież kopalnię "Silesia" od Rybnickiego ZPW) oraz zorgalIlizowanie od 
1 stycznia 1949 r. Przedsiębiorstwa Budowy Zakładów Górniczych Prze
myslu Węglowego w Mikołowie jako }ednostki podległej bezpośrednio 

CZPW. Liczba jednostek organizacyjnych (zakładów produkcyjnych, zjed
noczeń, central itd.), podporządkowanych CZPW i jednostkom podległym, 
wynosiła do 1949 r. trzysta kilkadziesiąt, a iPOJ1ad 500 po doliczeniu skła
dów węgla podporz<jJdkowanych Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Wę
glowego 29. 

Jednostką nadrzędną dla CZPW bylo Ministerstwo Przemysłu, prze
kształcone w 1947 r. w Ministerstwo Przemysłu i Handlu . Ministerstwo to 
na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r. (Dz.U. nr 7, pez. 43) zostało rezdzielene 
na 6 ministerstw braJ1żowych. Jednym z nich było Ministerstwo Górnictwa 
i Energety.ki, które rozpeczęło działalneść w końcu kwietnia 1949 r. Pod
porządkowano mu przemysł węglowy, naftowy, solny, torfowy, energe
tyczny, a peJ1adto (jako jednostki podlegające bezpeśrednio ministrowi) 
wyższe urzędy górnicze, Kolegium Górnicze, Kuratora Państwowy,ch Pól 
Górniczych, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwewą Radę Geologicz
ną i Państwową Radę Energetyczną. Pierwszym ministrem został długo
letni działacz Związku Zawodowego Górników Ryszard Nieszperek. Mini
sterstwo zaczęło stopniowe ograniczać zakres dzialaillia CZPW, podporząd
kowując ·sobie beZlpośrednio jednostki podległe dotychczas Centra'lnemu 
Zarządowi, a mianowicie GłÓWJ1y Instytut Paliw Naturalnych (taką nazwę 
otrzymał zreor.ganiwwany InstyItut NaulkelWO-Badawczy P.rzemysDu Węglo
wego), Cenibraaę Zbytu Węgla (talką nazwę otrzymała w 1949 r. Centrala 
Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego), Centralę Dostaw Drzewnych, 
Zakła.dy Projektowo-Montażowe, Biuro BudowlaJ1e i Przedsiębiorstwo Bu
dowy Zakładów Górniczych Przemysłu Węglewego 30. Wreszcie z ,dniem 
31 grudnia 1949 r. CZPW został postawiony w staJ1 likwidacji (lktóra trwa
ła do Ikońca marca 1950 r.), a reszta iPodle'głych mu jedmoste.k.(w!tym ,z jed
noczenia węglowe) przeszła w gestię ministerstwa. Zmianem tym towa
rzyszyła stoPJ1iowa I'o:zJbudowa agend Ministerstwa Górnictwa i EJ1eI'gety
ki i zwiększanie liczby etatów. Zupełne skasowanie ośrodka dyspozycyjJ1e
go w Katowicach, jakim był CZPW, ekazałe się jednak ruemożliwe. Na 
miejsou CZPW ulokowano część komórek organiza'cyjnych ministerstwa, 
podczas gdy inJ1e pozostały w Warszawie. Tak został zapoczątkowany pe
dział agend Ministerstwa Gómictwa i Energetyki między Warszawę i Ka
towice, który mimo różnych reorganizacji trwa nadal. 

" Jar o 5, jw., 5.158---,161; WAP KatoWice, CZPW 7296. 
30 F r a n k, jw., 5. 152-154. 



III. GOSPODARKA 

1. C h a rak t e r y s t y k a o g ó l n a. W przeciwieństwie do okresu 
międzywojennego, kiedy to \polskie przedsiębiorstwa górnicze musiały pro
wadzić wa'likę o zdobycie rYll1ków Z/bytu i ClgiI'a.niczać wydOIbycie, w la.tach • 
po drugiej wojnie świato.wej wystąpiło duże z<łJpotrzebowa.nie na węgiel 
zarów.no w kraju, jak i za g·ranicą . Węgla .potrzebował odbudowujący się 

polski przemysł, przy czym dzięki odzyskani,u Ziem Zachodnich Polska 
Ludowa już w pierwszy,ch latach powojennych była krajem 7d1acznie bar
dziej uprzemysłowionym niż ,państwo polskie z lat..l918-1939 . Na r ynku 
europejskim za'brakło 2 głównych eksporterów węgla: Wielkiej Brytanii, 
której \produkcja wobec długotrwałego niedoiJlwestowarua kO!palń =alała 
z 244 mln t w 1937 r. do 177 mLn t w 1945 ·r . i która dopiero w 1948 r. mogła 
wznowić eksport, wywożąc od kilku do k~lkunastu mHionów t To=ie 
(w 1937 r. 41 mln t), oraz Niemiec, gdzie klęska ,wojenna pociągnęła za 
sobą poważne pertUiI'bacje gospodaroze .i spadek piI'odukcji. Bralki węgla na 
rynkach zachodnioeuropejskich częściowo tylko ,pokrywał import ze Sta
nów Zjednoczonych (w 1947 r. 34 mln t) l. Ponadto P'olska pozyskała no
wego odbiorcę w postaci ZSRR, -którego za!potrze'bowanie było w !pierw
szych latach powojennych szczególnie duże wobec zniszczenia kopalń 

w Za.głębiu Donieckim przez niemieckich okupantów. W tych wa'I'unkach 
polskie tkopa1nrie - prakty'cznie biorąc - mogły sprzedać każdą ilość wydo
bytego węgla. Wznowienie ekspOiI'tu 'UlITIożhlWiiało Polsce u-zyskaruie w za
mian artykułów nieZ!będnychdo odbudowy wojennych zniszczeń, ułatwia-
ło zapewnienie sobie zagranicznych odbiorców również na późniejsze lata, 
a ponadto miaIo znaczenie !prestiżowe - oznaczaJ:o, że Polska mimo olbrzy
mich zniszczeń 'wnosi w miarę możliwości swój wkład w powoj-enną odbu
dowę Europy. 

Scentralizowanie za,rówtl1o zbytu, jak i administracji kopalń węgla na 
terenie całego państwa, dokona.ne już w pierwszych miesiącach po wyzwo
leniu, miało podstawowe znaczenie dla dalszego TozwOjU przemysłu węglo
w~o. Zapobiegło ono waloe kOlllllru!rencyjnej między pQSzOZJególnym.i 
przedsiębiorstwami o rynki ~bytu oraz o zdobycie potrzebnych materiałów, 
sprzętu i rdbotników i umoŻJliwiło gospodarkę planową w skali całej bran
ży. Pierwszy !plan gospodarczy dla górnictwa węglowego - na okres 3 

l Die Kohlenwirtschaft der We!! in Zahlen, Essen 1961, s. 47, 96--99, 140. 
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miesięcy - zawarty był już w omówionej wyżej uchwale Rady Ministrów 
z 11 kwietnia 1945 :r. Następny, bardziej już szczegółowy plan, obejmował 
rok 1946, później zaś przemysł węglowy został włączony do ogólnopań
stwowego planu odbudowy gospodarczej, obejmującego lata 1947-1949. 
Ponad<to CZPW opralcował długofalowy p'lan inJwelStycyjny na lata 1948-
1958 dla poszczególnych zakładów, który jedna'k został zmieniony wobec 
włączenia górnictwa do planów ogólnOiPaństwowych. 

Wydobycie węg.la kamiennego na obszarze Polski wyniosło w 1945 r. 
27 366 tys. t, w tym wydobycie od chw.ili przejęcia korpalń Iprzez polskie 
władze - 21 004 tys. t. W następnych latach wydobycie kształtowało się 

następująco (węgiel kamienny - w tys. t) 2: 

.rok plan wykonanie 
1946 46000 ,47288 
'1947 57504 59 130 
1948 67500 70262 
1949 74000 174 104 

• 
Plany były więc ,wykonywane z nadwyżką, osiągnięcia te zawdzięczano 

jednak wprowadzeniu od 1946 'T. dodatkowej ~racy w niektóre niedziele 
i święta, a od 1948 r . - także wydobycia na dodatkowej zmianie (tzw. rol
ki). Wydolbycie w niedzieJ.e i święta wyniosło już w 1946 r. 2151 tys. t 
(4,54% planu), w 1947 r. - 2769 tys. t (4,8% planu), a IW 1948 r. -
4359 tys. t (6,5% !planu), do czego dochodziło 473 tys. t wydobycia na III 
zmianie 3. W 1949 r. wyddbycie w niedziele i święta doszło do 5021 tys. t. 
Organizowanie niedziel .i świąt wydobywczych powodowało wiele niedo
goooości, do ktÓ'Tych należały m.in.: zmęcze<I1i,e zaa,og~ dooa1lkową pracą, 

wzrost kosztów wobec wyższych stawek płacy za pracę w godzinach nad
liczbowych, a ponadto utrudnienie pracy kolei, która nie mogła wyko.rzys
tać nie{hiel na porządkowanie tabocu węglarek Praca niedzielna i świą
teczna była jednak często konieczna dla wykonania planu wydobycia wo
bec trudności, które wynikały z braków w wyposaŹleniu techni=ym ko
rpalń oraz z niedostatedZillej lLC1Jby zaloogi. 

Rezultaty finamowe działalności !przemysłu ,węglowego w omawianym 
okresie trudno ocenić, ponieważ zna'=a część wydatków państwowych 
była finansowana drogą nowych emisji pieniędzy, co !powodowało szybki 

, Wydobycie według: Statystyka przemysłu węglowego w Polsce 1948-1960, War
szawa 1962, s. 38; plan według Rocznika statystycznego 1949 (lata 1948 i 1949) i WAP 
Katowice, CZPW 3882 (lata 1946 i 1947). Dalsze dane statystyczne tam, gdzie nie jest 
podane źródło, pochodzą ze statystyk GUS (roczniki statystyczne), ze statystyk CZPW 
(Statystyka przemysłu węglowego w Polsce - rok 1945; Statystyka przemysłu węglo
wego w Polsce za lata 1946 i 1947) oraz ze statystyk Ministerstwa Górnictwa i Energe
tyki (Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946-1960, 1961-1962, 1963-
-1964, 1965, 1966-1968). 

, WAP Katowice, CZPW 3882. 
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wzrost cen, pła'c i kosztów własnych. Zysk hlb strata zależały więc >W zna
cznej mierze ·od teg'o, kiedy i w ja,kim stopn~u dostosowa,no cenę węgla do 
zwiększających się wydatków. Ponadto protokoły pokontrolne zwracały 
niejednOMotnie uwagę na roz'rzutną gospodarkę fiJ!1ansową w niektórych 
zjednoczeniach i ponoszone straty, których powodem była przeważnie wy
soka absencja w pracy 4. Podkreśla.no też nadmierne zużycie węgla ' przez 
niektórych odbiorców, zwłaszcza !przez PKP 5. 

Ceny uzyskiwane za eksportowany z Polski węgiel wynosiły w pierw
szych lata,ch !powojennych w eksporcie morskim 9-14 dolarów fob porty 
polskie, 'były więc ~macmie wyższe niż w okresie międzywojennyun, nawet 
przy uwzględnieniu pewnego spadku wa'rtości dolara. Biuro Rozrachun
ków Międzynarodowych płaciło przemysłowi węglowemu za wyeksporto
wany węgiel i koks w 1945 r. przeciętnie około 317 zł za t, a w 1946 r. -
około 580 zł za t 6. Ceny kraj-o.we ustalane były w 1945 r. na podstawie cen 
przedwojennych, przy czym ze względu na ogólny ,wzrost cen wszystkich 
artykułów stos·owano począ1ikowo mnoinik 3, następnie 4, później 5, 
a wreszcie (od 1IPaŹldziernika 1945 r.) mnożnik 6,5. W związku z tyun cena 
1 t kęsów I klasy z Zagłę'bia Gómośląskiego przy 2Jbycie koleją lub drogą 
.rze.=ą wzralstała stOiPmowo z 75 na 160 zł, a w SlPrzedaży dIrobnico.wej -
ze 100 na 225 zł. Ceny lPłaoone ,przez od'bio,rców w skiłaJdach były wyższe, 

dochodziły do nich bowiem koszty przewozu .i składowania. Tymczasem 
wzrost cen innych artykułów był zna'cznie wyższy - tak np. w końou 
1945 r. ceny kopalniaków 'były wyższ:e od cen z 1939 r. 19 razy, ceny stali 
i wyrobów stalowy.ch - 9 razy, blachy cynkowej - 10 razy, artykułów 
chemicznych - 8 Tazy, chleba - 7,1 razy, mięsa - 6,8 razy, masła i cu
kru - 15 razy, jaj - narwet 43,9 ra'zy 7. Wobec nislkich cen węgla bLlans 
łączny zjednoczeń węglowych za 1945 r. zamknął się stratą wysokości 

2186 mln zł, a za I półrocze 1946 r. strata netto wyniosła 714 mln zł. Za
dłużenie bankowe zj ,edJnoczeń na dzień 31 marca 1946 r. wynosiŁo ponad 

4 WAP K:.atowice, CZPW 599, 7926. 
, R. B r z e s k i: Potrzeba oszczędności w gospodarce węglowej, "Węgiel" 1947 

nr l s . 15-17; WAP Katowice, CZPW 26 (pismo Topolskiego 'do H. Minca z 25 lutego 
1946 r.) i in. 

o M . Z akr z e w s ki: Polski przemysł węglowy po drugiej wojnie światowej, 

"Przegląd Zachodni" 1949 nr 1/2, s. 223, 233. J. Mitręga: Rola węgla w gospodarce 
Polski Ludowe j, "Przegląd Górniczy" 1957, s. 168 podaje następujące średnie ceny 
(w dolarach za t) za wyeksportowany węgiel i koks: 

wk węgiel koks 

1946 9,23 10,44 
1947 11,17 13,84 
1948 13,02 17,15 
1949 12,37 17,26 

7 Sprawozdanie polskiego .przemysłu węglowego z,a rok 1945, s. 124-125. 
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2 mld zł, z czego 1971 mln zł uznano !później za koszty uruchornien~a pro
dukcji i skonwertowano na kredyt średnioterminowy B. 

Dla przywrócenia ·równowagi finaillsowej wprowadzOJlo od 16 kwietnia 
1946 r. nowe, lPodwyższone ceny węgla. W związku z tym cena węgla nie
sortowanego {I k1lasy) loco kopalnia doszła do 365 zł, a kęsów - nawet do 
475 zł za t; wobec licznych reklamacji przeciętna cena utargu wynosiła 
jednak tylko około 350 za t. Cena wolnorynkowa wynosiła w tym okresie 
około 900 zł, a jesienią 1946 r. na terena,ch poza zagłębiami węglowymi 
(Warszawa, Łódź, Wrocław, Radom, Częstochowa) doszła nawet do 3-5 
tys. zł za t 9. Podwyżka ta została jednak pochłonięta przez dalszy wzrost 
cen innych artykułów i owiązany z nim wzrost kosztów wydobycia, które 
od mar,ca do grudnia 1946 r. zwiększyły się ze 182 zł do 414 zł na t (prze
ciętna roczna 343,48 zł na t) 10. W rezultacie łączne koszty wydO'bycia wy
nio.sly w 1946 r. 15 438 mln zł, a utargi 13528 mln zł, a więc i ten rok 
zamknął się stratą wysokości 1910 mln zł !l. 

Nowy cennik wszedł w życie od 1 kwietnia 1947 r. Wprowadzał on 
przeszło dwukrotną podwyżkę cen (cena 1 t ,węgla niesortowanego wzrasta
ła z 365 ibdo 820 zł), a jednocześni€ zwięlkszał rÓ'Żll1.ioe między cenami róż
nych sortymentów, aby zachęcić odlbiorców do nabywania drobnego węgla. 
W cennik.u tym zrezygnowano ze stosowania tzw. cen wielostopniowych, 
zróżnicowanych w zależności od odlbiorców, które ułatwiały spekulację 
węglem. Aby jednak nie WfProwadzać gwałtownych zaburzeń w życiu go
spodal'CZym, na okrres przejściowy (do końca 1947 r) u1n:zymano. dawn€ 
ceny dla węgla wydawanego na karty zaoJ)atrzenia, 'Ponadto dla niektó
rych odbiorcó,w (kolej, gazownie, wodociągi, hutnictwo, koksownie, bry
kietownie, węgiel deputatowy) wprowadzono w tym okresie 30% 'rabatu. 
Od 1 października 1947 r. wprowadzono 'również nowe ceny dla węgla 
wolnorynkowego 12. Kolejilla zmiana, ,wprowadzona z dniem 1 lipca 1948 r., 
polegała na zniesieniu zróżnicowania cen ocleta]tcznych w zaJ.eżności od 
kosztów transportu do różnych rejonów; dla drdb.nych odbiorców w całym 
kraju wprowadzono jedi!lolitą cenę 3200 zł za t loco skład 13. 

Podwyżkom cen węg.la towa'rzyszył dalszy wzrost cen innych artyku
łów oraz kosztów własnych przemysłu węglowego. Koszt ,własny 1 t węgla 
kamiennego doszedł w 1947 r. do 708,55 zł, a w 1948 r. do 1035,83 zł, !PIzy 

, WAP Katowice: CZPW 2143 (bilans ląc:z.ny zjednoczeń węglowych na 30 czerwca 
1946 r.l, CZPW 3798. 

9 Z akr z e w s k i, jw., s . 218-219; L. Z e om b o k: Ceny węgta kamiennego 
w Potsce w tatach 1945-1959, Katowice 1959, s . 16, 20, 42; AAN, MPiH 37. 

10 Z aok r z e ws k i, jw., s. 229-230; WAP Katowoice, CZiPW 3816. 
II Z e m b o k, jw., s. 55. 
12 Jw., s. 43; Sprawozdanie 2 działalności polskiego przemysłu węglowego za 

rok 1947, Katowice 1948, s. 174. 
13 Z e m b O k, jw., s. 44; Spnawozdanle z działalności polskiego przemysłu węglo

wego za rok 1948, część II, Katowice 1949, s. 145. 
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czym od stycznia do grudnia 1948 r. wzrósł z 955,83 zł do 1358,35 zł 14. 

W tych warunka,ch również oW 1947 r. przemysł węgłowy wykazywał stra
ty bilansowe i wymagał dalszych kredytów ze skarbu państwa; rok 1948 
zjednoczenia rejonowe zamknęły stratą bilansową wysokości 243 mln z1, 
a tyllko zj-ednoczenia rpomocnkze wykazały 946 mln zł zysku 15. Kolejne 
dostosowanie ceny węgla do wzrastających kosztów stanowiła podwyżka 
cen na węgiel dla gospodarki ,uspołeczn,j,onej, wprowadzona od 1 stycznia 
1949 r. Cena 1 t węgla niesortowanego loco kopalnia wzrosła z 820 zł do 
1850 zł, a więc o blisko 126% 16. 

Niska cena węgIa (w porównaniu z cenami innych artykułów) ułatwiła 
szybką odbudowę polskiej gospodarki, zwłaszcza przemysłu, po zniszcze
niach wojennych. Wystąpiły iprzy tym jednak pewne zjawiska ujemne jak 
niechęć do stosowania drobnych sortymentów oraz do wprowadzania no
wych ty.pów palenisk, zuży,wających mniej węgla 17. Bilansowe straty 
przemysłu węglowego pokrywane były z państwowych kredytów i dotacji, 
rui,e dochodziło więc do ogralDiczania prodllllkcji z powodu hralru. śraclików 
finansowych. Prowadzona w przemyśle węgdowym akcja oszczędnościowa 
(tzw. akcja "O") wpłynęła na zwolnienie tempa wzrostu kosztów własnych 
przez redukcję części etatów administracyjnych, obni'Żenie zużycia mate
ria~ów na 1 t prodllllkcji, obniżenie wyldatJków na pos'toj-orwe (tj. opłat za 
przetrzymy,wanie wagonów i statków, na które ładowano węgier), kosztów 
eksploatacji samochodów itd. IB Deficyty finansowe i konieczność korzysta
nia z dotacji odbiły się jednak na tempie inwestycji w przemyśle węglo
wym. Podczas gdy potrzebne wydatki inwestycyjne szacowano według cen 
przedwojennych (z 1937 r.) na około 3 zł na 1 t wydobycia, wynosiły one 
faktycznie (w przeliczeniu na zlote przedwojenne): 

w 1945 'f. 

w 1946 r' 

w 1947 r. 

w 1948 r. 

0,24 zł 

0,67 zł 

1,21 zł 

2,49 zł 

Ogólna przeciętna Ma okresu 1945-1948 wynosiła 1,23 zł (w cenach 
z 1937 r.) na 1 t wydo'bycia. Suma ta była wprawdzie większa o blisko 50% 
od przeciętnej dla kopa'lń polskich z lat 1926-1936, nie wystarczała jed
nak na ipokrycie strat spowodowanych długotrwałym niedoinwestowaniem 

" WAP Katowice, CZPW 3816, 3882. 
15 Sprawozdanie z działalności przemysłu węglowego za rok 1947, s. 59-61; Spra

wozdanie .z działalności przemysłu węglowego za Tok 1948, cz. l, s. 66. 
16 Z e m b O k, jw., s. 16-17, 43. 
]7 J. A p t: Rozwój gospodarki węg[em w Po[sce Ludowej, "Gospodarka Węglem" 

1954, s . 174-175. . 
l8 E. W i e c z o rek: Akcja oszczędnościowa w przemyś[e węg[owym, "Węgiel" 

1947 nr l, s. 23-27. 



w latach międzywojennych i rabunkową gospodarką oku,pantów. Wydatki 
inwestycyjne dla całego okresu 1945-1949 w cena,ch z 1955 T. wynosiły 

1635 mln zł, czyli 5,8 zł lI1a t. Również i ta suma była niższa niż postulowano 
w okresie międzywojennym, tym bardziej, że do wydatków tych wliczono 
również inwestycje socjalne oraz wydatki na różne roboty górnicze (n.p. 
budowa przekopów, wymiana urządzeń transportowych), które w latach 
międzywojennych zaliczano do kosztów ruchu 19. 

2. Z a o p a t r z e n i e. Zaopatrzeniem kopalń w materiały, sprzęt 

i maszyny zajl!Il.owały się: Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu 
Węglowego (CZMPW) i Centrala Dostaw Drzewnych clia Przemysłu Wę
glowego (CDDPW). Jedynie niektóxe rodzaje maszyn i sprzętu zamawiały 
zjednoczenia poprzez CZPW. Centrale zajmowały się początkowo tylko 
przyjmowaniem i realizowaniem zamówień, od 1947 r. za,częły również 

kontrolować gospodarkę materiałową w kopalniach . 

Wyodrębnienie specjaJnej jednostki ol'ganiza<:yjnej do zajmowania się 
dostllwami drewna było spowodowane bardzo dużym zapotrzebowaniem 
na telI1 artykuł ze strony gÓ!rnidwa w~l{)wego, które stosowało obudowę. 
drewnianą wokoło 90% wyrobisk. CDDPW wy,wiązała się bardzo dO'brze 
ze stojących przed nią zadań, organi:ziując w różnych rejonach kraju swoje 
ekspozytury oraz stacje do wyrobu i wysyłki kopalniaków. Ponadto prze
jęła pod swój zaTząd k:iJ.kanaście tartaków do wyrobu tarcicy dla kopalń, 
a w 1948 r. - również fabrykę stylisk IW Rudzie Śląskiej. Z biegiem czasu 
udoskonalała l!Il.etody pracy, Wjprowadzając np. tralI1sport surowca tartacz
nego z lasów za pomocą ciągników. Oprócz kopalń węgla zaopatrywała 
również huty i kopalnie rud, zwiększając dostawy w miarę wzrostu ,wydo
bycia i zapotrzebowania na materiały do o,budowy. Niekiedy otrzymywała 
róWi!1ież .zadand.a specjalne, jak I1jp. dostawa tarcicy na budowę lWęglalTek. 
Łączna wielkość dostaw drewna dla kopalń w poszczególnych lata<:h przed
stawiała się lI1astępująco (w ro3): 

a - dostawy kopalniaków (IPrzez CDDPW), b - łączne dostawy tarcicy, 
c - w tym dostawy tarcicy przez CDDPW 

19 Z akr z e w s k i, jw., s. 231; Sprawozdanie z działalności przemysłu węglowego 
za rok 1946, s. 43----44; jw. za rok 1947, s. 127 nn.; jw. za rok 1948, cZ. II, s. 101-102. 
Natomiast S. Herszderfer (Inwestycje przemysłu węglowego w r. 1948, "Węgiel" 1949 
nr 3--4, s. 7) podaje Jlastępujące wartośc.i inwestycji w przeliczeniu na l t wydobycia 
w złotych z 1937 r.: 

1945 - 0,36 zł 

1946 - 1,07 zł 

1947 - 2,02 zł 

1948 - 2,22 zł 

Wydaje się jednak, że autor ten przyjął zbyt niskie mnożniki dla cen powojennych. 
Obliczenie dotyczące wydatków inwestycyjnych w latach 1945-1949 w cenach z 1955 r. 
według: Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 
PolskiCh, Katowice 1957, s. 10-11. 



rok 
1945 
1946 
1947 
1948 

a 
440629 

1 375 700 
1620400 
1 927 907 

b 
,69300 

245064 
343018 
450268 

c 

141 686 
222582 
313856 

45 

Stwierdzono przy tym, że drewno dostarczane przez CDDPW jest le
piej dostosowane do potrzeb kopalń niż drewno dostarczane przez "Paged", 
a w dodatku (według danych z 1948 r.) o około 16% ,tańsze 20. Dostawy do
konywane były lIlie maI wyłącznie z polskich lasów. Jedynie w latach 
1947-1948 wobec otrzymania niewymaxczających kootygen<tów przyd:zJi.a
lowych zawarto umowy na dostawy około 300 tys. m3 kopalniaków z ra
dzieckiej strefy olnąpacyjnej Niemiec. Umowy te zostały zn-ealizo,walIle, po
nieważ jednak dostawy za.graniczne w zna.cznej części nie -odpowiadały 
zamówieniom, zrezygnowano z dalszego ilffi!Portu 21. 

Przemysł węglowy zużywał prawie 20% krajowej ,produkcji drewna. 
Zużycie drewna w m3 na 1000 t wydobycia kształtowało się w poszczegól
nych latach następująco 22: 

1946 - 27,2 
1947 - 25,7 

1948 - 24,31 
1949 - 23,44 

Znacznie trucLniejsze za·dania stały przed CZMPW. Wynikało to zarów
no z różnorodności artykułów, których potrzebował przemysł węglowy 
(około 70 tys. różnych artykułów, ujętych w 16 grupach i ponad 300 pod
grupach 23), jak i z faktu, że znajdowało się wśród nich wiele artykułów 
deficytowych, których 'brakowało na rynku krajowym. Wobec występują
cych trucLności importowych zalPotrze'bowania na materiały reg'lamento
wane byly realizowane (według danych z 1946 r.) Jjrzeciętnie w 30-00%. 
Do 1947 r. wiele kopalń korzystało jeszcze z zapasów materiałowych na
gromadzonych w okresie wojny 24, lecz Jjóźniej zapasy te wyczerpały się. 
Stopniowo jednak poprawiało się zaopatrzenie z nowych dostaw. Suma 
obrotów CZMPW wZl'osła z 3757 mln zł w 1946 -r. na 13992 mln zł 

w 1947 r. i 28 119 mLn zł w 1948 r. 25 Tempo tego wzrostu wyprzedzało 
wzrost cen, co było spowodowane zwiększaniern dostaw dla górnictwa. 

" Sprawozdania z działalności polskiego przemysłu węglowego za lata 1945-1948 
(jw.); WAP Katowice, CZPW 8160. 

21 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, s. 120; 
jw. za rak 1948, cz. II, s. 91; WAP Katowice CZPW 8160. 

22 T. M u s z k i e t: Racjonalne wykorzystanie drewna w przemyśle węglowym, 

"Gospodarka Górnictwa" 1951 nr 5, s. 7 (dane za 1946 r. według "Statystyki prze
mysłu węglowego w Polsce"). 

23 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 35. 
" Wobec wprowadzenia przez władze hitlerowskie specjalnego podatku dla ogra

niczenia zysków wojennych, wielu właścicieli kopalń gromadziło nadmierne zapasy 
materiałowe, aby nie wykazywać zbyt wysokich dochodów. 

25 S,prawozdanie z dzi"<lla1ności przemysłu węglowego za rok 1947, s. 109; W AP 
Katowice, CZPW 7704 (sprawozdanie CZMPW za rok 1948). 
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Swiadczy {) tym również ipo.równanie ilości niektórych materiałów dostar
czonych przez Centralę w latach 1946-1948 w j<ednostkach naturalnych 26: 

rok 1946 1947 1948 
obudowa stalowa - t 4540 15001 15098 
śruby i nity - t 3500 5426 5408 
liny sta·lowe - t 2120 3620 4146 
żarówki - tys. ~tuk 740 920 890 
kable - tys. mb 279 530 915 
przenośniki taśmowe - tys. mb 43 234 18{) 

oleje i smary - t 11 643 13 134 11 69'2 
cement - t 165397 82011 115 164 
obuwie - par 328200 650 0,66 455 515 
ubrania - sztuk 215621 351 867 126 891 
hełmy skórzane - sztuk 15815 
bielizna męska - sztuk 189 461 99438 

Wartość dostaw z importu doszła już ,w 1947 r. do 3230 tys. dolarów, 
z czego 994,6 tys . .przypllldal,o na materiały inwestycyjne, a 2235,4 tys. na 
materiały ruchowe 27. Wskaźniki zużycia ,ważniejszych materiałów na 
1000 t wydobycia kształtowały się pod koniec omawianego okTesu nastę
pująco (w kg) 28: 

pręty i boonarka walcowa.na 
stal narzędzi:owa 
blachy 
szyny i akcesoria do szyn 
obudowa stalowa 
rynny potrząsaLne 
karibid 
mate'l'iały wybuchowe 
oleje 
smary 
materiały pędne 

taśmy transportowe (mb) 

1948 r. 

117,02 
179,88 
59,43 
16,23 
35,45 
2,39 

1949 r . 

78,44 
10,15 
62,30 

326,20 
440,58 
125,27 
101,98 
183,00 

53,32 
14,90 
29,07 

2,9{) 

26 Według: W. S z c z y p a: Wyniki produkcyjne przemysłu węgŁowego za rok 1947, 
"Węgiel" 1948 nr 3, s. 9; Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węgLowego 
za rok 1947, s. 109-113; WAP Katowice, OZPW 7704. Reglamentowane zaopatrzenie 
w odzież, którym zajmował,a się również CZMPW, zostało w ciągu 1948 roku znie
sione wobec poprawy zaopatrzenia ryn'kowego, talk że od tego czasu zaopatrywano 
górników centralnie tylko w odzież ochronną. 

27 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, s. 115. 
28 Dane uzyskane w 1958 r. z Centralnego Zarządu ZaO'patrq,enia Materiałowo

-Technicznego MirListerstwa Górnictwa i Energetyk.i. 
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D<J 1948 r. włącznie osiągnięto pełne l,ub niemal pełne lP,okrycie zamó
wień na ka,ble, materiały wybuC'howe, olej ~, oegłę budowlaną, 
cement, rynny ,potrząsalne, metale nieżelazne, transportery gumow€ i bla
chy. Braki występowały jeszcz€ w zakresie obudowy stal'Owej, łożysk tocz
nych oraz u'brań roboczych i hełmów ochr<Jnnych 29. 

Od l stycznia 1948 r. CZMPW przejęła od CZPW również zaopatrywa
nie kopatiń w urządzenia, maszyny i sp.rzęt typu katalogoweg·o, tak re przez 
CZPW zjednoczenia zamawiały tylko ma.szyny i urządzenia wyma'gające 

indywidualInego opracowania. Dla łatwiejszego realizowania zamówień 

Centrala posiadała swoje deJ.egatury i ekslPozytury w różnych rejona·ch 
kraju (Warszawa, Gdynia, Kraków, Łódź, Po=ań, Wrocław), a ta:kże za 
gi"ani.cą (we F,ralO'Cj'i, Wi~lJk;i·ej Brytarui., Szwaj.caói, Szwecja i Stanaoh Zjed
nOCZOlOy<:h). Do tymczalSOwego ~ładowall1ia materiaqów i SlPlfzębu służyły 

magazyny w Janowie, Mysł,owica,ch i Wełnowcu 30. 

Scentralizowanie zaopa'trzenia maoteriałowo-t€chnicznego kqpalń było 
koniecwe w wa'Dunkach ogólneg,o braku .towarów na rynku i reglamento
wania ważniejszych artykułów. Łączyło się to jednak z llicznymi .niedogod
nościami, do których należał m.in. przewlekły tryb załatwiania zamówień. 
o.pracowywanie zapotrzebowań trwało ,po kilka miesięcy, od złożenia zaś 
zamówienia do jego realizacji upływał niej-ednokrotnie pona,d rok. Rów
nież magazyny CentraJi wykazywały 'zbyt małą przelotowość 31. Dla uspra
wnienia iPTacy od l stycznia 1949 r. zdecentralizowano zaopatrzenie kopalń 
w niektóre materiały (m.in. w cement, kar'bid, materiały pędlne, olej e, 
smary, materiały wybuchowe i środki za,palcze, wapno, gips, papę, szkŁo 
okienne, części zamienne do maszyn, odlewy żeliwne oraz materiały cera
miczne wytwarzane .przez zakłady pooległe CZPW), powierzając je bez
pośrednio zjednoczeniom. W związku z przeprowadZionymi zmianami zlik
widowano też niektóre placówki terenowe CZMPW 32. 

Prolblemem szczegóLnie trudnym do rozwiązania była Siprawa zaopa
trzenia kopalń w maszyny i sprzęt, sp.r·owadzane w okresie międzywojen
nym z zagranicy. W Polsce przed 1939 r. było tylko kilka niewielkich 
za,kładów wytwarzających maszyny i sprzęt dla .górnictwa, których łączna 
produkcja nie przekraczała 4 tys. t rocznie. Również kopalnie w niemiec
kiej części Śląska zaopatrywa.ne były w znacznym stopniu przez przemysł 
maszynowy w za,cho.dn.ich i środkowych Niemczech. 

Utworzone w kwietniu 1945 r. Zjednoczenie Fa,bryk Maszyn i Sprzętu 
Górnkzego obejmował<J z końcem tegoż roku 10 zakładów produkcyjnych, 

" K. G a d o m s ki: Z dziala!ności Centra!i Zaopatrzenia Materialowego Prze
mysłu Węg!owego w r. 1948, "Węgiel" 1949 nr 2, s. 7. 

30 WAP Katowice, OZPW 7704. 
31 WAP Katowice, CZPW 815; Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR

Wydział Ekonomiczny l/IXj77 (protokoły kontroli CZMPW). 
32 WAP Katowice, CZPW 7704. 
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z który-ch najwazme]SZ)'Im była "Huta Karol" w Wałhrzychu, zatrudnia
jących razem tponad 3 tys. pracowników. Wytworzyły one łącmie 3809 t 
maszyn i sprzętu, liczba ta odJlosiła się jednak tylko do części roku i .nie 
odzwierciedlała w pełni zdolności produkcyjnej fa'bryk podporządkowa
nych Zjednoczeniu 33. W 1946 r. Zjednoczenie pr.zejęł<l dużą fabrykę ma
szyn w Za'brzu (dawną hutę "Reden"), zakład ten był jednak zdewasto
wany .w okresie wojJlY i wymagał znacznych nakładów. Łączna produkcja 
Zjednoczenia osiągnęła w 1946 r. 13560 t, rw 1947 r. doszła do 22195 t, 
w 1948 r. - do 31 385 t 34. Wzrost wytwórczości następował dzięki roz
budowie i zwiększaniu mocy produkcyjJloej posiadanych prze~ Zjednocze
nie zakładów oraz zwiększaJliu zatrudnienia. 

Asortyment produk-cji obejmował początkowo: wozy kopalniaJle, wier
tarki, wentylatory lutniowe, kołowroty, przenoŚ31i'ki taśmowe, maski prze
ciwgazowe i przeciwpyłowe, pochłaniacze CO, okula,ry ochronne, rury 
podsadzkowe, stojaki stalowe, rozjazdy kolejowej ,wmdy rabunkowe, lampy 
karbidowe, siLniki do rynien pot=ąsalm.ych, części zapasowe do maszyn 
oraz różnego rodzaju konstrukcje stalowe. Potrzeby górnictwa wymagały 
znacznego rozszerzenia tego asortymentu. Tak np. w połowie 1946 r. w Ka
towickie j Fabryce Lamp Górniczych dzięki wynalazkowi jednego z pra
CO\\'lli!ków można było r02lpocząć prOdukcję nalSaldelk do palin.i!ków, które 
uprzednio importowano. W dniu 6 g1l1.lidn.ia 1946 r. odldaa1o do użytku 
pielPWszą wyk<lDa.ną w Polsce maszynę wrębową typu SEKE-40) 3S. 

W 1947 r. Zjednoczenie produikowało już 39 różnych rodzajów wy.robów, 
a w 1948 r. liczba ich d=la do 61 - roz;poczęto m.in. seryjną produkcję 
nowych typów wentylatorów lutniowych, elektry=ych nB.IPędów bębno
wych do przenośników taśmowych, popychaazy "CyIkl<llP 300" o napędzie 
powietrznym oraz opracowano kilka prototypórw. Pad wzgJędem ilościo
wym produkcja ważniejszych wyrdbów pr:zedstawiadata mę następująco 3G: 

"Sprawozdanie z działaLności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, 
s. 106-107. 

3< WAP Katowice, CZPW 2144, 6905. Statystyka ,przemysłu węglowego w Polsce 
za lata 1948-1960 podaje następujące dane dotyczące produkcji Zjednoczenia: 

1945 - 7573-t 

1946 - 19089 t 

1947 - 31 601 t 

1948 - 44375 t 

1949 - 53 827 t 

Liczby te jednak odnoszą się nie do produkcji fabryk należących w odpowiednich 
latach do Zjednoczenia, lecz do produkcji wszystkich zakładów, które wchodziły 

w skład Zjednoczenia w 1960 r. 

35 "Swiat Górnika" 1946 nr 7/12/, s. 8; nr 12/17/ s. 15. 

" WAP Katowice, CZPW 6905 (sprawozdanie Dyrekcji Technicznej Zjednoczenia 
Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego za rok 1948). 
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1947 r. 1948 r. 

lWiertaTki 1959 2501 
młotki mechaciczne 3299 2529 
wrębiarki 200 
rąC2lki do wiertarek 73 692 90776 
noże do wrębiarek 42328 69061 
wozy kopaLniane 4041 7319 
kołowroty (elektryczne i powietrzne) 184 498 
windy rabunkowe 1150 1335 
stojaki sta'lowe 52184 69200 
stropnice stalowe 22 168 19788 
przenośniki gumowe - mb 28009 64691 
'rynny potrząsalne - mb 23226 10425 
nalPędy do .rynien 919 1454 
przenośniki zgrzeb~owe pa,ncerne - mb 5582 
napędy do przenośników pancernych 33 
kla tki i skipy 40 
koła linowe 33 

pompy wiI"Owe 234 304 
wentylatory kopalniane 13 
lampy karbidowe 110377 40146 
przesuwnice wago.nowe 8 
apa.ra.ty tlenowe 119 
ni10sy - pa·czek . 17398 20850 
pOlPY'chacze "Cyklop 300" 191 

Rozwój krajowego przemys1u maszyn górniczych przyczynił się do 
pop.rawy zaopatrzenia kopalń w maszyny i urządzenia, które w pierw
szy,ch latach powojennych ibyłQ zdecydowanie niedostateczne 37. O popra
wie wyposażenia kopalń węgla kamiennego świadczy m.in. następujące 
zestawienie danych z 1947 i 195,0 r. 38 : 

IPrzen·ośniki zgrzebłowe - mb 
taśmowe - mb 
wstrząsane - m'b 

1947 r. 

20939 
255 195 
267851 

1950 r. 

48979 
349846 
295529 

37 Tak np. w latach 1946-1948 można było zrealizować zamówienia na młotki 
mechaniczne powietrzne tylk0 w 68%, na wiertarki eletryczne - w 84%, na trans
fąrmatory - w 19%, na wrębiarki elektryczne - w 69%, na silnik! elektryczne -
w 41 '!b, na wóiki kopalniane - w 74% (K. G a d o m s k i, jw., s. 7). 

38 Według: Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1964, s. 126-
-127. 

4 Historia górnictwa węglowego 
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1947 1950 
silniki stałe dla urządzeń 
transportowych na dole - sztuk 17933 23317 
lokomotywy kopalniane - sztuk 1228 13ó6 
w tym lokomotywy elektryczne 999 1132 
wozy ko,palniane - sztuk 166944 200 110 
średnia pojemność wozu w m 3 0,949 0,994 
sortownie such~go ziarna 167 171 
ruTociągi podsadzkowe - mb 315 861 409652 

Jednak w ciągu całego omawianego okresu trzeba był,o importować 

znaczną liczbę maszyn i urządzeń górniczych oraz wiele sprzętu nie pro
dukowanego w kraju lulb też produkowanego w niedostate=ych ilościach. 
Tak np. w latach 1946-1949 górnictwo ,węgla kamieJlJl1ego otrzymało 

323 krajowe maszyny urabiające i 758 maszyn urabiających z importu; 
maszyn ładujących otrzymało 170 - wyłącznie z impoTtu 39. Trudności 

w tym zakresie hamowały wymianę pTzestarzałych urządzeń, qpóźniając 
modernizację kopaIń, a niejednokrotnie nawet wpływając na obniżenie ich 
zdolności produkcyjnej. Tak np. w !latach 1947~1950 maksymalna wy
dajność głównych wentylatorów w kopalniach węgla kamiennego obniżyła 
się z 647,7 tys. na 634,2 tys. m 3/min., a maksymalna zdolność przeróbcza 
wialni =alała z 2119 t/h na 1883 t/h 40. 

3. Z b Y t w ę g l a k a m i e n n e g o i b ryk i e t ó w. W pierwszych 
tygodniach, a niekiedy nawet miesiącach po wyzwoleniu, zbytem węgla 
zajmowały się kierownictwa poszczególnych kopalń, które zaopatrywały 
najbliższych odbiorców. Zbyt na d~lsze odległości 'Uzależniony był od sta
nu torów kolejowych i podstawiania węglaTek. Jednym z głównych od
biorców było wojsko, które dysponowało odpowiednim ta,borem. Od lutego 
do maja 1945 r. kopalnie Zagłębia Górnośląskiego dostarczyły il1a potrzeby 
armii około 600 tys. t węgla 41. Onganizowanie dostaw dla wojska pocią
gało za sobą niejednokrotnie ,przekucie bocznic kopalnianych i połączenie 
ich z liniami szerokotorowymi, którymi posługiwały się transporty Armii 
Czerwonej. Umożliwiło to również póŹil1iejsz€ wysyłki węgla eksportowa
nego do ZSRR za pomocą obcego ta'boru, co miało duże znaczenie wdbec 
braku węglaTek 42, lecz jednocześnie utrudniło norma:lizację pracy polskich 
kolei. W końcu 1945 r. 55 kcxpalń ładowało węgiel na torze normalnym, 
6 - na torze normalnym i szerokim, a 16 - tylko il1a torze szerokim 4:<. 

" Jw., s. 398. 
40 Jw., s. 127. 
41 G o I ę b i o w s k i: Pierwsze lata, s. 69. 
" W II półroczu 1945 r. na 3584 tys. t węgla wyeksportowanego do ZSRR wy

siano w obCYCh wagonach 2684 tys. t, czyli prawie 75% ("Przegląd Górniczy" 1946, 
s. 229). 

łl Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, s. 121. 
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Przekuwanie bocznic kopalnianych na tor normalny zakońcwno dopiero 
w sierpniu 1946 r. 44 

Pierwsze transporty ,węgla do Warszawy i Lublina wysłano już w końcu 
pierwszej dek1lJdy 1u,tego 1945 r.45, regularne wysyłki zaczęły się jednak 
dopiero po utworzeniu Centrav.i Węglowej (przemianowanej następnie na 
Centralę Zbytu Produktów PrzElllJ.ysłu Węglowego - CZPPW). Okólnik 
CZPW nr 3 z 3 marca 1945 r.oraz wydane w kilka dni póŻilliej zarządzenie 
CZPW nr 3 nakazywały ko,palniom i zjednoczeniom dokonywanie wysyłek 
węgla jedynie na podsta,wie zleceń wystawianych przez Centralę . W gestii 
kopalń lPoZiostała jedna.k sprZiedaż drobnicowa (furmankami i samochodami 
cięża·rowymi), przy czym zjednoczenia otrzymywały m.in . określone kon
tyngenty węgla do wymiany na żywność 46. 

CZPPW .utworzyła w różnych miastach kilkanaście oddziałów, których 
re jony działalności pokrywały się w przybliżeniu z podziałem na woje
wództwa . Oddziały te przyjmowały zamówienia na węgiel, przy czym 
określone !kategorie odbiorców (wojSko, PKP, urzędy zakupujące paliwo 
centralnie dla całego kraju o,raz huty, koksownie i inne duże zakłady 
przemysłu kluczowego) uprawnione były do składania zamówień be "-po
średnio do Centrali. Zamówienia, skorygowane stosownie do przyznanych 
przydziałów, były :podstawą do wyst1lJwiania faktuT oraz zleceń wysyłko
wych. Drobni od'biorcy zaopatrywali się w węgiel w składach spółdziel
czych i prywatnych (a później także państwowych), które natbywaly węgiel 
za pośrednictwem oddziałów CZPPW. Składów takich było w końcu 1945 r. 
już 719, w nastę,pnych lata.ch licZ'ba ich doszła do ponad 2 tysięcy. Organi
zowaniem wysyłek węgla, koksu i brykietów drogą morską zajmował się 
Dział Przeładunków Morskich CZPPW, utworzony w maju 1945 r.47 

Wysyłki węgila zleca,ne przez CZPPW odbywały się niemal wyłącznie 
kolejami. W okresie od maja do grudnia 1945 r. przewieziomo tą drogą 

13,5 mln t ,węgla, koksu i 'brykietów, ,podczas gdy wysyłki adrą (przeła
dunek w Gliwica·ch, Koźlu .lub Małczycach) wyniosły tylko 190 tys. t, 
a wysyłki Przemszą i Wisłą - 28,5 tys. t. W 1946 r. przewieziono kolejami 
39,1 mln t (z tego tpO torze normalnym 73,8%,koleją wąskotorową 7,3% i po 
torze szero'kim - jeszcze 18,9%), kolejkami kopalnianymi (wąskotorowymi, 
linowymi i taśmowymi, obsłougującymi Iblisko położone zakłady) -
8,1 mln t, drogą wodną 235 tys. t, innymi środkami lokomocji (samochody, 
furmanki) - 5 mln t; na koleje prozy padło więc Iblisko 75% wszystkich 

.. T . Ł a t y ń s k i: Wspomnienia z działalności naczelnych władz polSkiego prze

mysłu węglowego w latach 1919-1948 (maszynopis w Archiwum PAN w Warszawie) , 
s. 246 . 

.. G o ł ę b i o w s k i, jw., s. 69. 
" Por. np. okólnik CZPW nr 100 z 19 listopada 1945 r . 
., Sprawozdanie z działalności pols'kiego przemysłu węglowego za rok 1945 , 

s. 117-122; Frank, jow., s. 373 i run. 

ł' 
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przewozów paliwa, łącznie ze sprzedażą drobnicową i transportem do naj
bliższych odbiorców 48. PodcJbnie przedstawiał się wzajemny stosunek róż
nych rodzajów transportu również w na5'tę.pnych latach. 

Wysyłki napotykały trudności z powodu złego 5'tanu torów kolejowych 
i ·braku wagonów. Talk Jl!P. w pa:roz1emi.ku i listopadzie 1945 r . do podsta
wianych węglarek moima było załadować d7iieIlil1ie tyillko 55 tys. t węgla, 
podczas gdy zapotrzebowanie na węglarki ze strony CZPPW było trzy
krotnie większe 49. W rezultacie z koń,cem ro~u mimo ,panującego w kraju 
głodu węglowego zapasy węgla na zwałach wynosiły 1784 tys. t. Na ko
niec 1946 r. zapasy na "'wałach zmniejszyły się wprawdzie do 958 tys. t, 
ale podstawianie węglarek napotykało poważne trudności aż do 1948 r. 
Jeszcze w 1947 r. niedobór w tym zakresie wynosił 2801 tys. t (zamówiono 
węglarek na 45893 tys. t, podstawiono na 43 092 tys. t) i dopiero w 1948 r. 
udało się go zmniejszyć do 13 tys . t mimo wzro5'tu ohrotów 50. 

Dalsze trudności wynikały z przeadresowywania wysyłek w toku trans
portu i wzajemnego zabierania sobie wa'gonów z węglem przez odbiorców. 
Dla zapobieżenia tego rodzaju praktykom zaczęto OTganiZJować dla więk
szych odbiorców tzw. marszrutyzowanie wysyłek, tzn. formowano już na 
bocznica,ch kopalnianych pociągi z węglem IPrzeznacz.onym dla określr nego 
odJbiorcy 51. Częste były również kradzieże węgla zarówno z pociągó'N, jak 
i ze składów opałowych. Dokonywały ich nie tylko ,pojedyncze osdby, lecz 
także li=e zorganizowane, a nawet uzbrojone bandy, powstałe niejedno
krotnie w okresie akuipacji i działające aż do 1947 r. Tak 1llQ>. w listopadzie 
1945 r. w jednej tyIlko wyprawie złodziejskiej ze składnicy opałowej DOKP 
Warszawa skradziono aż 2700 t węgla 52. Dezorganizację na rynku węglo
wym pogłębiała spekulacja, którą ułatwiało istnienie różnych cen dla róż
nych {)dbiorców. W związku z tym zdarzały się "przecieki" węgla sprze
dawanego dla przemysłu i 'kolei, zdarzało się też, że spekulanci nabywali 
węgiel sprzedawany ,przez kO.palnie w ramach drobnej sprzedaży, wy
wozili go poza gITa,nicę strefy drobnicowej i odspnzedawali z ki.NcUlse1;pro
centowym zyskiem 53. 

Normailizację stosunków utrudniało także istnienie w pierwszych latach 
powojennych prywatnych firm handlujących węglem, które dążyły do 
osiągnięcia JTIożl:iJwie Il1aj'W1iększych zySków. Najważ!ll!iejsza z nioh była 
spółka akcyjna "Węgloblok" w Warszawie (zał{)żona w 1923 r. i działająca 

.. Sprawozda.nie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, 
s. 122-123; jw. za rok 1946, s. 57-58 . 

.. F r a n k, jw., s. 377-378. 
50 M. H a ł g a s: Zbyt węgla i koksu w 1948 T., "Węgiel" 1948 nr 1, s. 12. 
5. W AP Katowice, CZPW 8349 (protokoły posiedzeń Komitetu Administracyjnego 

CZPPW). 
52 WAP Katowice, CZPW 26; Łatyński, jw., s. 214. 
53 Archiwum KW RZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny l/lXI 

77. 
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również w okresie okUjpacji), której .głównym akcjonariuszem był Feliks 
Tymieniec.!ki. SpóJoka posiadała kilka oddziałów w różnych miastach, a po
nadto przedsiębiorstwa fiJialne mające własną osobowość ,prawną, jak 
"Beskid" w Krynicy, "Pe1ow" w Bydgoszczy, "BlokSiPed" rw Gdańsku 

i "Antracyt" w Gdyni. Kontrola przeprowadzona w centrali i oddziałach 
spółki w Hpcu i sierpni.u 1948 r. nie stwierdziła wprawdzie wyraźnych 
nadużyć (jak np. prowadzenie !podwójnej ,księg'owości), rwykryła jednak 
liczne przekI'oczenia obowiązujących przepisów finall1sowych, np. dokony
wanie wypłat bez muJ.eżytej dokumentacji, wy,płacanie gratyfika'cji bez 
podania tytułu, omJijarue 1p:r:z.e'le<W.U Ib~otówkowego oraz ni-eodprowa
dzanie d.o 'banku sum przewyższających pogotowie kasowe. Stwierdzano 
też, że główny akcjonariusz podejmował z 'kasy znaczne sumy dla prze
prowadzania różnych prywatnych transakcji. W reZ'Ultacie kontroli ma
jątek firmy został ,przejęty pod zarząd państwowy 54. Likwida'cji uległa 
też "Kopalniana S;półka Opał-owa" i brrne firmy prywatne. Jednocześnie 
rozbudowywanó sieć składów państwowych i spółdzielczych, .przy czym 
od 1948 J'. róWtllież CZPPW za:częła organi:wwać własne składy detaliczne. 
Z końcem 1948 r. było w Polsce około 2700 detaliaznych Składów węgla, 
w tym {)kol-o 2100 spółdzielczych, 458 !prywatnych, 86 należących do 
CZPPW i 48 pod zarządem państwowym 55. W ciągu 1949 r. prywatne 
składy zostały zupełnie zlikwitd{)wane. Miejsce ich zajęły składy węglowe 
Centrali ro=ieszczone w Illajwiększych ośrodkach kiraju oraz Składy na
leżące w miastach do PSS i MHD, a na wsi - do GS "Samopomoc Chłop
ska" 56. 

Mimo występujących trudności zaopatrzenie rynku krajowego w pa
liwo stopniowo pqprarwiało się. 2'Ibyt węgla ka'In~,enlll€lgo i bryltietów 
w kraju, który w 1945 ;r, (w okresie od wyzwolenia kopalń do końca roku) 
wynosił ·około 12 milionów t 57, w 1949 r. doszedł do 48251 tys. t, a więc 
wzrósł czterokr{)tnie. Struktura zbytu w latach 1946-1949 !,przedstawiała 
się następująco (w tys. t): (a - na cele rwy twórcze (przemysł), b - komu
nikacja, c - deputaty, od - na cele rynkowe i dla konsumemtów zbior'o
wych, e - razem): 

rok 
1946 
1947 
1948 
19'49 

a 
21927 
26193 
28195 
29382 

Ib 
5794 
6515 
6634 
6409 

" WAP Katowice, CZPW 731, 752. 

c 
3803 
4426 
5563 
5017 

d 
3 136 
4383 
5775 
7443 

e 
34660 
41517 
46167 
48251 

" Z. W i e I z b o w s k 'i: Uspołeczniony hande! paUwem, "Węgiel" 19~9 nr 3-4, 

s. 16. 
" F r a n 'k, jw., s. 386. 
" W tym zbyt przez CZPPW 10630 tys. t, sprzedaż drobnicowa od maja do 

grudnia 1945 r. 871 tys, t. 
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Lecz jednocześnie w wi'el'U działach gospodarki narodowej wystąpiło 

na-dmierne zużycie paliwa. Tak np. zakłady przemy.słowe poza koksownia
mi, brykietowniami, gazowniami i samymi kopa!lniami zużyły w 1937 r. 
9,6 mln t Iwęgla, a w 1946 r. 13 mln t mimo mniejszej produkcji. Odpo
wiednie liczby dla kolei wynosiły 3,8 mln t oraz 7 mln t węgla i brykietów 
(wraz z deputatami), chociaż przebieg IPOciągów był mniejszy o około 33%. 
Również zużycie węgla na opał domowy ibyło większe pomimo lekkiej 
zimy. Zwracano ponadto uwagę, że przemysł zużywa zbyt mało drobnych 
oodymentów, które ruejednok,r·otnie nie znajdowały t,bytu. F\rzyozynę nad
miernego zużycia upatrywano m.in. w złym stanie kotłów par·owych , pa
lenisk i parowozów, bra~u wyszkolonych palaczy, zbyt długich postojach 
pociągów pod !parą, konieczności wolnej i ostrożnej jazdy wobec zlego 
stanu torów, złym stanie wielu ,domów mieszkalnych, które wobec uszko
dzeń wojennych wymagały zimą więcej opału, wreszcie w pogorszeniu się 
jakości dostarczanego na rynek węgla 58. Dużą rolę odegrało jednak rów
nież niezwracanie uwagi na oszczędną gospodarkę paliwem. Nadmierne 
zużycie węgla przez kolej oraz niektóre zakłady przemysłowe ogra.niczało 

możliwości eks.portowe, a ponadto utrudniało dostateczne zaopatrzenie 
w opał niektórych rejonów kraju. 

Eksport polskiego węgla wyniósł już w 1945 r. !ponad 6 mln t 59. Głów

nym importerem był ZSRR, .ponadto jednak około 50 tys. t wysłano drogą 
lądową do Rumunii, Czechosłowa,cji, Węg'ier i JUJgosławii, a 218 tys. t wy
eksporto,wano do krajów skandynawskich. W 1946 r. wyeksportowano łącz
n:e 12862 tys. t, w 1947 r. - 17570 tys. t, w 1948 r . - 24624 tys. t 
i w 1949·r.26836 ty>s. t. Eksipart do ZSRR utrzytrnywał się na poziomie 
7-8 mln t rocznie, tak że jego udział w ogólnej sumie eks[po.tu zmalał 
w latach 1946-1949 z 64 do 32%. Dalsze miejsca wśród importerów pol
skiego węgla zajmowały: Czechosłowacja, Szwecja, radziecka strefa oku
pacyjna Niemiec (następnie NRD), Francja, Włochy, Dania, Austria . Łącz
ny eksport do krajów krupitalistycz;nych wynosił w 1946 r. 3,8 mln t (30% 
eksportu), w 1948 r. 13 mln t (52%), a w 1949 r. 12 mLn t (45%). 

Jako eksporter węgla Polska uzyskała w 1946 r. prawa człcxnka ECO 
(European Coal Organization) - organizacji zrzeszającej producentów 
i importerów węgla z Europy zachodniej i środkowej. Polska zdołała tam 
przeforsować korzystne dla siebie uchwały, z których jedna postanawiała, 
że tylko część eksportowanego <węgla ma być rozdzielana według ustalo
nych przez ECO ,przydziałów, a reszta może być sprzedawana na [podstawie 
umów bilateralnych między eksporterami a importerami; ,wedłUlg innej 

5. B r z e s k i, jw., s. 15-17; WAP Katowice, CZPW 27. 
" W tym eksport w styczniu 1945 r. 557 tys. t, w pozostałych miesiącach 5579 tys. 

ton. Na mocy umowy z 4 września 1945 r. Centra1a Zbytu Produktów Przemysłu 
Węglowego podjęła się wyeksportować do ZSRR w II półroczu 1945 r . 4750 tys. t węgla 
i 250 tys t koksu (AAN, MPiH 38). 
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uchwały i1nporterzy europejscy mieli zakupywać węgiel w Stanach Zjed
noczonych tylko wówczas, gdy europejscy producenci nie dysponowali już 
odpowiednimi nadwyżkami na sprzedaż. W 1948 r. wobec ustania głodu 
węglowego w Europie ECO zakończyła swą działalność i została iprze:kształ
CMa w jeden z czlonów Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ 60. 

Wywóz węgla i koksu stanowił podczas całego omawianego o'kresu 
ponad połowę poLskiego eksportu; w 1945 r. udział ten wynosił nawet 
76,8% 61. Łączna wartość ,węgla wy.eksportowanego z Polski w labch 1946-
-1949 wyniosła około 968 mln dolarów 62. Suma ta umożliwiła import 
wielu artykułów, niezbędnych dla odbudowy polskiej gospada'rki w trud
nym okresie powojemnym. 

60 S. K o s s u t h: Polski węgiel na terenie międzynarodowym, "Węgiel" 1948 nr 12, 
s. 4-8; WAP Katowice, CZPW 226. 

61 Sytuacja gospodarcza Polski, Warszawa 1947, s. 187. 
62 M i trę g a: Rola węgla w gospodarce Polski Ludowej, s. 168. 



IV. TECHNIKA PRODUKCn 
W GORNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

1. S t a n t e c h n i c z n y k o p a l ń p o w y z wo l e n i u. Wkrótce 
po wyzmo1enri.'Il CZPW ,przeprowadził badan!ie stanu tecooi=ego przeję
tych kopalń j zakładów pomocniczych, które pozwoliło zorientować się 
w możliwościach pJ'odukcyjnych górnicbwa węglowego i w rozmiarach 
szkód wyrządzonych przez okupall1tów. Straty wojenne samych tylko ko
palń staropolskich (tzn. tych, które znajdowały się na terytoriurrn Polski 
w granicach z 1939 r.) oszacowano na 3,2 mld zł przedwojennych, a wraz 
ze stratami na zarobku załogi - na 3,9 mld zł. Z tej sumy straty na ro
botach kapitalnych, przY'gotowawczych i poszukiwawczych wynosiły 
48 mLn zł, straty na podlstawowych 1l!rządzeniach zakładowych - 217,5 mln 
zł , straty na elektrowniach, koksowniach, brykietowniach i zakładach po
mocniczych - 96 mln zł, straty na innym majątku i rentowności za1kła
dów - 361,5 mln zł , straty z !powodu szkód górniczych - 94 mln zł l. 
Natomiast wartość wykOll1anych przez okupantów inwestycji wynosiła tyl
ko 139,8 mln zł. Zdolność wydobywcza kopalń obniżyła się o około 18% 
w stOS'UiI1'ku do ,przedwojennej, moc energetyczna - 7,5%, sprawność UlrZą
dzeń podsadzkowych - o 8,5%, pIzeldtorwość UlI'ząJdrzeń :przeróbczych -
o 8,1%. W kojpailniach Sląska OpoLSkiego straty wynosiły 15,4% ipTZedwo
jenll1ej warr1;ości majątku, w kopa:Lnia~h doJnośląskich - nawet 35%. Zdol
noŚĆ wydobywczą kopalń opolsikich szacowano na 40%, a dolnośląskich -
na 55% prZioowojoennej 2. 

W rezultacie rabunkowej gospodarki oku,pantów zmniejszyły się rów
nież zasoby przygotowane do ekL9P1oata.cji. Podczas gdy w 1936 r. w ko
palniach staropolskich wynos11y one około 180 mln t, to w 1945 r. tylko 
90 mln t 3. Stan ten zmuszał kopalnie do na.silenia 'l'obót przygoto
wawczych (jeszcze w 1946 r. z robót tych pochodziło prawie 20% wydo
bycia, gdy przed wojną tylko 13%), co znacznie obniżało osiąganą wydaj
noŚĆ p'l'acy 4. 

I M. C z e c h o w s k i: Szkody przemysłu węgLowego poniesione w czasie okupacji niemieckie; w granicach państwa poLskiego z r. 1939, "Przegląd Górniczy" 1946, s. 599. 
, W AP Katowice, CZPW 8929 (monografia przemysłu węglowego opracowana w 1947 r. przez inż. Mariana Czechowskiego). 
• Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 44. 
• WAP Katowice, CZPW 8929. 



Ryc. 1. Kopalnia "Bolesław Chrobry" w Wałbrzychu. Fot. A. Bogusz 

Ryc. 2. Kopalnia "Biały Kamień" w Wałbrzychu. Fot. A. Bogusz 
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W Zagłębiu Górnośląskim było czynnych łącznie 351 szybów, w tym 
. 117 wydobywczy<:h . W Zagłębiu Dolnośląskim liczba szy;bów wynosiła 35, 
w tym 7 wydobywczych. Srednia głę'bokość poziomów eksploatacyjnych 
w Zagłębiu Górnośląskim wynosiła 340 m (uJrzy <:zym najniższy poziom 
znajdował się na głębokości poniżej 800 m pod powierzchnią ziemi), 'w Za
głębiu Dolnośląskim - około 600 m 5. Z głęb{)'l~ości do 300 m pochodziło 
w Zagłębiu Górnośląskim 46% wydobycia, a z glębokości od 3;00 do 600 m -
42%. Pokłady o miąższości do 2 m dawały 35% wydobycia, pokłady () miąż
szości od 2 do 3,5 m - 23%, 42% produkcji zaś pochodziło z pokładów, 
których gru'bość przekraczała 3,5 m. KopaLnie były stosunkowo niewielkie, 
- przeciętne wydobycie roczne z 1 Jwpalni wynosiło około 1 mln t 
(w 1938 r. 1036 tys. t, IW 1947 r. 810 tys. t, w 1950 r. 1069 tys. t). Urabianie 
węgla od'bywało się za pomocą materiałów wy,buchowych, przy czym iPrzy 
drążeniu chodników i eksploatacji ścianowej wycinano niekiedy wrą'b przy 
użyciu wrębiarki. Otwory strzałowe wykonywano za pomocą wiertarek 
lub młotków mechanicznych. Ko.palnie Zagłębia Górnośląskiego posiadały 
w 1945 r . łącznie 17,7 tys. tego rodzaju maszyn (czyli 62,25 na 1 tys. t 
dziennego wydobycia osiąganeg'o w 1943 r.), w tym JJonad 80% z napędem 
powietrznym. Wrębiarek chodnikowych i ścianowych miały 2030, w tym 
tylko 17% elektrycznych 6. 

W eksploatacji przeważały systemy zabierkowe, stosowane zwłaszcza 
w grubych pokładach. W 1946 r . z zabierek ,uzyskano 42,6% uroblJru, a ze 
ścian - 36,2% (re<.sma pochodziła z chodmików) 7 Około 20% wydobycia 
uzyskiwano z .podsadzką hydrauliczną, kilka procent - z podsadzką suchą, 

a resztę (okoloo 70%) węgla wybierano na zawał B. Stan taki powodował 
znaczne straty eksploatacyjne substancji węgliowej i powstawanie licznych 
szkód górniczych na powierzchni. Do .podsadzki płynnej używano 93% 
piasku, a tylko 7% odpadów i żużla. 

Obudowa wyrO'bisk była w 90% drewniana, a tylk,o w 10% stalowa, 
chociaż Zagłębie Górnośląskie dysponowal,o już 165 tys. stalowych stoja
ków (570 na 1000 t dziennego wydobycia) prawie 20 tys. stalowych 

5 Jw. Według bardziej dokładnego zestawienia z 1947 r. (Statystyka przemysłu 
węglowego w PolSce za lata 1948-1960, s. 57) liczba szybów wychodzących na po
wierzchnię wynosiła 434, w tym 170 wydobywczych; ich średnia głębokość wynosiła 

325 m. Czynnych poziomów wydobywczych bylo 188. 
oJ. D z i e rży ń s k i i J. R e i c h: Liczbowy stan mechanizacji robót górniczych. 

Polskiego Zagłębia Węglowego, "Przegląd Górniczy" 1945, s. 217. 
7 T. K u b i c z e k: Górnictwo węglowe [w:l Po 10 latach. - województwo stalin 0-

grodzkie, Katowice 1955, s. 142. 
• W okresie od kwietnia do sierpnia 1945 r . uzysk·ano z podsadzką hydrauliczną 

21 ,4% wydobycia, z podsadzką suchą - 7,8% (M. K w a ś n i e w i c z: Gospodarka pod
sadzkowa w polskim zagłębiu węglowym, "Przegląd Górniczy" 1945, s. 252). W 1946 r. 
według T. Kubiczka (jw., s . 143) wybrano z podsadzką hydrauliczną 19,95% urobku. 
Natomiast według M. Czechowsklego (CZPW 8929) wydobycie z podsadzką stanowiło 
w 1946 r. 34,7%, w tym z podsadzką hydraulicz,ną 20,2%, z podsadzką suchą - 14,5%. 



Ryc. 3. Kopalnia "Zabrze". Fot. K. Seko 
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stropnic i ,belek wyzwalających 9. Ustawianie i ra'bowanie obudowy, prze
suwanie urządzeń energomaszynowych w miarę postępu przodku, jak 
również ustawianie tam podsadzkowych i pożarowych było wykonywane 
ręc=ie. 

Łooowanie urobku odbywało się niemal wyłą=ie ręcznie. W Zagłębiu 
Górnośląskirrn było tylJko 61 maszYll1 do ładowania. (0,2 na 1000 t d:zJiennego 
wY'doby.cia), w tym 45 z napędem powietrznym i 16 z na,pędem elektrycz-

\ 
., 1 , , 

Ryc. 4. KopalThia "Boże Dary" w Kostuchnie - stary budynek administracyjny. Ze 
zbiorów .Jawormicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (JMZPW) 

nym. Długość dróg przewozowych pod ziemią WYIl1,osiła w Zagłębiu Górno
śląskim 1569,6 km, z czego 10% obsługiwały taśmociągi gumowe llll'b sta
lowe, 14% - rynny (potrząsalne lub nierucho.me z urządzeniami przesuwa
jącymi albo hamującymi), 40,9% - lokomotywy (łącznie 1102, w tym 920 
elektrycznych kontaktowych, 13 arou.mulątorowych, 120 spalinowych i 49 
powietrznych), ponad 3'0% - kołowroty oraz liny i łańcuchy bez końca 
z mechanicZillym napędem. Stosowany 'był też jeszcze, chociaż w małym 
zakTesie, przewóz rę=y (36,8 km, czytli 2,3% dróg ,przewo:z;owych) i konny 
(4,7 km, czyli 0,3%) l0. Wozów kopalnianych dolowych było 163,4 tys. 

9 D z i er ż y ń s k i i R e i c h, jw., s. 224 (dane dat. procentu obudowy drewnia
nej i stalowej wedlu CZPW 8929). 

10 Jw., s. 218-219. 
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(czyli 576 na 1000 t dziennego wydo'bycia), z czego ponad 90% stanowiły 
wozy o ,pojemności do 1 t u. 

W transporcie pionowym posługiwano się głównie klatkami wyciągo
wymi. Na 117 szybów wydobywczych .w Zagłębiu Górnośląskim tylko 26 
miało u;rząd:zenia skipo.we o pojemności od 4 do 12 t 12. Łączna moc maszyn 
wyciągowych (w obu zagłębiach) wynosiła około 200 tys . kW, z czego 
108 tys. kW (54%) przypadało na maszyny elektryczne, a 92 tys. kW -
na maszyny parowe 13. 

Przeróbce mechanicznej poddawano ponad 80% uro.bku, ograniczała się 
ona jed!nak p'rzewa'imie do r~dzielania węgtla w sor'tow'Iliach. Tylko nie
liczne kopalnie miały .płuczki, flotacje lub wialnie do wzbo.gacania drob
nych sortymentów, przy tym ilość i zdo1ność ,przeróbcza tych urządzeń 
zmniejszyły się zna·cznie w porównaniu z okresem przedwoj-ennym 14 • 

. Pompy do odwadniania głównego i główne wentylatory miały napęd 
niemal wyłącznie elektryczny. Natomiast spośród sprężarek, którymi dys
ponowały kopalnie, ponad połowa hyła z napędem parowym 15. 

Wśród maszyn i urządzeń czynnych w kopalniach było wiele przesta
rzałych, nieekonomicznych i wymagających szybkiej wymiany. Tak np . 
w 1946 r. na 380 zainstalowanych sprężarek 56% pracowało już ponad 
20 lat, spośród 315 maszyn wyciągowych 75% było czynnych od przeszło 
25 lat, z 280 kotłów parowych 50% miało ponad 25 lat, ze 112 sortowni 63 
(reprezentujące 48'% łącznej wydajności tych urządzeń) pracowały ponad 
30 lat. Zły stan kotłowni iPowooował również deficyt energii elektrycznej 
w przemyśle węgtlowym. Mo.c dys,pozycyjna posiadanych elektrowni wy
I'llOShla tyJlko 22>0 MW, z cZiego 50 MW o(idawano na pCl'brzeby mych ,prze
mysłów orM: samorządów. Tymczasem z<łipotrzebowanie właSli1e <przemysłu 
węglowego wynosiło j,uż w 1946 r. 280 MW, tak że niedobór wysokości 
110 MW musiał być pokrywany z sieci Zjednoczenia Energetycznego 16. 

Trudności pogłę'biała różnorodność sprzętu i maszyn, stosowanych 
w różnych kopalniach. Był to. spadek po okresie kapitalizmu, kiedy to każ
de ,pTZedsięb1orstwo zaoo,patrywa10 się w maszyny i s,przęt na własną rękę. 
Tak np . stosowano kilkadziesiąt różnych typów wrębiarek, blisko 3,0 typów 
napędów do przenośników wstrząsanych, 40 typów elektryczny;ch lokomo
tyw przewodowych, używane w kopalniach wozy miały 21 różnych kształ-

11 Jw., s. 223. 
12 WAP Katowice, OZPW 8929. 
" WAP Katowice, CZPW 184 (referat inż. W. Gluzińskiego z 15 Sierpnia 1947 r. 

Maszyn wyciągowych eleJotry=yoh było 176, a"paa-owych 139 (Sprawo7ldaatie z dzia
łalności polSkiego przemysłu węglowego za rok 1947, s. 132) . 

1< M. B a jer: Zagadnienie inwestycji w polskim przemyśle węglowym, "Prze
gląd Górniczy" 1946, s . 641. 

15 WAP K,atowice, CZPW 8929 (referat W. Gluzińs'kiego). 
16 Sprawozdanie z dZiałaLności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 44 ; 

jw. za rok 1947, s. 133. 
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tów skrzyń oraz naj rozmaitsze wymiary, wreszcie było aż 28 różnych sze
rokości torów (od 400 do 1050 mm) l7. Dużą róimorodność ,wykazywały 

również maszyny wyciągowe, pompy, napędy sortowni i płuczek 18. 

2. G łów n e k i e r li n k i z m i a n, n o w e i n w e s t y c j e. Utrzy
manie, a tym bardziej zwiększenie zdolności produkcyjnej kopalń wyma
gało s,prawnego zao.patrywania ich w maszyny, sprzęt i części zamienne 
do różnych mechanizmów, stopniowej wymiany przestarzałych lub zuży
tych urząd:zeń na nowe i bardziej e'koncm~=e, z<llPewn~enia kopa1niom 
fro.ntu wydobywczego przez wykonywa,nie w dostatecznym za.kresie robót 
przygotowawczych (przy czym na~eżało w szybkim tempie uzupełnić braki. 
które powstały w ostatnich latach wojny), ,wreszcie podjęcia robót udo
stępniających, budowy nowych poziomów i nowych kopalń, tak aby zrów
noważyć ubytek udostępnionej substancji węglowej powstający w toku 
eksploatacji. Wzgląd na zwiększenie ,wydajil1·ości pracy oraz na ogranicze
nie strat eksploatacyjnych złoża skłaniał również do stopniowego wprowa
d!zail1ia pewnych zmian w dl()tyohczasowy.~h metodach pracy, jak rozwój 
eksploatacji ścianowej, planowe wybieranie wszystkich nadających się do 
ekspl<Jatacji 'pokładów (także stosunkowo cienkich lulb zanieczyszczo.nych), 
większe niż dawniej stosowanie podsadzki hydraulicznej. Konieczne był<J 
również stworzenie bazy za<Jpatrzeniowej dla górnictwa przez rozwinięcie 
lcraj~j prodUikcji maszyn i sprzętu oraz - jako jedna z czynm.ości wstęp
nych - podjęcie prac normalizacyjnych, które umożliwiłyby seryjną pro
dukcję tych wyrobów. 

Ostatnie z tych zadań zostało roz,wiązane przez usta,lenie zasadniczych 
typów wiertarek, wrębiarek, napędów, lokmnotyw, wozów kOlpa1nianych, 
obudowy stalowej, przenośników oraz innych maszyn i sprzętu, które za
częto wytwarzać w polskich fabrykach, przy czym zwykle .wybierano do 
produkcji po kilka typów, wy.próbowanych już w k<Jpalniach i odpowied
nich dla różnych warunków eksploatacji. Ponadto podjęto .prace nad 
wprowadz€Jliem jednolitej nomenklatury pokładów, ustaleniem typów 
i klas i ujednoliceniem s<Jrtymentów węgla <Jraz ustaleniem polskiej ter
mino.]ogii górniczej. Poważną rolę odegrała w tych pracach Komisja Nor
malizacyjna CZPW 19. W ramach jej działalności powstał m.in. opracowa
ny przez iprzewodnicząceg<J P.odkomisji Słownictwa inż. Stanisława Gisma
na słownik górniczy, którego pieflwsze wydail1ie ·ukazał<J się w 1949 r. 

17 Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopalniach węgla kamiennego 

w PRL, Katowice 1968, s. 39-40 i 22l. 
18 WAP Katowice, CZPW 184 (referat W. Gluzińskiego). 
1. Komisje CZPW tiyły powoływane do wykonania określonych prac i składały 

się z osób zatrudnionych w CZPW lub w jednostkach podległych (udział w pracach 
komisji stanowił dla nich dodatrkowe zatrudnienie). Komisja Normalizacyjna, powo
łana na mocy okólnika CZPW nr 163 z 23 sierpnia 1946 r., miała z początkiem 1950 r . 
11 podkomisji (J a r o s: Zarys dziejów ustrojowych CZPW, s. 170). 
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Przezwyciężenie wstępnych ,pT2ieszkód UlffioŻ'li wiło stałą .popra wę za
opatrzenia kopalń w maszyny i sprzęt zarówno z importu, jak i - w coraz 
większym stopniu - krajowej produkcji. Według niepełnych danych, 
obejmujących tylko lata 1946-1948 i I kwarlał 1949 r., polskie górnictwo 
węglowe otrzymało 'w tym okresie łącznie 693 wręlbiarki, 7291 młotków 
mechanicznych, 5702 wiertarki (w tym 50% ,powietrznych), 3742 napędy 
do różneg·o rodzaju przenośników, 831 kołowrotów, 44 dołowe lokomotywy 
elektryczne, okolo 30 tys. wozów kopailnianych i 81 ładowarek 20. Wobec 
braku kompletnych zestawień statystycznych z tego okresu trudno ocenić, 
w jakim stqpniu nowe dostawy zastąpiły wycofywane z użycia maszyny 
i sprzęt. Wydaje się jednak, że nawet w tych przypadkach, gdy wyposa
żenie kopalń poprawiło się w liczba.ch absolutnych, wzrost ten nie był pro
porcjonalny do wzrostu wydo'bycia. Tak n,p. w latach 1947-1949 liczba 
lokomotyw kopalnianych wzrosła z 1228 do. 1312, a ich moc zwiększyła się 
z 36 519 na 40 277 kW, lecz w przeliczeniu na 1000 t d!Ziennego wydobycia 
ilość lokomoty'w zmailała z 6,4 na 5,4, a ich moc - ze 191 rI1a 152,5 kW. 
Liczba wozów kopalnianych 2iWiększyłasię w tym okresie ze 166944 na 
188621, lecz w 1947 r. na 1000 t dzi€nnego wydobycia przypadały 874 wo
zy, a w 1949 r. - rtylko 816. Względny ubytek Lokomotyw oraz wozów 
kopa'lnianych udało się jednak .wyrównać dzięki przedŁużeniu tras obsłu
giwanych przez przenOŚrI1iki , a także dzięki skróceniu ogólnej dl·ugości pod
ziemnych dróg transportowych z 19·00 na 1750 km wobec postępującej 
koncentracji produkcji u. 

Wyrazem koncentracji produlkcji był wzrost udziału wydobycia syste
m€m ścianowym w latach 1946-1949 z 36,2 na 43,0% przy jednoczesnym 
procentowym spadku wydobycia z zabierek 22, a także zwiększeni€ się 

,przeciętnego wydobycia z jednej ściany ze 145 t na dolbę w 1945 r. i 184 t 
na dobę w 1946 r. do 222,6 t na dobę w 1949 r. Przeciętne wyddbyci€ mie
sięczne z jednej ściany wzrosło w latach 1946-1949 z 4770 t na 5478 t, 
zwiększyło się również przeciętne wydobycie z za·bierki (z 1140 t rI1a 1612 t 
miesięcznie) 23. 

W latach 194E.--1949 zgłębiono 1198 m nowych szybów, pogłębiono , 

przebudowano lub przezbrojOrI1O dalsze 93·62 m, wykonano 77 395 m3 ko
mór, podszybi i nadszybi, prz~bito 102750 m chodników kami€nnych oraz 
13547 m chodników kamienno-wę,g,J.owych i węglowych 24, nie licząc oczy
wiście chodników wybierkowych. Lecz jednocześni€ ·wydobyto w tym 

20 Sprawozdanie 'Z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 29 
i za rok 1948, cz. II, s. 105. 

21 Por. Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 57-58. 
22 K u b i c z e k, iw., s. 142. 
23 F. B a i e r i A. S z c z u r o w s k i: Wpływ mechanizacji na koncentrację wy

dob'llcia ze ścian, "Przegląd Górniczy" 19'54, s. 39; L. N a i e r: Przemysł węgla kamien
nego w dzieSięcioleciu, "Gospodarka Górnictwa" 1954 nr 7-8, s. 16. 

24 Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 231. 
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okresie 279 mln t węgla kamiennego, co po doliczeniu strat eksploatacyj
nych oznaczało Ulbytek dkoło 330 mln t SlUbstancji węglowej 25. UbytJku 
tego nie zrównoważyły nowe inwestycje, zwła<izcza że wiele z nich zostało 
dopiero Z8Jpoczątkowanych. Tym.czasem już IW 1945 r . unieruchomiono ko
pa!lmie "F10lI'a" i "Mars" w Dą~ ZPW (częściowo eJk5ploatowane 
nada~ .przez kopaln!ię "Generał Zarwadzki") oraz małą kOlpaaell1kę "Szczęść 
Boże" koło Tenczynka woibec wyczerpywania się ich zasobów. Na Dolnym 
Śląts!ku ipOłącrwno w 1948 roiku brzy kopalnie i5truiedące w rejonie Nowej 
Rudy ("Nowa Ruda", "Przygórze" i "Jan") w jeden zakład pod nazwą 
"Nowa Ruda". W latach 1947-1949 iliczba szybów wydobywczych zmalała 
ze 170 na 155, ogóma głęlbolkość szy'bów zmll1iejszyiła się ze 141 na 138 km, 
liczba czynnych poziOllTIów wydobywczych - ze 188 :na 161, a maksymal
na zdo!lmość produk,cyjlna szybów - z 29 700 t /h do 29 143 t/h 26. 

W latach 1945-1949 rozpoczęto budowę 20 nowych poziomów wydo
bywczych, /które jednak pierwsze wydobycie dały dopiero w lata-ch 1950-
1962. Fonadto oddaruo do użytkIU (wedłJU.g niejpemych danych) 6 sortowni, 
3 płuczki , 1 flota-cję, 2 wialnie, 4 maszyny wyciągowe, 17 kotłów paro
wych, 22 sprężarki, kiJlkadzi'esiąt rozdzielni p'rądu elek'bry=ego, 
tTansfcmnatorów, iparęs€lt różnych budyników, rrebuclowa:no 18 łami ko
palnianych i 2 laITliPiarnie. Duży nacisk położono na roz:boo0Wę lll"ządzeń 
do p<Ydsadzki hydraulicznej - m.in. oddano do uży1lku 8 zbiorników pod
sacbkowyoh, zbudowano koiLejiki piaskowe Rogożnik-Czeiadż i BT.21ezin
ka-MY'SłowiJce oraz r011poczęto budowę wieaikiej magils1Jrali podsa~owej, 
która miała dostarczać iPiaselk z FuStyni BłędolWsk,iej. Moc dy\'ipOZycyjna 
elektrowni przem)'\Słu węglowego dzięlki przeprowadzoll1ym remOlI1tom 
i n0Wylm inwestycjoan (głóW1llie w elektrorwniach "JawOTZitlo' 'i "Victoria") 
wzrosła na koniec 1947 r. do 270 MW, a ll1a lronie'c 1948 r. do 291 MW 27. 

Liczba czynnych sortow.ni zwiększyła się w 'latach 1947-1949 ze 132 
na 140, a ich maksymal.na zdo1.noŚć przerobcza wzrosła z 24 110 t/h na 
25 999 t/h. W stosunku do zwię'kszonego ,wydobycia węgla oznaczało to 
jednak pewien spadek. Podobnie ,przedstawiała się sprawa urządzeń do 
wzbogacania węgla na drodze mokrej (wzrost maksymalnej zdolności prze
rób<::zej z 4668 t/h na 5290 t/h). Liczba wiaJ1.ni zmniejszyła się z 48 do H, 
a ich moc przeróbcza zmalała z 2119 t/h na 1948 tlh. W tych waI'unkach 
wzrosło obciążenie czynnych urządzeń do przeróbki mechanicznej. 

2S Według F. JO.pka (Marnotrawstwo zŁóż węgla w okresie kapitalistycznej gospo
darki, "Przegląd Górniczy" 1951, s. 341) straty eksploatacyjne około 1950 r. wynosiły 
jeszcze 18%. 

26 Statystyka przemysŁu węglowego w PoLsce za lata 1948-1960, s. 57. 
" Sprawozdania z działalności polskiego przemysłu węglowego za lata 1945-1948; 

J. K o l b e: Osiągnięcia inwestycyjne przemysŁu węgLowego w Latach 1945-1960 na 
terenie województwa katowickiego, Katowice 1961, s. 54--62; Statystyka przemysłu 
węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 229-236. 
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Wyraźna poprawa natomiast zazna.czyla się w zakresie urządzeń pod
sadzkowych. Udział wydobycia z podsadzką hydrauliczną Zlwiększył się 

w latach 1946-1949 z 19,95 do 22,50% 28, duże z.naczenie miała również 
budowa kolejek piaskowych, które zapewniały kopalni,om dostawę mate
riału podsadzkowego. 

Z nowy,ch kopaIń kontynuowano 'budowę rozpoczętych w okresie oku
pacji zakładów: "Ziemowit", "Wesoła II", "Gigani" oraz rozbudowę kopal
ni "Kościuszlw". Brak sprecyzowanych ,projektów rozwojowych i zmiany 
planów powodowały jednak zna·czne straty i opóźnienia w toku realizacji 
tych i'!1Jwesty;cji 29. W 1949 ["o oTOZ;PQC!lęto budowę 'kopa.Iń "Kośc:ilu!s2Jk.o Nowa" 
i "Nowy Wirek", które miały zastąpić sąsiednie zakłady o kończących się 
już zasdba,ch. ROMy badawcze ,wobec ograniczonych możliwości przemys
łu węgilowego były prowadzOIne'W bardro małym zalkreste (w latarch 1945-
1949 łącznie tyJrko o~oło 15 tys. m'h nowych wierceń). 

Kierownictwo CZPW zdawało sobie sprawę, że wobec długiego okresu 
budowy nowej kopallni i wysokich kosztów z tego rodzaju IDwestycji ko
nieczne jest opracowanie wieloletniego planu rozwoju przemysłu węglo
wego. Już w 1946 r. na trzecim posiedzeniu Rady Techniczno-Gospodarczej 
Przemysłu Węglowego, 30 iJ!1.,ż. Robert Smapka wysunął interesujący pro
jekt budowy 10~15 dużych zakładów o zdoIności produkcyjnej iPO 10-15 
tys. t dztennie (3-4,5 mln t rocznie, podczas gdy ówczesna zdolność pr<J
dukcyjna kopalń .wynosiła po 1-2 .ml.n t rocznie), które po 15 latach da
wałyiby połowę ,krajowego rwyddbycia. Okres budowy nowej kopalni obli
czał Sznapka na 12 lat, z czego 6-7 ilat przypadało na robo.ty wstępne. 
Na ósmym posiedzeniu Rady w dniu 8 lipca 1947 'To iPrzyjęto tezy planu 
10-letn:1ego, obejmującego oikJr:els do 1958 r. W tym czasie zam'ie["zano osiąg
nąć roczną produkcję wysokości 10.0 mln t węgla i 9 mln t koksu, przy 
czym koszt niez'będnych inwestycji szacowano na 220 mln dolarów 31. 

W po1owie 1948 r. przystąpiono do opracowywania pierwszych projektów 
planu sześcioletniego na laia 1950-1955. Przewidywały one osiągnięcie 
w 195.5 r. 100 mln t I'O=·ego wydobycia węgla pod warunkiem doill1west<J
wania istniejących kopa1lń, znacznego rozbudowania 17 z ni.ch, dokończe
nia budowy kopalń "Zriemowit", "Wesoła II" i "Gigant" oraz z'budowania 
6-7 nowych zakładów. W-dbec obniżenia limitów fill1ansowych na inwes
tycje nastęiJlny projekt, z połowy 1949 r., przewidywał osiągnięcie w 1955 r. 

" K u b i c z e k, jw., s. 143. 
20 WAP Katowice, OZPW 7296. 
38 Rada ta została powołana na mocy zarządzenia ministra przemysłu z 31 sier.p

ruja 1946 r.; składała się 'Z fachowych g6rn1k6w o wieloletnim doświadc:zendu, z kt6-
rych część zajmowała odpowiedżialne stanowiska w przemyśle węglowym. Zadaniem 
jej było ustalanie wytycznych rozwoju przemysłu węglowego, opiniowanie plan6w 
produkcji, zbytu i zaopatrzenia, polityki finansowej oraz projekt6w ustawodawczych 
zwią=ych :z jago d7iiałalnośc:ią (Jaros: Zarys dziej6w ustrojowych CZPW, s. le5). 

31 WAP Ka,towjce, OZPW 148. 

, Historia górnictwa węglowego 
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rocznej produkcji węgla kamiennego wysokości 95 rmn t , węgla !brunatne
go wysokości 8 .mln t i koksu wysokości 4930 tys. t:l2. W osta1:ecznej redak
cji planu sześdoletniego, przyjęt~j w 1950 r. przez Sejm w fo.rmie ustawy, 
zadania na rok 1955 zootały jednalk ponownie podwyższone. 

3. B e z p i e c z e ń s t wop r a c y. Zły stan techniczny wielu kopalń 
po zakończeniu wojny, braki w wyposażeniu stacji ratownictwa górnicze
go, wreszcie naply1W do górnictwa wielu nowych, niedos'tateC2ll1ie wylkwa
lifikowanych pra-cowników - oto przyczyny, które wpływały na pogor
szenie się stanu .bezpie-czeństwa pracy w kopalniach w pierwszych latach 
powojennych. Mimo tego wskaźnik wypa·dkowości w górnictwie węgla ka
miennego wzrósł w porównaniu z okresem międzywojennym tylko nie
znacznie, jak o tym świadczy następujące zestawienie :13 : 

(a - liczba wypa,cLków ogółem na l mln t wydobycia, b - liczba wypad
ków ogółem na 100 tys. dniówek, c - licZ/ba wypadków ogółem na 1000 
zatrudnionych, d - liczba wypadków śmiertelnych na 1 mln t wydobycia, 
e - liczba wypadków śmiertelnych na 100 tys. dniówek) 

okrer, a b c d e 
1928~1937 443,0 64,57 164,42 4,7 0,68 

V-XII 1945 5.86,5 57,71 8,62 0,71 
1946 570,0 50,6 142,0 9,1 ,0,88 
1947 487,9 46,6 129,5 7,6 0,71 
1948 441,4 48,0 1143,8 4,5 0,46 
1949 417,5 49,5 1145,0 4,4 0,49 

W Zjednoczeni.u Przemysłu Węgla Brunatnego na 100 tys. przepraco
wanych dniówek zdarzało się w 1947 r. przeciętnie 56,91 nieszczęśliwych 
wypadków, w 1948 r. - 50,?1, a w 1949.1'. - już tylko 35,82. 

Do poważniejszych katastrof teg·o okresu należy za,uczyć: wybuch me
tanu w kopalni "Brzeszcze" w dniu 10 czerwca 1945 r. (9 za1bitych, 15 ra·n
nych), pożar w kopalni "Jan Kanty" w dniu 10 marca 1946 r. (5 śmiertel
nie zatrutych, 22 lekko rannych), zawał w kopalni "Boże Dary" w dniu 
24 czerwca 1946 r. (7 za'bitych, 4 rannych), pożar w kopal.ni "Niwka-Mo
drzejów" w dniu 3 stycznia 1947 r. (25 za'bitych), pożar w kopalni "Wie-

32 WAP Katowice, CZPW 148, 3852, 5629. 
33 M. K lot t: Organizacja służb bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym 

i wyniki działalności w okresie 1945-1949, "Węgiel" 19150 nr 2, s. 14, 17 (dane dotyczą
ce węgla kamiennego skorygowane według Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach górniczych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki za rok 
1964, Katowice 1965, s. 7). Dane dotyczące okresu od maja do grudnia 1945 r. według 
sprawozdania z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, s. 28). Uwa_ 
ga: dane z lat 1928--1937 dotyczą tylko kopalń należących w tym okresie do Polski, 
dane z 1945 r. nie obejmują Dolnośląskiego ZPW. 
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czarek" w dniu 15 lutego 1947 r. (12 zabitych) 34. Na ogół jednak stan bez
pieczeństwa pracy, który . pogorszył się w okresie okupacji 35 i w latach 
1945--1946 był jeszcze niezadowalający, stale się poprawiał, tak że wskaź
niki z lat 1948 i 1949 były już niższe od wskaźników międzywojennych. 
Również licvba pożarów podziemnych zmniejszyła się w latach 1947-1949 
z 5,28 na 3,87 na mln t wydobycia. Poprawa ta była przede wszyśtkim 
rezultatem wysiłków podjętych już od pierwszych miesięcy powojennych 
przez kierownictwo przemysłu węg],owego i aktyw robotniczy. 

W lipcu 1945 r. przeprowadzono we wszystkich kopalniach ankietę 
w sprawie bezpieczeństwa pracy i ciągłości Duchu zakładów. W sierpniu 
1945 r. CZPW wydał wzorcowy regulamin dla kopalnianych kół bezpie
czeństwa pracy, a 4 września 1945 r. Wyższy Urząd Górniczy w Katowi
cach ogłosił ,;Przepisy bezpieczeńśtwa pracy w kopalniach węgla" 36. Roz
poczęto również szk,olenie załóg w zakresie 'bezpieczeństwa, początkowo 

drogą pogadanek i krótkich ustnych pouczeń, ora-z za·częto opracowywać 

odpomedni'e plakaty i wytW1eS2lk.i. Ukazały się rówmi'eż przep1sy dotyczące 
ochr'ooy przeciwpożarowej. Ponadto zwrócono uwagę na zachowywanie 
higieny w pomieszczeniach kopalnianych oraz utrzymywanie czystości 

w szatniach, stołówkach, ustępach i w miejscach pracy. Do nadzorowania 
stanu bezpieczeństwa pracy utworzono w pionie technicznym CZPW Biu
ro Bezpieczeństwa Pracy i Ratownictwa, a w zjednoczeniach - odpowied
nie wydziały. W kopal1niach powstały biura (następnie referaty) i koła bez
pieczeństwa pra,cy. Zadaniem tych kół, w skład których wchodzili pracow
nicy zajmujący się sprawami bezpi'ec.zeństwa oraz przedstawiciele rady 
zakładowej i głównych działów ,produkcyjnych, 'było analizowanie przy
czyn nieszczęśliwych wytpadków, ,podejmowani€ kroków dla urniknięcia 

wypadków w przYsU,ości oraz pouczanie .pracowników o obowiązujących 
przepisach. Organizowa,nie kół 'bezpieczeństwa pracy w poszczególnych 
zatlcl-a,dach pirzeciągnęłlo się do 1947 r. 

CZPW przejął 4 dkręgowe stacje ratownictwa górniczego - w Sosnow
cu, Bytomiu, Mikołowie i w WaYbrzychu. Dwie z nich - w Mikołowie 
i w Bytomiu - były wewastowane, zdołano je jednak od'budować. Już 

w ciągu 1946 r. na stacjach tych przeszkolono w zakresie ratownictwa 
1354 osoby (w tym 9 kierowników ko,palnianych stacji ratowniczych i 1148 

34 M. K lot t: Charakterystyka stanu bezpieczeństwa pracy w kopaLniach i za
kładach przemysłu węglowego w roku 1946, "Przegląd G6rniczy" 1947, s. 633; "G6r
nik" 1947 nr 1, s. 2 i nr 4, s. 3. 

35 W 1943 r. w k{)paln.iach wE:gla kamiennego na Górnym i Dolnym Śląsku na 
1 mln t wyd{)bycia przypada1{) 595 wypadk6w (w tym 5,9 śmiertelnych), a na 100 tys. 
przep.ra'oowanych ooi6wek - 99,4 wypadków (w t)'lm 0,99 śmiertelnych). Por. J. J a
r o s: Historia górnictwa węgLowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, 

Katowice-Kra:k6w 1969, s. 239. 
36 K lot t: Organizacja służby bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, 

s. 10. 
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ratowników), :przeprowadzono 3294 analizy, napełniono 2690 butli tleno
wych, a poza tym personel stacji przeprowadził 200 kon1Ir{Jli w kopalniach. 
Stacja w Sosnowcu udzielała również pomocy podczas akcji ratunkowych, 
także w gmnictwie niewęglowym (mianowicie w kopalni pirytu "Sta
szic") 37. W następnych latach stacje stopniowo zwiększały działalność 

szkoleniową i kontrolną. W 1947 r. zmieniono ich organizację, ~odporząd
kowując stacje w Sosnowcu i w Wałbrzychu stacji bytomskiej, k'tóra stała 
się centralną sta<:ją ratowniczą dla całego górniewa węglowego. Stację 

w Mikoł,owie zlikwidowano (obiekty jej przejęła kOUJalnia doświadcza'lna 
"Ba·rbara", należąca do Instytutu Naukowo-Badawczego Pnemysłu Węglo
wego, której zadaniem bylo m.in. prowadzenie badań z za'kresu bezpie
czeństwa pracy w kopalniach), utworzono natomiast podstację w Rybniku 
przy kopalni "Chwałowice". Od 10 gf'Udnia 1947 r. zor.ganiz!Owano w stacji 
bytomskiej stałe pogotowie ratownicze, złożone z kilkunastu ratowników 
clelegKYWa!l1ych ipI'zez kopal:n,j,e. RoztbudOWYWa!l1o też IPOmiewcilenia stacji 
i uzurpełmiano ich wy,posażenie 38 . 

W związku z dalszymi reorganizacjami utworzono w 1948 r. przedsię
biorstwo .pod nazwą Stacja Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węgl'Owe
go z okręgowymi stacjami w Bytomiu, Sosnowcu i Wa~brzy.chu 39. 

Okręgowe stacje ratownictwa górniczego dbsługiwały i kontrolo,wały 

kopalniane stacje ratowll1icze, których już w 1947 r. było 80. Liczba wy
kwalifikowanych ratowll1i!ków w kopalll1iach doszła w 1948 r. do 4 tysięcy. 
NiezaleŻl!lie od stacji ratowniczych istniała w przemyśle węglowym sieć 
straży poża.rnych, której zadaniem było likwtdowanie pożarów i zag·rożeń 

pożarowych na powierzchni ziemi 40. 

4. W Y d a j n ość p r a c y i o góJ n a c h a rak t e r y s t Y kar o z
woj u t e c h n i c z n e g o. Wydajność pra·cy w kopalniach węgla ka
mieill!llego w 1945 11'. znaczrue lSipadła w poróWI1Janiu z dk.resem porprz.edlrJJirrn, 
a następnie stopniowo wzrastała, nie osiągając jednak poziomu prz-edwo
j'ennego, jak o tym świadczy następujące zestawienie: 
(wydajność w kg: a - na pracoWlIlika i dniówkę, b - na robotnika i dniów
kę, c - dołowa) 

37 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 82 ; 
M. K lot t: Charakterystyka stanu bezpieczeństwa pracy na kopalniach i zakładach 
przemYSłu węglowego w roku 1946, "Przegląd Górniczy" 1947, s. 741-742. 

38 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, 
s. 80-81. 

39 Centralna Stacja Ratownictwa Gór.niG,j<ego w Bytomiu: Stan, organizacja i kie
runki rozwoju ratownictwa górniczego, Bytom 1968 (maszynopis powielony). 

40 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, część 
II, s. 24 i nn. 
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['ok a b c 
1945 ,854 926 1547 
1946 996 1074 1608 
1947 1136 1124 1693 
1948 1232 1328 1805 
1949 1235 1328 1826 

W 1947 r. wydajlność na ['o'botni.!ka i dniówkę stano.wi<ła w poszczegól
nych rejona,ch 'od 63,9% (JwpaJ1nie opo1skie) do 80,2% (okręg dąbrowski) 

wydaj,ności osiąganej w 1937 r.41 

Przyczynami niskiej .wydajności były m.in.: zły stan te~hniczny kopalń, 
konieczność zwiększenia robót przygotowawczych wobec zaniedbań z lat 
oklljpacji, napływ do górnictwa znacllllej lictby nowych ,pracowników, nie 
obeznanych z pracą w kopa'lni, wzrost liczby dniówek usłwgowych wobec 
większego stosowania podsadzki i rozszerzenia działalności z zakresu 
ochrony zdrowia i życia górników oraz akcji socjalnej, a także rozluźnie
nie dyscypliny pracy w okre'sie powojennym. Pewien wpływ na wysokość 
wskaźników wywarł także nieco inny sposób ich obUczania 42. Na obniże
nie wydajności w 1945 ·rdk::u WJPlynęla dodatJkowo dezorganizacja pracy 
w okresie przesuwania się frontu działań wojennych oraz ogra.niczenie 
produkCji wo'bec tI'ludności traIlSiportowych (brak węglarek). Przeszkody 
te zdołano usunąć, ,stopniowo poprawiała się również dyscyplina pracy 
i likwidowano zaniedbania w zakresie robót przygotowawczych. Do czyn
ników () oodziaływaniu długofalowym należało jednak pogorszenie się ja
kości wybieranych ,pokładów: podczas gdy w ()IJm:.esie międzywojennym 
eksploatowano niejednokrotnie 'tylko części najbardziej wydajne, po wy
zwoleniu przystąpiono również do wybierania ,pokładów cieńszych, silnie 
zan'ieczyszcz=ych, a taki;e różneg,o rodzaju fi'la.rów ochronnych. Było to 
spowodowane dążeniem do zapobieżenia marnotraws'twu złoża, jakie wy
stępowało w okresie kapitalistyczmym, a ta:kże niemożnością podjęcia na 
szeroką skalę ro'bót udos'tępniających. 

Ograniczone możliwości zakupów maszyn i sprzętu oraz bwdowy no
wy;ch urząrl1zeń i obiekItów procliukcyjnych sprawioły, że inwestycje z lat 
1945-1949 wystarczały tyJko częściowo na pokrycie strat eksploatacyj
nych. Nie m{)ŻIla był{) je'szcze w większym zakresie przeprowadzić moder
nizacji procesów prooukcyjnych poprze'z ich mechanizację i zastąpienie 
będących w użyciu napędów parowych oraz pneumatycznych elektry=y-

41 Stat'llstyka prz~mys/u węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, 
s. 12l. 

<2 Np. w okresie międzywojen.nym nie wliczano do wydajności dniówek przepra
cowanych przez robotników firm usługowyeh, wykonujących róme prace w kopal
niach. Szczegółowo problem wydajności pracy jest omówiony w artykule: Analiza 
porównawcza wydajności ogólnej kopalni węgla kamiennego, osiągniętej w 1938 
i 1968 roku, "Przegląd Górniczy" 1970, s. 218-223. 
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mi. Zdołano tylko nieco zmodernizować transport podziemny, zastępując 
stosowany jeszcze w początkach omawianego okresu w niektórych kopal
niach przewóz konny mechanicznym 43. Urabianie węgla i płonnej skały 
odbywało się nadal głównie Za pomocą materiałów wybuchowych (,przy 
mechanicznym wykonywaniu otworów), ładowano urobek niemal wyłącz
nie ręcznie. Przemysł węglowy posiadał tylko kilkadziesiąt mechanicznych 
ładowarek , które mogły co najwyżej służyć do :odobycia doświadczeń dla 
racjonalizatorów produkcji. Dopiero pod koniec omawianego okresu podję
to pierwsze przygo1Jowania do zmechanizowania w większym zakresie prac 
w kopalniach, czego wyrazem było m.in. utworzenie w Zabrzu w listopa
dzie 1949 roku Ośrodka Szkolenia Obsługi Maszyn oraz sprowadzenie 
w tymże roku do Polski pierwszego 'kombajnu ścianowego typu Meco
-Moore (,próby z tym kombajnem, przeprowadzone w następnym roku 
w kopalni "Dymitrow", skończyły się zresztą niepowodzeniem) 44. 

Ogólnie więc można stwierdzić, że w technice produkcji nie zaszły 
w ciągu omawianego okresu poważniejsze zmiany, nastąpiły jedynie'pew
ne przesunięcia ilościowe w zakresie systemów eksploatacji (wzrost udzia
lu eksploatacji ścianowej) i metod transportu podziemnego (większe stoso
wanie odstawy za pomocą przenośników taśmowych i zgrze'błowych, pe
wien wzrost procentu dużych wC'zów). ZdoIłano jednaik stworzyć nową, 
sprawną organizację, kierującą całym przemysłem węglowym, przezwy
ciężyć trudnośoi za·o,patrzeniowe .i zlikwidować naj1bardz.iej Ifażące zanie
dbania z ostatnich lat wojny i CAkupacji. Po,nadto pO!przez ill.onmaHzację 

sprzętu i rozbudowę przem)'lSłu maszyn górni.czych stworwno warunki do 
szybkiej mechanizacji pracy w kopalniach w następnych okresach . 

., Doświadczenia zdobyte już w latach powojennych w toku opieki nad końmi, 
używanymi do transportu dołowego w kopalniach Dąbrowskiego ZPW, dostarczyły 

bogatego materiału do artykułu T. P u s t ó w k i: Opieka lekarsko-weterynaryjna nad 
końmi w kopalniach węgla i schorzenia koni d%wych ("Medycyna Weterynaryjna" 
1951 nr 7, s. 1-14). Mimo wycofania koni z transportu podziemnego, w 1950 r. w ko
palniach Dąbrowskiego ZPW pracowało jeszcze na powierzchni około 200 koni (jw., 
s. 14). 

" K u b i c z e k, jw., s. 149; Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopal
niach węgla kamiennego w PRL, s. 122. 



V. STOSUNKI SPOŁECZNE 

1. Liczba pracowników i ich rekrutacja. W końcu li
stopada 1944 ,r. praoowało w ko:pa'IJliach węgla ik:amłeJ1Jlego w Zagłębiu Gór
nośląskim 238 tys. robo'tJlików (z czego okolo 30 tys. przypadało na kopa~
nie w okręgu karwińskim), w tym jednak ponad 68 tys. stanowili jeńcy wo
jenni i praoo,wnicy przymusowi l. W Zaglębiu DoLnośląskim w grudniu 
1944 r. pracowało 20 tys. rdbatników, w tym oIkolo 4 tys. jeńców 2. Łą=ie 

w obu zagłębiach (bez okręgu karwińskiego) wraz z ,pracownikami umysło
wymi było zatrudnionych dkoło 250 tys. ludzi. 

W <JStatnich tygodniach przed wyzwoleniem Niemcy zmobilizowali 
jesilcile pewną (liczlbę górników do oddziałów pOIspolitego ruszenia. Wo.bec 
zbliżania się frontu opuściła kopa,lnie większość niemieckich ilnżYJlierów 
i techników. NiezwlocZtl1ie po wyzwoleniu porzucili pracę jeńcy i praoow
nicy przymusowi, którzy rozpoczęli wędrówkę do rodzinnych strOJl. We
dług obliczeń CZPW liczJba gÓil1l1i.1ków wywieziooych z 'kopalń opollSkich 
wyno3'iła blisko 13 tys., wliczając w to powołal!1Y'ch do wojska niemieckie
go i zalgiJlioJlych a Na zmni'ejszemie się liczby górniJków ''NIPłynął też fakt, 
że część ak'tywrstów robotniczych została skierowaJla do pracy w tworzą
cym się aparacie państwowym. W rewItacie w lutym 1945 r. w 'kopalniach 
węgla kamie=ego w Zagłębiu Górnośląskim było zatmdrrJJionych tylko 
86,7 tys. pracowników fizycznych i 6483 umysłowych. W kwietniu liczba 
pracowników fizycznych doszła do 92 tys., a umysłowych - do 7,2 tys., 
w końcu 1945 r. w obu zagłębiach był10 już 166,6 tys. pracowników fizycz
nych i 11,3 ty.s. umysłowych. W całym przemyśle Węgklwym od lutego do 
grudnia 1945 r. liczba zatruooionych wzrosła ze 105 tys. do 198 tys., w tym 
załoga kopalń (węgla kamienneg.o i brunatnego) - z 97,8 tys . do 178 tys. 
ludzi 4. Wzrost ten był w znacznym stopniu rezultatem systematycznego 

I S P r u t h, jw., ta'bela l; Dejiny Ostravy, Ostrava 1967, s. 708. 
, WAP Katowice, CZPW 5926; Wałbl1Zych. P.raca zbiorowa iPod redakcją K. Krzy

żag6rsltiego, Wrocław-Warszawa-Krak6w 1970, s. 89. Statystyka przemysłu węglo

wego w Polsce podaje liczbę robotnik6w zatrudnionych w kopalniach węgla kamien
nego w grudniu 1944 r. na 212648 (z tego 193700 w Zagłębiu G6rnośląskim bez okrę
gu karwińskiego i 18948 w Zagłębiu Dolnośląskim), przy czym nie są tu zapewne 
uwzględn.ieni robotnicy w zakładach pomocmic:zych 7iWiązanych z 'kopalln,iami. 

, WAP Katowice, CZPW 4883-4885; AAN, MPiH 40. 
• Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, s. 26 
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werbunku pracowników do górnictwa, prowadzanego przez Dział Mobili
zacji Sił Rabaczych w CZPW i adpawiednie wydziały w zjedm'Ocz€niach. 

W nastE~!mych latach liciba zatrudnianych wzrastała nadal, chociaż 

w wolniejszym tempie: w kańcu 1946 r. w przemyśle wę~~awym pracowa
ła 264,6 tys. ludzi, w kańcu 1947 T. - 292,2 tys., w kańcu 1948 r. -
302,9 tyS.5 Zatrudnienie w kopalniach węgła !kamiennego (agółem) wy.nasiło 
w 1946 r. 19,0 tys., w 1947 .r. 214 tys., w 1948 r. 218 tys. i w 1949 r. 215 tys. 
Szczególnie dotkliwie dawał się adczuć brak kadry technicznej: licz:ba pal
skich inżynierów górniczych, którzy ~rzetrwali woj.nę i podjęli pracę 

w przemyśle węglowym, wynosiła zaledwie okała 300 asób 6. Brakawi te
mu starano się zaradzić przez daszkalanie .na kursach i awansowanie na 
kierawnicze stanawiska doświadczonych techników araz przadujących ro
batnikÓw. Wzrost kadry pasiadającej odpawiednie kwalifikacje pos't~ował 
jednak wolna: w lipcu 1947 r. na 11 620 pracawni1ków technicznych za
trudnionych w przE.'ITlyŚ'le węglowym tyUko 906 miała wyŻ!sze wyikszitałce
nie, a 2965 - średnie. Z tej liczby w kopalniach węgla kamioonego. praco
wała zaledwie 275 asób z wyi'szym wykształceniem, wśród .nich 200 inży
nierów górników. Według stanu na koniec 1947 T. w całym przemyśle wę
glowym pracowała 437 inżynierów górniczych, a w kańcu 1948 r. liczba 
ich daszła do 45,2 asób 7. 

Nowo zwerbowani robotnicy iTe!lcrutowali się w 2ll1acznym stopniu z daw
nych robotników rolnych i członków radzin chłapskich, przybywających 
z przeludnionych rejanów centralnej Polski. Na,pływali też robatnicy 
miejscowi, wracający do kraju z wojenn€j tułaczki. Da kqpaiJ.ń op~ch 
skierawana już w 1945 r. ekipy robot.nicze ze wschadniej części Za.głęlbia 
Górnośląskiego., które umożliwiły przywrócenie nawa objętym zakładom 
pełnej zdolności produfiocyjnej. W Zagłębiu DolnoSJ.ą\sldrrn za1:irzyma.no '1'0.

batników i techników Illi em:iecki ch, których następnie w ciągu kilku la,t 
stQpnlowo wJ'l'iyłano do Niemiec, za'Siępując ~ch praCOlwl!'1ikalmi polSkimi. 

Duże nadzieje wiązał CZPW z rozpoczętą w 1946 r. reemigracją pol
skich górników, którzy w okresie międzywojennym (a niekiedy i przed 
pierwszą wojną światową) wyjechali do zachodniej Euro.py (Fra.ncja, Bel
gia, Westfalia) w poszukiwaniu zarobku. Reemigrantów kierowalllo głów
nie na ziemie zachodnie (Zagłębie Dol.nośląskie i lropalnie opolskie). Na
dzieje spełniły się tyllko częściowo. Reemigracja objęła w 1946 T. 6 tys. 
osób, które podjęły pracę w ~rzemyśle węglowym, w 1947 r. wróciło (wraz 
z niepraoującylmi członkami Todzffi) 11 tys. osób, w 1948 T. 7,5 tys., 
w 1949 r. - 1,2 tys. Łącznie od 1946 r. do 1949 T. przemysł węglowy przy
jął 14 362 reernigrantów~góm~ów, a wraz z TodZJiJnanni 40084 osoby, z któ-

, Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, s. 66; 

Jw. za rok 1948 cz. II. s. 1. 
• ObUczen'ia szacunkowe doc. mgra lnŻ . S. Kossubha. 
7 W AP Katowice, OZPW 2144; W. S z c z y p a: Załoga przemysłu. węglowego pod 

względem kwalifikacji zawodowych, "Węgiel" 1949 nr 5~, s. 20. 
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rych 31 622 przybyły z Francji, 2815 rz Belgii i 2041 z Niemiec zachodmkh 8. 

Tymcza'sem liczbę Polaków w zachod:niej E'll>rOjpie (ni'e licząc NIemiec) srza
cowano pod koniec o!kresu międzywojennego na ponad pół miliona 9. Wielu 
emigrantów nie chciał,o jednak rezygnować z ustabilizowanego życia za 
granicą i przenosić się do zniszczonego przez wojnę kraju, a ponadto wła
dze w krajach zachodnioeuropejskich niechętnie ustosunkowały się do 

Ryc, 5, Powitanie transportu repatriantów z Francji w Zabrzu w 1946 r, Fot. 
A. Bogusz 

reernigra·cji Polaków, nie chcąc tra<:ić wykwalifikowanych rabotników, 
Stwierdzono rów.n~eż, że wśród repatr'iantów zna'jdowa<bo się wielu ludzi 
sta,ry'ch lub chorych (zwłaszcza na krzemicę), nieroolnych do pracy pod 
Ziemią 10. 

Wdbec braku ro'botników :z.decydowano się na zatrudnianie w kopal
niach węg1la ta'kiJe s{k:oszarowamy,ch Niemców, J,uż w si,eTpIl1~u 1945 r, na 
mocy umowy między CZPW a: generał'em MiłoWo1kiJm jalko pr2)etdl'ftawicie
lem. dowództwa AD::mi'i C ?Jerwon,ej slkierowan,o do pracy w górnoŚ>ląs.kich 

, WAP Kato'Wu·ce, CZPW 4905; Łącznie ad lipca 1946 r, do grudnia 1949 r , z F'iran
cJi do Polski wróciło 60302 osoby (M, F r a n k: Zatrudnienie w poLskim górnictwie 
węgLowym w Latach 1919-1944, "Zeszyty Nau~owe WSE w Katowicach" nr 2/67, s. 27). 

• Por. Rocznik morski i kolonialny, Warszawa 1938, s, 297. 
10 WAP Katowice, CZFW 365 ; 3796. 
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kopalniach 3252 Niemców 11. W kwietniu 1947 r. pracowało w kopalniach 
węg,la kamiennego 28 tys. Niemców, co stanowiło dkoło 13% pra.oowni'ków 
fizycznych 12. Jeszcze w końcu 1948 r . liczba Niemców w kopalniach wyno
siła prawie 19 tys. (9,2% załogi), a dopiero w ciągu 1949 i początków 1950 r. 
zwolniono ich w związlku z powojenną normalizacją stosunków, kierując 
na ich miejsce do kopalń .praoowników "SbuŻlby Polsce" i Batalionów Pra
cy. Zastąpienie przyuczonych już do pracy 'p:d ziemią jeńców młodymi 
i nie"/y-kwalifiikowanymi robotnikami spowodowaJo przejściowy $padek 
wydajnOlŚc'i 13. 

Pozostałością wojny było pogorszenie się stanu zdrowotnego górników, 
a także wzrost przeciętnego wieku zatrudnionych w kopalniach (starzenie 
się załóg), ponieważ młodsze roczniki były powoływane do wojska. Po.:lczas 
gdy w 1931 r. p.rzeciętny wiek pracowniika fizy=ego w kopalni węgla ka
miennego wynosił 29,4 lat, a pracownika umysłowego - 33,1 lat, to w po
łowie 1947 r. wskaźniki te wynosiły 38,2 i 42 lata, a do końca 1948 r. mimo 
napływu nowych pracowników udało się je obniżyć tylko do 36,9 i 40,2 lat. 
Przeciętny wiek przejścia na emeryturę (wobec starości lub niezdolności 
do pracy) w górnośląskim górnictwie wynosił w okresie 1947-1949 56,6 
lat, podczas gdy w okresie międzywojennym (1924-1938) - tylko 53 
lata 14. 

Wzrost zatrudnienia łączył się ze znaczną fluktuacją pracowników. 
Wskażnik fluktuacji w kopalniach węgla kamiennego wynosił (w procen
tach) w latach 1947-1949 kolejno 32,4, 32,3 i 42,1, w całym przemyśle 
węglOwym w 1947 r. 39,7, a w 1948 r. 35,7 w stosunku do łącz,nej liczby 
zalogi 15. W 1946 r . w samych tylko kopalniach węgla kamiennego przyjęto 
do pracy 108 tys. nowych pracowników, a zwolniono 72,5 tys. W następ

nych latach liczba przyjętych wynosiła po 70-80 tys. (w 1949 r. nawet 
89 tys.), a zwolnionych - po 60-70 tys. (w 1949 r. 91 tys.) rocznie. Na 
wysokość wskaźnika fluktuacji wywarło wpływ stopniowe zwaJnianie 
z pracy Niemców i zastępowanie ich Polakami, dużą rolę odegrały tu rów
nież nie usta1biJizowane lWarunlki życia w pierwszych latach powojennych, 
brak mieszkań dla nowo zwerbowanych oraz wędrówki po różnych zakła
dach w poszukiwa'niu wyższych zarobków i lepszych warunków pracy. 

JI WAP Katowice, CZPW 4011. 
IZ WAP Katowice, CZPW 4811. Łączna liczba Niemców (jeńców wojennych oraz 

zatrudnionych w Zagłębiu Dolnośląskim wolnych robotnikÓW) zatrudnionych w ko
palniach węgla kamiennego wyno&iła z początkiem 1947 r. 35 tys., w marcu i kwietniu 
doszła do 36 tys., a dopiero pod koniec 1947 r. zmalala do 32 tys. (według "Statystyki 
przemysIu węglowego w Polsce") . 

I3 W AP Katowice, CZPW 5888. 
14 W. S Z C Z Y P a: Załogi kopalń węgla kamiennego pod względem wieku, "Wę

giel" 1949 nr 11-12, s. 25-29. 
lS Wskaźnik dla kopalń węgla kamiennego według "Statystyki przemysłu węglo

wego \V Polsce za lata 1948-1961", a w całym przemyśle wę~owym - według spra
wozdania z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, cz. II, s. 8. 
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Struktura zatrud'nienia w przemyśle węgrowy'ill przedstawiała się w la
tach 1945-1948 naś1:ęfJuj-ąco (według stanu na koniec roku) 16: 

pracownicy fizyczni 
rok kwarlifikowani ni-ekwalifikowani razem 

1945 72 448 (38,02%) 118093 (61,98%) 190 541 
.1946 91761 (38,43%) 147036 '(61,57%) 238797 
1947 130694 (49 ,76%) 131049 (50,24%) 262643 
1948 137265 (50,73%) 133318 (49,27%) 270 583 

pracownicy umysłowi 

rok techniczni administra.cyjni razem 

1945 18639 (46,39 %) 9985 (53,61'%) 18624 
\1946 10943 (42,43%) 14846 (57 ,57%) 25789 
1947 12868 (43,50%) 16717 (56,50%) 29585 
1948 14 606 (45,18%) 17 723 (54,82%) 32329 

Mimo szybki€igo wzrostu za·logi nastęjpował więc spadelk ;procentu ro
botników niewykwaJifukowanych, co było rezultatem intensywnego szko
lenia nowo przyjmowanych pracowników. Rolbotnicy niewykwalifikowani 
stanowili jednak nawet po'<;! ]{loniec omawianego okresu prawie połowę 
praclYWlI1i'ków fi:zy czmy ch, co wywieralio uj-emny wpływ na wydajność i re
zultaty pra,cy. 

Stosunek liczbowy pra·cowników umysłowych do fizycznych wzrósł 

w porównaniu z okresem międzywojennym dwukrotnie. Na 1000 robotni
ków przypadało w 1947 r. 117,7 pracowników umysłowych, a .w 1948 r. 

124,3, podczas gdy w 1937 r. (w przedsiębiorstwach węglowych na terenie 
Polski) tylko 58,9. Wpłynęła na to r.azbudowa agend przemysłu węglo.wego 

(m.in. w zakresie Zbytu produkcji, którym dawniej zajmowały się od-rębne 
przedsięlbiCJlI'stwa, a talkże w zakresie zaopabrzenia i alkcji socja'1nej), wzrost 
czynności administracyjnych w związku z utworzeniem scentralizowan e
go aparatu kierująceg·o górnictwem węglowym, a wreszcie "'-padek prze
ciętnych 'kwalifilkacji persone'lu urzęcLniczego w Iporównan.i.u z ,1ataJmi mię
dzywojennymi. Mianowicie podział pracowników umysłowych według po
siadanego wykształcenia przedstawiał się następująco: 

pra ·c ,ownicytechnic.zni z wylkształceniem 

rok wyższym średnim niższym 

1947 923 (7,1 %) 3480 (27,0%) 8465 (65,9%) 
\1948 1026 1(7,0%) 4162 (28,5%) 9418 (64,5%) 

16 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, cz. II, 
s. 4-7 ; W . S z c z y p a: Załoga przemysłu węgLowego według kwaLifikacji zawodo
wych, "Węgiel" 1949 nr :>-6, s. 14-22; W. S z ·c ·z y p a : Zatrudnienie kobiet w poLskim 
przemy ś Le węgLowym, "Węgiel" 1950 nr 1, s. 13-19. 
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pracownicy admiil1istracyjni z wykształceniem 

rok wyższym średnim DJiższym 

1947 657 (3,9%) 3278 (19,6%) 12782 (76,5%) 
1948 781 (4,4%) 3886 (22,0%) 13056 (73,6%) 

Jak wynika z powyższych zestawień, około 70% urzędników zatrudnIu
nych w przemyś'le węglowym miało tylko podstawowe wykształcenie. 

Wśród pracowników technicznych z wyższym wykształceniem było: 

,w 1947 ir. w 1948 r. 
gÓTTIików 437 452 
mechaników 150 201 
elektryków 108 101 
mierników i geologów 38 39 
archi tektów 36 58 

Wśród pracowników administracyjnych z wyższym wykształceniem 

przeważali ekonomiści (237, następnie 289) i prawnicy (186, następnie 207). 
Wobec małej liczby niektórych fachowców (np . mierników i geologów) 
koniOC2Jne było uldkowarue ich w zjednoczell'iach cllla lepszego wykorzysta
nia ich kwalifikacji. Pociągało to jednak za sobą wspomniane już ograni
czenie sarrnddzielności kie!rownictwa !poszczególnych Q{Oipa~ń. 

Kobiety stanowiły około 8% pracowników fizycznych i 20% pracowni
ków umysłowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ro'botnice zatrud
niano tylko na powierzchni, przy lżejszych pracach fizycznych. Wśród ro
botników zatrudnionych na powierzchni kOipa'lń węgla kamiennego kobiety 
stanowiły w połowie 1949 r. 21, 75%, czyli cztery razy więcej niż w okresie 
przedwojennym. Było to spowodowane szybkim wzrostem zatrudnienia 
i wykorzystywaniem istniejących rezerw siły rOboczej. Pracowników mlo
docianych (poniżej 18 lat) zatrudniano w latach 1947-1948 około 12,5 tys., 
wśród nich około 95% mężczyzn. Pod zi·emią zatrudniano z nich tylko tych, 
hlórzy mieli ukończone la t 17. 

Zatrudniell1ie pmcowników fizy=ych w kopalniach węgJ.a kalmienne
go kształtowało się następująco: 

!rok pod ziemią na powierzchni IUczniowie i ~ralldykai!lci 

1945 103839 (61,95%) 63 758 (38,05%) 
1946 125694 (64,70%) 62 152 (31,99%) 6440 (3,31%) 
1947 140702 (67,14%) 61170 (29,19%) 7707 (3,67%) 
1948 145987 (67,88%) 59 990 {27,85%) 9200 (4,27%) 

W 1938 r. pod ziemią pracdwało 73,48% robotników. Odsetek ten zmalał 
więc w okresie powojennym (m.in. ze względu na brak odpowiedniego 
przeszkolenia u nowo przyjmowanych robotników), k,ierownic1!wo prze
mysłu węglowego starało się jednaQ{ temu przeciwdziałać i kierować coraz 
więcej robotników do robót podziemnych dla zwiększenia wydajności 

pracy. 
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2. O r g a tll. i z a c j e z a w o d o we gór n i k ó w i i c h r o l a. Je
dy;nym związJk;iem ,zawo.dowym, który wznowił działalność w pol:skim gÓT
nietwie węglowym po wyzwoleniu, był klasowy Centralny Związek Za
wodowy Gór.ndków (;przemianowany w 1949 r. na Związek Zawodowy 
Gómikó'w w P.olsce). Pracami ol'gani'zacyjnymi zajęła się wydelegowana 
przez KCZZ ekilpa, która przybyła do Katowi<: już w końcu sty=ia 1945 r. 
Z jej inicja'tywy odbył się w Katowicach 18 lutego 1945 r. pierwszy kon
gres radców zakładowych, na którym reprezentowani byli przedsta-wiciele 
31 kdpalń. Kongres postanowił zorganizować wspólny związek zawodowy 

Ryc. 6. Aleksander Zawadzki wśród górników. Ze zbiorów Związkowego Muzeum 
Górniczego (ZMG) w S0Sll10WCU 

dla wszystkich za'głębi, przeprowadzić wybory do ra.d zakładowych i zwo
łać w ciągu 4 tygodni ogól.nokrajowy Zjazd CZZG. Zjazd, który obrado
wał również w Ka'Wwicach w dniach 18 i 19 marca 1945 r., zwróaił się 
z apelem do górników o podniesienie wydajności i dyscypliny pracy, 
ucl1Jwam statut i wytY'c=e daty'cząoe działaJności związJku oraz wy'brał 
Zarząd Główny Związku. Pierwszym pTzewoc1niczącym Zarządu Głównego 
został Józef S~częśni:alk, j'ego zastępcami - Albert Wasz i RyszalTd Nie
szporek, a sekretarzem generalnym - Paweł Wojas 17. Następnie utwo
rZ{)tll.O zarządy okręgowe, którym podporządkowane były organizacje 
związkowe w poszczególnych kopalniach i i.nnych zakładach górniczych. 

17 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za okres 1946-1948, 
Katowice 1948, s. 13 i nn. 
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CZZG oraz kierujące nim paa-tie robotnicze (zwłaszcza PPR, do któ

rej należała więkswść aktywu zwią7!kowego) odegrały już w pierwszym 

okresie po wyzwoleniu olbrzymią rolę w .przywracaniu kopalniom nor

malnej zddlności produkcyjnej, mobilizując załogi do zwiększenia wy

dajlIlości i poprawy dYoScypliny pracy. Z ich ilIlicjatywy również kopa:lIIlie 

na terenach należących przed 1939 r. do Polski zaczęły obejmować patro

nat nad poszczególnymi zakładami na Ziemiach Za.chodnich, wysyłając 

tam ekipy fachowców, którzy pomagali polskim inżynierom w urucha-

Ryc. 7. Zjazd delegatów Centralnego Związku Zawodowego Górndków we wrześniu 

1948 r. Przemawia sekretarz Zarządu Głównego M. Czerwiński. Ze "biorów ZMG 

mianiu tych zakładów 18. Zadaniem bardziej dłu,gofaJowym było wytwo

rzenie nowego stosUIIlku do iPracy u robotni!ków, którzy stali się współ

gospodarzami kopalń, i doprowadzenie na tej .podstawie do harmonijnej 

współpracy między robotni'kami a personelem kierowniczym i nadzorczym. 

Zadanie to nie było łatwe. W kraju w pierwszych latach po wyzwoleniu 

toczyła się ostra walka klasowa i działały zbrojne oddziały reakcji, które 

starały się zdezill'ganizować życie i uniemożliwić powojenną odbudowę, 

napadając na zakłady pracy i mordując przedstawicieli ludowej władzy. 

Jednocześnie znaczna część niedosta tecznie uświadomionych klasowo ro

botników odnosiła się nieufnie do inżynierów i innych fachowców, widząc 

18 J. Jar o s: Jak uratowano i uruchomiono polski przemysł węglowy, "Kalen

darz Górniczy na rok 1955", Katowice 1%4, s. 123; Go!ębiowski, Pierwsze lata 1945-

1947, s. 13&-137. 
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w nich dawnych .pomocników kapitalistów i identyiikując nawo powsta
jące ludowe państwo z przedwojennym. Wobec tr,udności aprowizacyjnych 
i loka.lnych konfl"iktów podejmowano niekiedy nawet próby strajków. 
Sfhljków ta'kri.ch, z reguły krótkotrwałych (od pół godziny do paru dni) 
było w różnych kopalniach wę.gła w 1945 r . 32, w 1946 r. 48, a w 1947 r. 
już tylko 18 . Robotnicy z reguły wraca.li do pracy po otrzymaniu wyjaśnień 
od aktywu partyjnego i związkowego oraz przedstawicieli CZPW na temat 
przyczyn występujących trudności .19. LiCzJbę drnćywek straconych wskutek 
strajków ob~iczano w 1946 r. Jla 75886, co stanowiło zaledwie 0,14% w sto
sunku do licz.by dniówek ,przepracowanych w kopalniach węgla 20. Strajki 
powodowały jednak lokalną dezorganizację i przyczyniały się do rozluź
nienia dyscyp[iny pracy. Trudności potęgował fakt, że dawni fachowcy , 
zajmujący kierown1cze stanowiska w kopalniach i zjednoczeniach, byli 
przyzwyczajeni do przedwojennych metod zarządzania, bez liczenia się 

z wołą załogi, i Jliejednokrotnie nie potrafili nawiązać współpracy z akty
wem robotniczyun i radami załogowymi. 

Dzięki wysHikom iPar1lii robdtni.czych i CZZG reakcji nie uda'lo się uzyskać 
niemal żadnych wpływów w kopa'lniach węgla. Tylko w jednej ko;pa'lni 
wykryto z początkiem 1946 r. komórkę NSZ, o której działalności nie 
wiedzialo zresztą kierownictwo zakładu 21. Nie mogąc występować otwar
cie reakcja prowadziła dma'ła'lność z uk,ry;cia, mordując aIldywistów robot
niczych, Ol'ganizując sabotaże, a takż'e zachęcając Jliektóre elementy spo
śród robotników do strajków i wystąpień antyinteHgenckich. W maju 
1945 r. zostali za'bici w Herba,ch ,rdbotnicy z ko.palni "Mysłowi,ce" Jan 
Saternus i Stanisław Grabski, wysłani:po drzewo dla swego :zakładu pracy. 
2 listopada 1945 r. NSZ zamordowały przewodniczącego rady zalkładowej 
kopa'lni "Silesia" Józefa Szczotkę. W grudm.iu 1945 r. zamordowano straż
ników kopalni "Katowice" Jana Paszka, SzymańS'kiego i Jana Goleszne
go 22. Zdarzały się równ1eż zabójstwa na tle różnego rodzaju lokalnych 
zatargów, których przyczyny nie wstały wyjaśnione. Ta.k Jlp. w początkach 
1945 r. żg.inęli w tajemniczych okolicznościach: inż. Oskar MaTeczek, za
wJadowca kopa'mi "Niwka" i inż. Mieczysław Mackiewicz, dawJlY zawia
dowca kopa>lni "Dorota" .. Dochod!ziło takiie do ostrych konfliktew między 
robotnikami pochodzącymi z różnych stron kraju oraz między reemigran-

19 Archiwum ' WKZZ w Katowicach, ZGZZG 1047 (wykaz strajków); Archiwum 
KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny lIIX/75 (sprawozdania 
miesięczne Działu Węglowego); l/IX/77 (spr<lwozdania instruktorów Działu Węglo
wego), 

20 WAP Katowice, CZPW 3955, 
21 Archiwum KW RZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział EkOJlomiczny 

l/IX/78. Według ustnych relacji kontakty z podziemiem utrzymywała też sekretarka 
jednego z naczelnych dyrektorów zjednoczeń. 

22 Sprawozdanie z dzialalności Zarządu Głównego CZZG za okres 1945-1948, 
!.23-27. 



Ryc. 8. Wiec załogi kopalni "Sosnowiec" w 1949 r. Ze zbiorów ZMG 

Ryc. 9. Pogrzeb górnika z kopalni "Brzeszcze", zamordowanego skrytClbójczo przez 
reakcjonistów w 1948 r. Ze zbiorów ZMG 
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tami a mIejSCową ludnością 2.3 . Zlikwidowanie występujących antagoniz
mów i stworzenie z wielotysięcznej masy pracowników gór.nidwa jedno
litego kolektywu, -kierującego się w swym postępowaniu zasa,dami mark
sizmu-leninizmu, było o1brzymim zadaniem wychowawczym, stojącym 

przed partiami robotniczymi i CZZG. 

Do pOlprawy sytuacji w kopalniach przyczyniły się w zna,cznym stopniu 
tzw. trójik;i anJtysalbotażOiW€, tWiorzone od 'Polowy 1947 r., fIN Skład ,których 
w<:hodzhli głównie członkowie PPR. Trójki te wykrywały różnego rodzajou 
nadużycia (zwłaszcza w zakresie za·opatrzenia), których sprawcy zostali 
ukarani. Ponadto zwa1czały oa1e lekceważący stoounek do pracy, dopro
wadzający do maornotrawstwa oraz niszczenia urzą'dzeń i sprzętu w za
kłada.ch górni,czych 24. 

WOIbec CZPW Ceneralny Związek Zawodowy Górników występował 
jako przedstawi.cielstwo ogółu pra<:ujących w górnictv,rie, zawierając ukła
dy zbiorowe, które re:guil'O'Wały warunki pra·cy i pla,cy. Układy te ustana
wiały jednakowe stawki płac dla wszystkich zagłębi, tylko na ziemiach 
zachodnich w,prowad.wno przejściowo specjalny dodatek ze wz,gUędu ne. 
występujące tam wię'ksze trudności zaopatrzeniowe oraz dla zachęcenia 
robotników do przenoszenia się na nowo odzyskane tereny. Umowy 
u:w:?JglęclJnia>ły w SZieT·Oiltilm za,krelsi<e zak:OIidowarue :prac w lkapa1lnialch, wpro
wadzając ponadlto premie za przekroczenie norm. Pierwszy układ zbio
rowy zawarto w dniu 31 sierpnia 1945 r. z mocą oibowiąrz;ującą od 1 sierp
nia 1945 r. Obejmował on tylko kopalnie węgla kamiennego, koksownie 
i brykietownie w Zagłę'biu Górnośląskim. Ponieważ - jak się okazało -
nie za'P€wniał on po,pralWy warunków zaopatrzenia i płacy prO'!)orcjonalnie 
do wzrostu wydajności, został wypowiedzia·ny przez CZZG i zastąpiony 

nowym układem, który, podpisany w marcu 1946 r., obowiązywał od 
1 stycznia do końca sierpnia tegoż roku. Następny układ, podpisany 5 paź
dz-iernika 1946 r . i obowiązujący od 1 września 1946 r., obejmował już 
wszystki,ch pra·cowniJków za;jJrudm1oa1ych w zakładach objętych przez CZPW 
(z wyjątkiem tylko ,pra.cowników zakładów rolno-deśnych). Układ ten uzu
pełniano w następnych miesiącach licznymi dodatkowymi protokołami 
i reguJaminami premi'owania, od 1 zaś stycznia 1948 r. wprowadzono nowe 
tabele za8zeregowań i systemy pła<: dla pra,cowników fizy=ych w kopal
niach węgla brunatnego. Kolejna zmiana układu zbiorowego nastąpiła od 
l sty=aa 1949 r. 25 

23 W. M ark i e w i c z: Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów pol
skich z F,rancji, Poznań 1960, s. 160 i nn., 174 i nn. 

24 Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomic2lIlY 
lIIX/75; Wydział Węglowy l/XVII/22 l in. 

25 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za okres 1945-1948, 
s. 26-30 i 68-70; WAP Katowice, CZPW 2678; 4027; 4030; 4033 (teksty układów zbio
rowych i pmtokołów dodatkowych) . 
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CZZG wspóldzialal ponadto z kierownictwem przemysłu węglowego 
w zaopatrywaniu garników i ich rodzin w artykuły żywnościowe i ubra
niowe, w kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w organi
zowamiu szkolenia zawodc'wago i tworzeniu placówe:k kulturalno-oświa
towych dla pracowników przemysIu węglowego, organ.izował spółdzielnie 
s~żywców, a poza tym rozprowadzał wśród górników dodatkowe przy
dzialy żywności i odzieży, uzyskane dzięki swoim staraniom, Od ] lipca 
1947 1'. CZZG przejął całkowicie prowadzenie akcji kulturalno-oświatowej 

w górnictwie węglowym, a następnie .również sprawy sportu robotnlczego, 
otrzymując na te cele dotacje z CZPW 26, Waż,ną dziedziną działalności 

CZZG bylo również utrzymywanie kontaktów międzynarodowych ze 
związkami zawodowymi górników, istniejącymi zarówno w krajach socja
listycznych jak i kapiti'listycznych, 

Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu technicmego i pro
pagowaniem nowych osiągnięć techn.icznych zajmowało się Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Przemysłu Węglowego (przekształcone pozme] 
w Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Górnic
twa), utworzone w 1946 r. 

3. Czas pracy i warunki pracy. Czas pracy wlkopalJIJ.iach 
wynosił zgodnie z układami zbiorowymi 46 godzin tygodniowo (6 godzin 
w soboty i po 8 w pozostałe dni robocze), z tym że układy z 1945 i 1946 r. 
wprowadzały w okresie przejściowym - ze względu na ciężką sytuację 
gospodarczą zniszczonego przez wojnę kraju - 48-godzinny tydzień ,pracy 
na powierzchni. Tam, gdzie praca pod ziemią odbywała się w szczególnie 
trudnych warunkach (głębienie szybów, wysokie filary, wysOlka tempera
turr-a) , dniówka była skracana Izgodnie z ,pł'ZepiJsami bhJp do 7 ,1\lJb nawet do 
6 godzin, przy czym robotnicy otrzymywali wynagJ'O'dze:nie ta'kie jak za 
dniówkę 8-godzinną. Umowy :zibiorowe zobow.iązywały również dyrekcje 
kopalń do dostarczenia górnikom do miejsc pracy wody do picia, do za
opatrywania ich w hełmy ochronne i lampy przy pracy pod ziemią, a tak
że - w określonych przy:padkach - w odzież roboczą ochronną oraz do 
zorganizowania pun!któw sanitarnych w ,za'kładach pracy. Ze względu na 
brak dostatecznej liczby lekarzy (w końcu 1947 r. cały przemysł węglowy 
zatrudniał tylko 45, a w końcu 1948 r. - 63 lekarzy 27) punkty te często 
były obslugiwan€ tylJko przez sanitalTIDszy l\lJb odJpowiedmio pI".z;es2lkolo
nych pracowników kopalni. Uwzględniając trudności powojenne układy 
zbiorowe nie na1kładaly na kopalnie obowiązku posiadamia właSl!1ych łaźni 
(według układu z 5 października 1946 1'. tam, gdzie nie było łaźni zakła-

"Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za O'kres 1945-1948, 
s. 78-92; WAP Katowice, CZPW 3809. 

27 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, 
cz. II , s . 5. 
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dowych, dyrekcja miała wydawać każdemu praco'W'l1ikaw~ co tydzień 

1 bilet do łazni miej~lkiej) , w praktyce jednak niemal wszystkie kopalnie 
miały własne łaźnie. Przeznaczano również znaczne sumy na rozbudowę 
urządzeń sa,nitarnych i ich modernizację. 

Za pracę nadliczbową oraz w niedziele i święta górnikom przysługi
wały dodatki wysokości 50-100% normalnych stawek, przy czym prze
dłużenie czasu pracy mogło nastąpić tylko na podstawie zezwolenia odpo
wiednich władz i po uzyskaniu zgody rady zakładowej. Umowy zbiorowe 
zawierane między Związkiem Zawodowym Gónnilków a CZPW gwalTan
towały ponadto platne UI'lopy, przy czym urlop dla ,pra'cownilków 
fizycznych podczas pierwszych 3 lat pracy wynosił 8 dni roboczych rocz
nie, następnie - 15 dni, a po przepmcowaniu 10 lat w górnidwie 
l miesiąc. Na mocy "Karty Gómika" d~'ugość urlopu dla rĘbaczy i łado
waczy została od 1 stycznia 1950 r. zwiększona do 21 dni ka.lendarzowych 
już,po przepracowaniu jed'nego roku w tej samej kopalni 2B. 

Trudności występujące w zniszczonym przez wojnę kraju hamowały 
poprawę warunków pracy w górnictw~€, jak np. poprawę stanu wentylacji, 
oświetlenia wyrabislk:, warunków higienkznych i zapewnienie górni1kom 
dostatecznej opieki lekars~ej . Praca wymagała dużego wysiłku fizycz
nego, była baI'dziej niebezpieczna niż w innych zawodach, do tego dołą
czały się specyficzne utrudnienia związane z ,przebywaniem pod zierruą, 

jak ciasnota pomieszczeń, wilgoć, zapylenie wyrobisk, brak światła dzien
nego 29. Czynni,ki te pawodQIW8Jly, że praca w gÓT.nidwie była n1e7lbyt 
atrakcyjna w porównaniu z innymi zawodami i hamowały napływ nowych 
robotników do kopalń, zwłaszcza że w warunkach powojennej od'bu1dowy, 
a następnie rozbudowy przemysłu, o znalezienie innego zajęcia nie było 
trudno. W tych warunkach przemysł węglowy zmuszony był do zatrud
niania poza praccwnik8Jffii z woln'ego najmu także pracowników Slkoszaro
wanych. Pooadto zachodziJa konieczność stowwania pracy w godzina'ch 
nad!lkzJbowych oraz w niedziele i święta. Lic21ba niedziel i świąt, podczas 
który,ch prowadzono wyddbyóe, wynosiła w poszczególnych kopal:niach 
w 1947 r. przeciętnie 16,1, w 1948 r. - 27,1, a w 1949 r. - 24,4. Oznacza 
to, że w latach 1948 i 1949 pracowano niemal w co drugą ni~elę. Praca 
nied7Jie'lna, chociaż wY'n8Jgradzana według wyższych stawek, spotykała się 
z niezadowoleniem gÓIlIlilków, którego wyrazem była m. in. wysoka a,bsen
cja w tych M 'iach. Domagano się również :z;rezygnowamia z niej, motywując 
to wy.:,"'Oką absencją w niedziele wydobywcze o.raz faktem, że górnicy nie 

28 Uchwała Rady Ministrów z 30 listopada 1949 l". W sprawtie swzególmych przy
wilejów dla górników w górnictwie węglowym ("Monitor Polski" 1949 nr A-100, 
poz. 1175). 

29 G. Kra u s: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie 
węgla kamiennego, Katowice-Kraków 1968, s. 24 i nn. 
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mają kiedy wypocząć i wdbec tegQ praoują mmeJ wydajnie w dniach 
powszednich 30. Jednak dla w.i.elu kopalń wydobycie niecl7Jielne byk) Illie
zbędne do wykQTla.rna ,planu prod\lklcji. 

4. Dyscyplina pracy i rozwój współzawodnictwa. 
Klęska okupantów i objęcie władzy w Pdlsce przez lud pracujący ozna
czały kres kapitalistycznej dyscypliny nędzy i bezrobocia oraz hitlerow
skiej dyscypliny terror,u. Robotnicy w :linacznej większości rozumieli, że 
w ludowym państwie pracują dla siebie, że lepsza i bardziej wydajna 
praca jest niezbędnym warunkiem szybkiej poprawy ich własnego poło
żenia i odbudowy wojennych zniszczeń . Już od pierwszych chw~l po wy
zwoleniu robotnicy ratowaai swe zakłady ;pracy przed zniszczeniem nie
jednokrotnie z narażeniem zdrowia, a nawet życia, trwali po kilkanaście 
lub kilkadziesiąt godziln bez przerwy na wyznaczonych posterunkach, 
przystępowali do pracy nie pytając o zapłatę i do czasu normalizacji sto
sunków pracowali niejednokrotnie tylko za skromne racje żywnościo

we 31. Obok przykładów entuzjamu i poświęcenia można było }ednak za
uważyć rOzUuźnienie dyscYlpliny pracy, którego wyr&zem był spadek wy
dajności i wzrost absencji. U pracowników fizycznych w kOipamiach węgla 
kamiennego procent dniówek opuszczonych wynosił w 1946 r. 15 ,2, 
w 1947 r. 15,75, a w 1948 r. 13,77, podczas gdy wlatruch 1933-1937 -
przeciętnie tylko 8,72. Na wzrost absencji wpłynęło m.in. przedłużenie 
urlopów wypoczynkow'ych oraz delegowanie robotIllików do pra'c społecz
nych i na różnego rodzaju kursy i przesz;kolenia, wyraźne 'było jednak 
również zwiększenie się absencji nieuśprawiedliw'ionej: 1,82% dniówek 
w. 19<46 r., 2,00% w 1947 r. i 1,59% w 1948 T. wobec przeciętnie 0,.21.% 
w okresie od 1933 do 1937 1'.32 W 1949 r. a'bsencja robotników dołowych 
wynosiła 16,20% (w 1946 r. 17,02%, w 1947 r. 16,45% i'W 1948 r. 14,68%), 
w tym absencja nieusprawiedliwiona 2,58% (w 1946 r. 2,22%, w 1947 r. 
2,50~o i w 1948 r. 1,94%) . Na 1 robotnika w kopalniach węgla kamiennego 
przypadało w 1949 r. przeciętnie 45,9 opuszczonych dniówek, w tym 
6,6 dniówek nie usprawiedliwionych (dla robotników dołowych odpowied
nie liczby wynosiły 46,7 oraz 7,7) 33. Stwierdzono przy tym, że naj'większy 

procent absencji przypadał na rdbotników nowo przyjętych, dojeżdżają
cych do pracy oraz mieszkających w domach noclegowych 34. WysrAm ab-

30 Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny 
1/IX;77 (sprawozdanie inż. Rogowskiego); Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG l 
(protokół posiedzenia Zarządu Głównego CZZG z 13-14 września 1946 r.). 

31 G O ł ę b i O w s k i: Pierwsze lata 1945-1947, s. 59 i nn. 
32 Sprawozdanie z działalności polSkiego przemysłu węglowego za rok 1948, 

cz. II, s. 7. 
33 Dane za 1949 r. według Statystyki przemysłu węglowego w Polsce za lata 

1948-1960, pozostałe - jw. 
34 W. S Z C Z Y P a: Wpływ absencji w pracy na wydajność i koszty produkcji 

UJ kopalniach węgla, "Węgiel" 1948 nr 4, s. 18. 
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sencja powodowała =meJszenie wydobycia nie tyJ-ko na skutek bezpo
średniego obniżenia liallby będących do dyspozycji pracowników, lecz tak
że przez związall1ą z tym dezorganizację pracy. 

Nieuspl'aWtied1i>wi<me opuszczanie ,pracy było karane potrącaniem części 
należnego depu.tatu węglowego (jedna setna za każdą OpusLJCzoną dniów
kę) orarz różnych przyznawanych robotnikom premii. Od 7 li.pca 1947 r. 
rozpoczęto też wydawanie premii w naturze (w postaci rąbanki) tym gór
nikom, którzy w ciągu ty.godni'a nie opuśoili żadnej dniówki ~w 1948 r. 

w związku ze Z'I1iesi-en~em zaopatrzenia reglamentowanego prem'ię tę za
mieniono na specja'1ny dodatek w gotówce) . Ponadto od połowy 1947 r. 

rozpoczęto kontrolę -zwolnień charobowych, a zarządzenie CZPW z 10 mar
ca 1947 If. ogralJ1iczyło zwaLnianie praICowni1ków do pełruenia obowiązków 
społecznych i państwowych. Kroki te spowodowały pewien spadek pro
centu rueobecności od wiosny 1947 r.35 

Oprócz zwalczania absencji podejmowano również inne wysHki dla 
Z!Większenia wydajności pra·cy. Jednym ze środków było wprowadzanie 
progresywnych premii za przekroczenie ustalonych nOIlm produkcyjnych. 
Tak np. przy przekroczeniu nctrmy do 30% premia wynosiła 150%, przy 
przekroczeniu od 30 do 50% - 200%, a przy przekroczeniu o ponad 50% -
250% staiWkl podstawowej 36. Akcja zmi'ermjąca od zwiększenia wyldajno
ści i wydobycia spotkała się ze zl'ozumJeniem i poparciem ze strony aktywu 
robo'tniczego. Wy.razem tego był ruch wspÓł.mwddnictwa pracy. Inicja
tywy w tym kierunku [były po.dejmowalJ1e już w 1945 r. 37 Od 1946 r. wielu 
młodych górniików brało udział w tzw. młodzieżowym wyścigu pracy, za
inicjowanym przerz łódzkich włókniarzy. Współzawodniczono też o tytuł 
najlepszej kopalni i zjedmoczenia. Szerokiego. rozmachu nabrał ruch ws:pół
zawodnictwa pracy od lipca 1947 r., kiedy to Wincenty Pstrowski, rębacz 
z kopalni "Jadtwiga" (obecnie "Pstrowski") w Za~u, osiągający od kiJku 
miesięcy ponad 200% normy w cho.dniku węglowym, zwrócił się do górni
ków z apelem o podjęcie współ-zawodnictwa indywiiclualnego. Podczas gdy 
w maju 1947 r. tyl.ko 515 górników (0,8% z'atrudm~omych) wykonywało 
ponad 180% normy, we wrześniu 1947 r. było ich już 1616 (2,5% zatrudnio
nych), w gl'udmiu 1947 r. - 3437 (4,9%), a w listopadzie 1948 r. - 16752 
(2211/0). Wśród WSpółzawodniczących wy.różnili się wysokim przekrocze
niem normy m.in. obrada BugdoloWJie (ponad 500% normy w choidniku), 
Franciszek Apryas (ponad 400%), Czesław Zieliński i Eryk Cyroń (720%), 
Józef Palus (ponad 300% w zabierkach). W dniu 19 października 1947 r. 
odbyła się w Katowica,ch pierwsza narada przodujących górruków, ~rga-

" Jw., s . 12 j nn.; WAP Katowice, CZPW 3795. 
36 Sprawozdanie z działalności Zarządu Gł6wnego CZZG za okres 1945-1948, 

s. 59; Układ zbiorowy z 5 października 1946 r., za!. 11 i 16. 
37 Studia i materiały z dziejów S!ąska t. VI, Wrocław-Warszawa-Krak6w 1964, 

s. 491. 
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nizowana przez CZZG i CZPW, która c,chwa,liła 15 zasad współzawodnic
twa pracy. Zobowiązywały one kierown~ctvVlO kopalń d,o zalPeWlIlienia współ
zawodniczącym odpowiednich narzędz.i, sprawnej dostawy materiałów 

i odstawy urobku oraz należytego przewietrzania i cświeblenia przodku. 
a jednocześnie postanawiaJy, że lepsze wyniki nie mogą być osiągane kosz-

Ryc. 10. Wincenty Pstrowski. inicjator współzawodnictwa pracy w górnictwie. Fot. 
A. Bogusz 

tem ~rnniejszenia bezpieczeńslwa, że wspólzawooniczący powinni wyko
nywać pracę prawidłowo, zwracając uwagę również na czystość urobku 
itd. JN listopadzie 1947 r. utworzono komitety współzawodnictwa w po
szczególnych kopalniach i zjednoczeniach oraz dla całego przemysłu wę
glowego. Procent współzawodniczących w przemyśle węglowym wzrósł 
w latach 1947-1949 z 5,8 do 34, w tym w kopalniach węgla z 5,2 do 37,8, 
a wśród górników zatrudnionych na węglu - z 24 do 58%. Oprócz gór
ników współzawoooictwo podjęły też inne kategorie pracowników prze-
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mysłu węglowego, np. kierowcy samochodowi (o oszczędność materiałów 
pędnych i utrzymanie samochodów w dobrym stanie), pracownicy biurowi 
(o poprawę dyscypliny pracy), pra,cownky majątkĆM' rolnych na:J.eżących 
do gÓITlictwa (o lepsze 2Jbiory i powiększenie stanu inwentarza). Obok 
współrzaiwodn'ictwa indy.widuallI1ElgO rozwijało się też współzawodnictwo 

międzyoddziałowe . W 1948 T. załoga kopalni "Zahrze Wschód" rzuciła hasło 
do podejmowCllnia zobowiązań prodt&cyjnych dla uczozenia kongresu zjed
noczeniowego PPR i PPS. Od teg·o czasu zaczęto podejmować podobne 

Ryc. 11. Brygada młodzieżowa z k.opaJrrli "Wieczorek" (1948 r .). Ze zbiorów ZMG 

zobowiązania również dla uczczenia świąt państwowych i innych donios
łych wydarzeń. W 1949 r. powstały współza,wodniczące ze sobą brygady 
zespOiłowe, górnik Wiktor MćlJTkiewka z kopalni "Polska" rzucił wezwanie 
do współzawodnktwa długookresowego, a J. Szulc z kopalni "Sosnowiec" 
zwrócił się z apelem o podjęcie współzawodnictwa w zakresie pełnego 
wy~orzysta'l1ia maszyn i urządzeń 3a. 

38 W. S Z C Z Y P a: Wsp6Łzawodnictwo i narady wytwórcze w przemyśle węglo

wym, "Przegląd Górniczy" 1949, s. 189-202; K. S z u l c: Historyczny rys wsp6łza
wodnictwa pracy w przemyśle węglowym, "GospodaTka Górnictwa" 1955 nr 4, s. 104-
108; Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za okres 1945-1948, 
s. 49-58; Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny 
1/IX/75; Wydział Węglowy l/XVII/4 i in. 
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CzołOWi współzawodnicy osiągalLi lepsze wyniki nie dzięki większemu 
wysiłkowi fizyczmemu, lecz dzięki le,pszej orga nizacji pracy i usprawnie
niom produkcyjnym. Toteż ruch współzawodnictwa łączył się z ro~wojem 
racjonalizatorstwa i wynalazc2)ości pracowniczej oraz zakładaniem trzw. 
skrzynek pomysłów. Liczba zgłoszonych pomysłów racjonalizatorSkich 

Ryc. 12. Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węgloweg{) wykonało przedterminowo plan 
trzyletni. Ze zbiorów ZMG 

w przemyśle węglowym, która w latach 1945-1946 wYTI,osiła tylko 63, 
doszła już w 1947 r. do 346, w 1948 r. - do 690, a w 1949 r. - do 2169. 
Z nich przyjęto i zastosoWano łącznie 2243, z tego w latach 1945.-1946 -
58, a w 1949 r. - 1410 (przeciętnie około 68%) 39. ZastosowalJ1.e pomysły 
racjonalizatorskie przyniosły w 1945/46 i w 1947 r. po około 100 mln zł, 

w 1948 r. 900 mln zł, a w 1949 r. już 1473 ruIn zł oszczędności 40. CZPW 
i CZZG podjęły również akcję popuJ.aryzowania pomysłów racjonalizatOlf
skich oraz metod pracy przodujących górników, rozpowszechniając wśród 
załóg odpowiednie wydawnictwa i tworząc specja,łne brygady instruktor-

" Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 889 (materiały górnictwa na IV 
Kongres Techników Polskich w 1961 r.) . 

.. F. J a n k o w s ki: Racjonalizacja i wynalazczość w przemyśle węglowym, 

Warszawa 1950, s. 25. 
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skie 41. Wprowadzone us.prawnienia nie przyniosły je'dnak zasadniczych 
zmian w procesie produkcji - ograniczały się do lepsrzego wykmzystania 
stosowanych już maszyn i urządzeń oraz do tzw. małej mecharrlizacji 42. 

Niejednokrotnie zresztą możliwości ich zastosowania ograniczały się do 
specyficznych warunków istniejących w określonej kopalni lub oddziale 
wyddbywczym. 

Ryc. 13. Uroczystość w kopalni "Anna" w Pszowie z okazji przedterminowego wyko
nania planu tnzyletlliego. Ze zbiorów ZMG 

Ruch współzawodnictwa pracy, który objął nie tylko gó.rnldwo wę

glowe, lecz również inne gałęzie produkcji, był prabą zwiększenia wydaj
ności i popra'wy wyn;ików pracy bez wprowadzania powa'żniejszych =ian 
technol-ogicZhych oraz bez modernizacji zakładów, na którą brakowało 

funduszów w zniSzcronym wojną kraju. Jego ostateczne rezultaty, mimo 
100bfitej llieratury na te!mat1; CISJ.<jIgni.ęć poszczegóilInych W'sjpółza:wodniJków 

oraz współza'w<J'dtniczących zespołów, trudno ująć licz,bowo. Można przyjąć, 
że w ogórni.dbwJe węgiklWym sprowadzały się one do niewielkiego wzrostu 
przeciętnej wydajności pracy ewentuaJ1nie do powstrzymania jej spadku 

<l Jw., s. 9 i .nn.; Szulc, jw., s. 105. 
42 Kra u s: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie 

węgla kamiennego, s. 40. 
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mimo pogarszających się warunków naturalnych, oraz do pewnej p~ra.wy 

dyscypliny pra:y i do zwiększenia ogólnego wydobycia. Zna'oznie większa 
była jego rola wychowawcza, 2!wraszcza gdy chodziło o młodych pracowni
ków, niedawno zwerbowanych do górnictwa. Na przykładzie przodujących 
współzawodników przekonywali się oni, że w społeczeństwie budującym 
socjalizm praca jest nie tyLko obowiązkiem, lecz taklle sprawą hoooru 
i drogą do zdobycia uznania oraz do ~połecznego awansu. Przy masowyn'l 
rozwoju współzawodnictwa nie obeszło się jednak bez pewnych wY'Paczeń, 
które polegały m.in. na formalnym ty1lko podchodzeniu do sprawy podej
mowania zobowiązań oraz na dążeniu do osiągania za wsze1ką cenę re
kordów w przekroczeniu normy produkcyjnej, przy czym wybranym 
współzawodnikom stwarzano specjalnie dogodne wal"lunki pracy. Wypa
czenia te wystąpily zwłaszcza w następnym ororesie, przy wylkonywaniu 
planu sześcioletniego. 

5. P l a c e i a p r o w i z a c j a . Pierwsza tabela płac dla pra,cowników 
fizycznych zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego i w koksow
niach kopalnianych została wprowadzona w życie okólnikiem CZPW nr 13 
z 13 marca 1945 r. Obejmowała ona 105 pozycji, z których 41 d<ltyczyło 

różnych kategorii pracowników dołowych (ze zróżnicowaóliem na pr·a cu
jących w akordzie i pracujących na dniówkę), a pozostałe - pracowników 
zatrudnionych na powierzchni. Tabela obowiązywała na okres 3 miesięcy 
(od 28 sty2Znia do 30 kwietnia 1945 r.), przy czym w poszczególnych mie
siącach wprowadzała coraz wyższe stawki. Tak np. najwyższe w)'ll1!agro
dzenie za dniówkę pod ziemią (dla przodowników) wynosiło kolejno 9,48 zł, 
12,64 zł i 15,80 zł, a naj niższe: 6 zł, 8 zł i 10 zł. Na powierzchni najwyższe 
wynagrodzenie dniÓwkowe wzrastało od 8,04 zł do 13,40 zł, a naj niższe -
od 4,44 zł do 7,40 zł. Wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii pracow
ników umysłowych nie zostało jeszcze ustalone, mieli ani otrzymy;wać je
dynie tymczasowe zaliczki wysokości od 300 zł do 1500 zł miesięcznie 43. 

Następna ta'bela, wprowadzona okó]mikiem CZPW nr 20 z 4 kwietnia 
1945 r. i ooowiązująca od 1 kwietnia tegoż roku, obejmowała tylko 84 po
zyoje, przy czym naj wyższa stawka druówtkowa wyn<lsi.'ła 44,80 zł, a naj
niższa - 21 ,60 zł. Uwzględniane w tabeli kategorie pracowników oraz 
rozpiętość stawek zaczerpnięte były z tabel z okuesu międzywojennego oraz 
okupacyjnych, przy czym dla ustalenia wysokości stawki stosowano odpo
wiedni mnożnik. Oprócz sta,wki zasadniczej robotnicy otrzymywali dooa
tek domowy oraz dodatek na dzieci (na każde dziecko poniżej 14 lat). 
Wysokość każdego z tych dodatków wynosiła w pierwszej tabe1i od 0,15 
do 0,25 zł, a w drugiej 0,70 zł za każdą przepracowaną dniówkę. 

Tabelę płac dla pracowników umysloW)"ch, obowiązującą od 1 kwietnia 
1945 r., wprowadził okólnik CZPW nr 36 z 12 maja 1945 r. UstanaWiała 

43 ZbiÓr okólników i zarządzeń CZPW wydanych w 1945 r., s. 9-13. 
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ona 15 kategorii płac, przy czym płaca miesięczna brutto dJa poszczegól
nych kategor.ii wynosiła cd 3600 zł do 400 zł. Dodatek domowy wynosił 
50 zł, a dodatek na dzieci 30 zł miesięcznie H W następnych miesiącach 
powyższe tabele były kilkakrotnie modyfikowane i 'l.Iz,upełniane. Stan taki 
przetrwał do czasu wejścia w żyde pierwszego układu zbiorowego, obo
wiązującego od l sierpnia 1945 r. 

Tabela płac w układzie ZJbiorowym olbejmowała tyUko 42 poa:ycje i u>sta-
. lała najwyższą stawkę dniówkową na 71,20 zł (starsi górnicy na .wysokim 
filarze i na ścianach), a najn.iższą - na 16 zł (młodsze sprzątaczki). Po
nadto jednak zawierał,a szczegółowe przepisy co do' kwalifi'kacji pracow
ników różnych kateg<Jrii, wskazówki dotyczące obliczania płac akordowych 
oraz .przepisy dotyczące premii w gotówce i w na.turze (w punktach towa
rowych). Postanowienia te zostały jeszcze bardziej rozbudowane w na
stępnych ukła'Clach . Talk np. układ zbiorowy z 5 październi'ka 1946 r. wpro
wadził oprócz jednej tabeli plac chla pracowników fizycznych (ze stawką 
dniówkową od 136 zl do 56 zł i godzinową od 17 zł do 7 zł, do czego na 
Ziem.iach Zachodnich i na wybrzeżu dochodził dodatek wysokości od 36 zl 
dD 12 z1 na dn.iówkę) 14 tabel zaszeregowań d'la pra'cownllików zatrudnio
nych w różnych rodzajach zakładów, dodatki za pra1cę nocną (10%) i 'IN go
dzinach nadliczJbowych (50-100% sta'wki), ponadto za·wierał szczegółowe 
wyjaśnienia co do ob11czania alkolDdów, nOTm procltukcyjnych i premii za 
przekroczen.ie normy. Układ zbiorowy z l stycznia 1949 r. wprowadzał dla 
praco,wlrlików fizycznych 12 kategorii pła·cy ze stawikami od 672 zł do 
288 zł na dnió'wkę (przy czym stawki te byly podstawą do ob11czania plac 
akordolwo~premiowych i dniówkowych) oraz dodatek wylTównawczy za 
deputat żywnościowy wysokości 52 zł na dniówkę, a dla pracowników 
umysłowych - płace miesięczne wysokości od 34 tys. zł (z dodatkiem 
funlkcyj1nym) do 8500 zł, zróimicowane taJ!cie na 12 kategorii. 

Oprócz wynagrodzenia w gotówce praccwnicy otrzymywali deputat 
węglowy .w ilości od 2 do 8 t ro'cznie oraz - aż do 1948 r. - zaopatrzenie 
kartkowe i premie towarowe. Wynagrodzenie w naturze stanowiło ważną, 
a w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny wobec występujących 
trudności aprowiza,cyjnych nawet podstawową część płacy. W skali ogólno
krajowej przydziały kartkowe i świadczenia w naturze stanowiły je.sz~ze 
w 1946 r. od 54 do 45% wartości zarobków 45. Górnicy otrzymywali karty 
żywnościowe najwyższej kategor.ii (diła ciężko plTacujących), do czego do
chodziły jeszcze różnego rodzaju dodatki i premie towarowe. W związku 
z tym przeciętne wynagrodzenia miesięczne w przemyśle węglowym 

kształtowały się następująco 46: 

44 Jw., s. 43-45. 
" Sytuacja gospodarcza Polski, Warszawa 1947, s. 7 . 
.. WAP Katowice, CZPW 3981. 
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rok i miesiąc Ilarobek w zaopa trzenie razem 

gotówce zł kartkowe (zł) zł 

1945 - IV 974 (11%) 4681 (83%) 5655 

1945 - VI 1128 (28%) 3047 .(72%) 4175 

1945 - IX 1522 (33%) 3168 (67%) 4698 

1945 - XII 1627 (31%) 3742 (69%) 5369 

1946 - III 2730 (36%) 4861 (64%) 7591 

1946 - VI 3222 (43%) 4221(57%) 7443 

1946 - IX 4994 (55%) 4 04~ (45%) 9037 

1946 - XII 5841 (49%) 5722 (51%) 11563 

1947 - III 5 985 (50%) 5997 (50%) 11 982 

1947 - VI 6820 (53%) 6037 (47 %) 12857 

1947 - IX 9675 (63%) 5589 (37%) 15264 

1947 - XII 11 534 (65%) 6282 (35%) 17816 

1948 - I 11 023 (63%) 6339 (37%) 17362 

Jeszcze w czerwcu 1948 r. świadczenia w naturze stanowiły około 39% 

płac przypadających na l t wydobycia. 

Aprowidowanie górników i ich rodzin stanowiło poważne obciążenie 

dla administracji 'przemysłu węglowego, zorganizowanie we .własnym za

kresie dostaw artykułów żywnościowych było jednak konieczne w okresie 

powojennej dezorganizacji życia gospodarczego. W pierwszych miesiącach 

!po wyzwoleniu górnicy otJrzyma:li w tym zakresie doraźną pomoc od AI'mii 

Radzieckiej, która od lutego do czer.w,ca 1945 r. przekazała polskiemu prze

mysłowi węglowemu łącznie 1938 t żywności (mąki, kaszy, cukru, mięsa 

i tłuszczów) . Ponadto !korzystano jeszcze z 2a!Pasów w magazYil1a,ch, pozo

stałych z okresu oknlpacji. Cenllra-la A,prowizacji Przemysłu Węgło

wego (istniejąca początkowo pod nazwą Działu Aprowiza'cji CZPW) w cią

gu 8 miesięcy - od l maja do 31 grudnia 1945 r. - dostarczyła pracowni

kom i ich rod'zmom około 110 tys. t różnych artykułów żywnościowych, 

w tym 29,6 tys. t mąki żytniej, po 4 tys. t mąki pszennej i kaszy, 2,7 tys. t 

cu!kru, 5,6 tys. t mięsa, 2,3 tys. t t!>uSZJczów i 49 tys. t ziemniaków. ZgJ:o

SZQ11e zapotrzebowania na pOSZJczególne artykuły zostały pokryte w 60-

--80% (zapotrzebowanie na cukier - na,wet w 96,6%), niereguIarność do

staw powodowała jednak w niektórych okresa'ch powaŻJle bra'ki w za

opatrzeniu i wywoływała niezadowolenie rolbotników. Trudności wynikały 

również z ~Ok.iego wzrostu liciby osób zaopatrywanych przez Centralę 

Aprowizacji: w maj,u 'było ich 331485 (w tym 110705 pracujących i 216 780 

członków ich rodzin), w paŹldzienn.iku 527 339, a w gtr'lltdnliJu 1945 .T. - już 

715759 (w tym 273689 pracujących i 442070 członków rodz1n). Wzrost 

ten łączył się zaróWlJ10 ze wzrostem zatrudnienia w przemyśle węglowym, 

ja!k i ,z tym, że od listopada Centrala zaczęła a'PrO'Widować również kole

jarzy z DOKP ~atowice (wraz z rodzinami 146,6 tys. osób). W I kwartale 
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1946 r. Centrala otrzymała ponad 26 tys. t artykułów żyW1llościowych, 

w tym 14,8 tys. t mąiki żytniej, 1449,6 t cUJkru, 4281 t mięsa, 1565 t tłusz
czów, 1415 t soli; zapotrzebowanie na cukier i mięso udało się w tym 
okresie pokryć w 100%, na tłuszcze - w 94%, na milkę żytnią - w 90%. 
Znaczniejsze braki wystąpiły tyLko w zakresie mąki pszennej (31,7% za
potrzEfuowania), ponieważ otrzymaną pszell1.icę przemielono na mąkę 

pszenno-razową, 'by przede wszystkim pokryć zapotrzebowanie na chleb 47. 

Od wneśnia 1946 r. agendy Centrali Aprowizacji przejęło Zrzeszenie 
Spółdzielni Spożywców Przemysłu Węglowego. W 1947 I. przejęło ono 
również na swój etat wydziały aprowizacyjne ,pos~czególnych 'zjednoczeń, 

przekształcając je w swoje oddziały. W końcu 1947 r. skru.piało ono 100 
spółdzielń przy różnych zakładach przemysłu węgloweg<J i aprowiJdowało 
około !ł00 tys. osób, w tym 285 tys. pracowniJków prz·emyslu węgtowego, 
65 tys. pra,cowniJków DOKP Katowice i 550 tys. człopków ich roclrz;in. 
Liczba a'prowidowanych wzrastała jednak w tempie znacznie wdlniejszym 
niż w poprzednim okresie: w czerwcu 1946 r. wYlnosiła 818 371, w grudniu 
1946 r. 902875, w grudniu 1947 r . 907320. Zrzeszenie posiadało 6 maga
zynów przeznaczonych na różne artykuły i 16 zakładów przetwórczych, 
w tym 13 młynów. Spółdzieln1e wchodzące w skład Zrzeszenia skupiały 
sto kiLkadziesiąt tysięcy członków. Liczba pasiadany;ch przez nie skle.pów 
i warsztatów wYln0siła w I kwartale 1947 r. 597, a w I kwarlale 1948 r. 
doszła do 730. ilrzeszell1.j,e zajmował<J się nie tyJ!ko rozprowadzaniem arty
kułów reglamentowanych, lecz również sprzedażą towarów wolnorynko
wych. W ciągu 16 mie!Sięcy - od 1 września 1946 u. do 31 grudnia 1947 r. 
- sprowadziło łącznie 423,5 tys. t żywności (w tym 112 tys. t mąki chle
bowej, 218,9 tys. t .ziemniaków, 26,8 tys. t mąlki pszennej, 10,5 tys. t cukru, 
27,3 tys. t mięsa, 10,4 tys. t li;łuszczów), 2159 t .mydła i pros:?J!ru do prania 
oraz tekstylia, obuwie, papierosy i tytoń łącznej wartości ponad 2 mld zł. 
Znaczni'e rozszerzono również asortyment towarów: podany w sprawozda
niu Zrzeszenia wykaz sprowadzonych arty;kułów żywnościowych obejmo
wał }uż 26 .pozycjj, w tym takie artykuły, jak cukierki, biszkopty, czeko
lada, kalka o, kalwa ziarnista, zupy w proszku, c1roroże, sok owocowy 48. 

Nie udało się jedna1k prze:zJWyciężyć wszystkich tru!dności ~wiązanych 

z nieregularnością dostaw. 

W przeliczeniu na 1 aprowidowaną osobę w skali roczmej Zrzeszenie 
S'pó}dzielni SlPożywców Brz,emysłu Węglowego sprowadZNo w ciągu oma
wianego okresu: 127 kg mąki, kaszy, płatków owsianych i biszkoptów, 
182 kg ziemnraków, 8,7 kg cukru, 23 kg mięsa, 8,6 kg tłuszczów. Poza 

" WAP Katowice, CZPW 9551 (sprawozdania Centrali A,prowizacii Przemysłu 
Węglowego). 

" Sprawozdanie Zrzeszenia Spółdzielni Spożywców Przemysłu Węglowego w Ka
towicach za okres l.IX.1946 - 31.XII.1947 r., Katowice 1948, s. 7-8, 14, 24; Sprawo
zdanie z działa1ności Zarządu Głównego CZZG za okres 1945-1948, s. 82--85. 
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mięsem i tłiUszczami było to mniej niż wynosiło przeciętne spożycie krajo
we na l mieszkańca w 1947 r. 49, należy jednak brać pod uwagę, że pra
cownicy przemysłu węglowego zaopatrywali się w ży.wność również na 
wolnym r)'lI1ku. Znac;z'l1a liC!Zlba górnuków korzystała też ze stołówek, któ~'e 
częściowo tylko były prowadzone przez spółdzielnie, a przeważnie przez 
zakłady pracy. Tak np. w początkach 194.8 r. istniało w przemyśle węglo- . 
wym 116 stołówek, z których zakłady pracy prowadziły 69, a spółdziel

nie 47. Według stanu na koniec grwd'l1ia 1947 r. korzystało z nich łącznie 
180 tys. osób (a w końcu 1946 r. nawet 195 tys.) 50, 

Do złagodzenia trudności aprowizacyjnych przemysłu węglowego miały 
służyć przejęte przez górnictwo majątki rolne. Majątki te częściowo znaj
dowały się na nadaniach górniczych i wchodziły w skład dawnych kon
cernów (takie majątki w połowie 1947 .r. miały łączną wielikość 8833 ha), 
a częściowo były opuszczonymi posiadłościami niemieckich obszarników 
z Opolszczyzny i Dolnego Sląska. Według stanu na 30 czerwca 1947 r. 
pTZemysł węglo.wy miał 65 majątków ziemskich i 8 zakładów ogro.dni
czych łą.::znej wielkości 14364 ha, z czego 83,5% przypadało na użytki 
rolne. Większość majątków przejęto jesienią 1945 r., resztę - na wLosnę 
1946 T. Były one .zaniedbane i zachwaszczone, inwentarz martwy był z.de
kompletowany, a inwentarz żywy nieliczny (w połowie 1946 r. 1287 sztuk 
bydła rogatego i 1772 sztU'ki nierogacizny) i niejednokrotnie schorzały. Ma
jątki położone koło kopalń były nadmiernie rozczłonkowane, po.przecinane 
torami i drogami, a w pozostałych odczuwało się brak robotników. W tych 
warun'kach plony z hektara były sto.sunkowo niskie, a mleczność krów 
niewielka. W ciągu roku udało się zwiększyć ilość sztuk bydła rogatego. 
o 70%, a trzody chlewnej - o 35%. Wobec wyznaczenia niskich cen na 
produkty sprzedawane spółdzielniom i stołówkom pracowniczym majątki 
przynosiły straty bilansow€, których wysokość w)'lI1iosła w Toku gospo
darczym 1945/46 - 44 mln zł, a w 1946/47 r. - 62 mln zł. Łączne zbiory 
w 1946 r. wynosiły 3,9 tys. t zbóż, 10 tys. t ziemniaków, 3,7 tys. t bUTaków 
cukrowych, 6,3 tys. t buraków pastewnych, 2,6 tys. t warzyw, 225 t roślin 
oleistych i 0,3 tys. t innych produktów (strączkowe, cy,koria, marchew 
pasteW'lla, ma,k). W 1947 r. własne majątki ralne dostarczyły przemysłowi 
węglc.wemu 4 tys. t ziemniaków, 5 tys. t warzyw, 300 t trzody chlewnej, 
280 t roślin oleistych i 1,3 rnil.n litrów mleka. Było to zal€dwie parę 

procent w ogólnej sumie otrzymanych dla pracowników tego przemysłu 
produktów żY'wnościowych. Moima więc stwierdzić, że zadania majątków 
rolnych polegały głównie na dostarczaniu części warzyw dla stołówek 
pracowniczych c.raz interwencyjnych dostawach żywności wówczas, gdy 
zawodziło zaopatrzenie kartkowe. Do poprawy aprowizacji górników przy-

.. Por Rocznik statystyczny 1970, Warszawa 1970, tab. I (wai.niejsze dane o roz
woju społeczno-gospodarczym kraju). 

50 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głów.nego CZZG za lata 1945-1948, .s. 84. 
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czyniały się one tylko w drobnym ~topniu 51. W ciągu 1949 r. majątki 
rol-ne z wyjątkiem gospodarstw przykopalnianych zostały przekazane Mi
nisterstWIU Rolnictwa . 

Sprawy aprowizacji odgrywały w pierwszych latach powojennych 
szczególnie wa'Żną rolę w całokształcie polityki socja'lnej przemysłu węglo
wego oraz w postulatach wysU!wany,ch przez załogi kopalń, CZZG i partie 
robotnicze. Niedociągnięcia w tym za,]uesie były tematem licznych wystą
pień na naradach i kO'llferencj'ach, a także powodem znacznej większości 
wybuchających niekiedy strajków. Więiklszość oska·rżeń o popelłnienie nad
użyć wiązała się również ze sprawami przydziałów żywności i odzieży 52. 

Stopn~OIwo przezwyciężano występujące trudności. W związku z ogólną 
poprawą sytuacji aprowiza1cyjnej zniesiono od 1 kwietnia 1948 r. regla
mentowane zaopatrzenie w cukier, kawę, zi'emniaud i wyroby dziewiarskie, 
od 1 Hpca 1948 r. - wydawanie rąbanki, a od 1 listopada 1948 r. zlikwido
wano zupełnie zaopartr:leni·e kartkowe, wprowadzając w zamian odpo
wiednie dodatki do płac w gotówce 53. 

Przeciętne zarobki miesięczne pracowników fizycznych w kopalniach 
węgla kamiel!1J1ego wraz ze wszysbkimi prenniami i dodatkami kształto
wały śię nalstępują,co (w ;clotych) 54: (a - robo,tnicy pod ziennią, b - w tym 
rębacze i młodsi rębocze, c - robotnicy na powiien:chni, d - w tym 
robotnky niewykJWalifikowaJIli na ,powierzchni, e - przeciętnie cała załoga) 

mrieśiąc a b c d e 
II.1945 288 357 211 200 251 

XII.1945 2355 27157 1648 1340 1994 
XII.1946 6089 7816 3408 2868 4774 
XII.1947 12189 14956 7200 5694 10576 
XII.1948 16485 20460 10 178 8567 14554 

Z powy2Jszych zaraJ.)ków dOikO'llywano u skoszaTowanych pracowników 
p€WIl1ych pQ\trąoeń 55. 

51 J. Z u b r z y c ki: Gospodarka rolna w przemyśle węglowym, "Węgiel" 1947 
nr 2-3, s. 12-14; WAP Katowice, CZPW 507, CZPW 3799 (Biuletyn CZPW Nr 1/6) 
z 1948 r ., artykuł: Majątki rolne jako czynnik interwencji aprowizacyjnej przemysIu 
węglowego. 

"Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW PPR - Wydział Ekonomiczny 
1/IX/75, l/IX/77; Wydział Węglowy lIXVII/4; Archiwum WKZZ w Katowicach, 
ZG ZZG l (księga protokoł6w Zarządu Gł6wnego CZZG), 1256 (protok6ł Og6lnokra
jo.wej Ko,nferencji Radców Zakładowych odbytej 15 grudnia 1946 r.) i in. 

53 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, 
cz. II, s. 12-13. 

" Jw., s. 12. . 

55 Zbiór ok6lnik6w i zarządzeń CZPW wydanych w latach 1946-1947, KatowJce 
1949: oik6lnik 236/47, zarządzenia 43/46, 76/46, 118/46, 119/46, 154/46, 174/46, 128/47, 
133/47; WAP Katowice, CZPW 4011; 4013. 
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Miesięczne zarobki pracowników umysłowych w kopalnia'ch węgla 

kamiennego kS7ltałtowaly się jak następuje 56: 

(a - pracownicy techniczni pod ziemią, b - pracownicy techniczni na 
powierzchni, c - pracoWillicy admilIlistracyjni, d - pracownicy umysłowi 

przeciętnie) 

miesiąc 

XII.1946 
XLI.1947 
XII.1948 

a 
16011 
24246 
34496 

b 
11 979 
19 126 
27011 

c 
8330 

10655 
14638 

d 
11 810 
17373 
25072 

Jak w}dać z powyższych zestawień, place ,nominalne szyłbko wzrastały, 
co lączylo się ze wzrostem cen i kosztów utrzymania. Zwiększała się rów
nież rozpiętość płac między różnymi grupami pracowników fizycznych: 
zarobek rębacza wyncsił w 1945 r. 175-180% za.robku robotnika niewy
k\y,!lifikowanego na powierzchni, a w grudniu 1946 r . - już 272%. Na 
zmniejszenie różnic wpływały jednak przydziały żywnościowe, tak że po 
ich zniesieniu i zastąpieniu dodrutkiem pie>nięŻIDy.m zarClbelk rębacza w g,rud
n:u 19-!8 r . stanowił tylko 232% płacy n.iewykwalifi:kowanego robotnika. 
Płace urzędnikć-w technicznych były :macznie wyższe od płac roba1:niczycln 
(np. techniczny pracownik umysłowy .pod ziemią zarabiał przeszło 2 razy 
więcej niż rębacz), natomiast płace urzędników administracyjnych w la
tach IN 7-194!! nie odbiegały od przeciętnych płac robotniczych. 

W"kamik płac realnych w przemyśle węglowym kształtował się we
dług obliczeń Cz,PW następująco (przyjmując płace z kwietnia 1945 r. 
za 100) 57: 

miesiąc wskaźnik miesiąc wskaźnik 

IV.1945 100,0 XII.1946 168,5 

VI.1945 93,4 III.1947 154,3 

IX.1945 120,8 V1.1947 154,4 

XI1.1945 102,4 IX.1947 179.1 

III.1946. 145,6 XII.1947 204,3 

VI.1946 132,5 1.1948 200,3 

IX.1946 165,1 

Przeciętna wartość płac wzrosła więc od 1945 r. do początków 1948 r. 
mniej więcej dwukrotnie, poziOlffi wyjściowy był jednak ba.rdzo niski. 

Brak danych nie pozwala na przeprowadzenie porównania zaroblków 
w przemyśle węg,lowym z zarobkami innych pracowników. Z f,ragmenta
rycznych informacji dotyczących niektórych branż wytnilka, że wyna
grodzenia górników węglcwych były niewiele wyższe, a niekiedy nawet 

"Sprawozdanie z działaLności polskiegO przemysłu węglowego za rok 1948, 

cz. II, s. 16. 
S'1 WAP Katowice, CZPW 3981. 
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niższe niż w innych gałęziach przemysłu 58. Nie stanowiły więc dostatecz
nej zachęty do podejmowania uciążliwej i wymagającej znacznego wy
sil!ku ftiJzyczl!1lego pra'cy pdd zi,emią. 

6. Akcja s'Ocjalna i kultu.ralno-ośrwiatawa, warun
k i m i e s z k a n i o IW e. Różne formy akcji socjalnej, prowadzonej przez 
kapitahstycme !przedsię'biorstwa, miały na ·celu przede wszystkim silniej
sze powiązanIe robotnikórw z zakładem pracy, .przelkonarue ich o dobrej 
woli ka!pitailistów i świaiClcronych przez nich "dobrodziej'stwach" oraz od
działywanie ideOllogi'= ·e na klasę rdbotnilczą w duchu społe=ego solida
ry=u. W Polsce Ludowej cele akcji socjalnej i kultmam<roświatowej 
uległy zasadniczej zmianie: chadriiło o udzielenie pomocy pracow.n.ikom, 
zwłaszcza nisko Uiposażonym i obarczonym licmymi rodzinami, pQprawę 
ich warunków życiowych, a także o podniesienie poziomu kulturalnego 
robotników i wyzwolenie ich spod wpływów 1deologii burżuazyjnej. Rm
s:oernono też 2lIla=ie za&ęg aJocjli socjaLnej milim ogu:allriczonych możli
wości finansorwych w pierwszych latach powojennych. Prowadzeni€'IIl jej 
zajmowała się początkowo ad!ministra,cja przemysłu węglowego, później 
urządzenia socjalne (zwłaszcza śrwietlice, domy kiultury, domy wczasowe, 
=ądzenira sportowe) były w coraz większym zaikresi,e pr:oejm'Owane przez 
CZZG, który otrzymywał od CZPW subwencje na ich prowadzenie. Było 
to jednym z dowodórw wzrostu znaczenia i zwiększania się roli związku 
w żydu załóg kopalniarIlych. 

Flowa:ime znaozen.1e chla rod:Mn górnliczy,ch mia~a QPie'ka rIlad matką 

i dziecmem. Wyrażała się ona w za.kłada'l1ilu stacji opieki, żłobków, przed
szko'li, świetlic dziecięcych, prewentoriów i sierocińców oraz w o.rg·aniz<r 
waJlliu kolonii letnkh i !półik'alonti. Stacji opieki nad matką i dzieckiem 
był,o w 1945 OT. za:J"OOrw1e 7; loony\Stllllo z nich 871 ooeci i ko'biet ciężall"llych 
oraz matek karmiących. W 1946 r. lic2lba stacji wzrosła do 15, a liczba 
korzymającY'ch z irch ,porad - 7158, zaś w 1949 :r. byto. jU!Ż 45 stacji, z któ
rych korzystało 37 7'24 kobiet i dzieci. A więc mniej więcej co trzeci duży 
zakład górnirczy miał stację opielk.i, porzy czym na 1 sta,cję PTzypaldało po
nad 800 kOiTzystających. Ponadto ŻOrIly i dzieci pracowników przemysłu 
węglowego korzystały ze stacji organizowanych wspólnie z innymi insty
wcjami. Lic7Jba taik'iJch sta·cji wzrosła w lata,ch 19'45-1948 z 3 do 45, a licz
ba korzystających z ni'ch ko'biet i dzieci - z 305 do 19510. Znacznie =iej 
było żIobków; liczba ich w la<ta'ch 1945-1949 wzrosła z 5 do 29, a liczba 
dzieci w żłobkach - z 99 do 1158 (w tym 96 dzieci osób nie prarcujących 

58 Hist01'ia ruchu zawodowego hutników t. II, Katowke 1970, s. 218-219; H. R a
r a: Niektóre zagadnienia poŁożenia ekonomicznego pracowników górnośląsko-dąb
rowskiego przemysŁu hutniczego w latach 1945-1946 [w:) Studia i materiaŁy z dzie
jów województwa katowickiego w Polsce Ludowej t. III, Katowice 1969, s. 218-218; 
Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 1 (protokół posiedzenia Zarządu Główrne
gO cz.ZG z 18 listopada 1946 r.). 

'1 Historia górnictwa węglowego 
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w przemyśle węglowym). Za to szybko wzrastała liczba przedszkoli: 
w 1945 r. było ich w przemyśle węglowym 53, w 1946 r. 82, w 1947 r. 98 , 
w 1949 r. - już 122, a więc niemal wszystkie duże zakłady gó.rnicze miały 
swoje przeds:zlkola. Uczęszczało do nich w 1945 r. 5321 dzieci <pracowników 
przemysłu węglowego, ponadto 420 dzieci korzystało z przedszkoli orga
nizowamych 'Przez inne instytucje (inspektora'ty szlkolme, g.m~ny, Towa-

Ryc. 14. Przedszkole przy kopalno "Brzeszcze" w 1948 r. Fot. S. K{)lowca 

rzystwo Przyjaciół Dzieci). Liczba dzieci uczęszczających do wła9l1ych 

przedszkoli wzrosła do 1949 r. prawie dW'l.lkrotni'e, dochod'ząc do 10520; 
wzrastała również liczba dzieci chodzących do przedszko1i wspólnych: 
w 1946 r. było ich już 1480 (w 16 przedszkolach), w 1947 r. - 1607, 
w 1948 r. - 3586 (w 83 przedszkolach). Pr",eclsikola sta~lOwily bardzo 
poważną pomoc d!la matek pracujący:ch. Ponadto paręset dzieci (w 1948 r. 
- 310) chodziło do ogródków jOI'danowskich. Z przychodni lekaTskich 
korzystało w 1945 T. 871, a w 1949 r. - już 24 tys. dzieci. Ponadto prze
mysł węglowy utrzymywał 2 sierocińce: w Czeladzi i w Wiśle. Wychowy
wało się w nich ok'olo 100 dzieci. W 1948 r. sierociniec w Czeladzi został 
zlikwidowany, a znajdujące się w nim dzieci przeniesiono do sierocińca 
w Wiśle. 

Prewentoria dla dzieci utrzymywał ,przemysł węglowy od 1946 r. W la
tach 1948-1!H9 liczba ich doszła do 8. Kierowano do nich dzieci w wieku 
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od lat 7 dl() 15 na 6-t)'lg,odil1iowe tUTnusy 59. Liczba dzieci kOlfzystających 
z prewentoriów doszła w 1948 r. do 3457, co stanowiło 5,1% łącznej liczby 
dzieci uprawnionych do kOtrzystania. Ponadto 1860 dzieci pracowników 
przemysłu węglowego skierowano do prewentoriów prowadzonych przez 
inne instytucje. W 1949 r. 4,5 tys. dzieci korzystało z prewentoriów włas
nych, a prawie 2 tys. - z prewentoriów ob.cych. Na koJo nie letnie zdołano 
wysłać w 1945 r. tylko 230 dzieci (0,02% wszystkich dzieci pracoW'l'lików), 
za to 11 500 dzieci skorzystało z pół~ol'onii. Jednak już w roku następnym 
14,5 tys. dzieci ko.rzystalo z kolonii, a 12,5 tys. - z półkolonii. W 1947 r. 

łączna liC2lba dzieci skierowanych na kolonie i półkolQll'lie (własne oraz 
organiZ'owane przez inne instytucje) doszła do 57 tys. W 1949 r. z kolonii 
korzystało 37 125 dzieci pracowników przemysłu węgłowego, czyli 24% 
wszy.stJk'ich ulPraW\llłQll'ly,c'h, a z iPó'l'kolonii - 25586 dzieci (19%). Łącznie 
więc dla 44% dzieci zoołano zooga,Ilii.zowa,ć ,walka,cyjny wypoczynek. Był to 
olb.rzymi postęp w porównaniu z okresem przedwojennym, nadaU jednak 
około lPołowy dzieci górników ;musiało spędzać wa1kacje w domu, gdyż 
tylko nielicznych ro'dzi.ców stać było na wyjazd na wczasy wraz z dziećmi . 

S'Wiiehllce dziecięce ZClJczębo organi.zować od 1947 r. W 1949 r. było ich 
tylko 7 i korzystało z nich około 2 tys. dzieci. Również i .póżniej mimo 
znacznego zwiększenia liCzlby nie cieszyły się one poważniejszą frek
wencją 60. 

Ważnym osiągnięciem okresu powojennego był rozwój wczasów pra
cowniczych. Akcję tę zaczęto prowadzić ad porowy czerwca 1945 r., przy 
czym początkowo zajmowala się nią administra,cja przemysłu węglowego, 
następnie od l lipca 1947 .r. CZZG, od lata zaś 1948 r. - Fundusz Wcza
sów Pracowniczych. W 1945 r. przemysł wę.gJlowy posiadał w 10 ośrodka'Ch 
27 domów wczasowych, które dysponowały 1105 miejscami; w 1946 r. licz
ba domów wzrosła do 83, liczba miejsc zaś do 2207, w 1948 r. były już 
94 ddmy w 24 {)Śr·()'dkach z 3,2 tys. miejsc 61. Trudności wynikały z nie
dastate=ej aprowizacji 'Ośrodków wypoczynkowych (nłejednokrotnie wy
jeżdżający na UUTll'lUS lIlIUsiel,i zabierać prowianty ze sobą), pOll1adfto ZII1acz
na więlkszość pra'cowników fizycznych roaała zwy,czaj spędzać urlopy 
w domu. Toteż w 1945 r. wśród 7 tys. wczasowiczów z przemysłu węglo
wego, wysłanych na 14-dniowe turnusy, znajdowało się aż 5600 praoow
ników umysbawych, tylko 1350 pracowników fizY'cznych i 75 człOiIlków 
rodzin (również głównie spośród pra,cowników umysłowych). Jednak już 
w 1946 r. na 20600 osQb korzystających z wczasów był,o 11 200 pracowni
ków fizycznych i 7400 umyslowych. W 1948 r. na wczasy wyjechał'O z prze-

" Archiwum WKZZ w Koatowicach, ZG ZZG 103; WAP Katowice, CZPW 3809; 
3820; 3894; Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, 

cZ. II, s. 64-67. 
60 Jw. 
Ol Spra wozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, 

cZ. II, s. 67-68. 

7' 
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mysłu węglowego 36 100 osób, w tym 20 600 pracowników fizycznych, 
11 000 umysłowych i 4500 członków rodzi;n 62. W sOO51UJl.ku do liczby za
trudnionych oznaczało to jednak, że z wczasów skorzystało ok'oło 300% pra
cowników umysłowych i zaledwie 8% ,pracQ/Wll,ików fi:zyc=ych. 

Sprawami kulturailno-'oświatowymi zajmował się początkowo zarówno 
CZPW, jak i CZZG, który jfUŻ w lipcu 1945 r. utworzył Komisję Ku!ltural
no-Oświatową przy 5WOim Zarządzie Głównym. Od 1 łipca 1947 r. sprawy 
te przejął catkowi.cie CZZG, który od 1 września tegoż rdku przejął także 
pro.wadz€lIlie spo.rtu i wych10wania fizy=ego górników, otrzymując na te 
cele do'tacje z przemysłu węglowego. Już w 1945 r. uTuchomiono 103 świe
tlice przy kopalniach, fa.brykach i zjedmoczeniach, 45 bi'bli<Jtek (z 7 tys. 
książek), 56 czytelni czasopism, zorganizowano 55 klursów doks2';tałcają

cych i językowych, 50 chórów amaoorskich, 67 zeSpołów murzyc=ych, 
39 teatralnych, 15 baletowych, 9 literacko-naukowych, 20 sza·chowych, 
16 tenisa stołowego, 12 gimnastycznych oraz 27 zelSpołów tańców regionau
nych, a pOllladto utworzono 15 górniczych klubów sportowych. Zalczęto też 

wydawać gazetki ścienme, a Zarząd Główny CZZG przeszkolił 27 kierowni
ków świetlic na 4-ty'godmiowych kwrsa·ch. W 1946 r. utworzono w S'Osnow
cu Ośrodek Kulturalno-Oświatowy prowadzony prnez CZZG. LiczJba kur
sów i zespołów samokształceniowych przekroczyła 200 (z prawie 6 tys. 
słucha1czów i słucha'CZek), a liczba zespołów artystycznych i sportowych 
doszła do 519. Zorganizowano około 3 tys. różnych imprez (koncerty, wie
czornice, zabawy, wycieczki, akademie, przedstawienia amatorskie, zawo~ 
dy sportowe), a ponadto okobo 1200 odczytów i referatów i 500 zebrań dla 
wspólmego czytania prasy, które odbywały się przewaiŻnie w świethcach 
przy zakładach pra'cy. Kontynuowano szkolenie kieTQwników świetiic 

(40 osób) i przeszkolono na kwrsach 980 radców zakładowych z przemysłu 
węglowego. Liczba świetlic i domów kuJltury doszła do 175, liczba bibli~ 
tek - do 163 (z 57 tys. książek), a liczba czytelm,i czarojpilsm - do 120. 
W 1947 r. liczba odczytów, referatów i pogadanek przekroczyła 10 tys., 
a 58 świetlic wydało łączmie 1809 nrumerów gazetek ście=ych. Od 31 maja 
do 16 cze'l'wca 1947 r. odbyła się w Centra/lnym Ośrodku Kul'turalil1'o
-Oświatowym w Sosnowcu wystawa gazetek ściennych. 12 maja tegoż 
roku otwarto d!la alkty'wu 2lWią7Jkowe,go GĆXTniczą SQ:kO'łę Z>Mązilrową. 

W 1948 T. górnicy mieli jfUŻ 207 świetlic i domów ku'ltUlTy, istruały więc 
one przy wszystkich większych za'kła'da,ch pracy (z tej li'czby 128 świetlic 

9 domów kultury 2lI1ajdowało się przy ko.pa1niach węgaa). WiękSZlość 

6Z Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za lata 1945-1948, 
s. 118-120; WAP Katowice, CZPW 3894 (dane z tego źródła - sprawozdania Naczel
nej Dyre~cj i Socjalnej CZPW za lata 1945-1949 - dla Toku 1945 odbiegają in plus 
od danych z innych sprawozdań: w 1945 r. miało być już 46 domów wczasowych, 
a korzystało z nich 9125 osób, w tym 2050 pracowm:ików fizycznych. Możliwe, że są 
tu uwzględnione również osoby, które korzystały np. z leczenia sanatoryjnego). 
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z nich wydawała gazetki ścienne, pona'dto odbyło się w nich około 7200 
różnych imprez i wygłoszono prawie 12 tys. referatów. Licz'ba bilblio'tek 
wzrosła do 190 z około 100 tys. nomów. Zespołów samokształceniowych 
działało 90, a licZba zespołów artystycznych (chóry, orkiestry, teatry ama
torskie) wynosiła około 250 z ponad 8 tys. członków (a więc prawie 3% 
wszystkich zatruidnionych w przemyśle węglowym). Ponadto istniało 106 
górniaych kLubów sportowych z 302 sekcjami 63. Ważnym osiągnięciem 

było założenie w 1948 r. w Domu Gór.nilka w Sosnowcu Związ,kowego 
Muzeum Górniczego - dotych'czas jedyneg'Q w Polsce IIIJuzeum utrzymy
wanego przez związek zawodowy 64. 

Szybki rozwój Duchu ku.ltura1no-oświatowego świadczył o żywiołowym 
dążeniu mas górniczych do zdobywania wiedzy i poznawania osiągnięć 

polskiej i światowej kultury, dążeniu, którego zaspokojenie nie było możli
we w warunka,ch kapitaUi=u, a zwłaszcza w latach hitlerowskiej okupacji. 
Pod Jmniec ()Ill1awianego dkresu zaznaczyła się już jednak pewna stabiliza
cja, której wyrazem było zwolnienie tempa wzrostu liczby nowych zespo
łów omz spadek licz'by kursów, których miejsce zaję~o usystematyzowane 
Illauczanie. 

CZPW pr2Jeznaczał też 2JIlla,cz,ne sumy na rozwój górniczej słwby zdro
wia, chocia<ż rozbudowę jej hamował w pierwszych latach powojennych 
brak leka'l'zy. W Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu Węglowego 
utworzono już w 1945 r. Stację Dia,gnostyczną Chorób Zawodowych, prze
mianowaną na'st~nie na Oddział Ba~J.ania Pylic. Przeprowadził on maso
we badall1ia rellltgenowskie załóg kopalJnianych, które umożliwiły zoriento
wanie się w rozpowszechnieniu .pylicy płuc wśród górników i opracował 
wytyczne dotyczące zwa1cza1lli'a tej cho.roby 65. Poważnym osiągnięciem 

było również otwarcie w 1949 r. w Szczawnicy prewentorium cllla górników 
chorych na pyllicę 66. 

W zakres akcji socjalnej wchodziło ponadto prowadzenie stołówek, za
kładanie ogródków działkowych, orkiestr kopalnia.nych, opieka nad inwa
lidami, prowadzen'ie kursów zawodowych dla córek górni'ków (kursy kra
wieckie dlla córek repatriantów). Ponadto Zarząd Główny CZZG prowa
dził na w~asną rękę akcję pO!Jl1locy dla wdów i sieJ:'ot po górnikach, inwali
dów oraz repatriallltów, r02ldzielając między nich żywność, odzież i mate-

63 SpmwozdaJnie z działalności Zarządu Głównego CZZG za lata 1945-1948, 
s. 93-102, 111; Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 
1948, cz. II, s. 68-69; WAP Katowice, OZPW 3809. Dane liczbowe w poszczególnych 
sprawozdaniach wY'kazują znacz.ne różnice, wynikające zapewne z niedokładności 

statystyk i różnych sposobów o'bliczania. 
64 M. Z y w i r s k a: 10 lat Związkowego Muzeum Górniczego, Katowice 1958, s. 17. 
6S M. B o r e c k i: Dziesięciolecie dziaŁalności GŁównego Instytutu Górnictwa, Ka

towice 1956, s. 74--75. Oddział ten zli'kwidowano l września 1952 r., a zakres jego 
działalności przejęło Ministerstwo Zdrowia . 

.. "G6r.nik" 1957 nr 23, s. 8. 
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riały tekstyłne, otrzymane z przydziałów Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej, UNRA i z innych źródeł 67. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami CZPW przejął w całości płacenie 
składek z tytułu ubezpieczenia chorobowego i inwa,lidzkiego pracowników 
zatrudnionych w przemyśle węglowym (do 1945 r. składki te uiszczali 
częściowo pracodawcy, a częściowo sami ubezpieczeni). Oprócz świadczeń 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych górnicy niezdolni do pracy oraz wdo
wy i sieroty po górnfkach otrzymywali dodatkowe renty brackie, wypła
cane przez Spółkę Bracką w TaTnowskich Góra,ch (dla górników śłąskich) 
oraz przez Kasę Bratnią Górnhków w Sosnowcu (dla górników z okręgu 
dąbrowskiego i krakowskiego; kasa ta do 1948 r. zamiast rent wy;płacała 
tylko jednorazowe cdprawy) 68. W 1950 r. odrębne itn.stytucje ube~lecze

niowe dla górników zostały zlikwidowane, agendy ich zaś przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy przemysłu węglowego zachowali 
jednak spe: jalne uprawnienia ubezpieczenim.ve, które zostały jeszcze roz
szerzone na mocy "Karty Górnika". 

Pallącym problemem była dla górnictwa węg\lowego w ciągu całego 

omawianego okresu kwestia mieszkaniowa. CZPW przejął wraz z mająt
kiem przedsiębiorstw górniczych około 70 tys. mieszkań słuiJbowych, z cze
go jednak około 35% zajmowali emeryci oraz oso'by nie pracujące w prze
myśle węglowym 69. Z mieszkań w domach kopalnianych mogło więc ko
rzystać zaledwie 20-30% załóg, spośród reszty wiele osób mieszkało w zde
cydowanie :z;lych warunkach. Brakowało mieszkań dla .pracown1ków nowo 
zwerbowanych, zwlaszcza dla repatriantów oraz tych, kttórzy przybywali 
do zagłębi węglowych oZ innych okolic. Na Ziemiach Za'chodnich iUzyskiwa
no wprawdzie mieszkania opuszczane przez Niemców, były one jednak 
niejednokrotnie w złym stanie oraz splądrowane przez sza'browcików 70. 

Trudności loka!lQwe hamowały akcję werbunkową, a także Wpływały na 
wzrost płynności wśród zatrudnionych 71. Zapotrzebowanie mieszkań dla 
przem. ,węglowego na 1947 r. sza,cowa;no na ok. 28 ,tys. (84483 'i7Jby), w tym: 
dla pracowników już zatrudnionych - 57 983 izby, 
dla reemigrantów - 10300 .izb, 
dla nowych pracowników z wetbunku krajowego - 16 200 izb. 

'7 WAP Katowice, CZPW 38!f4; Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego 

CZZG ;oa lata 1945-1948, s. 82-87. 
58 Rocznik polityczny i gospodarczy 1948, Warszawa 1948, s. 834 . 
.. J. S u c h o roń c 'z a k Analiza struktury społeczne; i warunków bytowych 

mieszkańców domów górnika przy kopalniach "Dymitrów" i "Kościuszko", KatowJ
ce 1960, s. 8) podaje, że z początkiem 1945 r. przemysł węglowy miał 66 109 mieszkań 
służbowych, z czego pracow.nicy przemysłu węglowego zajmowali 63,9%. Według 

CZPW 3991 i CZPW 892!f liczba mieszkań służbowych wynosiła w 1946 r. 71876, z cze
go czynni pracownicy przemysłu węglowego zajmowali 46 263, czyli 64,3%. 

7. WAP Katowice, CZPW 3992. 
71 Por H. R e c h o w i c z: Trzecia Wojewódzka Konferenc;a PPR w Katowicach. 

(materiały) [w:] Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce 
Lud"we; t. III, Katowice 1969, s. 258. 
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Ogoo.ne zapotrzebowanie na okres plam u 3-letniego (1947-1949) obli
czano .na 54 tys. mieszkań 3-i:ibowych 72. 

Nowe mieszkania uzyskiwano przewawie drogą remontowania budyn
kó.w uszkodzonych podczas wojny. Tak nop. na 8271 mieszkań o 21 643 
izbach, które przybyły przemysłoWi węgilowemu w 1947 r. z akcji iII1westy
cyjnej, 8012 mieszkania (20683 izby) pochodziły z drOlbnych i kapitalnych 
remontów, pozOistałe zaś 259 mieszkań (960 izb) znajdowało się w nowo 
zbudowanych barakach. Pokrywało to jed!nak tylko część za'P'otrzebowa
nia 73. 

Dla uzyskania dorażnej poprawy sytuacji zaczęto od 1947 r. sprowa
dzać drewniane domki fińskie. Większość z nich była importowan:l z Fin
landii (w zamian za eksportowany węgiel), pewną ich liczbę wY'Produko
wały jednak również krajowe zakłady przemysbu drzeWl!1ego i budowla
nego. Do końca 1948 r. sprowadzono 4425 takich domków, z których zbu
dowano 23 kolonie; liczba domków w poszczegóLnych k &.omiach wynosiła 
od 50 do 500. Prace nad ich wykończeniem przeciągmęły się do 1949 r. 74 

Remontami domów mieszkalnych oraz budową baraków zajmowały się 

posZJczegóLne zjedm'Oczenia. Budowę nowych domów prowadziło utworzone 
w 1946 r. Biuro BrudowJ.ane Przemysłu Węglowego w Zabrzu, podoporząd
kowane CZPW. W 1948 r. iJDwestycje mieszkamiowe dwa przemysłu przejął 
Zakład Osiedli Robotniczych, który utworzył w Zabrzu swoją dyrekcję 
branżową, kierującą hudową mieszkań dla pra'cowni,ków przemysłu wę
glowego 75. 

Wedłu'g obliczeń J. Suchorończaka 76 przemysł węgllowy uzyskał dzięki 

inwestycjom wykonanym w lataJch 1945-1948 łącznie 34466 nowy<:h i21b 
dla swoich pra'cowników, w tym 12720 izb w domkach fińskich, 1005 izb 
(402 mieszkania) w JD'dWych budynkach murowanych, 19 768 iZb (7344 mie
szkania) w domach odbudowamych oraz 973 izby ,w 'barakach. Według spra
wozdań CZPW z nowego budownictwa oraz z remootów uzyskano w la
ta<:h 1946-1948 razem 47473 izby, w tym w 1946 r. 9745 db, w 1947 r. 
21 643 izJby i w 1948 r. 16 084 izby. Przyjmując, że w 1949 r. został ukoń
czony montaż do'mków fińskich or-az 'budQwa ro:z;poczętych w lata<:h 
1947-1948 nowych bloków mieszkalnych oraz domów noclegowych 77, 

otrzymuj e S'ię łą=ą liJczJbę okolio 56 tys. i7Jb mi€ls!Z1k.a!llnych uzyskanych 

72 Archiwum KW PZPR w Katowicach, KW RPR - Wydział Ekonomiczny 
1/IXI76. 

73 W. S Z C z y p a: Wyniki produkcyjne przemysłu węglowego za rok 1947, "Wę

giel" 1948 nr 3, s. 8, 
74 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węgiowego za rok 1948, cz. II, 

s, 118-120. 
75 S u c h o roń c z a k, jw" s, 10-11. 
78 Jw" s. 10, 
77 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1948, 

Cz, II, s. 119-125. 
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przez przemysł węglowy w lata>ch 1946-1949, z ,czego o1ooło 46 tys. izb 
przy;padał'O na okres planu 3-letniego. Była to hlość bardzo duża w porów
naniu z możliwościami inwestycyjnymi znisZczonego przez wojnę kraju. 
W nowo :zJbU!do:wanych oraz wyremontowanych mieszkaniach wokowano 
repatriantów i część robotników z werbUil1ku kraj owergo , pOipraw~ono też 
syllua>cję mieszkaniową części dawnych praco>wników. Nowo otrzymane 
mieS7Jkania sooowiły jednak zaledwie około 30% tej tlości, jakiej domagał 
się przemysł węglowy 'W okresie planu 3-letniego. Toteż sytuacja mieszka
niowa górnid'wa węglowego pozostała nadal bardzo trudna. W związku 
z tym w następnych latach kooi6C2ll1a stawała się budowa nowych miesz
kań w większym niż dotąd zakresie, a także budowa pomieszczeń 2ibioro
wego zakwaterowania (hoteli robotniczych) dla nowo weT'bowanycl1 robot
ników. 

7. SzkoJ.enie i awans spoteczny ro'botników. Objęcie 

władzy w Polsce przez klasę robotniczą otworzyło dla młodzieży !pochodze
nia robotniczego i dhło,pSkiego szeroki dootę!p do oświaIty i ku!l.tury dzięki 
Wjprowadzeniu zasady bez!Płatnego nau=nia, twoI"2lenia >cOlraz gęsts2Jej sie
ci inteI'natów i buns oraz stypendiom dla :nieza'mo:my>ch uczniów. Dla wy
różniających się zdolnościami robotnikó.w otworzyła się dr'oga do awansu 
społec7Jnego aż do najwyższych w państwie stanowisk: ta,k np. dawny gór
nik z kopalni "Paryż" AUeksander Zawadzki został wojewodą śląsko

dąbrowskim, a później prze'wdd!n.1czącym Rady Państwa, górn'ik J ózerf 
Szczęśniak - generalnym dyrektorem CZPW (po ustą.pieniu Fryderyka 
Topooskiego), górnik Ryszard Nieszporek - 'Pierwszym ministrem górni
ctwa, górnik Karol Tkocz - przewodniczącym Wojewódzkiej Rady NaTo
dowej w Katowica>oh. Ponadto zachodriła !potrzeba szylbkiego uzu!pełlnienia 
strat w kadrze kierowniczej, wyrządZlonych przez oknJlpantów, a także za
stąpienia niemieoltich inżynierów i techruków, którzy kierowa'!i górni
ctwem na Ziemiach Zachodnich. 

W pierwszych latach powojennych uzupełniano braki kadrowe przede 
wszystkim przez wysUlWa:nie na kierownicze stanowiska w przemyśle wy
różniających się robotników oraz techników z długoletnią 'Praktyką. Akcję 
tę ro:opoczęto już w 1945 r., brak jednak dla tego okresu danych liczbo
wych. W 1946 r. wysunięto na kiero'wrricze stanowiska ,w przemyśle węglo
wym 2050 pracowników fizycznych, w tym 75 na stanowi!Ska dyrektorów 
i zawia'dowców lub ich zastępców, 80 - na kiero:wników działów w ilwpaJl.
n iacl1 , fabrylkach i zjedi!1oczenia'ch, 870 - na narlS2±ygaJrów, sztygalrów, 
komendantów straży przemysłowej lub kierowników warszt1lJtów, 1025 -
na nadgórników, dozorców, majstrów lub urzędników w birurach kopalnia
nych. W 1947 r. wyS'Uil1ięto na kierowmicze stanowiska daJl.szych 2398 pra
cowników fizycznych, w 1948 r. - 2925 (w tym 4 na stanowiska naczel
nych dyrelktorów lub ich zastępców oraz dyrektorów zakładów produk,cyj
nych, 81 na zastępców dyrektorów, szefów produkcji i szefów oddziałów, 
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732 na kierowników wydziałów lub addziatłów i sztygarów, 2108 na dozor
ców, majstrów liUJb nadgórników) 7B. Część wysU!Iliętych jednak nie dawała 
sobie rady na n'owych stanowiskach i mlJlSiała przejść do pracy mniej od
powiedzialnej lub wrócić do dawm)"Ch zajęć. Toteż według ob1iczeń CZZG 
liczba robotników zajmując)"Ch lderownkze stanowiska w przemyśle wę
glowym ,przedstawiała się następująco 79: 

stan w dniu: 

naczelni dyrektorzy, dyrektorzy, wicedy-
rektorzy, ki€roWlIlicy zakładów 

kierawmky działów 
dozór średIni 
dozór niiiszy 

Tazem 

()l.XIU946 r. 31.V.1948 r. 

&4 72 
1,3 36 

,358 4!!}9 
1i27,3 117;412 
17'08 2349 

D:la uzupełnienia kwalifikacji pracolWników CZPW organizowai róme
go radmju lruI'sy (d'la dozoru k'opalInianego, ra,towników, rębaczy, cieśli 

górniczych, specjalisty=e kursy dla robotników ru:chu maszYll1owego, 
e1eiktryoz.ne;go, 1Wawaczy, pa'laczy kotłowy·ch, brakarrLy dlrewna, kursy dla 
sanitariJuszy, a także kursy przygotowawoze do techników górniczych), 
trwające od ki'llJrunastu dni do kilku miesięcy. JIU'Ż w 1945 r. odbyły się 

33 kursy, które uk'ończył!o 896 osób. W 1946 r. Hcroa kursów w!ilrasła do 
190 (z 4755 absolwentami), a w 1947 r. - do 23-8 (z 4963 absolwentami). 
W 1948 r. zorganizowano 325 'k,ursó'w, na które uczęszczało 8617 osOb, 
w tym 6 kuI'sów 12~miesię=ych dIla średniego dozoru z 203 słuchaczami. 

Do dnia 31 gTlUldInia te!gooż roku zakończyły się 234 kIu!tsy, ikiór·e dały prZ€
mysłowi węglO1We'mu 55,90 a.bsolwentów, natomiast .powstałe trwały na,dal. 
Łącznie więc przeszkolono na kur,sach w lata,ch 1945>-1948 ponad 16 tys. 
osób, a wraz z kursami me zakońc:liOnymi - prawie 20 tyS.BO Należy jed
nak pamiętać, że .przeSz!k!dl.enie na k'ursie niej'ednokrotnie nie wystarczało 
do na'leżytego wyikonywania powierzonych fua1kcji. Ponadto Il'ezultaty 
szkOl1enia kursoweg.o okazywały się stra'cone wówczas, gdy ;przesziko1{)11e 
osoby kierowano do innych pll'a'c. 

Oprócz kursów, przeznaczonych za'Saldnkzo dla pracowmików dorosłych, 
CZPW prowadził też systematy:czne ksztakenie młodzieży przygotowują
cej się do za'wadu .górniczego. W ciągu pierwS!Zych lat powoj.eln!nych zo'rga
nizowano następujące typy szkół niższych i średnich: 

1) 3~letn1e szkoły przemys1ooWo-górn.i.cze (nazywane początkowo szkoła
mi dokształcającymi), które przyjmowały uczniów już po 5 ktla'Salch szkoły 

" Sprawozdania z dzia~a1ności polskiego przemysłu węglowego : za rok 1946, 
s. 94, za rok 1948, cz. II, s. 119-125. 

79 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego CZZG za okres 1945-1948, 

s. 200. 
80 Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, s. 98 

i za rok 1948, cz. II, s. 59. 
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powszechnej i przygotowywały i<::h na fachowych górników; uczęszczali do 

nich także młodociani pracujący w gónnictwie; 

2) 3-letnie gimnazja przemyslowe górnicze, które przyjmowały ucz

niów mających ukońcroną szkołę powszechiną (podstawową); kształciły o
ne 

pracowników dozoru niższego; 

3) Ul'uchomione od 1947 r. jednoroczne szkoły przysposobiemia prze

mysłowego, któ.re przyjmowały młodzież w wieku od 18 do 21 lat i za

pozna.wały ją z głównymi zasadami pracy w górnictwie, dostarczając prze

mysłowi węglowemu pracowników przyuczonych. Szkoły te przyjmowały 

przewaŻ'nie młodzież z przeludnionych rejonów rolniczych, którą na czas 

trwania nauki umieszczano w innwnatach. Rezultaty pracy tych s:zJkół były 

rniejed'nokrotnie poddawane ostrej ku-ytyce, przy czym :podkreślano, że zł,e 

rezultaty wynikają z bralku odpowiedmiej ka<1ry wychowawczej Ol'az falktu, 

że do szkół tych zgłasza się mrodzież, która nie może zm.aJeźć zatrudnie

nia gdzie indziej 81: 

4) uruchomione od 1948 r. licea przemysłu węglowego, które przygoto

wywały kandydatów do pracy w średnim dozorze oraz do studiów wyż

szych na Akademii GÓirniczo-Hutniczej. 

Szkoły przemysłowo-górnicze oraz gimnazja przemysłowe górrricze po

siadały wydziały i sekcje górnicze, mecharniczmo-górnicze, elektryczno

-górnicze, mierniczo-górnicze, mechaniczno,warsztatowe i koksochemicz

ne. Młodzież uczęszczająca do szkół górniczych re'krutowaJ:a się wokoło 

80% ze środowiska robotniczego, w akoło 10% ze ŚTodowiska chłopskiego 

i w 10% z innych środowisk. Natomiast w szkołach przysposobienia prze

mysłowego około 78% stanowiła młodzież ze środowiska chłopskiego, udział 

:zaś dzieci górników był nieZlIlaczny 82. 

Szkół przemysłowo-górniczy<:h otwarto w 1945 r. 38, w 1946 r. hczba 

ich doszła do 47, a w 1949 r. - do 58. - Gimnazjów przemyL9łowY'ch górni

czych powstał() w 1945 r. 6, w 1946 To - dallsze 5, a w 1948 r. licz.ba ich 

doszła do 12. Szkół prZy".sposobienia przemysłowego założono w 1947 r. 10, 

w roku następnym zaś zwiększcmo ich liczbę do 12. Wremcie lkeów prze

mysłu węglowego powstaro w 1948 r. 4, a w 1949 r. - daisze 2. Liczba 

uczniów w szkołach górniczych kształliowała się w poszczególll1ych latach 

następująco 83; 

(a - gimnazja przemysłowe górnicze i licea przemysłu węglowego, b -

szkoły pTzemysłowo-górnkze, c - szkoły prZYSPosdbienia pTzelmysroweg()) 

81 WAP Katowice, CZPW 9894 (sprawozdanie Naczelnej Dyrekcii SocjaJmej za 

lala 1945-1949). 

8. Sprawozdania z działalności polskiego przemysłu węglowego: za rok 1946, 

s. 73-77; za rok 1947, s. 93-97; za rok 1948, cZ. II, s. 51-56. 

Il Statystyka p-rzemyslu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 257-258. 



rok a b c 
1945 597 3217 
1946 1728 6887 
1947 220.3 19330 2598 
1948 347'2 10626 5592 
1949 5975 14872 4 Hl7 

LiczJba a'bsolwentów poszczegóLnych typów szkół była następująca: 
(a, b, c - jak wyżej) 

rok a b c 
1946 14 84 
1947 130 1413 2151 
11948 447 1350 4117 
1949 1686 1554 3967 
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Łącznie w latach 1946-1949 sikoły górnicze ukończyło 15913 osób, 
z czego 14,6 tys. zasilliło kadrę rdbo1miJkó;w wykwalifikowanych i przyuczo
nych. 

Ponadto przemysł węglowy udzi·elał pomocy wielu szkołom pad'ległym 

Ministerstwu Oświaty, dostarczając im śr·odków finanso'..vych i opału, 

przyzmawał stypendia oso'bom studiują'cym w tych szkoła'ch, jeżelii zamie
rzaly po uklończen1u sbudiów pracować w górnictwie węglowym, a także 
udzieil.aił płatnych urlopów własnym pracowni.kom pragnącym ukońClYć 
wyższe studia. W 1949 r. przemysł węglowy miał 94 sty'pendystów w szko
łach śre'dnkh (w tym 61 w Śląskich Techin:icznych Zakładaich Naukowych 
w Katowicach) i 642 stypendystów w s7Jkołach wyższych (w tym 234 na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i 113 na Politechnice ŚIąskiej 
w Gliwicach). Zasługuje na uwagę, że około jednej szóstej stypendystów 
stanowiły .k1obiety 84. 

Ważne =aczenie dla zmę<ksZJe:nia Li.czby inżynierów w przemyśle wę
glowym oraz w mych działach 'Przemysłu miała uchwa'l>Oilla 28 stycznia 
1948 r. ustawa o stopniu inżyniera 85 . Ustawa ta przyznawała stopień ilnży
niera nie tyLko a,b'salwentom wyższych szkól technicznych, lecz tallde tym 
OSObClIIl, które wY'kaza'ły się odipowiednią 'Prakt~ą fachową (co najmll1iej 
5-1ebnią, j'eżeli miały ulkoń~OIl1ą średnią szkołę techniczną, a co najmniej 
ID-letnią, jeSli takiej SZkoły nie ukoń'czyły) i złożyły egzamin przed s'pe
cjalll1ą komisją przy wy:żJ.szej uczelni. Osoby, które ukończyły wyższe ucze!l
nie techniczme, uzyskiwały tytuły magistrów inżynierów (mgr inż.). Usta
wa obowiązywała do końca 1956 I. i umożHwiła uzySkanie stopn·ia inży
niera wielu praooWll1ilkom przemytsłu węglow€lgo, którzy w ciągu cThwgolet
niej pracy zddby1i potrze'bne wiadomości techill=e, nie mogli j.ednak 

" S z c z y p a: Zatrudnienie kobiet w polskim przemyśle węgLowym, jw., s. 19 . 
.. Dz.U. z 1948 r. nr 10, poz. 68. 
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niegdyś ukończyć wyższych studiów głównie z po,wodu złych warunków 
materialnych. 

8. Kar t a Gór n i k a. Położenie górników zatru'dnicmych w kopal
niach węgla uległo w latach 1945-1949 wyraźnej poprawie w porówmaniu 
z okresem gospodarlki kap'iiailistycznej w zakresie wćlif1lll1ków socjamycll 
(opieka nad rodzi!llami, wczalSy, opieka lekarslka), dostępu do oświa1y i kTUl
tury oraz możliwości awansu zawodowego i społecznego. PO!l"ównania płac 
i stopy życiowej są trudne wobec da,leko sięgających mn.ian w warunkach 
bytowych - oprócz kosztów wyżywienia pracowmika i jego rodziny należy 
tu uwzględnić jeszcze takie czynniki, jak czynsze mieszkaniowe (które 
utrzymywały się na przedwojennej wysokości), przydziały różnych arty
kułów po zniżonych cenach, zmianę systemu uiszczania składek ubezpie
czeniowych itd. Ponadto, jeżeli nawet po uwzględ:nieniu tych elementów 
kosztów utrzymania i wynagrodzenia real:na wysokość płac w zniszczonym 
przez wojnę kraju nie dorówny,wała jeszcze przedwojennej, to różnicę tę 
równoważyło w :onacznym stopniu zlikwidowanie groźby utraty pracy 
i bezrobocia. 

Lecz }ednoczeŚI1ie podobnym zmianom uległo położenie rdbotników 
także w innych gałęziach polskiego przemysłu. Ponadto wszystkie gałęzie 
gospodarki rozwijały się szybko w wa1'lll:nkach powojennej odbudowy kra
ju i potrzebowały rąk do pracy. Poszukujący zatrudm.ienia mogli łatwo 
znaleźć zajęcie wymagające mniejszego wysiłku fizycznego i wykonywan€ 
w mniej uciążliwych warU!l1kach niż robota w podziemiach kopalJni. Praca 
górnika nie była dostatecznie atrakcyjna w porównaniu z innymi zawo
dami. Powodowało to poważne trudności przy zwiększaniu załóg kopalnia
nych, które niejed!nokrotnie trzeba było uzupełniać pracow:ni1kami przy
musowymi (więźniami). 

Próbą przezwyciężenia tych trudności i zwiększenia atrakcyjności za
wodu górniczego było uchwailenie przez Radę Ministrów w dniu 30 listo
pada 1949 r. "Karty Górnika", która przy2'Jl1awała szczegMne prZywileje 
pracownikom przemysłu węglowego, zwłaszcza zatrud!nionym pod zletrnią. 
Przywileje te polegały na: 

1) wprowadzeniu specja1nego wynagrodzenia kwartalnego wysolrości 
od 5 do 20% zarobku podJstawowego (zależnie od charakteru pracy i liJazby 
przepracowanych lat w kopalni); prawo do tego wynagrodzenia tracili 
jednak cipr8Jcownicy, którzy bez ~rawiedliwi!enia dpuścili choćby 1 
dzień w ciągu kwartału; 

2) zwiększeniu zasiłków wYlPadkowych, podwyżce !rent i obniż€niu 

wieku emerytalnego dla osób, które przepracowały przynajmniej 25 lat 
pod ziemią, do 55 lat życia; przepisy dotyczące rent zaczynały obowiązy
wać od 1 styczna 1951 r.; 

3) przedłużeniu urlopów dla ręba.czy i ła1dowaczy do 21 d!ni po roku 
pracy, poczynając od 1 stycznia 1950 r.; 
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4) ustanowieniu rOZltlego rodzaj u praw honorowych, jak odzna>czanie 
orderami państwowymi za pracę pod ziemią (rodzaj odznaczenia zależał 
od czasokr€SU pracy ,po wyzwoleniu), prawo nom:enia specjaD.nego stroju 
z od=akami stopni górniczych, przyznawanie tytułu "zasłużonego górnika 
Polski Ludowej", ocl7ma.k i dyplomów honorowych za długdletnią pracę 
ora'z na wprowadzeniu specjalnej tabeli -stopni gÓTniJczych. 

Do tego dochodziły jeszcze niektóre pomniejsze przywi~eje, jalk prawo 
do za!Si~ku na pomoce ll1aukowe dla dzieci czy prawo do bez.pła'tnego. otrzy
mywania bhletów kd1ejowych na wyjazd w czasie urlo.pu. Wszys'tkie te 
przywi'leje (rozciągnięte później także ll1a mne rodzaje górnictwa) okazały 
się jednak niewystarczające do zapewnienia kopaltniom węgla dos'tat€cz
nego napłyW\u nowych robotników, jak to wy;kazały następne lata. 



VI. GORNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO 

1. O r g a n i z a c j a. W ciągu lipca i sierpu1.ia 1945 r. itnżynierowie 
Stanisław Knothe i Jan Malczewski przeprowadzili ma polecenie CZPW 
badanie kopalń węgla brunatnego na Dolnym Śląsktu i w Ziemi Lubuskiej. 
Stwierdzili oni, że spośród 58 istniejących w tym rejonie kopallń ,prowadzi 
się eksploatację ma małą skalę (wydobycie po iki'lkaset tOIl1 mielsięcznie) 

tylko w 5 zakładach. Dalsze 40 kopalń bylo uniertuchornionych, miOżna je 
było jeooak uruchomić po odwodnieniu i ~emontowaniu uszkodzonych 
budynków i UJrządzeń, pozostalych 13 uległo likwida,cji. Badande mieobjęło 
kopalń w innych rejona~h kraju, lIn.itn. kopalni koło Konina, której 'budowę 
rozpoczęto w okresie okupacji. Przy kopalniach znajdowało się 6 nieczyn
nych brJllkietowni (lą~znie z nie dokończoną brytkietown-ią !kolIO Konitna) ora,z 
7 elektrowni, z czego 2 czynne. Łączną zdolncść ,prdduikcyjną :zJbadanych 
kopalń obliczali Knothe i Malczewski na ponad 5 mln t, a z,do1ność pro
dukcyjną brykietowni - na 300 tys. t ro=ie l. 

Formalne utworzenie Zjednoczenia P.rzemyslu Węgla Brunatnego 
z siedzibą w Żarach nas<tą'Piło na lIIlocy okólnika CZPW nr 73 z 4 września 
1945 r. Na kiJka tygodni przedtem, 7 sierpnia 1945 r., przybyła do Żar 
wysłana z Katowic ek1pa złożona z 12 osób (w tym 2 inżynierów górni
czych), kierowana :przez inż. Stanisława Knothego, której zadaniem byl0 
zorganizowanie zjednoczenia. Ekipa natrafiła na ol b.rzy mi e tTtuJd.ności or
ganizacyjne: brak aprowizacji (żywiono się piOcząt'kowo tylko kawą wo
żową i własnoręcznie wy'kopanymi kartoflami), ZiI1iszczone mieszkania, 
brak pracowników do uruchomienia kopalń, duże odległości między 'Po
szczególnymi zakładami i brak środków łącmości. Do końca roku przejęto 
7 najbliższych ikopalń, z których części'owo uruchomiono 2 ("Henryk-Te
resa" i "Lubań"), OTaz 3 brykie1x>wnie, z których uruchomiono jedną. 

Pooadto ,przejęto kilka powiązanych z kopalmiam'i. mają'tJków ziemSkich. 
Odwadnianie kopalń hamowały przerwy w dostawie prądu elektryczne
go, z powodu których nie można było 'Uruchomić pomp. Wyddbycie węgla 
brunatnego wynosiło we wrześniu 1945 r . 4952 t, do grudnia tegoż roku 
dosZJło do 12906 t. Prdd'U1kcja brykietów, rozpoczęta w ,paździemilku 1945 r. 
(685 t), osiągnęła w grudniu wysokość 2165 t. Załoga 'kopatlń i b.rykietowni 

l Sprawozdanie z działabności polskiego przemysłu węglowego za rok 1946, s. 97; 
w AP Katowice, CZPW 6520. 
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wzrosła od września do grudnia 1945 r. z 89 do 886 ludzi. W porównaniu 
z kopa'l'rliami węgla kamiennego były to ilości minimalne 2. 

W lutym 1946 r. kierownictwo Zjednoczenia Przemysłu Węgla Bru
natnego objął inż. Roman Grabiarrowski, 'będący jedn'Ocześnie dyrektorem 
administra~yjnym ChoTZowskiego Zjedmoczenia Przemysłu Węglowego. 

Łączyło się to z 'Objęciem !przez Chorzowskie Zjednoczenie patrOlJ1atu nad 
kopalniami węgla brumaltnego. Ale i z tą pomocą nie z<1ołamo rprzezwy-cię
żyć wszYEltkich występujących trudnl(}ści. 

Stan posiada,nia Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego zwięk
szył się w ciągu 1946 r. -prz'ez przejęde daLszych kopalń wraz z przyna
leżnymi do ni:ch zak>ładami dal'szej przeróbki ,~brykietoWil1ie, elektrownie). 
Mianow~cie w dniach 'Od 12 do 15 ma~a przejęto 'Od Delegatury Mini
sterstwa Przemysłu na Województwo Poznańskie kopa-lnię "Emma" 
(przemianowaną w 1947 r. na "Maria") w K'Ożuchowie OTaz sąsiedmie za
kłady. W dniu 3 czerwca 1946 r. Urząd Wojewódzki Poznański przekazał 
Zjednoczeniu kopamie w Smogórach, Cybince, Długo:szynie i Sieniawie 
wraz z 3 brykietowniami; z nich czynne były jedynie Ikopalnia i brykie
townia w Smogórach 3. W tym samym miesiącu 'Przejęto również od
krywkową kopalnię "Konin", którą po ucieczce Niemców utrzymywali 
w ruchu jej I"obotnicy, zaopatrując w węgiel pa1iliskie zakłady przemy
słowe 4. Natomiast kapamię "Słone" koło Zielonej Góry przejęto od Zjed
n'Oczemia Energetycznego Okręgu Poznańskiego dopiero w 1948 r.5 

Najważniejszym zakła1dem Zjednoczenia stała się jednak odkrywkowa 
kopalnia "Tuxów", położona nad Nysą Łużycką i zaopatrująca w węgiel 
wielką ele'ktrownię i 'brykietoWil1ię w Hirschfelde w radzieckiej strefie 
okuJpa,cyj:nej Niemiec. Pierwsze inf'Ormacje o istnieni'tl tej kopami otrzy
mał CZPW dopiero w maju 1946 r. W 'boku kilkumiesięczmych pertrak
tacji z wła'dzami radzi'eckimi usta'loono, że kopalnia będzie nadal dostar
czała węgla dIla a:akładów w Niemczech, a strona polskaobrzyma wynagro
dzenie za węgiel wydobyty w okresi€ od dn,ia 15 maja 1945 r. Przejęcie 
kapami przez polskie władze nastąpiło 23 września 1946 r. Pracowa'li 
w niej p'oczątlk:owo robotnicy niemieocy, mieiszkający :na za,chodlllłIIU brze
gu Nysy. Od 16 sieI'pnia 1947 r. przejął pl'owadz6lllie eksploatacji polski 
personel, w związku z 'czym cenę eksportowanego węgla od'Powiednio 
podwyższon'O. Pcmadto strona ,polska otrzymywała 'Określoną ilość bry
kietów, 'Produlkowalllych w HiTochfelde z turoszowskiego węgla 6. 

W ciąg'\l omawianego dkresu Zjednoczenie Przemysłu Węgła Brunat-

2 Sprawozda.nie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1945, 
s. 97-98; WAP Katowice, CZPW 2450. 

3 WAP Katowice, CZPW 6529. 
• W. M ark i e w i c z: Społeczne procesy uprzemysłowienia, Pomań 1962, s. 34--

-37. 
5 WAP Katowice, CZBW 3882. 
6 WAP Katowice, CZPW 99; 101; 2451; 6603; 6604; 6608. 
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nego .podjęło eksploatację łącznie 8 kopaJń ("Henryk", "Lubań", "Babina", 
"Kała wsk " , "Smogóry", "Konin", "Maria" i "Turów") oraz 4 brykietow
lilie ("Lu'bań", "Babina", "Smogóry" li "Konin") znajdujących się .na Dol
nym Sląsku, w Poznańskiem i lila Ziemi LUJbuskie'j. Połączono przy tym 
niektóre drobne kopalnie, położone ,b1i:slm siebie. Części kopallń nie uru
chomiono ze względu na trudlllOści technkzme i 'brak zapotrzebowania. 
Ponadto przejęto 3 elektrownie, 5 'cegielń, parę innych 'drobnych zakładów 
przemysłowych (młyl!l, tartaiki) oraz 5 majątJków lI"o'lnych 7. Nie przejmo
wano natomiast drobnych kopaleneik, ,połoi:onych w innych rejOlllach kraju 
(np. "Marta" i "Kamila" kało Zawiercia), które /były eksploatowane ;przez 
pobliskie fa'b:ryki na własne potr7Jeby :lub też ptI'Zez orga.niza<lj'e społeczne 
:na <lIpał dla dkoli=ej ludności i .najbliższych diI"ob:nych zakładów prze
mysłowych 8. 

2. G o s p o d ark a , t e c h n i k a IP r o d u k c j i i s t o s u n k i 
s P o ł e c z n e. Produkcja i zatrudnienire w zakładach należących dl:> Zjed
noczenia Przemysłu Węgla Brunatnego kształtowały się następująco: 
(a - wydobycie węgla brUlIlatnego rw t, 'b - w tym wydobycie z kopalni 
"Turów", c - produkcja brykietów w t, d - łączne zatrudnienie w ko
palnia'ch, Ibrykietownia.ch i elektlI"owrua,ch) 

rok a ib c d 
1945 40415 4660 
1946 1 454 112 1193727 40845 1420 
1947 4765028 425.8903 41697 3010 
1948 5040714 4280657 113633 4007 
1949 4621 380 3659 598 166494 4167 

Niemal całą produkcję kopaini "Turów" eksportowano do ra'dzieckiej 
strefy okupacyjnej Niemiec (następnie NRD). Resztę wydobycia zużywano 
w pobliskich zakładach przemysłowych (głównie w elektrowniach) .Jub 
przetwarzano lila brykiety, a tyJko parę procent sprzedawalIlo na opall: lub 
wyda wano załogom w ramach depurtatów. BrYkiety początkowo przezna
czano głównie dla przemysłu, dopiero od lat 1948-1.949 zaczęto 'je sto
sować w !llieco większym zakresie jako opał domowy. Wydobywany wę
giel był !lliskokaloryczny (około 2 tys. kcal na 1 kg, a więc przeciętl!lie 
3 razy mniej ni2 węgiel kamienny), zawierał 2lilaczną ilość (około 50%) 
wody i na powietrzu łatwo się lasował. Do transportu na większe odleg
łości 1ub do dłuższego składowania nadawał się tylko w postaci brykietów. 
Jego Ilużycie 'W kiraju nie pTZekraczaw kilkaset tys. t lI"ocZlllie. 

Głównym czynnikiem hamującym rozwój górnidwa węgla brUlIlatne-

7 Kalendarz górnika - rok 1947, Katowice (1946), s. 141; Statystyka przemys!u 
węgLowego w Polsce za lata 1946 i 1947, s. 131 i nn. 

• WAP Katowice, CZPW 2450; 6523; 6673. 
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g.o była niska e€ll1a węgla 'kamiennego. Tak np. w początka,ch 1948 r. 1 t 
ni'e sortowanego węgla bru.natn€lgo (dla przemysł1u 'enemgetycmego) w ako
Idea,ch Zielonej Góry kosztowała loco ikopalnia 500 zł, podczas gdy 1 t miału 
węgla kamU€Il1nego (łącznie z transportem do Zielonej Góry) - tylko 
416 zł. Węgiel kamienny lIla cele Oipałowe (orzech I) był wprawdzie droż
szy niż sortowa!l1y węgiellbrunatny (-sp~edawany po 640---750 zł za t loco 
kopalnia), lecz rÓŻll1i:cę cen wyrównywała znacznie większa wartość opa
łowa 9. W ty,ch warlllIlka'ch odbiorcom lIlie 'opłacało się kupCJlWanie węgla 
brunatnego, a kierownictwo zjednoczenia wOlbec braku zamówień nie po
dejmowało wysiłków dla zwiększenia produkcji. Wzrost zapotrzebowania 
uzależni,ony 'był od powstal!lia ,przy kopalnia'ch nowych zakładów prze
mysłowych zużywających węgi'el bruJllatlIly, przede wszystki:m elektrowni 
i fabryk .chemi=ych. 

W ikopa'l:niach ,,'Durów" i "Konin" i częściowo w kopalni "Balbina" 
prowadz'ono eksplooatację oclkrywikową, przy 'czym praca była w zna~
nym stopniu =echanizowana (mechaniczne koparki i czeTlparki do zdej 
mowal!lia nadkładu i uxa'biania węglla). W pozostałych kopalniach prowa
dzono eksploatację podziemną na głębokości kiłkudziesięciu metrów, przy 
czym 'węgiel uxa'biano przewa,żn1e ręcznie, a wyjąiikow,o robotą sllrze1niczą. 

Ze względu na mniej\SZą głę'bokość eiktspioatacji warUlllki ;pracy były łat
wiejsze niż w kopalnia'ch węgla ikamiennego i zdarzało się stosunkowo 
m!l11'ej nieszczęśliwych wypadków. 

Urobek transportowano w wagonach ciągni'onych przez elektrowozy 
il'Lbo iza !pomoeą '!roJ.'ej'ek IriJn,owy;ah 'IlU/b łańcuchowych lIla scmtowme lulb do 
brykietowni; dalszy transport odbywał się w wagonach kolejowych. 
W niektórych kopalniach podziemnych S1;'osowano wyciągi skiJpowe. Do 
ddwożenia urobio!l1e<go lIladkładu na ha'hly posługiwano się równłeż wa
gonami. Stosowane maszy;ny bYJły niejedinokro'1mie pxzesta=łe, a czeI1Palki 
w kopalniach odkrywikowych miały stosunikowo niewielką pojemność 16. 

W tych warunkach wydajność pracy była w większości kopalń bardzo 
mała: wydajność na 1 rtYbOlbruiika i dlIliówlkę wahała się w gtran,i'cach od 
1,5 tys. do 3 1:ys. kg, ~o w kopami ,,'Durów" wobec dogodnych warun
ków geologicznych i lepS7:ego wyposażenia osiągano około 20 ty/l. kg. Niska 
wydajność powodowała z ikolei wzrost kosztów własnych, które w począt
kach 1948 T. wynosiły około 600 zł na tonę, tak że kopalnie poza "Turo
we:m" wyka'zywały lIla ogół deficyt Tachunkowy li. 

Wdbe:c braku 'perspektyw rozwojowych w więk-szości kopalń lIlie podej
mOWaI!lo poważniejszych ilnwestycji (poza iremonta'mi buJclynków i maszyn 
uszkodzonych po'dczas dzirulań wojeIJlIlych), uważając 'że dla wyeksploato
walIlia zbadanych zastYbów wystarczą istniejące urządzenia. Trwała jedy-

• WAP Katowke, CZPW 6522. 
10 W.AP Katowice, CZPW 234; 6523. 
11 WAP Katowice, OZPW 4017; 6522. 

li Historia górnictwa weglowego 
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nie rozbudowa kopalni "Konin", przy której uruchomi'ono na przełomie 
1946 i 1947 r. brykietownię, a w 1948 r. elektroW1Ilię 12. Wydobycie tej 
kopalni wzrosło w latach 1947-1949 z 60 tys. do 161 tys. t, a produkcja 
brykietów doszła w 1949 r. do ponad 46 tys. t. Ponadto kopalnia "Turów" 
uzyskała w 1949 r. połączenie kolejowe z .resztą kraju, 00 Illmożliwiało 

wykorzystanie jej ;produkcji także cr1a rynku wewnętrznym 13. Badania 
geologiczne złóż węgla bTlUDatnego rozpoczęto na większą skalę dopiero 
od w.iOlSIly 1948 r. Koncentrowały się one główn.ie w rejonie Konina. 
W 1947 r. wykonano ty!lko 6,5 tys. rnIb wierceń, w 1948 r. - 42,8 tys. mb, 
a w 1949 r. - 59,2 tys. mb. Łącznie w latach 1946-1949 przelmysł wę
glowy wykonał przy badarrriu złóż węgla brunatnego 109,4 tys. mb wie.rceń, 
dzięki iktórym da'lsze sto krlkadziesiąt miliocr1ów t tej kopaJliny mażna 
bylo zaliczyć do zasobów pewnych 14. 

Układy zbiorowe wyznaczały dla pracowników w kopalniach węgla 
brunatnego takie same stawki zarobkowe, ja'kie obowiązywały w .górnk
twie węgla kamiennego. Ponadto pra·coWlllicy zatrudnieni na Ziemiach 
Zachodnich (a tam znajdowała się większość kopalń węgla brunatnego) 
otrzymywaUi specjalny dodatek. Zarobki te nie wystarczały jeooak na 
utrzymanie wobec niedostatecznych dostaw żywności i szerzącej się spe
kulacji. Przydziały kartkowe docie.rały nieregularnie. Oprócz tego duże 
odległości kopalń od ośrodków miejskich i niedostateczne jeszcze zago
spodarowanie Ziem Zachodnich utrudniały rOZlbudowę Illrządzeń socja1-
nych: brakowało lekarzy, szpitali, .sz,kół dla dzieci pracowników, rozrywek 
kulturalnych. Stosunkowo lepsza lI1iż w Zagłębiu Górnośląsk1m była tylko 
sytuacja lo'kaJowa, ponieważ zostały do dyspozy:cji mieszkania opuszczo:ne 
przez ludność niemiecką. W tych warunkach trudno 'było ściągnąć do 
górnictwa węgla b.runa tnego wykwa'lifikowanych pracoWlllików z głęhli 

kraju. Wśród nowo zwerbowanych około 90% stanowili robotnri.cy, którzy 
jeszcze nie pracowali w przemyśle 15. Trudnooci kadTowe stanowiły dla 
rozwoju górnictwa węgla brunatnego dodatkową iprzeszkodę. Sytuacja 
w tym zakresie poprawiała się jedl!1ak w miauę normalizacji życia na 
zachodnich obszamch ,państwa. 

12 M ark i e w i c z, jw., s. 38--39. 
13 WAP Katowice, CZPW 6612. 
14 E. C i u k: Rozpoznanie, wykoTZystanie i poszukiwanie węg!a bru.natnego 

w Po!sce, "Gospodarka Górnictwa" 1957, s. 125; WAP Katowice, OZPW 6521 (referat 
J. Przedpełskiego o węglu brunatoym). 

15 WAP Katowice, CZPW 4016; 4019; 6523. 



CZĘSC n. OKRES PLANU SZESCIOLETNIEGO 
(1950-1955) 

VII. ORGANIZACJA 

UtworZO'!1e w 1949 r. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki zostało 
w następnym roku 'przekształcone w Ministerstwo Górnictwa (na mocy 
uchwały Rady MiI!1istrów z 7 marca 19,50 .r .) , a przemysł eneTJgetyczny 
przekaza<D'O do resortu przemysłu ciężkiego. W następnych latach zakres 
działalności resortu górnictwa zmniejszył się jeszcze bardziej wobec wy
lączenia z niego w 19·51 r. słJUżIb gedlogicznych nie związanych bez:pośred
mo z eksploatacją (które przejął nowo utworzony CentFalny Urząd Geo
logii) , w 1953 r. - ipr:zemY'słu torfowego (przekazanego do !resortu pr:re
mysłu dro'b:nego i rzemiosła), a w l!954 r. - przemysłu koksoWll11czego 
i gazowniczego (które zgodn1e z uchwałą Prezydium Rządu z 28 si·erpnia 
1954 r. zostały przekazane resortowi hutnktwa), urzędów górniczych (przy 
czym Wyższy u,rząd Górn1czy na mocy dekretu z 21 paździe11llika 1954 iI'. 

podpor'ządkowano bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów) oraz przemy
słu so'1nego (przekazanego resortowi przemysłu chemi=ego). W 1955 r. 
utworzono Cent.ralny Urząd Naftowy, który przejął sprawy przemysłu 
naftowego. Wo:bec odejścia z gestii MiI!1isterstwa Górnictwa !przemysłów 
niewęgllowych ministerstwo to na mO'cy dekretu z 18 kwietnia 19'55 r. 
przekształcOin-o w Ministerstwo Górnictwa Węglowego l. 

Ministrem górnictwa był od 1949 r. do 14 maja 119M r. Ryszard Nie
szporek, a następnie Piotr JarO'szewicz (pełniący jednocześnie :fiunkcję 

wice1p.remiera). 
Kopalnie węgla od l stycznia 1951 r. zostały przekształ.cone w przed

siębiorstwa państwowe, działające na zasadach rozrachUlllku gospodarcze
go. Łączył,o się to z decentra'lizacją księgowości, otwarciem dla kopalń 
rachunlków bankO'Wych i lpirzekazaniem śro.dków obrotowych ze zjed
noczeń na koparlnie. Natomiast zjedno.czenia stały się jednostkami 'budże
towymi, które koordynowały, nadzorrowały i 'kontrolowały pracę podleg
łych klYpalń 2. W zwią:z:ku z tym zmniejszomo znacznie personel zjedno
czeń, przenosząc z nich ,pracowników do ad:ministrarcji poszczególnych 
kopa<lń. Podział na zj,ednoczenia rejonowe nie uległ jednak od 1947 r. 

l Dwudziestolecie górnictwa w PolSce Ludowej, Warszawa 1964, s. 70-72; 
F r a nik: Przemysł węglowy w Polsce Ludowe;, s. 160 i run. 

2 F r a n k, jw., s. 241-249; J. O l s z e w s k i: Zmiany w strukturze organiza
cyjne; przemysłu węglowego, "Węgiel" 1950 nr 2, s. 1---4. 

8' 
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żadnym zmianOIm. Natomiast w ciągu całego omawianego ckresu mastę
powało coraz dalS2le ograniczalnie samodzieLności zwróWlIlO z}eidnoczeń, jaik 
i kopalń, a nawet ministerstwa wobec odgórnego ustalania przez Państwo
wą Komisję Planowania Gospodarczego coraz liczniejszych wytyc:zmych 
oraz wskaźników dotyczących wydobycia, zatrudnienia, ,planowanej wy
dajności, zużycia materiałów, płac, świa'dczeń socjalnych, ko\Sztów itd. 3 

Daleko idąca centralizacja zarządzania gospodarką narodową 'Powodowała 
wiele zjawisk ujemnych, była jednak w owym okresie częściowo uzasa·d
niona brakiem kadr obeznanych z prowadzen<iem gospodarki planowej. 

Poważne zmiany zaszly w zakresie organizacji jednostek pomocniczych 
przemysłu węglowego, które zostały wyodrębnione w osobne 'Przedsię
biorstwa i podporządkowane specjalnym centralnym zarządom. Najwięk
szym z nich był Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego, iktóremu 
podporządkowano przedsiębiorstwa budujące kopalnie. Utworzony for
malnie w grudniu 1949 r., rozpoczął on faiktycZillie dz,iałaLność mosną 

1950 r. Podlegały mu przedsiębiorstwa zajmujące się budową zakładów 
węglowych w róż.nych rejonach, przedsiębiorstwo montażowe oraz zakłady 
materiałów budowlwnych. Te ostatnie podporządkowano następnie odręb
nemu zarządowi, podlegającemu bezpośrednio ministerstwu. W~bec dal
szej rozbudowy agend wydzielono w 1955 r. z Centralnego Zarządu Bu
downictwa Górniczego 2 dalsze centralne zarządy, a mianowicie Centralny 
Zarząd Budowy Kopalń i Centralmy Zarząd Robót Górniczych oraz -
jako przedsiębiorstwa 'Podporządkowane bezpośrednio ministerstwu -
Przedsiębiorstwo Budowy Płytkich Kopalń Węgla Kamiennego (utworzo
ne w 1951 r.) i Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 4. 

Projektowanie nowych zakładów zostało oddzielone od wykomawstwa 
inwestycji. W związku z tym na bazie dawnego Biura BudowQanego Prze
mysłu Węglowego utworzono w 1950 r. Centralne Biuro Projektów 
Przemysłu Węglowego z tymczasową siedzibą w Świętochłowicach i z od
działami w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu, wydzielając do :nieg,o ko
mórki projektowe z przedsiębiorstw budowlamych i projektowo-illlontaw
wych 5. Centralne Biuro Projektów 'Przekształcono następnie w Za1rząd 

Biur Projektów, <któremu podporządkowano dawne oddziały jako samo
dzielne biura. 

Z Centrali Zlbytu WęgJla wydzielomo w 1951 r. Cerubrme Biuro Roz
liczeń Przemysłu Węglowego, zajmujące się ,prowadzeniem rozlliczeń fi
nansowych. Sprawy zaopatrzenia w materiały i sprzęt przejęły poszcze
gólne kopalnie, pozostała jednak nadal Centrala Zaopatrzenia Materiało
wego Przemysłu Węg.lowego, której funkcje ograniczono do zbiorczego 

3 F r a n k, jw., s. 275 i nn. 
, F r a n k, jw., s. 159 i nn.; Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 70-

-73. 
5 O l s z e w s ki, jw., s. 2-3 . 
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planowania :w:opatrzenia oraz do zaópaŁrywani:,.. zakładóW w niektóre 1lrtykuły deficytowe i imrportOlWane. Jej nazw" , zmieniono na Centralny 
Zarząd Zaopa'trzenia Materiałowo-'I1echniczn€\PJo. , . 

Dla kierowania rozwija'jącym się szylbkrJ prz ' . .ffilysłem maszyn ~orm-
G' czych czych utworzQlIlo w 1951 r. Centra'lny Zarz.-ąd Bt·.dowy Maszyn ouru 

z siedzibą w Bytorni'll. Później wY'odrębn.i'ono jeszcze Zarząd Przemysłu Sprzętu Ratunkowego. Ponadto od 1950 r. i .,'tniało Centralne Biur~ Ko~
strukcji Maszyn Górniczych jako :przed:siE" oiorstwo podległe bevposredJnlQ , 
ministrowi. 

W związku z trudnościami aprowI7 ..lł'cyjnymi zaczęto od 1952 r. or~a
nizować w resorcie górnictwa 'oddzi .a.ły zaopatrzenia ro'botniJc:zeg.o, ktore 
zajmowały się dodatkowym zaop' .. trywaniem pracowników przemysłu. 
węglowego w żywność i deflcytOY ,ą'€ arly'kiuły. Dla kierowania nimi utwó-: 
rzono ,pod kcmiec 1952 r. Centr .alJ.ny Zarząd Zaopa1:rzenia Robotniczego 6. 

Ponadto powołano w 1952 r .Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego 
(likwidując jednocześnie D epartamen1: Szkolenia ZawodowegQ w mini
sterstwie) oraz Zarząd T flzedsiębiorstw Geologicznych ('przeksz.tiiI'conY 
później w CentraJlny Z, .rząd Mie.r:niczo-Geol'ogi-czny, kt6remu podporząd
kowano również Prz~ .mębiiorstwo Miernidwa Górniczego). 

Główmy Instybut Paliw Natura1m.ych został w 1950 r. rozd:ziel10ny na 
3 i.rnstY'buty: Główr .y ImtY'burt Gó!I1nic'1Jwa, Główny Instytut Naftowy i Głów
ny Instyturt Tor' .owy. Dwa ostatnie z ni.ch przeszły później do innych re-
90rtów. Oprór ,z tego w zwiąZ'ku ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
mechaniza'cj ' ~ górnictwa ubworzono w 1951 r. odr~bny Instytut Mechani
za:cji Górr ',i'Ctwa, któremu podporządkowano ośrodek szkoleniowy w Zabrzu 7. 

SP-rawy ek8ploatacji pia,sku do podsadzki płynnej oraz budowy i eks
plo,~tacji kolei piaskowych powierzono utwoTZonemu w 1951 r. Przedsię
b.i:O.rstwu Materia<łów Podsadzkowych Przemysłu WęglowegQ 8. 

Podobne zmiany orgalllizacyjne za,chodziły również w innych resortach 
przemysłowych. Każ:da z nich znajdowała - przynajmniej formalnie -
uzasadnienie 'bądź to w coraz większym nasileni'll i komplikowaniu się 
prac wykonywanych ,przez dane przedsiębiorstwo lub zarząd ~dotyczyło 
to zwłaszcza tych jedll10stek o:\ganizacyjnych, które zajmowały 5ię nowy
mi inwestycjami), bądź też w fa'kde, że dane zagadnienie nabrało szcze
gólnej wagi, w związku z czym uważano za potrzelbne nadać wyższą rangę 
zajmującym się nim jednostkom organizaJcyjnym. W rezultarcie następo
wało jedll1ak coraz większe komplikowanie się struktury oI1ganizacyjnej 

• O. B r z o z o w s ki: Zmiany organizacyjne w resorcie górnictwa, "Gospodar _ ka Gór.n!ictwa" 1953 nr 5, s. 18-,21; W. W rób l e w s k i: Oddzialy zaopatrzenia. robotniczego w resorcie górnictwa, "Gospodarka Górnictwa" 1953 nr 12, s. 17-19. 
7 F r a n k, jw., s. 172-174. 
• Jw., s, 161-162. 
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resortów i wzrost biurokracji. Tak np. w 1950 r. Ministerstwu Górnictwa 
pcdlegalo 26 jednostek koordy;nująco-kontrolno-nadzarczych, którym pod
porządkowane były poszczególne przedsiębio.rstwa (w tym 11 zjednoczeń 
węglowych) 9. W 1955 r. Ministerstwu Górnictwa Węglowego, mimo 
znacznego ograniczenia zakresu jego działania w porównaniu z dawnym 
Ministerstwem Górnictwa, podlegało aż 36 jednostek, w tym 9 centralnych 
zarządów, 5 innych instytucji centralnych, 3 zarządy, 11 zjednoczeń, 

5 wydzielonych przedsiębiorstw oraz Rada Naukowo-Techni=a i 2 insty
tuty naukowe 10. Ten !przerost organizacyjny wyraźnie utrudniał pracę 
resor tu . 

• Jw., s. 166. 
10 Dw udziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 73. 



VIII. GOSPODARKA 

1. Charakterystyka ogóuna. Lata 1950-1<955 'były okresem 
szybkiej r07Jbudowy jpolekiego pr7lemysłu, zwłaszcza .ciężkiego I(hutnictwo, 
bUQpwa maszyn). Była ona dokonywana ze środków państwowych i pod 
ścisłym kierownictwem ·państwa, które w poprze'dll1im okresie pr7lejęło 

znaczną większość :i:.stniejący-ch zakładów przemysłowych oraz banki 
i tworzyło własny aparat dystrybucji, a pr7leiprowaoclzając w 195<0 r. wy
mianę walulty pozlbawilo elementy prywatnokapitalrstyczne większości na
gromadzonych w pierwszych lata.ch powojennych środków finansowych, 
ograniczając znaczmie ich możliwości oddziaływania na rynek. 

Rozbudowa przemysłu okazała się kosztowniejsza i ibardziejd1Jugo
trwała niż powojenna odbudowa zniszczeń. Nowe inwestycje wymagały 
ZIla·cznych nakładów finansowych, które pokrywano częściowo drogą emi
sji pieniędzy, tak że obieg ich wzrósł w okresie planu sześcimetnieg{) 
przeszło dwukrotnie. Sumy te nie zmajdowały dostateczmego pokrycia we 
wllTości'e proclJukcji .rynkowej, 00 lPociągaJło za sdbą da~ wzrost cen, 
chociaż wolniejszy niż w okresie popr7lednim. Szybkie zwiększanie zatrud
nienia w przemyśle przy nie dostatecznym wzroście produkcji rolnej spo
wodowaJ:o trudnooci ajprowizacyjne, talk że władZie ='l1!szone były przej
ściowo ,przywtrócić zaCipa.trzenie kartIkowe, a następni'e zmacznd.e podln[€Ść 
ceny artykułów żywnościowych (równoważąc to częściowo podWYŻJką 

płac). Nie nadążała za potrzebami .produkcja przemysłowych artykułów 
koo.sumpcyjny,ch, wdbec lPoświęoenia głóWlIlej uwagi !inwestycjom w prze
myśle ciężkim. W rezulta'cie nie osiągnięto zaplanowanego na lata 1950-
-1955 wzrostu stopy życiowej ludności. 

Trudności gospodarcze, które wystąpiły w okresie realizacji planu 
sześcioletniego, zostały spotęgowane przez dodal1Jkową rozbudowę prze
mysłu zbrojeniowego oraz przez błędy, wynikające z braku doświadczenia 
u kadry, zajmującej .się planowaniem. Błędy te !p{)il.egały m.in. na tym, 
że przyjmowano zbyt krótkie okresy budowy dla poszczególnych obiek
tów i rozpoczynano jednocześnie zlbyt wiele inwestycji, nie dysponując 
dostateczmymi środkami do ich terminowego ukończenia. Powodowało to 
poważne zakłócenia w całej gospodarce oraz wzrost kosztów. Wiele obiek
tów, które miały być ukończone w okresie planu sześcioletniego, oddano 
do eksploatacji dopiero w następnej pięciolatce. Ostatecznie osiągnięto za-
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sadniczy ce'l ,planu, jakiln było u'Przemysłowienie kraju, wystąpiły jedmak 
powa'żne dysproporcje między rozwojem tl'ó:imych gałęzi pradu.kcji. 

Węgiel 'był w ciąglu omawianego okresu, podo.bnie jak i w okI'esach 
poprzednich i następnych, głównym surowcem energety=ym w polskiej 
gospodarce, dostarczając ponad 92% zużywanej energii l. Oprócz tego sta
nowił surowiec do dalszej przeróbki chla niektórych gałęzi przemysłu, jak 

. Ryc. 16. Kopalnia "Ziemowit" w Lęd:z;inach, uruchomiona w 1952 r. Z albumu Po!
ski węgie! 

koksowniczy i chemiczmy. Wreszcie ekspo.rt węgla miał dostarczyć środ
ków na przywóz ma'szyn i urządzeń, nie2ibęd:nych do modernizacji i roz
budowy przemysłou. W związku z tym ustawa o planie s2ieścioletnim na
kazywała zwiększyć wydoby.cie węgla kamiennego do 1955 r. do 100 mln t, 
a węgla :brunatn~o - do 8,4 m:ln t. W tym celu miano wybudować 11 no
wych ko.pail.ń węgla kamiennego, uruchomić 36 nowy,ch ,poziomów w sta
ry;ch kopalniach i rozbUJdować kopalnie węgla br,unatnego w rejonie Ko
nina. Ponadto miała .nastąpić mechanizacja rurabiania i załadunku, zwięk
szenie stopnia Eilektryfikacji kopa'lń i rozbudowa sortowni i płuczek. Wy
dajność ogólną w kopalIDiach węgla kamiennego zamierzano do 1955 r. 
zwiększyć d~ 1700 kg na pracownika i dniówkę 2. 

l E. R y c h l e w s 'k i: Ko:n.k:urencia ropy i węgla, WarlSzawa 1966, s. 184. 
, P!an sześcioletni, Warszawa 1950, s. 104-105. 
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W ,praktyce produkcja węgla kształtowała się w latach planu sześcio
letniego następująco (w tys. t): 

rok węgiel kamienny węgiel brunatny 

1950 78001 483u 
1951 82000 4899 
1952 1M 440 507,6 
1953 88719 5633 
H/54 f.n 619 5909 
1955 94476 6045 

Przy tym częsc produkcji węgla kamiennego stanowiły stare muły 
z dawnych hałd; zaczęto je eksploatować w 1952 r., a w latach 19154,-1955 
gospodarka narodowa uzyskiwała z tego źródła rocmie około 1,5 mln t 
paliwa, dającego się zastosować w niektórych rddzajach pa!lenisk. Wydo
bycie z kopalń węgla kamiennego wynosiło w 1955 r . tylko 93 mln t . Nie 
osiągnięto więc produkCji założonej w planie sześcioletnim; również wy
dajność pracy wykazywała w porównamiu z 1949 r. nie wzrost, lecz spa
dek. Brzyczyny miewy'konania planu tkwiły w zbyt Qptymis<ty=ej ocenie 
możliwości !przemystu węg;lowego i nie!docenianiu przeszkód, które wy
stąpiły w toku realizacji planu, w trudnościach kadrowych oraz w mie
wykonaniu ,planu inwestycji. Inwestycje te pod wz;g\l.ędem rzeczowym zo
stały zrealizowane tylko wokoło 60% 3. Wydobycie węgla kamiennego 
wzrosło wprawdzie o 26%, a wydobycie węgla bruma'roego o 30% w porów
naniu z 1949 r., wzrost tem osiągnięto jednak głównie przez zwiększanie 
zatrudnienia (m.in. zatrudnienie znacznej lictby pracowników skoszaro
wanych), stosowanie pracy w niedziele i święta, a nawet przedłużenie 
dnia pracy w kdpa,]niach węgla kamiennego. 

Już pierwotne założenia planu sześcialetniego przyjmowały dla gór
nictwa węglowego wolniejsze tempo wzrostu miż cliła innych gałęzi prze
mysłu. Wobec niewykonania planu dysproporcja ta pogłębila się. Podczas 
gdy produkcja całego polskiego przemysłu wzrosła w latach 1949-1955 
o 185%, wydobycie węgla kamiennego zwiększyło się tylko o 27,5% 4. 

Opó:imienie rozwoju bazy !Surowcowej i paliwowej dla przemysłu było 
omawiane na IX Plenum KC PZPR we wrześniu 1953 r. oraz ma li Zjeź
dzie PZPR w marcu 1954 r. Podjęte wówczas kroki przyczyniły się do 
poprawy zaopatrzenia materiałowego górnictwa w ostatnich latach planu 
sześcioletniego, obniżono również pieJ'wotny plam wydobycia. Nieosiąg
nięcie zamierzanej produkcji węgJ.a zmusiło władze do zna=eg'o ograni
czenia eksportu. 

3 T. M u s z k i e t: Kierunki obniżenia kosztów inwestycji w górnictwie węglo
wym, "Gospodarka Planowa" 1956 nr 11, s. 12. 

• W. P. M a k s a k o w s kij: U golnaja promysz!ennost' jewropie;skicn stra.n na
rodnoj diemokratii, Moskwa 1958, s. 72. 
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Przecię'tny 'koszt własny 1 t węgla kamiennego wzrósł w latach 1950-
-195,5 mniej więcej dwukrotnie: z 62,14 zł do 120,3-9 zł 5. Łączyło się to 
ze wzrostem pła.c nominalnych oraz ze wzrostem 'Cen niektórych ma te
riałów zoużywanych w górni'Ctwie. Ceny zbytu, ustalone w latach 1950-
-1951, wymosi'jy dla węgla energetycznego od 80 zł {kęsy i kostka kla
SY, I) do 10,50 zł (przelrosty) za 1 t, dla węgla opa-łowego (grube sorty
menty) - 9.6 zł za 1 t. Wobec wzrostu kosztów podwyższono w 1953 r. 
cenę węgla opałowego do 300 zł za t (obniżając ją następnie do 270 zł, 

a w 1955 T. do 250 zł), cena węgla energetycznego dla przemysłu została 
j€dnak potdniesiona tyJko o killikanafJcie procant (od 93 zł do 13 zł za t). 
W nieco większym stopniu wzrosła cena węgla gazowo-koksownkzego d'la 
przemysłu I(z 54-88 zł do 105-140 zł za t) 6. W re.1Jultacie przeciętne 
ceny uzyskiwane za 1 t węgla kamie=ego i koszty własne kształtowały 
się w poszczególnych 'laiach następująco (w zł) 7: 

rok cena sprzedaży kos:zJt własny 
1951 56,84 66,22 
1952 57,21 73,81 
1953 103,28 102,41 
1954 97,1,2 111,06 
1955 92,98 120,39 

Ceny płacone kopa,lniom były jeszcze niższe, potrącano oowiem kosz
ty dystry'bucji. 

Należy podkreślić, że znacznie wyższe ceny uzyskiwano w eksporc1e. 
Rrzeciętny utarg za 1 t wyekspOI"towaiIlego węgJa wymosił: 

w 1950 r. - 10,50 dolarów 
1951 r. 16,08 

" 1952 r. - 15,77 

w 1953 r. - 14,50 dolarów 
1954 r. - 14,33 

" 1955 r. - 16,08 

Sumy te, uzyskiwane przez handel zagraniczny, nie miały jednak bez
pośredniego wpływu na gospodarkę kopaJń. 

Ponieważ .przeciętne ceny kształtowały się poniżej kosztów własnych, 
kopa.lnie otrzymywały ze skarbu .państwa dotacje, który-ch łączna wyso
kość wynosiła pod kOtThiec sześciolecia pau-ę miliardów zł rocznie. W ten 
sposób podobnie jak w okresie poprzednim wyrównywano straty wyni
kające ze ZJbY't niskich cen węgla. Taki sysiem ograniczał jednak możli
wości finansowe przemysłu węglowego, co odbijało się zwłaszcza na na
kłada·ch iiIlwestycyjnych. 

5 ATchiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 726 (vademecum g6rnkze). 
6 Z e m b o k; Ceny węgla kamiennego w Polsce w latach 1945-1959, s. 43-44 

i 64-65. 
7 Przeciętne ceny według danych Centra1nego Biura Rozliczeń Przemysłu Wę

glowego; koszt własny według ZG ZZG 726. 
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Wysokość wydatków na nowe inwestycje w przemyśle węglowym 

w latach 1950----1955 (w cenach z 1955 r.) obliczano na około 12 mld zł, 

z czego około 10 mld zł przypadało na kopalnie węgJa kamiennego 8. Wy
nosiło to około 19 zł na 1 t wydobycia. Była to suma większa Illiż w okresie 
poprzednim, a także większa niż w latach międzywojennych, okazała się 
jednak niedostateczna w stoSUJIlku do istniejących potrzeb. Na niewyko
nanie planu iIllwes1:ycyjnego wpłynęły ponadto takie czynniki, jak brak 

Ryc. 17. Kopalnia "Julian" w Piekarach Sląskich, uruchomiona w 1954 r . Fot. 
J. Makal 

przedsiębiorstw wykonawczych o dostatecznym potencjale przerobowym 
(tworzono je dopiero w toku realizowania planu), zmiany cen materiałów, 
maszyn i urządzeń, które powodowały dezaktualizację opracowanych kosz
torysów, niewystarczające zaopatrzenie materiałowo-techniczne oraz błę
dy w 'projektowaniu nowych kopalń, wynikające często oZ bralJru doświad
czeń w tym zakresie 9. 

2. Z a o p a t r z e n i e. Wobec normalizacji stosunków i odbudowania
zakładów zniszczonych w czasie wojny, a następnie dalszej rozbudowy 
różnych gałęzi przemysłu produkcja potrzebnych dla górnictwa węglo-

• M u s z k i e t: Kierunk i obniżenia kosztów inwestycji w przemyśle węglowym, 

s. 12 ; Rola węgla w gospodarce Polski Ludowej, "Przegląd Górniczy" 1957, s. 170. 
Natomiast M. Różański (Inwestycje przemysłu węglowego w piętnastoleciu. "Prze
gląd Górn iczy" 1960, s. 159-160) obliczał wartość inwestycji na 17,2 mld zł w ce-· 
nach z 1959 r., z czego 14,3 mld zł przypadało na węgiel kamienny. 

• M u s z k i e t, jw., s. 12-14; Róż a ń s k i, jw., s. 159-160. 
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wego materiałów znacznie wzrosła w porównaniu z okresem poprzednim, 
'Co spowodowało złagodzerue trudności zaopatrzeniowych. W,zrost wydo
bycia węgla łączył się jednak ze zwiększeniem zapotrzebowania na ma
teriały i sprzęt, a jednocześnie lIla wiele artykułów potrzebnych górnictwu 
wzrastało zapotrzebowanie również ze strony innych branż w związku 
z prowadzonymi inwestycjami. W tych warlllIlkach dostawy niektórych 
materiałów, zwłaszcza wyrobów statlowych, były niedostateczne i popra
wiły się dopiero po'd koniec sześciolecia. Świadczy o tym lIlastępujące 
zestawienie dotyczące ogólnego 2Jużycia wyrobów walcowanych, .rur, sta
lowej obudowy, hn i kabli w przemyśle węgla kamiennego i brunatnego: 
(a - wyroby wakowane w tys. t , b - rury w tys. t, c - obudowa stalowa 
w tys. t, d - limy eta'lowe w tys. t, e - kable e1ekroenergety'Czne w km) 

rok: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

a 33,7 25,1 30,7 31,8 43,4 54,7 
ib 14,8 11,4 9,4 14,0 18,1 22,9 
c 41,7 38,4 39,4 46,9 53,0 66,5 
d 5.4 4,7 4,0 3,8 4,2 4,6 
e 410 3,95 503 435 602 706 

Również tabor wozów do przewozu urobku w kopaQniach węgla ka
mielIlTIego zmalał w lata,ch 1950-1952 z 200 tys. do 193 tys. sz1mk i do
piero w 1955 r. wzrósł do 228 tys. sztuk. 

Bardziej równomiernie wzrastały dostawy taśm przenośnikowych, 

materiałów wybuchowych, drewna oraz piasku i tkaniny podsadzkowej. 
W przeliczeniu na 1000 t wydobycia zużycie wielu materiałów w ko

palniach węgla kamieTIlIlego wzrosł'O, co było spowodowane pogorszeniem 
się warunków geologicZ/Ilych (eksploatowanie cieńszych i bardziej zanie
czyszczonych pokładów), wydłużeniem się dróg transportowych oraz 
zwiększonym stosowaniem podsadZ1ki płynnej. Tak np. zużycie drewna 
na 1000 t wydobycia zwiększyło się w latach 1950-1955 z 23,0 na 26,2 m 3 

mimo większego stosowania obudowy staJowej (wzrost zużycia z 725 na 
774 kg), zużycie materiałów wybuchowych wzrosło w tym okresie ze 
196 na 265 !kg, zużycie <taśm gumowych (w latach 1951-1955) - z 31,5 
na 40,1 kg 10. Łą=e koszty materiałowe na 1 t wydolbycia wzrosły w la
tach 1952-1955 z 12,2.2 Z1ł na 16,79 zł, czyli o 33% 11. Udział kosztów mate
riałowych w ogólnych kosztach produkcji zmailał }ednak w latach 1948-
-1955 z 26,8% na 14% (w układzie rodzajowym), ponieważ ceny mate
riałów wzrastały wo1niej niż płace. W kopa1niach węgla bmnatnego zu
życie wyrobów walcowanych i rur na 1000 t wydobycia zwiększyło się 

10 Statystyka przemys/u węglowego w Polsce za lata 1948-1960 oraz A. B r a
d e c'k i : Perspektywy obniżenia kosztów materia/owych w przemyśle węglowym, 

Katowice 1961, s. 23-24, 61, 81. 
11 B r a d e c k i, jw., s. 139. 
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w okresie 1950-1955 z 215 kg na 417 kg, natomiast zużycie drewna mimo 
dalszego rozwoju górnictwa odkrywkowego zmalało tylko nieznacznie -
z 3,7 m 3 na 3,6 m 3. 

Bardzo duże znaczenie dla poprawy wyposażenia pnemysłu węglowe
go miał rozwój własnych źródeł zaopatrzenia, do których należy zaliczyć 
przede wszystkim fabryki maszyn górniczych, wytwórnie sprzętu (zakłady 
gumowe, fa'bryki lamp górniczych), zakłady materiałów budowlanych 
i przedsiębiorstwo materia,łów podsadzkow)"Ch. Produkcja zakładów pod
ległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Maszyn Górniczych wzrosła 
w ciągu omawianego okresu przeszło dwukrotnie - z 58 tys. t do 130 tys. t, 
w tym produkcja maszyn i urządzeń wiertniczych - z 1,8 tys. t do 3 tys. t. 
maszyn i urządzeń górniczych - z 38 tys. t do 87 tys. t, wozów kopalnia
nych - z 25,7 tys. do 43,5 tys. sztuk. Zaczęto wytwarzać niektóre nowe 
typy maszyn, jak np. kombajny, ładowarki, wentylatory główne, nowe 
rodzaje wrębiarek, wentylatorów lutniowych, urządzenia >do wierceń po
szukiwawczych na glębokościach od 800 do 1200 m. Od 1955 .r. przemysł 
maszyn górniczych nie tylko zaspokajał potrzeby krajowe, lecz nawet 
rozpoczął eksport swoich wyrobów (przy czym jeooak importowano na- • 
dal nie\k!tóre nowe typy maszyn i u.rządzeń). W tym samym raku ptrZ)'\Stą
piono również do generaJ.nej modernizacji wytwarzanych artykułów 12. 

Wzrostowi produkCji maszyn towarzyszyło blisko sześciokrotne zwiększe
nie produkcji części zaan.iennych - z 630 t w 1950 r. do 3090 t w 1955 r. 
Lic:z:ba napraw różnego rodzaju maszyn (wrębiarek, ładowarek, napędów 
do przenośników, kołowrotów itd.) wykonywanych przez Zakłady Na
prawcze Przemysłu Węglowego wzrosła od kilkJU do kilkunastu razy 13. 

W Zakładach Gumowych Górnictwa wytwó.rczość dołowych taśm prze
nośnikowych zwiększyła się w latach 1950-1955 niemal trzykrotni'!! (ze 
163,5 km do 458,8 km); produkcja artykułów gumowych formowych wzro
sła w tym czasie z 25 t do 45 t, a ilość regenerowanych taśm pr:.ren"OŚniko
wych - z 70,5 km do 166,4 km. W Zakładach Materiałów Budowlanych 
Przemysłu Węglowego produkcja cegieł zwiększyła się ze 157 na 191 mln 
sztuk, gliny przybitkowej - z 24 tys. t na 39 tys. t, pyłu wapiennego -
z 2 tys. t na 40 tys. t, prefa'brykatów - z 1,1 tys. m 3 na 8,3 tys. m3 

rocznie 14. Wzrosła .również znacznie moc przero'bowa przedsię'biorstw wy
konujących inwesty1cje górnicze. W ten sposób rozwinęły się w resorcie 
górnictwa różnego rodzaju branże pomocnicze, przy czym tem;po ich 
wzrostu było znacznie szybsze od wzrostu mocy produkcyjnej samych 
kopalń. Umożliwiło to uniezależnienie polskiego górnictwa od dostaw za-

l.:! J. Swieroniak: Przemysł budowy maszyn i urządzeń górniczych. w piętna

stoleciu, "Przegląd górniczy" 1960, s. 156. 
"Bradecki, jw., s. 97-98; K. Kolebski: Zakłady Naprawcze Przemysłu 

węglowego u progu plcunu pięcioletniego, "Gospodarka Górnictwa" 1956, s. 180-182 . 
.. Dwudziestolecie górnictwa w PoLsce Ludowej, s. 468-470. 
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granicznych, a w na'stępny,ch okresach - rówmez rozwlnlęcie eksportu 
maszyn i lurządzeń .górniczych oraz podejmowa.nie inwestycji górniczych 
za gralIlicą. 

3. Z II> y t w ę g l a. Łączna produkcja węgla kamiennego wyniosła 
w ciągu omawialIlego o.kresu 519 mln t. Dostawy węgla kamiennego i bry
kietów wynooiły 524 mln t 15, Z czego zużyto na ·cele wytwórcze 243,5 mln 
ton (46,5%, w tytm. 61,7 mln t, czyli 11,8% na pIZ'eróbłkę chelmicZlllą), na 
koleja.ch - 48 mm t (9,2%), na o.pał - 53 mln t (10,1%), wyidano na de
putaty 29 mln t (5,6%), wyekspor.bowaJlo 150 mln t (28,6%). Stl'>u.ktura 
zbytu na początku i na koń·eu omawianego okreSl\l kształtowała się 
(w tys. t) 16: 

r·ok: 1950 1955 
dootawy lIla spożycie krajowe 52 365 (66,3%) 71220 (74,6%) 
w tym: na ceIe wytwórcze 32000 (40,5%) 48350 (50,7%) 

dla Ministerstwa Kolei 6 875 (8,7%) 9 080 (9,5%) 
na cele opałowe i de-
putaty 13490 (17%) 1379·0 (14,4%) 

eksport 26,605 (3:3,7%) 24 23'0 ,(25,4%) 

razem 7.8 970 (100%) 95 4510 (100%) 

Wzrost zużycia na cele wytwórcze łączył się z rozbudową przemysłu. 
Zwiększenie zll!Życia przez kolej spowodowane było zarówno wzrostem 
przewozów kolejowych, jak i spaIa.niem w parowozach gorszy;ch rorty
mentów. Zużycie na ·cele -opał,owe w przeliczeniJu na 1 mieszkańca było 
zna=ie wyższe niż w Jata,ch międzywojennych, zmiany !te jednak łączyły 
się z ogólnymi zmianami w strukturze ekonomicznej kraju, wzrostem sto
py życiowej [ludności, rozbudową sieci dystrybucyjnej węgla, wzrostem 
Ik:11by pracowników otrzymujących deputaty węglowe oraz ze z.mniej
szeniem się zasdbów drewna opatQlWego 17. W okresie plan.u sześciolertniego 
zbyt węgla opałowego niezwiększyił się, a w .przeliczeniu na 1 miesz
kańca nawet zmaJał (wobec wzrostu licz'by ludności), co spowodowało 
trudności opałowe w niektórych rejonach kraju, zwłaszcza na wsiach. 
Zwiększone zapotrzebowanie na węgiel w kraju i niewykonanie zadań 
produkcyjJlych wyZlllaczonych w pianie sześcioletnim spowodowały spa
dek eksportu wę.gla. 

15 Różnica 5 mln t pochodz;i z podWÓjnego liczenia węgla zużytego na produkcję brykietów i samych brykietów oraz węgla branego ze zwałów i pozostającego na 
zwałach na kOdliec roku. 

16 L A P t: Sytuacja węglowa na przełomie r. 1956/57, "Gospodarka Węglem" 
1956 nr 12, s. 261-262. 

17 J. W i n d i s c h: Zagadnienia węgla i koksu dla celów opalowych w Polsce, 
"Gospodarka Węglem" 1953, s. 93. 
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Jakość wyddbywanego węgla uległa w ciągu sześciolecia pogo..rszeniu. 
Mianowicie wypad sortymentów grubych w węglu energetycznym zmalał 
z 36,8 do 33,3%, wzrosło zanieczyszczenie urobku, zwiększył się także 
udział tzw. sortymentów połączonych. Było to. spowo.dowa.ne zarówno 
przyczynami górniczymi, do których zalicza.no .po.djęcie eksploatacji gor
szych pokładów (cieńszych, bardziej za.nieczyszczonych, niekiedy rozluź
nionych), wzrost udziału mechanicznego urabiania, wydlłużenie dróg 
transportowych oraz zwiększone stosowanie p:rzenośruilkćyw taśmo.wych 

i skipów (wpływało to na ro.zdro.bnienie urobku), jak i złym stanem urzą
dzeń do przeróbki mechaJlicznej (niedo.state=a rozbudowa sortowni 
i płuczek, brak urządzeń do wzbogacania urobku) 18. Jednocześnie szybko. 
wzrastało zapotr2lebowarrlle na węgiel. W tych waTUn1ka,ch sprarwą szcze
gólnie ważną stało się jak najdepsze wyko.rzystanie węgla, a zwłaszcza 

zwiększenie stosowania d.robnych sortymentów, przerostów oraz mułów 
węg,lowych ,(które niegdyś wyrzucaJl'o Illa hałdy). 

Uchwała Prezydium Rządu z 8 listopada 1950 r . w sprawie właściwej 
go.spodarki węglem zwróciła uwagę na występujące w tym zakresie nie
dociągnięcia, m.in. brak o.dpowiedniej klasyfikacji węgla, używanie nie
właściwych Mas i sortyl!Il.eIlltów do cedów techniCZlllych i qpał:owych, nie
należytą dbsługę kotłów i palenisk, llliestaraJllle magazynowanie węgla, 
brak norm technicznych lub wskażników zuźycia węgla w przemyśle oraz 
norm opałowych . Wykonując postanowienia tej uchwały wprowadzono 
od 1 lipca 1951 r. nową polskąk.lasyfikację węgli kamiennych, ustalającą 
sOl'tyme.nty, typy i klasy węgli. Posłużyła OIlla jako podstawa pTZy usta
laniu norm ZiUŻycia paliwa. Ukazały się również zarządzenia Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego. w sprawie bilansu paliwa. JesU!ze 
wcześniej, bo już w marcu 1951 r. Centrala Zbytu Węgla rozpoczęła per
traktacje z energetyką na temat spalania mułu węglo.wego. W kwietniu 
1951 r. załoga elektrowni "Szombierki" wezwała zaldady przemysłowe 
do współzawod.nictwa i wyrrlla.ny dOO'wiadczeń w zakresie ITacjonalnej go
spodar1k:i węglem. Zwróoono. również uwagę na abI1'iżenie ,zużycia węgla 

na kolejach i sp a/lanie w parowozach gorszych sortymentów. Akcjom tym 
towarzyszy:ła kam.pam!ia prasowa, w ktÓTej poclikIreśla.no potrzebę stoso
wania niższych gatunków węgla w zakładach przemysłowych, obniżenia 
norm zużycia, racjonam.ego Składowania węgla, odłporwieldrnego. &"nko.lelllia 
palaczy oraz wzywano do podejmowania zobowiązań dotyczących owczę

dzania paliwa 19. Zachętą do stosowania gorszych sortymentów było ['ów
nież wyznaczenie na nie znacznie niższych cen niż lI1a sortymenty grube: 

18 B. D ą b c z a k: Zagadnienie sortymentów w węgLu energetycznym na tLe pro
dukcji w Latach 1950 do 1955, "Gospodarka Węglem" 1957, s . 21-25 . 

• 9 I. A P t: Rozwój gospodarki węgLem w Potsce Ludowej, "Gospodarka Węglem" 
1954, s. 173-181; J. C z o b e r: Watka o właściwą i racjonaLną gospodarkę węgLem 
na tle kampanii prasowych ostatnich Lat, jw., s. 203-207. 
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np. 1 t prze.rostów kosztowała 7.-8 razy mniej, a 1 t mułu 6-9 razy mniej 
niż 1 t kęsów aU!b kostki. 

RezU!ltatem tych starań było obniżemie Zlużycia grubych sortymentów 
przez przemysł w lata'ch 1195,0,-----'19'5'5 z 8,4 do 6,1%, a na kolejach z 63,8 
do 32,9% zoo JednoC'ZeśrlJ~e wzrastało prooem.towo ZUlŻyc'i>e 'sorlymemtów 
drobny.ch oraz mułu i przerostów. W przemyśle zUJŻycie mułu i przerostów 
wzrosło w latach 1949-195.3 z 5,7 do 9,5%; na k;olejach, które w 1949 ir. 

nie zużywały wca'le te:go rodzaju paliwa, w 1953 r. muł (stOSOWaJlly jako 
domieszka do węgla peŁnowartościowego) stanowił w 1953 r. 4,8%, a prze
rosty - 0,8% spalonego węgla {w liczbach absolutnych wy;nosił'O to 392 
tys. t mułu i 67 tys. t przer,ostów). Należy ,przy tym podkreślić, że do 
1950 r. gló\Wlym O'dbiorcą mułu i przerostów był sam przemysł wę'gl'Owy 

oraz eilektrownie przy kopa'lnia'ch; inne gałęzie przemysłu zużyły w 1949 r. 
tylko 4 tys. t mułu i 23 tys. t przerostów. Od 19'51 r. zaczęto wprowadzać 
muł węglowy jako pa'liwo również w pozostałych elektrowniach, a póź
niej ta1s:że w ,cementOWUlia'ch i cegielniach. W związku z tym poza mułami 
z bieżąClej produkcji za'częto wy>korzystywać rów,rn,eż hałdy tego paHwa, 
nagJromadrzone :przy kO(pahnia,ch w wbiegłych d'z~esięciol1ecia'Cih. W 1953 r. 
zakłady przemysłowe poza przemysłem węglowym zużyły już 1132 tys. t 
mułu i 450 ty:s. t prZeTOIstów 21. ŁąC7Jne mżycie mwpu węg,low~go wzrosło 

w latach 1950-1955 z 459 tys. t d'O 1858 tys. t. 
Osiąg-rrięto :rówmeż pewne rezultaty w zakresi'e 'Obn.iżenia zużycia wę

gQa na jednostikę ,prdd'likicji. Mianow1cie wynosiło QIlO na wytworzeni,e n. 

w 1949 r. w 195,5 r. 
1 t stalli 278 kig 273 kg 
1 ~Wh emerg·ii elektryC'Znej 0,990 kg '0,803 kg 
1 t celul'Ozy 1,41 t '1,24 t 
1 t ipapiel'u 1,45 t 1,122 t 
1000 sztuk cegły pal'Onej 328 'kg 37,6 kg · 
1 t cementu - klinkieru :184 kg 373 kg 
1 t przero'bu buraków ,cukrowych 10,9 kg 9,5 kg 
1 t szkła 1,403 t /1,205 t 
1 t wapna palonego 248 kg 244 kg 

Na kolejach .zużyde węgua .zmniejszyło się w uata,ch 1950-1955 z 56 kg 
na 48 kg na 1 tys . tonokiJlometrów brutto 23. Również w samym resorcie 

20 Z, S'k u l i c h: Gospodarka sortymentami węgla grubego energetycznego (p~o
miennego) w latach 1950-1955/56, "Gospodarka Węglem" 1957, S. 86, 

21 Apt: Rozwój gospodarki węglem w Polsce Ludowej, jw., S. 179; J. Stachoń: 
Dwudziestopięciolecie dzia~alności Centrali Zbytu Węgla "Przegląd Górniczy" 1970, 
S. ::155. 

22 1. A P t; E. R o s e, R. S t a s z e w s.k i: Rola węgla w gospodarce Polski Lu_ 

dowej, "Gospodarka Węglem" 1957, S. 6l. 
23 1. A P t, W. O l c z a k o w s ki, K, W rób e l : Podstawowe zagadnienia gospo

darki węglem w PolSCe, "Gospodarka Węglem" 1957, s. 27. 

9 Historia górn1ctwa w~glowego 
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górnictwa dzięki podjętym krokom (szkolenie palaczy kotłowych, wpro
wadzemie technicznych .norm zużycia paliwa, premiowanie za oszczędność 
węgla) udało się zmniejszyć zużycie węgla w ciągu sześciolecia z 40,6 kg 
na 32,87 kg na 1 t wydobycia 24. Rezultaty te były jednak stosunkowo nie
wielkie w porównaniu z tymi, jakie osiągano w przodujących up.rzemy
słowionych krajach świata (ZSRR, USA, NRF), gdyż przestarzałe urzą
dzenia w zakładach zużywających węgiel (zwłaszcza kotły parowe) były 
mało wydajne i u.niemożliwiały uzyskanie większej oszczędności paH
wa 25. Przy tym stoswnk:owo niska cena węgla powodowała, że konsu
menci nie kwapili się do instalowania nowych, bardziej oszczędnych 

urządzeń. 

Odrębny problem stanowiła sprawa węgla koksującego. Wydobycie 
jego wzrastało wolniej niż wydobycie węgla e.nergetycznego, podczas gdy 
zużycie węgla na produkcję koksu zwiększyło się w latach 1949-1955 
o przeszło 70% - z 6880 tys. t na 11 930 tys. t 26. Rosnące potrzeby prze
mysłu koksoWll1iczego i chemicznego 'były z trudem zaspokajane przez 
górnictwo, tak że już w okresie rea,lizowania planu sześcioletniego .poja
wiały się pierwsze projekty budowy nowych kopalń w rejonie rybnkkim, 
gdzie z.najdują się obfite zasoby węgla gazowo-koksowego 27. 

Mimo pewnej poprawy gospodarki węglem, jaka nastąpiła w okresie 
realizowania planu sześcioletniego, na III Kongresie I:nżynierów i Tech
ników Polskich, który odbył się w lutym 1957 r., podkJreślano, że "użytko
wanie paliw sta'łych cechuje u nas prymitywizm", zwracając uwagę, że 
tylko kilkanaście procent wydobytego w 1955 r. węgla poddano. prze
róbce chemic~nrtj (koksowam1,e, półkoksowanie, ~gaZiowall1ie cilŚnieniowe), 

podczas gdy w innych krajach (Czechosłowacja, NRD, Francja) procent 
ten był ZJl1acznie wyższy 28. 

Eksport węgla kamiennego kształtował się w ciągu omawianego okresu 
następująco: 

2< K. W rób e l: Program oszczędności paliw w przemyśle węglowym w planie 
pięcioletnim, "Gospodarka Węglem" 1956, s. 62-67. 

25 L. N e h r e b e c k i: Wiek kotłów i turbin zainstalowanych w Zagłębiu Wę

gLowym i wpływ jego na spożycie węgla przez przemysł, "Gospodarka Węglem" 
1954, s. 268-271. 

" A P t, R o s e, S t a s z e w s k i: Rola węgLa w gospodarce Polski Ludowej, 
jw., s. 61. 

27 A . S i e r a d z k i: Problemy kształtowania okręgu górniczego, "Przegląd Gór
niczy" 1965, s. 257. 

28 A. Kowalski, J. Korytkowski, T. LaJldau: Podstawowe surowce 
i tworzywa, III Kongres Inżynierów i Techników Polskich, t. II, Warszawa 1958, 

s. 255. 
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rok w t w procentach produkcji 
1950 ,26 5.69 34% 
1951 25912 32% 
1952 24478 29% 
1953 23985 27% 
1954 124113 26% 
1955 24146 26% 

Głównym importerem polskiego węgla był nadal ZSRR, któ.ry naby
waJl okol.o 8 mln t roc:z.nie. Eksport do ZSRR stanowił w 1.9150 r. 29'%, 
w 1955 r. 34%, a w 1954 ·r. nawe>t 37% elk:sportu. Na dalszych miejscach 
znajdowały się Czechosłowacja i NRD, które importowały po 3-4 mln t 
rocznie. Do tych 3 krajów łącznie Polska eksportowała w 1950 r. 60%, 
a w 1955 r. nawet 65% wywożoneg·o węg,la . Węgry importowały rocznie po 
200-600 tys. t, do inny,ch krajów obozu oo.cjalistycznego wywożono tylko 
nieznaczne ilości. Eksport do krajów ka,pitalistycznych zmalal w latach 
1950-1955 z 11 204 tys. t (42,2% eksportu) do 7857 tys. t. (3,2,7% eksportu) , 
przy czym w 1954 r. spadł do najni:ższego w calym sześcioleciu poziomu -
6749 tys. t .(27,8%) 29 . Zmniejszył się zwłaszcza wywóz do państw skandy
nawski,ch (do Szwecji z 2618 tys. t ·do 889 tys. t, do Danii z 1654 tys. t do 
515 tys. t, do Norwe'gii. z 468 tys. t do 7 tys. t) oraz do Wło.ch (z 1244 tys. t 
do 120 tys. t). Spadek eksporbu do krajów ka,pitalisty,cznych był spowo
dowany ograniczeniem stosunIków handlowych między Majami kapita
listycznymi a socjalistyczmymi w okresie "zimnej wojny", konkurencją 
ze st.rony węgla eksportowanego przez Stany Zjednoczone oraz faktem, 
że Polska musiała zmniejszyć swój eksport wobec szybkiego wzrostu za
potrzebowania na węgiel wewnątrz ·kraju. 

Z,byt węgil.a brunatnego kształtował się następująco (w tys. t): 

w kraju eksport 
1950 '1038 .3803 
1951 1076 3815 
1952 ,10W i4 054 
1953 1450 4171 
1954 1482 4439 
1955 1945 4096 

Większość węgla brunatnego zużywanego w kraju przeznaczana była 
na produkcję brykie>tów oraz na wytwarzanie energii elek,t.rycznej w elek
tro.wnia,ch przy kopa'1niach. Sprzedaż ni€ przerobionego węgla dla drob
ny,ch odbiorców (głównie na cele opałowe) wzrosła w latach 1950-1955 
z 16 tys. t do 465 tys. t, ta ostatnia ilość stanowiła jednak tylko 24% zuży
cia krajow€lg'o. K.rajowa ,prod'Ulkcja bryki,e1;ów z węgla brunatnego (,prze-

" L. B i e ń k o w s k i, M. M i e r z e j e w s k a: Rozwój i perspektywy polskiego 
eksportu węgla, "Gospodarka Planowa" 1963 nr 3, s. 12. 

9' 
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znaczanych głównie na opał) wzrosJa w okresie planu sześcioletniego nie
znacznie - ze 165 tys. t na 185 tys. t. 

Eksport węgla 'briunatrlego, stanowiący w 1950 r. 718%, a w 1955 r. 68% 
zbytu, skierowany byJ wyłącznie do NRD; był to węgieł z kopailni "Tu
rów", wysyJa,ny do zakładów w Hirschfelde. 

Łączna wartość ekspol'tu węgla kamiennego i brunatnego w lata.ch 
1950--1955 wynosiła 2 176 440 tys. dolarów 30. Stanowiło, to ponad 40% 
sum uzyskanych w tym okresie za eksportowame z Polski towary. 

W związku ,z przekształceniem kopalń w !przedsiębiorstwa państwowe 
od 1951 r. sprzedawały one węgiel na własny rachunek po obowiązują
cych w danym okresie cenach zbytu. Centrala Zbytu Węgla zajmowała się 
jednak nadal planowaniem z'bytu i dystrybucją, wystawiając zlecenia, na 
podstawie których kopalInie dokonywały sprzedaży. Ponadto od 1952 r. 
na podstawie zarządzenia przewodniczącego Państwowej Komisji PJano~ 
wania Gospodarczego została ona upowa:iniona do kontroli całej gospo
darki paliwem. Inkasowanie należności za węgiel i rozliczanie dostaw 
z kopalniami i odbiorcami lIlależało do Centralnego Biura Rozliczeń Prze
mysłu Węglowego, za pośrednictwem którego kopalnie otrzymywały rów
nież dopJaty do sprzedanego węgla. Detaliczną sprzedaż węgla dIla Juiclnoś
ci prowadziły w miastach birura opałowe, a na wsiach gminne spółdzielnie 
"Sarnopmnocy Chłopskiej " . Bksportem węgla zajmowała się Centrala 
Handlu Zagranicznego "Węglokoks", podporządkowana Ministerstwu 
Handlu Zagranicznego 31. 

30 Rola węgla w gospodarce Polski Ludowej - referat zbiorowy pod redakcją 
J. Mitręgi, "Przegląd Górniczy" 1957, s. 168. 

31 F r a n k, jw., s. 413-414; Stachoń, jw., s. 354. 



IX. ROZWOJ 'l'ECHNICZNY GORNICTWA 
WĘGLA KANUENNEGO 

1. N o w e i n w e s t y c j 'e. W okresie planu sześcioletniego oddano 
d<J eksploatacja 5 nowych k<Jpalń (na 8 zaplanowamych), a mianowicie: 
"Wesoła II" w 1952 r. l, "Ziemowit" w 1952 r., "KościuS'Zko-Nowa" 

w 1953 <1". (za'stąpiła ona dawną kopalnię "Kościusz'ko", którą unierucho
m1ono wobec wyczerpania zasobów 2), "Julian" w 1954 r. i "Nowy Wirek" 
(na miejscu dawnej kopalni "Wirek") w 1955 r. Szyb "Gigant", który 
według pierwotnych planów miał stanowić odrębną kapalnię pod nazwą 
"Roki1mica II", w\łąCZlCX110 do kqpalni "RoIkiJtnica", Ponadto rrepoczęto bu
dowę 3 dalszych koparlń: "Halemba", "Porąbka" (,połączona .później z ko
palmą "Mort~m6r") i "Mlszana" (jprzernianowama póŹll1:iej na "Pierwszego 
Maja"), które oddano do eksploatacji w lata,ch 1957-1960. Nowe kopaJ.nie 
osią,gnęły w 1955 r. łączną zdolność prooukcyjmą około 10 tys. t na dobę, 
co stanowiło 42% zaijJlanowanej na ten rok. Oprócz tego w starych kopa[
niach uruchomiono 19 nowych poziomów wydobywczych (zamiast 32 za
planowanych) o łącznej Zldolności produkcyjnej 22 tys. t na dobę 3 . 

W ciągu sześciolecia przedsiębiorstwa budownictwa górniJczego prze
biły lub pogłęlbiły 21 km szylbów, 9,6 km szybików, wykonały 322,5 km 
przek<Jpów, 156 km chodników kamienno-węglowych i węglowych, 

127,3,5 tys. m 3 komór. Zna,czna większość tych prac przypadała ma gór
nictwo węglowe (m.in. w górnidwie węgJ.a kamiennego wykonano 
16,6 km szybów, 9,5 klin szy'bików, 207 km ijJrzekopów oraz 815 ty.;. m 3 ko
mór). Osiągnięty średni postęp p;rzy głębieniu szybu wynosił 12 m na mie
siąc (maikisymauny - 63,9 m), przy pędzeniu pr2le'kqpu - 26 m na miesiąc 
(maksyma'lny - 165 m). Praca była wykOl!1ywana w znacznym stopniu 
ręcznie: w 1955 r. załadowano mechanicznię w głębi<Jnych szy.bach tylko 
34,5%, a w przekopach - 47,3% urobku 4. Łączna ilość wierceń i robót 

l Połączona od l styczn.ia 1954 r. z daWil1ą kopalnią "Wesoła l"; połączona ko
palnia otrzymała w 1967 r. nazwę "Lenin". 

2 Ziemia chrzanowska i Jaworzno, Kraków 1969, s. 295-296. 
3 T. M li S z k i e t: Kierunki obniżenia kosztów inwestycji w przemyśLe węgLo

wYm, "Gospodarka Planowa" 1956 nr 11, s. 11-19; J. D z i e rży ń s k i: Praca poL
skiego przemysłu węgLowego w okresie pLanu sześcioLetniego, "Gospodarka Górnic
twa" 1956, s. 69. 

4 R. M a i k a, J. K O s t r z: Budownictwo górnicze w dwudziestopięcioLeciu 

PRL, "Przegląd Górniczy" 1969, s. 332-333. 
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górniczo-badawczych wyko.nalIlych z funduszów górnictwa węglo.wego. wy
nosiła 218 km. ZarZ1UCano. jeooak, że budo.wa nowych kQpalń była rozpo
czynana niejednokro.tnie bez należytego. rozeznania geologicznego. IlIlne 
błędy polegały na zaczynaniu prac bez pełnej dokumentacji technkmej, 
dużej różnorodności projektów, przypadkowej kolejno.ści robót na po
wierzchni, uzbrajaniu terenu dopiero w to.ku realizowania inwestycji 
i wykonywaniu niwelacji po. zako.ńczeniu budowy, wreszcie na stoso.waniu 
przestarzałych, niejednokrotnie bardzo praco.chłonnych rozwiązań tech
nicznych (np. ceglana obudowa). Niedociągnięcia te wynikały przeważnie 
z braku doświadczenia oraz stąd, że penso.lIlel techniczny zajlmujący się 

projektowaniem i wykonywaniem inwestycji był jeszcze zbyt szczl!Jpły 

(przy czym wyszko.1ona kadra przechodziła często do nowo zbudowanej 
kopalni) 5. Ponadto w planach go.spodarczych wyznaczano. zbyt krótkie 
okresy na budo.wę nowych kopalń; według obliczeń przeprowadzonych 
w 1956 r. okres Po.trzebny na wybudowanie kopalni i o.siągnięcie przez nią 
pełnej mocy produkcyjnej w-ynosił w ówczesnych warunkach 12-15 lat, 
z czego pierwsze 2 lata Po.trzebne były na wy'konanie badań geologicz
nych i dokumentacji technicznej , od rozpoczęcia zaś budowy do. uzyska
nia pierwszego. wydobycia upływało. 4-6 lat 6. 

Chociaż tempo budowy nowych kopalń i pozio.mów wydobywczych 
było znacznie szybsze niż w Po.przednich okresach, osiągnięty w ten spo
sób wzro.st zasobów udo.stępnionych do eksploatacji lIlie zrównoważył 

ubytku udo.stępnionej substancji węglo.wej, jaki spowodowało wybranie 
w latach 1950-1955 ponad 500 mln t węgla kamiennego 7. Również osiąg

nięty wzrost zdolno.ści pro.dukcyjnej nie wystarczał do zwiększenia wy
dobycia zgodnie z planem, tym bardziej że nowe iJnwestycje znajdowały 
się dopiero w stadium ro.zruchu. W związku z tym w wielu iko.palniach 
ro.zPo.częto eksplo.atację Po.dpozio.mową, co. powodowało. w)"dłużenie dróg 
transporto.wych, obniżało. wydajność i Po.garszało stan beZpieczeństwa 

pracy 8. Dla szybkiego zwiększenia wydobycia przystąpiono w latach 
1953-1955 do. zakładania na dużą skalę płytkich kopalń węgla kamienne
go (odkrywkowych i upadowych), których cykl budowy bY'ł krótszy niż 
kopalń głębinowych. W 1955 r. kopalnie te dostarczyły o.koło. 1,5 mln t 
węgla, czyli 1,7% łącznego. wydo.bycia 9. Mo.żdiwości ich rozwoju były jed
nak ograniczone małą ilością płytko zalegających zasobów (wybranyclo! 
przeważnie już we wcześniejszych okresach) oraz ich złą jako.ścią (węgiel 

5 W. F r i e d l ił n d e r: Błędy, które pope~niamy przy budowie nowych kopalń, 
"Gospodarka Górnictwa" 1956, s. 267-274. 

, Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 
Polskich, Katowice 1957, s. 19. 

7 Jw., s. 17-18. 
• Jw., s. 17; Dzierżyński: Praca polskiego przemys~u węglowego w okresie 

planu sze§cioletniego, s. 37. 

• F r a n k, jw., s. 329-331. 
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silnie zanieczyszczony i mało ka'loryczny) . Pona,dto budowa płytkich ko
palń ,powodowała duże straiy lIla powierzchni (wydnanie lasów, zanika
nie wód gruntowych) l0. 

Znacznie większe rezultaty dała eksploatacja węgla pozostawionego 
w poprzednilich okresach w filara'ch ocrnOllUlych oraz ,w pokładach, których 
zaniechano ze względu na małą miąższość lub zanieczyszczenia. Według 
obliczeń F. Jopka straty, które do 19510 r. powstały z tych powodów w Za
głębiu Górnośląskim, wynosiły 7,7 mld t węgla, z czego 2,6 mld t stano
wiły straty wynikłe prz·ez ,po:zjostawiliemiIt fila!I'ów ochr·annych, 1,5 mld t -
przez pozostawieni!e węgla w ;pokładach już wyeksploatowanych (różnego 
rodzaju "nogi", łaty przypięte w stropie, straty losowe wskutek pożarów, 
zawałów, wdarcia się wód, filary graniczne między kopalniami itp.), 
a 3,6 mld t - przez podebranie pokładów 11. Wy!bieranie węgla z filarów 
ochroll1nych pod obiektami na powierzchni zdarzało się ,przed 1939 r. tylko 
w nielicznych ,przypadkach. Na większą skalę podjęto tego rodzaju eks
ploata.cję po 1945 r. z zastosowaniem podsadzki hydraullicznej, przy czym 
poważny wkład w określenie metO'd i sposobów wybierania wnieśli pro
fesorowie: Witold Budryk, Stani!sław Knothe, Tadeusz Kochmański, 

Zygmunt Kowalczy'k, Bolesław Kru,piński, Jer,zy LitwiniSZJllll, Antoni Sa
łustowicz i i=i. W 1952 r. na ;podstawie ekspertyzy 'Prof. Budryka rozpo
::zę to eksperymentalną eksploatację filara ochronnego pod hutą "Pokój" 12. 

Szczególne znaczenie dla dalszego ro.zwoju eksploatacji filarów ochron
nych miał nauk·owy zjazd górniczy w Katowicach w dniach 20-22 ma:ra 
1954 r., na którym omówiono problem wybieralIlia pokładów pozostawio
nych pod całymi miastami, przede wszystkim ,pod Bytomiem 13. 

Eksploatacja filarów ochronny'ch umo,żliwiła odzyskanie milionów t 
węgla, które dawniej uważano za stracOll1e. W dodatku nie trzeba było 
w tym eelu budować nowych kopalń ani sz)"bów wydobywczych. Stano
wilio to wielki sukces pdh9kiej naThki i techll1iki górwCLJej 14. W ZlwiązJku 

z tym wzrosły jednak wydatki na usuwanie smutków szkód górniczych, 
a pona,dto należało roZbudować urządzenia .podsa'dzkowe. 

10 J. S CI. Y m a s z e k, A. P i e c h a, J. S t a r o w i c z: Polityka inwestycyjna prze
mysłu węglowego, "Przegląd Górniczy" 1959, s. 23. 

11 F. J o p e k: Marnostrawstwo złóż węgla w okresie ka.pitalistycznej gospodarki, 
"Przegląd Górniczy" 1951, s. 335-341. B. Skinderowicz w 1963 r. obliczał zasoby 
w samych tylko filarach ochrol1JUych na około 3,2 mld t (B. S k i n d e r o w i c z: 
Eksploatacja filarów ochronnych w górnictwie węglowym, "Przegląd Techniczny" 
1963 nr 4, s. 4). 

12 S k i n d e r o w i c z: Eksploatacja filarów ochronnych w górnictwie węglo

wym, s. 4. 
13 B. K r u p i ń s k i: Analiza eksploatacji filaru ochronnego pod miastem, Drogi 

postępu w górnictwie t. I, Warszawa 1956, s. 299-319. 
14 Wybranie filaru ochronnego pod Bytomiem planowali już w czasie drugiej 

wojny światowej uczeni niemieccy, uważali oni jednak, że lIlależy w tym celu zbu
rzyć miasto i przenieść jego mieszkańców w inne rejony. 
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W latach 1950-1955 zbudowano 42 zbiorniki podsadzkowe w kopal
niach, 29 bocznic podsadzkowych do kopalń łącznej długości 78 km, 
108 km torów magistraili piaskowej i rozpoczęto budowę koło Szczakowej 
centraanej piaskowni. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie była ko
lej .piaskowa, dowożąca materiał podsadzkowy do kopalń z Pustyni Błę
dowskiej, której zasoby o'liliczano na ponad miliard m 3 piasku. Inwestycja 
ta lnie ZOISta<ła wprawdZ'ie ukończo,na, nie wykilllatllo też ca,tlwwticie planou 
w zakresie innych robót, wY'dobycie piasku lI1a potrzeby przemysłu węglo
wego wzrosło jednak w okresie realizacji planu sześcioleltniego z 9,6 mln 
m 3 do 17,4 mln m 3 rocznie, udział zaś wydobycia z podsadzką płynną zwię
kszył się z 20,7 na 28,3% 15. 

W zakresie przeróbki mechaniczonej oddano do użytku 5 nowy~h sor
towll1i, 4 pruczki i 1 flotację, a ponadto rozbudowano 3 sortownie i 4 płucz
ki. W rezultacie tych inwestycji wydajność sortowni wzrosła o 2135 t, 
a !płuczek - o 1170 t na godzoimę, 1.Iidział zaś węgla ~anego wzrósł w la
tach 1950-1956 z 23,8 do 27% produk~ji. Przewidziane w planie sześcio
letnim inwestycje ukończono jednak zaIedwie w 33-50%, a wzrost wy
dajności urządzeń przeróbczych wym.osił tylko 22-30% planowanego. Aby 
podołać zadaniom wynikającym ze wzrostu wydobycia, przeciążano ist
niejące zakłady przeró'bcze (niejednokrotnie były one czynne do 16 go
dzin na dobę) , co utrudniało ich kOI!lls€rwację i od!bi'j 'aŁo się na jakości ich 
pracy. Ponadto część urobku (około 10%) sprzedawano nadal bez uprzed
niego sortowania 16. 

Z innych dużych dbiektów produkcyjnych oddano do ,użytku w okre
sie plaIllU sześcioletniego 34 urządzania wyciągowe o mocy od 500 kW 
wzwyż, 48 głównych wentylatorów (o wydajności 4 tys. m 3 na min. lub 
większej), 31 stacjonarnych spTężarek, 22 kotły ,paTowe, 7 lampiarń oraz 
7 łami kopalnianych (nOWQ zJbukiowanydh IJwb roz'butlowanych) 17. 

15 K o l b e: Osiągnięcia inwestycyjne przemysłu węgLowego w latach 1945-1960 
na terenie województwa katowickiego, s. 38-39; Rola Przedsiębiorstwa Materiałów 
Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w poLSkim górnictwie węgla kamiennego 
w zakresie stosowania podsadzki płynnej, KatoWiice 1970, s. 215-27, 33--34; Inżynie
rowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników Polskich, s. 17-
-18. Dane dot. wydobyeia z podsadzką płynną według "statystyki przemysłu węglo
wego w Polsce za lata 1948-1960". 

,. D z i er ż y ń s k i : Praca polskiego przemysłu węglowego w okresie planu 
sześcioletniego, s. 70; M u s z k i e t: Kierunki obniżenia kosztów inwestycji w prze
mY§[e węglowym, s. 12. Według M. Opary (Mechaniczna przeróbka węgla kamien
nego w latach 1950-1955, "Gospodarka Górnictwa" 1956, s. 301-306) wzrost wydaj
ności sortowrti wynosił 3145 t, a płuczek - 1430 t na godzinę, au.tor ten uWaJględnia 
jednak rów.nież zakład przeróbczy przy kopalni "Marcel", uruchomiony dopiero 
\V 1956 r. 

,. Statystyka przemy.~lu węgLowego w PoLsce za lata 194.8-1960, s. 233--236 

(inne opracowania podają nieco inne liczby). 
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2. P o s t ę P t e ·c h n i c z n y. W ciągu omawianego okresu ograni
czano naldal zak.res stosowa,nia zabierkowego systemu eksploaltacji, wpro
wadzając tam, gdzie było to możliwe, eks'p'loatację ścianową. W rezultacie 
wydobycie ze ścian wzrosło w lata.ch 195,0-1955 z 43,4 do 51,6%, a wydo
byde z zabierek zmalalo z 3-4,6 do 27% łącznego wydo1byda (resztę -
około 20% - uzyskiwano z .chodników). Nie zdołano jednak przez to osiąg
nąć powamie'jsz1ej koncentra;;ji produkcji, ponieważ wobec -opóŹll1iania się 
nowych inwestycji trzeba było wybierać pozostałe w :różnych miejscach 
resztki w~gla lub przechodzić do eksploatacji podpoziomowej , co prowa
dziło do dekoncentra1cji rolbót i wydłużenia dróg transportowy ch. W osta
tecznym rezultacie przedętne wydo'bycie dzielllIle z jednej zabierki wzros
łD tylko nieznacznie (z 66,51 t do 67,56 t), a średJni-e wydO'bycie z€ ściany 
nawet zmailało (z 218,22 t na 207,45 t) 18. Również średnie wydolbycie rocz
ne z jednej kOipaUni wzrosł·o stosUIIlkowo nieznacznie (z 1069 tys. t na 
1177 tys. t), a doce'lowa zdolność wydobywcza nowych kolpalń nie prze
kraczała 2 m,ln t rocznie na 1 za1dad. 

Wiele uw~gi poświęcono mechanizacji najbardziej pra,cochłonnych ro
bót doło'wych, a mianowicie ura,biania i ładowania urobku. Już w 1950 r. 
zaczęto przeprowadzać próby ze wspomnianym już angiellskim komibajnem 
węglowym typu "Meco-.Moore" (sprowadzo:nym w 1949 r.) oraz z impor
towanymi z ZSRR kombajnami typu "Dembass". Na ich wzór zaczęto pro
dukować równileż polskie kombajny typów KW-57 i KW-52. W 1950 r. 
było w polskich kQ'palniach tylko 6 kom'bajnów, w 1951 r. - 11, w 1952 r. 
- 30, a w 1955 r. hczba ich do·szła 'do 83. Były to jednak kombajny kon
tJU!NJIWe., .głębokozahiorowe, Móre na o.góit okazywały się 7JbY't słalbe do u'I'a
bial!1ia twardego węgla, występującego w górnaśiląskich koparrl!1iach. Toteż 
maszyny te ;;zęsto się psuły, co zniechęcało górników do ich stosowania . 
W 1950 r. na 6 kombajnów ,były ,czynne tylko 2, w 1955 r. na 83 kombajny 
pracowały zaledwie 34 (40%). Także średnie wY'dobycie na 1 kom.bajn 
zwięlkszało się tylko ruezmacznrie: w 1950 r. wynoshlo 95,1 t na druówkę, 
w roku następmym zma,lało do 91,9 t, w 1954 r. doozlo do 143,6 t (a"le spo
śród 46 kombajnów Ipracowało w tym roku tylko 15), w 1955 r. ~ni·ejszy

ło się znowu do 127,8 t dziennie. W dogodnych warunkach geo:logkznych 
osiągano wy;dajność zna.c:z.nie wyższą ·od przeciętnej, np. w 19'52 r. w ko
palni "B!i:elS2lowioe" daohod!ziła ona do 402 t na kOlIIllbadl!1 i dniówkę. W su
mie za pomocą komIbajnów jesz;;ze w 1957 r. uzyskiwano mniej niż 2% 
uro'bku 19. 

" Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 128. 
19 Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopalniach węgla kanniennego, 

Katowice 1968, s. 122--124; Kra u s: Społeczne aspekty wdrażania postępu technicz
nego w górnictwie węgla kamiennego, s. 41; B. K r u p i ń s ok i: Polskie górnictwo 
węglOwe w 1952 r ., "Przegląd Górniczy" 1952, s. 437; B. S m y ł a: O nowe spojrze
nie na kombajny, "Przegląd Górniczy" 1955, s. 163-165; F. W s z o ł e k: Metody 
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Znacznie lepsze rezultaty dawało w tym okresie Wiprowadzanie nowych 
typów wrębiaJ'ek i ładowarek, dostosowanych do lokalnych potrzeb i moż
liwości kopalń, W latach 1950-1952 sprowadzono do Polski większą ilość 
nie stosowanych uprzednio cięższych maszyn urabiających i ładujących, 
które =alazły zastosowanie w ścianach i zabierkach. Zaczęto również 

produkować w kraju ulepszone typy wrębiarek i ładowarek. W począt
kach sześciolatki propagowano zwłaszcza ładowarki typu "Kączy Dziób" 

Ryc. 18. Próba mechanicznej ładowarki w kopa1ni "Wieczorek". Ze zbiorów ZMG 

(produkcji zarówno zagranicznej, jak i krajowej), wzorowane na maszy
nach stosowanych w paru polskich kopalniach już w okresie międzywo
jennym, Ładowarki te jednak ulegały łatwo uszkodzeniom. Bardziej przy
datna okazała się ładowarka zabierkowa ROK, skOlIlstruowana w 1952 r. 
przez polskich inżynierów Regulskiego, Opd1skiego i Koreckiego, którą 
od 1954 r. zaczęto wprowadzać w kopaJniach na większą skalę. W latach 
1954--1955 pojawiły się też pierwsze zespoły wrębo-ładujące, złożone 

z wrębiarki i przenośnika, opracowywane w poszcZiególnych kopalniach 
i dostosowane do lokalnych warunków. Pierwszym był zespół chodniko
wy SŻ (nazwa od nazwisk konstruktorów Szmatlocha i Że1awskiego), za-

wdTażania nowo§ci gÓTniczych, "Przegląd Górniczy" 1965, s. 205-206; J. M i trę g a: 
KoncentTacja wydobycia podstawą intensywnego TOZWOjU gÓTnictwa węglowego, Ka
towice 1,970, s. 157, 
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stasawany w kapa'lni "Barbara-Wyzwalenie", drugim - zespół PAT, 
apracawaJly przez Palkę i Tymińskiego. i addany do użytku w kapalni 
"Mysławice" w sierpniu 1955 r. zo W 1955 r. średnia wydajnaść dmiówka
wa wrębiarki pracującej w ścianie wynasiła 153,7 t, była więc wyższa niż 
wydajnaść kambajnu. Ogólny wskaźnik mechanicznego. urabiania wzrósł 
w latach 1950-1955 z 29 da 34%, a wskaźnik .mechaJlic:zmega ładawania -
z 3 da 14%. Mechaniza,cja ta datyczyła głównie ścian węglawych (w 1955 r. 

w ścianach wskaźnik mechanicznego. ura'biania wynasił 56%, a mechanicz
nego. ładawania - 22%), natomiast w zabierkach i chodmikach uTabiaJlie, 
a zwłaszcza załadunek, mima padejmawania w tym zakresie Jicznych 
prób, były =echanizawane tylko. w nieznacznym stapJliu. 

W zakresie techniki strzelniczej ważnym asiągnięciem była zastasa
wanie płynnego dwutlenku węgla da strzelania w kopa'lniach gazawych 
(tzw. metada Kardaks) Zl. Mima pastępów mechaJlizacji znaczną więk
szość urabku w kapalniach węgla uzyskiwana nadal za pamacą strzela
nia, przy czym także i w tych przodkach, gdzie stosawana mechanicZllle 
wrębienie, pad wrębiany węgiel zwykle adstrzeliwano. W twardym węglu 
strzelanie wstrząsawe razluźniające stasawana również przed pasuwają
cymi się kom'bajnami 22. 

Razwój mechanizacji paciągał za sabą zmiany również w arganizacji 
pracy. Dla należytego. wykorzystania kambajnów, wrębiarek i innych ma
szyn konieczne była ścisłe współdziałanie ze sabą wszystkich ,rabatników 
zatrud.n.ionych w datI1ej śoiarne i ha.rmonijll1>e wykarzysta.me iPoSZJczegól
nych prac. We wprawadzaniu nawych metad dużą ralę adegrały nawe 
farmy współzawodnictwa pracy, zwłaszcza zainicjawane w 1951 r. współ
zawadnictwa o "cykl na dabę" (czyli wykona.nie w ciągu daby pełnego. 
cykJu pradukcyjnega) 23. Kaniecznaść zmiany datychczasawych sposabów 
pracy wywaływała lIliejednakrotnie silne apary psychiczne przeciw me
chanizacji i hamowała jej wprawadzanie 24. Przezwyciężenie tych aparów, 
któ,re w znacznym stapniu nastą.piła już w ·okresie realizawania planu 
sześc1aletniega, utarowała dragę da szybkiej mechaniza.cji prac dałowych 
w akresach następnych. 

Stapień mechanizacji odstawy wzrósł w latach 1950-1955 z 84 da 94%, 

20 Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopalniach węgla kamiennego, 
s. 98-104; M i trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 68-70, 187-189; K r u p i ń s k i: 
Polskie górnictwo węglowe w 1952 r., s. 434, "Górnik" 1955 nr 8, s. 8-9 (artykuł: 

,,8-Ż ustępuje pierwszeństwa PAT-owi"); notatka z rozmowy z inż . M. Marcem 
przeprowadzonej 21 października 1963 r. 

21 J. D z i e r ź y ń s k i: Zadania przemys!u węglowego w pierwszym roku planu 
pięciOletniego, "Gospodarka Planowa" 1956 nr 2, s . 2. 

22 Kra u s: 8po!eczne aspekty wdrażania postępu technicznego w górnictwie 
węgla kamiennego, s. 186. 

23 M i trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 191-195; S z u l c: Historyczny rys 
wspó!zawodnictwa pracy w przemyśle węglowym, s. 195-106. 

24 Kra u sJ jw., s. 255 i nn. 
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przy czym odstawa urobku ze ścian była praktycZlDie całkowicie zmecha
nizowana. W transporcie podziemnym wzrósł udziaił przenośników zgrzeb
łowych (z 2,3 do 6,4% tras), natomiast u@iał przeJI1ośnilkÓ'W wstrząsanych 
zmalał niemal dwukrotnie (z 15 do 8%). Lokomotywy obsługiwały prawie 
połowę (w 1950 r. 44%, w 1955 r. - 46%) tras podZ1iemnych, przy czym 
ponad 80% z nich stamowiły J.okomotywy elektryczne. Talbor wozów ko
palnianych zwiększył się stosunokwo nieznacznie (z 200 tys . .na 228 tys., 
czyli o 14%), i to dO)piero w ostatnim roku planu sześcioletniego, co wo'bec 
wzrostu długości tras podziemnych (o 35%, a tras obsługiwanych przez 
lokomotywy - nawet o 40%) oroaczało pogorszenie się stanu wyposażenia 
kopalń w wozy. Wozy byiły jednalk lepiej wykorzystywa[l€, po.nadto WNO

sła ich przeciętna pojemność (z 0,994 m 3 do 1,077 m 3). W 1955 r. pojawiły 
się nawet wozy, mogące pomieścić ponad 3 m 3 ładunku 25. W latach 
1950-1953 iPrzeprowadzo.no również pierwsze próby zautomatyzowania 
niektórych podziemnych tras transporto,wych 26. 

Wśród nowo w~rowadzanych maszy.n przeważały maszy[ly z napędem 
elektrycznym. Współczynnik elektryfikacji dołu kopalń (bez pmnp głów
nego odwadniania, które były całkowicie zelektryfikowane) wzrósł w la
tach 1949-1955 z 58 do 73,7%. Łączna moc napędów eile.lcl;rycznych .na 
dole wzrosła pł"awie dwukrotnie (ze 182 tys. na 356 tys. kW), podczas gdy 
moc napędów pneumatycznych nieco zmalała. Można jeszcze dodać, że 

całkowita moc czynnych nalPędów na dole zwiększyła się w tym okresie 
o ponad 53% (z 315 tys. [la 483 tys. kW), a więc w stopniu o wie'le więk
szym niż wy.nosił wzrost wydobycia 27. Łączyło się to z coraz większą me
chanizarją prac dołowych. 

Obudowę sta.lową stosowano w 1952 r . w 32%, a w 1955 r. w 33% chod
ników. Ponieważ jednak łączna długość chodników wzrosła w tym okre
się z 3303 !km do 5186 km, łączy<ło się to ZIf; zoo.'c'1Jnym z>Wtię!kszeniem licz
by stalowych stojaków i stropnic w kopalniach. pQ[ladto rozpoczęto próby 
ze stosowaniem obudowy stalowej w ścianach (w 1950 r. 19,5 km, w 1955 r. 
- 26,3 km), a nawet w zabierkach. W związku z tym opracowano kon
strukcję nowych typów stojaków (stojak wczesnopodporowy, hy&aulicz
ny, szybkoskrętny), stropnic członowych oraz elementów pomocniczych, 
3ak ,podciągniki do SbojaikÓ'W i podnośniki do stropnic 28 . 

W zakresie przeróbki mechanicznej wepszono urządzenia flotacyjne 
przez zastosowanie hydrocyklonów do oczyszczania mułów węgłowych 29. 

25 M j trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 268. 
" Rozwój mechanizacji robót podZiemnych w kopaLniach węgLa kamiennego, 

s. 351-352. 
27 Jw., s. 312. 
"Jw., s. 168-171; T. Kubiczek i W. Mrozek: Pierwsze doświadczenia 

z przegubnymi stropnicami członowymi, "Przegląd Górniczy" 1955, s. 253-255. 
20 A. B a t t a g l i a: Hydrocyklony w przeróbce węgli poLskich, "Przegląd Gór

niczy" 1955, s. 242-250. 
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W 1955 r. podjęto w niektórych kopalnia.ch ("Siersza", "Czeladź") pró
by wprowadzania hydraulicznego u.rabia.nia i hY'draulicznego transportu 
węgla. HydrauHczme urabianie napotykało jeldnak poważne trudności ze 
wzg'lędu na dużą na ogół twardość polskich węgli; .nieco bardziej pomyśl
ny przeibieg miały doświadczenia z hydraulicznym ładowaniem i trans
portem 30. Ponadto Główny Instytut Górnictwa rozpoczął doświadczenia 
w zakresie .pod:z.iemneg-o zgazowania węgla, które jed:nak nie wyszły poza 
ośrodek doświadczalny (w dawnej kopaJ.ni "Mars") i w latach sześoozie
siątych zostały zaniechane 31. 

3. B e z p i e c z e ń s t w ·o p r a c y. Nakłady na inwestycje z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w ko.palniach węgla kami€nnego wyniosły 
w latach 1950-1955 łącznie 209 mLn zł (2,2% wszystkich nakładów inwes
tycyjnych), przy czyim wysokość i,ch wzrosła z 10 mln zł w 19-50 r. do 
61 mln zł w 1955 r. Łączne wydatki na poprawę stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w resorcie górnictwa wynosiły w 1953 r. 220 mln zł, 

w 1954 r. - no mln zł, a w 1955 r. - 27,3 mJn zł. Organizacja służ1by ra
t-owniczej w ciągu omawialllego okresu nie uległa zmianom, pOiPrawiało 
się jednak WJ'IPosażeruie zaIrówno okiręgowYlch, jak 5 kiqpalnialllyah sta·cji 
ratowni-ctwa górniczego. Przepisy dotyczące 'bezpieczeństwa pracy zostały 
skodyfikowane w wydanych w 1951 r. ' przez Ministerstwo GÓI1l1ictwa 
"Przepisach technicznej eksploatacji kopalń węg.la kamiennego". Stałe po
gotowie ratunkowe, zł-ożone z ratowników delegowanych przez kopalnie, 
które w poprzednim okresie powołano w -okręgowych stacjach ratowni
ctwa gÓ!1Ilicze.go w Bytomiu i Wrułbrzychu, zorganizowano w 1955 r. rów
nież na stacji w Sosnowcu 32 . Mimo tego stan bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach węgla kamiennego pogarszał się, jak o tym świadczy zesta
wienie 33 : 

(a - liczba wy.padków I-IV kategorii na 1 mln t wydobycia, b - liczba 
wypadków I-IV kategorii na 100 tys. dniówek, c - licz'ba wyPadków 
I-IV kategorii na 1000 zart:ru:dnianych, d - licZba wypadków śmiertel
nych na 1 m'ln t wydobycia, e - liczba wypadków śmiertelnych na 100 tys. 
dniówek) 

rok a 
/195-0 491 
1951 498 
1195-2 548 

b 
56,5 
56,5 
62,1 

c d 
162,5 4,3 
163,0 4,3 
187,0 4,7 

e 
0,52 
0,52 
0,56 

30 "Gór>nfk" 1955 nr 10, s. 3 (artykuł pt. Woda urabia węgiel) nr 24, s. 7 
(A. Osuch: Hydromechanizacja w kopalni "Czeladź"). 

31 Dwudziestolecie Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 1965, s. 52. 
32 Stan, organizacja i kierunki rozwo ju ratownictwa górniczego, s. 5; Archiwum 

WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 3. 
33 Według statysty'ki Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Por. J. Wa n a t: 

Wypadkowość w kopalniach węgla kamiewnego, Katowice 1960, Tab!. 16, 17 i in. 
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1953 
1954 
1955 

599 
616 
503 

66,9 
67,0 
53,4 

205,4 
203,6 
159,8 

4,7 
6,6 
5,2 

0,54 
0,72 
0,56 

Można tu jeszcze dodać, że w 1950 r. liczba śmiertelnych wypadków 

na 1 rn.lm t wydobycia byiła w pill&ki.m górnictwie n>i1ż:sza :niż w kOtpalniach 

francuski-ch i belgijskich, natomiast pod koniec sześciolecia stosunek ten 

=ienił się na niekorzyść Polski 34. 

Liczbę tąpań w kopalniach udało się w porównan1u z 1949 r. obniżyć 

przeszło dwukrotnie, natomiast wzrosła liczba pożarów podziemnych. 

Podczas gdy w 1950 r. na 1 mln t wydobycia zdaTzało się przeciętnie 4,78 

pożarów, to w 1954 r. - aż 6,88, a w 1955 r. - 5,98. Niejednokrotnie po

żary te pociągały za sobą liczne ofirury w ludzia'ch. Tak :np. 22 lutego 

1954 r. podczas pożaru w kopa'1ni "Dębieńsko", spowodowanego zapa-le

niem się taśmy gumowej iPrzenośnika, 21 górników poniosło śmierć wsku

tek zadymienia wyrobisk. 21 marca 1954 r. w kopalni "Barbara-Wyzwo

lenie" wybuchl wskutek samozapalenia się węgla pożar, który spowodo

wał 82 śmiertelne ofiary. Podczas pożaru w kopalni "Sośnica" w dniu 

30 maja 1955 r. zginęło 42 górników. Przyczymami katastrof były również 

wybuchy metanu (np. 24 grudnia 1951 r. wskutek eksplozji w kopalni 

"Mysłowice" 9 górników poniosło śmierć, a 19 zostaJł·o rannych) oraz wdar

cie się wody do wyrobisk (np. 26 sierpnia 1954 r. została zatopiona płytka 

kopalnia "Danuta" w Dąbrowie koło Jaworzma, przy czym zginęło 18 ro

botników) 35. 

Kierownictwo resortu górnictwa oraz Zlwiązeik Za wodowy Górników 

przez długi okres nie poświęcały należytej uwagi zagadnieniom bezpie

czeństwa pracy w kcwabniach, koncentrując swoje wysHIki na :uwiększeniu 

wydobycia węgJa. W oficja:1nych wypowiedziach stwierdzano, że wypadki 

są spowodowane przede wszy5tJk.im lek.ceważell'1ierrn obowiązujących prze

pisów przez załogi i personel nadzorczy 36 oraz nieostrożnością ze strony 

samych poszkodowa'l1ych bądź też sa.botażami 37. ZaniedbYWarrlie spraw 

bezpieczeństwa wyrażało się m.in. w zabiera:niu refe'l'entów bhp do i-nrnych 

prac, w niewykorzystywamiu funduszów przeznaczanych na te cele (zresz

tą niejednokrotnie potrzebnego sprzętu ochronnego brakowało w sprze

daży) 38, wreszcie w fakcie, że prasa w zagłębiach węglowych, żywo reagu

jąca na wszystkie wydarzenia w górnictwie, poświęcała temu problemowi 

3< Wa n a t, jw., tab!. 17. 

35 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowe;, s. 497--500; "Trybuna Robot-

nicza" z 23 i 25 marca 1954 r. i in. 

" "Górnik" 1955 nr 6, s. 4. 
37 Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 1481. 

,. Jw. oraz ZG ZZG 1484. 
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tylko nieliczne ~mianki 39. Niejednok.rotnie dawan'o przy tym wyraz 
przekonaniu, że wypadki w k~alniach są nieuniknione. Obok tych przy
czyn natury subiektywnej na zły stan bezpieczeństwa pracy wpływały 
również powody obiektywne, jak duża pły,nnooć załóg kopalnianych, za
trudnianie pracowników skoszarowanych, którzy traktowali pracę w gór
nictwie jako tymczasową, prowadzenie eksploatacji podpoziomowej, brak 
doświadczooia w zakresie ,posługiwania się nowo wprowadzanymi maszy
nami i urządzeniami, zły stan urządzeń wentyla,cyjnych i ala,rmowych 40 . 

U ważano również za niewłaściwe podporządkowanie ministrowi górni
ctwa urzędów górniczych (aż do 1~54 r.), ,gdyż 'W tej sytuacji nie mogły 
one dostatecznie egzekwować przestrzegaltlia przepisów dotyczących bez
pieczeństwa pracy 41. 

Katastrofy w latach 1954-1955 zwróciły uwagę najwyższych władz 
partyj,nych i państwowych na zaga.dnienie bezpieczeństwa pracy w gór
nictwie. Sprawy te stały się m.in. tematem ·obrad Biura Politycznego 
KC PZPR, które 12 kwietnia 1954 r. i 10 czerwca 1955 r. podjęło specjal
ne uchwały, mające na cE!lu poprawę stanu bezpieczeństwa w kopalniach. 
Wyrazem zwiększonej troski o stan 'bezpieczeństwa było również podnie
sienie lTangi urzędów górniczych i podporządkowanie ich beZ1pośredrnio 

prezesowi Rady Ministrów. Dzięki podjętym wysiłkom wypadkowość od 
1955 r. zaczęła się zmniejszać. 

Naukowe badania nal(! poprawą bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
(Zlwalczani,e pożacr-ów pod!zie!ffinyc'h orraz wy'lruchó'W ga<'lU i pyłu, ograni
czanie tąpnięć, ulepszenia w zakresie aparatów ratunkowych) prowadził 
w dalszyrrn ciągu GłóWltly InstY'tut Górnictwa. Kontynuowano również ba
dania nad chorobami zawodowymi w górnictwie oraz nad psychologią 

pracy w tym zawodzie 42. 

4. Wydajność pracy i ogólJla charakteryst yka roz
woj u t e c h n i c z n e g o. Wydajność pracy kształtowała się w ciągu 

omawianego okresu następująco: 
(wydajność w kg na dniówkę: a - ogólna na pracownika, b - ogólna na 
robotnika, c - dołowa) 

rok 
1950 
1951 

a 
1231 
1257 

b 
1338 
1 379 

c 
1804 
1848 

39 Tak np. w katowickiej "Trybunie Robotniczej" w latach 1952-1955 tylko 
1,1% wzmianek i artykułów poświęconych przemysłowi węglowemu dotyczyło spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy (T. M a j c h er: Przemysł węg!owy w pubUkacjach 
"Trybuny Robotniczej", Katowice 1962, s. 14). 

40 Piętnasto!ecie górnictwa w Po!sce Ludowej, Warszawa 1960, s. 126-134. 
" Notatka z r02lITlowy z mgr inż. Tadeuszem Rumanstorferem pr:reprowadronej 

11 kwietnia 1968 r. 
42 Dwudziesto!ecie Głównego Instytutu Górnictwa, s. 100-122. 
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1952 
,1953 
1954 
1955 

1228 
1190 
1 168 
1147 

1350 
1308 
1288 
1 267 

1811 
1772 
1733 
1684 

A więc wbrew założeniom planu sześci>aletniego wydajność Illie tyłko 

nie wzrosła, lecz od 1951 r. wykazywała nawet stały spadek. Działo. się 

tak mimo wzrostu stopnia mechanizacji robót dołowych. 

Spadek wydajlllości tluttnaczQlJ1y był m.in d'U!Żą f!lulk1Juacdą załoigli 

i przyjmowaniem do pracy wiel'l.l nO'Wycil, nie obezlllalllYch z gó.m.ictwem 
robotników. Lecz jednocześnie niska wydajność zmuszała kierownictwo 
resortu do stałego zwiększania za trudnienia dla wykonania zadań pro
dukcyjlllych, m.in. do zatrudniania wojska i więźniów, a także do wpro
wadzania w szerokim zakresie pracy w niedziele i święta, a nawet do 
przedłużania dnia pracy, co z kolei powodowało przemęczenie i wywoły
wało niezadowolenie rcYbo titlik ów. 

Drugim powodem spadku wydajności było wydłużanie się dróg trans
portowych i wzrastająca dekoncentracja robót wo.bec niewykOlllania pla
nowanych inwestycji i konieCZitlości wybierania różnego rodzaju resztek 
węgla, filarów ochronnych, gorszych części pokładów oraz eksploatowa
nia węgla poniżej istniejących pociomów wydobywczych. Spadek wydaj
ności łączył się jednak również z bardziej oszczędnym wY'bieraniem po
kładów węgla, czego wyrazem było eksploatowanie lI'ównież pokładów 

silnie zanieczyszczonych lub cienkich, które uprzednio pozostawiano, wy
bieranie filarów ochronnych oraz zwiększone stosowanie podsadzki (zwła
szcza hydraulicznej). 

Trzecią g:rupę powodów stanowiły .niedociągnięcia w zakresie organi
zacji pracy i nieumiejętność wykorzystania nowych mechanizmów w ko
palniach. Powody te łączyły się ze sobą, gdyż dla należytego wyko.rzysta
nia maszY'lll 'konieczne było zerwanie z dawnymi metodamIi pracy i ścisłe 

zharm.onizowanie ze sobą czynności wykO!l1ywany<ch zarówn-o w przodkach 
(posuwanie się kombajnu, lub zespołu wrębo-ładującego, odstawa urobku, 
przesuwanie obudowy) jak i na zapleczu. Niedostosowanie niektórych no
wo sprowadzanych maszyn do warulllków geologicznych w polskich ko
palniach i trudność wiprowadzenia zmian w organizacji pracy powodo
wały, że stopień mechanizacji urabiania i ładowania zwiększał się stosun
kowo wolno, a !procent mechallliCZlll€gO urabiania ,przy ralbotach przygo
towawczych (pędzenie chodników węglowych i węglowo-ka.miennych) na
wet zma1ał 43. Wobec nacisku ze strony kierownictwa resortu wprowa
dzano w kopalniach różnego rodzaju masZY'lllY do urabiania i załadunku, 

" J. S t r z o d a: Rozwój mechanizacji wydobycia w kopalniach węgla kamien
nego, Katowice 1962, s. 128-130. 
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chociaż osiąga.na wydajność wobec częstych awa:rii i przestojów była nie
jednokrotni'e niższa niż da,wniej, Zdobyte w trakcie tych eksperymentów 
doświadczenia umożliwiły jednak w późm.i.ejszych okresach zarówno dalsze 
zwiększenie mechanizacji, jak i osiąganie w ten sposób coraz wyższej wy
daj.ności ,pracy. Ważnym osiągnięciem była również modernizacja wypo
sażenia kClipalń, która wyraziła się w zwiększeniu procentu maszym o na
pędzie ele1ktrycz.nynn. Modernizacja ta objęła 'l~łównie maszyny do ura
biania i transportu doIowego, natomiast wśród maszyn wyciągowych, 

spa-ężarek oraz kotłów parowych znajdowało się jeszcze wiele urządzeń 
przestarzałych i mał,o wydaj.nych. 

1 (I Historia górnictwa węglowegl) 



X. STOSUNKI SPOŁECZNE 

1. L i c z b a i rek r u t a c j a p r a c o w n i k ó w. Przeciętne za
trudnienia w przemyśle węg1la kamiennego kształtowało się w ciągu oma
wianego okresu następująco: 
(a - przemysł węgla kamiennego (kopalnie. elektrownie, brykietowmie, 
piaskownie kopalniane, warsztaty naprawcze, eksploatacja łupku) ogółem, 
b - w tym kopalnie węgla kamiennego, c - w tym robotnicy grupy 
przemysłowej, d - pracownicy inżynieryj,no-techniczni grupy przemysło
wej w kopalniach, e - pracownicy administracyjni grupy przemysłowej 

w kopalniach) 

rok a b c d e 

1950 249547 235832 187 062 10672 6310 

1951 260252 250 510 198 056 11 215 8704 

1952 255431 245709 204459 12375 8569 

1953 271191 259602 219 093 13769 8875 

1954 290653 278 233 234474 15428 9237 

1955 310 274 296 283 249 155 17034 9303 

W przemyśle węgla brunatnego (lkopalnie, elekhowrue, brylkietownie) 
zatrudnienie przedstawiało się tak: 
(a - przemysł węgila brumatnego ogółem, b - w tym kopalnie, c - ro
botnicy grupy przemysłowej w kopalniach, od - pracownicy inżynieryj
no-techniczni grupy przemysłowej w kopailniach, e - pracownicy admi
nistracyjni grupy przemysłowej w kopa1niach) 

rok a b c d e 

1950 4364 3511 2757 174 151 

1951 4074 3317 2442 178 162 

1952 4124 3397 2521 201 182 

1953 4528 3738 2688 252 215 

1954 4966 4113 2985 287 246 

1955 5133 4280 3136 357 259 

W pozostałych jednostkach należących do resortu górnictwa węglo
wego łączna liczba zatrudnionych była następująca: 
(a - fabryki maszyn górniczych, b - przedsi~biorstwa budoWlane i mon
tażowe, c - pozostałe przedsiębiorstwa (Przedsiębiorstwo Materiałów 
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PodsadzJkowych, Zakłady Drzewne Przemysłu WęgLowego, Zakłady Gu-
mowe Górnictwa), d - zjednoczenia, centrale i Główll1y Instytut Górnic-
twa) 

rok a b c d 
1950 20425 
1951 14 053 25357 9605 6248 
195,2 14758 33705 9 105 5704 
1953 15618 36877 9643 57,08 
1954 16426 36136 9843 5373 
1955 17610 37102 10625 5029 

Liczba za trudnionych w resorcie wzrosła więc w ciągu sześciolecia 

o okol o 87 tys. osób, przy czym naj szybsze tempo wzrostu wykazywało 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach inwestycyjnych (o 16,7 tys., czyli 
o praw.ie 82%) i w grupie przemysłowej w kopalniach węgla kamiennego 
(o 70 tys., czyli o 32%). 

Wzrost zartrud:nienia w przedsiębiorstwach inwestycyjnych był uza
sadniony zwiększaniem się skali inwestycji (budowa nowych kopalń i jed
nostek pomo·cniczych, rozbudowa dawnych zakładów). Natomiast wzrost 
zatrudnienia w ,kopallniach węgla kamiennego był szy:bszy od wzrostu 
produkcji i był spowodowall1y dążeniem do zwiększenia wydobycia mimo 
spadku wydajności pracy. Można przy tym zauważyć, że w pierwszych 
latach planu sześcioletniego osiągano jeszcze pewien wzrost w y dobycia 
przez zwiększanie wydajności (dniówkowej lu'b w skali rocznej ll1a 1 robot
nika), natomiast od 1953 r. zwiększanie produkcji węgla wiązało się wy
łącZll1ie ze wzrostem zatrudnienia 1, 

Wzrost zatrudnienia uzyskiwall10 głównie drogą werbowania robotni
ków z przelud!l1ionych iTe}onów rolniczych w głębi kraju, zwłaszcza że 

dawni mieszkańcy zagłębi węglowych niechętnie kierowali swych synów 
do gÓ11Ilictwa, uważając tę pmcę za mało atrakcyjną 2. Powodowało to po
ważne trudności mieszka.niowe. Znaczną większość nowo zwerbowanych 
trzeba było lokować w hotelach robotniczych, co z kdl.ei wywoływało 
u nich brak poczucia stabilizacji i wpływało na dużą płynność załóg ko
pa,lnianych. Ponadto, ponieważ dobrowolny werbunek nie wystarczał do 
zaspokoje.nia potrzelb górnictwa, kierowano do kopa'lń junaków, ze "Służ
by Poilsce" i żol!nierzy odbywających zastępczą &ł.\lŻlbę wojskową. Już 

w końou paŹidzie'I1l1ika 1949 r, pracowało w górnictwie węglowym 

13,6 tys. żołnierzy, jUll1aków o;raz uczniów ze szkół przysposobie
nia przemysłowego 3. W 1950 r, licZba pracowników skoszarowanych (żoł
nierzy, uczniów szkół przysposobienia przemysłowego, ju.naków ze "Służ-

l J. W i ę c e k: Struktura zatrudnienia a płynność robotników w przemyśle wę
(l!owym w tatach 1949-1959, Katowice 1965, s. 50~2. 

2 Badania nad osiedlami górniczymi, Katowice 1963, s. 196-200. 
3 W AP Katowice, CZPW 5889. 
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by Po1sce" i mydl) doszła do dwudziestu paa-u tysięcy, w pierwszej 
połowie 1955 r. wynosiła ponad 42 tys., w listopadzie 1955 r. osiągnęła 
45 tys. i dopiero pod koniec 1955 r. zmalała do 37 tyS.4 Trudności wer
bunkowe powodowały również hamowanie repatriacji ludności U1iemiec
kiej, tak że w Zagłębiu Dolnośląskim jeszcze w 1953 r. zatrudniano ponad 
6 tys. górników Niemców 5. 

Przez zatrudnianie pracowników 'skoszarowanych uzyskiwano dorawe 
zwiększenie wydobycia. Pracowali oni jedna-k na ogół mało wydajnie 
i często się zmieniali, tak że trudno ich było wyszkolić na bchowych 
górników. POU1adto zatrudnianie w kopalniach więźniów obniżało rangę 
zawodu górniczego i zniechęcałol1udność do pracy w górnictwie 6. 

Liczba pracowników inżynieryjno-technicznych w kopallniach węgla 
kamiennego wzrosła w latach 1950-1955 o około 60%, a więc w większym 
stopmiu niż liczba robotników. Było to spowodowane dążeniem do wzmoc
nienia dozoru, zwłaszcza dołowego, wobec niedostatecznych kwalifikacji 
znacznej liczby pracowników. Obok tego występowała jednak niesłuszna 
tendencja do tworzenia coraz to większej liczby funkcyjnych stanowisk 
technicznych o wąskiim zalk.resie dzialłania. Plrzy tym wiearu nowych pra
cowników dozoru .nie miało dostatecznego wyszkdlenia ani odpowiedniej 
praktyki w zawodzie górniczym 7. 

Analiza struk,tury obłożenia pracownilik.ów I~UiPY przemysŁowej w kc>
palniach węgla kamiennego wykazuje, że udział robotników dołowych 
w tej grupie wzrósł w latach 1950-1955 z 67,62 do 68,55%. Wzrost ten 
łączył się jednak przede wszystkim ze znacznym zwiększeniem liczby 
robotników zatrudnionych przy transporcie (w 1950 r. 20,05.%, a w 1955 iI'. 

23,40% pracowników grupy przemysłowej), natomiast udział robotników 
zatrudnionych w przodkach węgJowy.ch :omalał z 29,66 na 26,16%. Ponadto 
zmniejszył się procent pracowników obsJ,ugi i straży ,przemysłowej, wzrósł 

natomiast procent pracowU1ików umysłowych, zarówno wynieryjno-tech
nicznych jak ;i administracyjnych. W kopalnia,ch węgla 'brunatnego zma
lał nieco procent robotników (przy czym udział robotników zaJtrud.nionych 
przy eksploatacji, traU1Sporcie i przeróbce mechanicznej zmniejszył się 

tylko nieznacznie - z 57,97 na 55,48%), wzrósł natomiast procent ;praoow
ników umysłowych. 

Fluktuacja robotników w kopalniach węg[a kamiennego przedstawiała 
się następująco (w grupie przemysłowej): 

• Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 726 (vademecum gÓl'nicze); WAP 
Katowice, MGiE, Wskaźniki technicz.no-ekonomiczne; Akta podręczne wiceministra 
K. Fabrisa (materiały nieuporządkowaIle). 

s Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG 'ZZG 1308 (protokół III Krajowego Zjaz
du ZZG w dniach 6---7 czerwca 1953 r., wypowiedź tow. Rittera z Wałbrzycha). 

• Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 
Polskich, s. 52-53. 

7 Jw., s. 34-35. 
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(a - przY'bY'ł,o, b - ubyło, c - wskaźnik rocznej fluktuacji w %) 

rok a b c 
1950 83292 70176 37,5% 
1951 85059 83194 42,0% 
1952 80604 83615 39,4% 
1953 12'5 513 99059 45,2% 
1954 153888 140912 60,1% 
195<5 148954 132804 53,3% 

Wysoki wskaźnik fluktuacji był spowodowam.y zmia.nami, jakie zacho
dziły w składzie pracowników skoszarowanych oraz ,duźą płynnością wśród 

robotni'ków mieszkających w domach noclegowych. Należy jednak pod
kreślić, że robotnicy, którzy porzucali pra,Gę, często nie rezy.goIlowarli zu
pelini€ z 'zatrudJnienia w górnictwi'e, lecz - jalk wylkazały badania ankie
towe - wędlrowali ad kOlPal\in,i do kopalni w poszrulkiwall1iJU wyższych za
roobków i 1€QJszych waTUIllków !pracy. Równi'eż część pracOWl!1Qków S'koszaro
wanych, zruporznawszy się z pracą w gÓTllictwie, pOZlOsitawaiła nadal w ko
,pai1lnia,ch ,po zakoń'cz'eniru o/kroesu pra,cy pll'iZymll.l!Sowe1. 

Zjawiskiem dodatnim było znaczne zmniejszenie się płynności kadr 
wśród pracowni'ków umysłowych. Wskaźnik rocznej fluktua,cji pracowni
ków umysłowych .grupy prze:rnyslowej w kopalniach węgla kamiennego, 
który w 1949 r. wynosił 3,5,1%, a w 1950 r. - 33,1%, zmalał do 1955 r. 
do 13,6%. 

2. O;r g a n i z a c j e p r a c o w n i k ó w, war u n k i i c z a s p r a
c y. W ciągu całego omawianego okresu obowiązywał nadau zbiorowy 
układ pracy, zawarty w 1949 r. przez CZPW ze Związkiem Zawodowym 
Górników, u;>iupełn.iany 'VI miarę potrzeby. Reprezentację pracowników 
stanowił w dalszym ciągu Związek Zawodowy Górników, który w 1951 r. 
połączył się ze Związkiem Zawodowym Naftowców. Rola związku zawo
dowego ograll1iczyła się jedoIlak do spraw socjalnych i 'do współdziałania 
z administracją w zakresie organizowania współzawodnictwa oraz starań 
doty,czących zwiększenia wydaj.ności i wydobycia. OrganizaCją zawodową 
inżynierów i techników 'było istniejące od 1946 r. Stowarzyszenie Inży
nierów i Techników P~enlysl>u Wę.gllowego, któ.re od 1953 r. dbjęo 9Wym 
zasięgiem rówll1ież inne brall1że górnictwa i zmieniło ll1azwę na Stowarzy
szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Górnictwa. Spółka 
Bracka w Tarnowskich Górach i Kasa Bratnia GÓr.ników w Sosnowcu 
zosta~y w 1950 r. zIlliJkwjJdowam.·e, a ich prawa i obowiązki przejął Zaikład 
Ubezpieczeń Społecznych 8. Nrie spowodowaIo to zmaan w warunkach 

, Ustawa z 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społec2Jnych ,(Dz.U. nr 36, 
poz 333). 
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ubezpieczeń górniczych, lecz likwidację odrębnych instytucji U'bezpiecze
niowych odczula część Jlracowil1iików jalko nau-uszeniJt dawnych tradycji 
górniczych, a nawet ·pewne obniżenie rangi ich zawodu. 

W okresie sześciolecia zbudowano lub rozbudowano w kopalniach wę
gla kamiennego 36 łaźni (łącznie 43 tys. miejsc), 22 ambulatoria oraz 
7 lampiarń (na 10 tys. lamp). Wydane w 1951 ;T. "Przepisy technicznej 
eksploa tacji" zawierały szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia 
robotników przed pyłem kamiennym, dostarczania do kopalń wody do 
picia, urządzenia i utrzymywania w czystości łaźni, ustępów i punktów 
pierwszej pomocy. Wplymęlo to na poprawę warunków sanitarnych 
w górnictwie, jednak pod niektórymi innymi względami warUil1ki pracy 
pogorszyły się, jalk o tym świadczy WZOO51 wytpadlkolwości. 

Dla zwiększenia wydobycia stosowano pracę w godzina'ch nadliczbo
wych oraz w niedziele i święta. Liczba niedziel i świąt z wydobyciem 
wynosiła w poszczególnych latach od 24,7 do 33,7 (średnio w 1 kopalni 
węgla kamiennego), czyli w porównaniu z latami 1948-1949 nieco wzros
ła. Ponadto na mocy zarządzenia nr 116 ministra -górnictwa z 30 marca 
1951 T. czas p-racy w kopalniach węgla kamiennego został pI'2iedlużony 
o 1 godzinę, którą miano traktować jako nadllicZlbową 9. Dniówki nadlicz
bowe stanowiły łącznie okolo 15% wszystkich dniówek przepracowanych 
w kopalniach węgla kamiennego przez pracowników grupy przemysło
wej. Były one opłacane według wyźszych stawek (z zastosowaniem pro
gresji przewidzianej w układzie zbiorowym), konieczność dodatkowej pra
cy wywoływała jednak niezadowolenie u robotników, a po wydaniu 
wspomnianego zarządzenia z 30 marca 1951 r. doszło nawet w paru ko
palniach do krótkotrwałych przestojów l0. 

3. D Y s c Y P l i n a p r a c y i r o z w Ó j w s pół z a w o d il1 i c t w a. 
Liczba dniówek opuszczonych na 1 robotnika grupy przemysłowej w ko
palniach węgla kamiennego wynosiła w 1950 r . średnio 44,7 (15,2% dnió
wek przepracowanych), a w 1955 r. - średnio 44,6 (14,9% ctniówek prze
pracowanych). Liczba dniówek opuszczonych bez usprawiedliwienia na 
1 robotnika wahała się w poszczególnych latach od 3,5 do 5 (a u robotni
ków dołowych od 3,9 do 5,6); w 1950 r. wynosiła średnio 4,4 (czyE 1,5% 
dniówek przepracowanych), a w 1955 r. - 4,2 (1,4% dniówek przepraco
wanych). Dyscyplina pracy poprawiła się więc jedynie w nie znacznym 
stopniu mimo prowadzenia w tej sprawie szerokiej agitacji (m.in. na ła 
mach prasy) i stosowania różnego rodzaju kar wobec 'bumelantów. Sto-

9 FaktycUle przedłużenie czasu pracy wynosiło pół godziny, ponieważ przyjęto 
za podstawę obowiąZUjącą w ostatnich latach przed wojną 7 1/2-godzinną dniówkę, 
podczas gdy umowy zbiorowe z lat 1945-1949 wprowadzały w okresie powojennej 
odbudowy kraju dniówkę S-godzinną. 

'o Notatka z rozmowy z inż . Henrykiem Formą przeprowadzonej 27 maja 1967 r. 
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sunkowo wysoki procent nieusprawiedliwionej absencji (chociaż niższy 

niż w pierwszych ,latach powojennych) łączył się ze zna=ą fluktuacją 
załogi Oraz z dużym zapotrzebowaniem lila robotników, wobec którego 
tolerowano niekiedy nawet notorycznych bumelantów. 

Współzawodnictwo pracy 'było nadal rozwijane i szeroko propagowane, 
a ,,'I'ry'bUllla Robotnicza" poświęcała temu zagadnieniu aż 34% wszystkich 
wzmialllek i artykułów dotyczących górnictwa węglowego 11. Pojawiały 

się też w dalszym ciągu nowe formy współzawodnictwa, jak np. o przed
terminowe wykonanie planów produkcyjnych, o bezawaryjną odstawę 

Ryc. 19. Górnicy z kopalni "Eminencja" (C!becn.ie "Gattwald") na mam.ifestacii w Ka
towicach w 1951 r. Ze zooorów ZMG 

urobku, o tytuł najlepszego w zawodzie. W początkach 1951 r. Alfred 
Kawczyk z kopalni "Bytom" wezwał do współzawodnictwa o "cykJ. na 
dobę", czyli o wykonywanie przy eksploatacji ścialllowej pełnego cyklu 
produkcyjnego w ci~gu 24 godzin 12. Później wysuwano nawet ha slo "dwa 
cykle na dobę". W dnif\.l 28 autego 1952 r. górnik Szczepan Błaut z kopalni 
"Niwka-Modrzej ów" jako pierwszy w przemyśle węglowym wykonał za
dania planu sześcioletllliego 13. W lipcu 1954 r. bTY'gada młodzieżowa Albi
na DUlrała z kqpalni "Mysławke" wezwała d owsrpó'llzawoooidwa o "cy1cl 

11 M a j c h e r, jw., s. 14. 
12 S Z u l c: Historyczny rys wspóŁzawodnictwa pracy w przemyśle węglowym, 

s. 105-106; por. wyżej. 
13 "GórJlik" 1957 nr 23, s. 8. 
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na dobę" inne brygady młodzieżowe 14. Obok współzawodnktwa rozwijał 
się ruch racjona'li2atorski, któremu nadano nowe formy organizacyjne, 
tworząc kluby techniki i racjOillalizacji w zakładach pracy, 'Poradnie ra
cjonalizatorskie przy wyższych ucze1niach i Głównytrn Instytucie Górnic
twa oraz wprowadzając odznaki dua racjonalizatorów produkcji. W dniu 

Ryc. 20. Tablica p.iętnująca bumelantów w 'kopall!li "Stalin" (obecn,ie "Sosnowiec") 
w 1950 r. Ze zbiorów ZMG 

29 marca 1953 r. odbył się w Sosnowcu pierwszy zjazd aktywu racjonali
zatorskiego resortu górnictwa 15. Liczba zgłoszonych i zastosowanych pro
jektów racjonalizatorskich ksztatłtowała się w poszczególnych latach na
stępująco 16: 

rok projekty: zgłoszone ,zastosowane 
1950 4878 2084 
19:11 5058 27124 
1952 10676 5948 
1953 15 199 11 381 
1954 18615 13577 
1955 17061 13444 

.. Jw., s. lO. 
IS J a n k o w s k i: Racjonalizacja i wynalazczość w przemyśle węglowym, s. 51-

58; J. K o z a k: Kronika ważniejszych wydarzeń w województwie katowickim 
1950-1956 [w:] Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego w Polsce 
Lu.dowej t. V, Katowice 1970, s. 215. 

16 Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 889 (Materiały górnictwa na IV 
Kongres Techników Polskich, Warszawa 1961). 



153 

Innym środkiem zmierzającym do polepszenia rez.U'ltatów pracy prze
mysłu węgilowego były zakładowe umowy zbiorowe, zawierane na lata 
1954 i 1955 przez z.ałogi i dyrekcje zakładów pracy zgo'dnie z wytycznymi 
CentralLnej Rady Zwią;zjków Zawodowych i Rady Ministrów. W umowach 
tych załogi zo.bowiązywały się do wykonania i przekroczenia planów pro
dukcji, zwiększenia wydajnO\Ści pracy, obniżenia kosztów własnych, zwięk
szenia procentu mechanicznego ura:biania i ładowa.nia itd., natomiast zo
bowiązania dyrekcji dotyczyły poprawy warunków pracy, roibud<Ywy 
obiektów socjalnych, kulturalnych i sportowych (budowa żłobków, przed
szkOIli, ambulatoriów, stadionów sportowych itp.), terminowego przepro
wadzania remontów maszyn, dostarczania potrzebnych materiałów, orga
nizowania kolonii letnich dla dzieci pracowników itp. Na rok 1954 zawarto 
takie umowy w 24, a na 1955 r. - już w 73 kopa'Lniach. Jednak wiele 
przyjęty,ch w umowach z-obowiązań (zwllaszcza dotyczących dbrukd kosz
tów własnych, zwiększenia stopnia mechanizacji pracy i poprawy warun
ków bhp) ni'e zostało wykonany,ch 17. 

Wobec naciSku ze stromy o!rga.nizacji związkowych i adlmini:stracji za
kładów coraz więcej górników ,przystępowało do współzawodnictwa. W la
tach 1950-1954 udział współzawodniczących wśród praco,wników prze
mysłu węglowego wzrósł z 5.3 do 80%, a wśród zatrudnionych 'bezpośred
ni,o ;pr.zy wralbianiu węgla - oZ 80 do 96,6% 18. Hrzy ta~im umasowieniu 
ws;półza,wodntiotwa padajmowam,e zabowiązywania były czasami traktowane 
jedynie formaJrue, a ~ółzawodm.i,czący n~€jednolkTotnie nie wykonywali 
nawet norm ipl"odUlk'cyjny;ch. Już IW czerw,cu 1,951 !T., w Iklhlka lITJ.iesięcy 

zaledwie po rOzJpoczęcru wSJpółzawodruc'bwa o "cykll Il'la dobę", tyl!ko 48% 
brygad ścianowych, które podjęły teg'o rodzaju ZO'bowiązania, zamykało 

cykile produkcyjne w ustalonym terminie, w dodatku procent ten stop
niowo się =,i'ejszał (w lutym birylgad talk:Lch by\l:o 70%, w marcu - 61%) 19. 

Współzawodnictwo, racjonalizatorstwo i umowy Z'biorowe ułatwiały nie
kiedy ·wykonywa.nie, a nawe't przekraczalIlie wyznaczonych planów wy
ddby,cLa lWęjgla, lecz j ,ednocześl!ltie .mlim.o iTozwojl\l ws:pó4z.awodnli!ctwa ogólne 
wy.niki pracy pogarszały się, a średnia wydajruAŚć ma!lała. Fakty te spowo
dO'WalIle przyc.zym.ami obielktywlIlymi wy<woływały :z.ni.echęce!!l'ie górn:ików 
i budziły nieufuość do og,łas=ych in:fm:macji o os:iąg1nięciach we ~ółza
wodnictIW~e. Toteż l"Uoh ten j'UIŻ w 1955 r. za'czął słabnąć, a w 1956 r. na 
przeoią:g paru lat zamarł Ziu;pełno1e. Nastą:piJł,o .rÓWlIlież <YsJ:.albieni'e ruchu 
racjoonaliz.atorskiego, czego wyrazem było zmniejszenie się 'liczby Zlgłasza
nych wniosków. 

17 J. O p a l s 'k i: Błędów powta.rzać nie wolno, "Górnik" 19,55 nr 5, s. 4; Archi
wum WKZZ w Katowicach, ZG 'ZZG 794 (i in.), 859. 

I8 S z u l c, jw., s. 106. 
10 T. K u 'b i c z e k: Współzawodnictwo "cyk! na dobę" w pTzemy§!e węglowym 

w I półroczu 1951 r., "Gospodarka Górnictwa" 1951 nr 1, s. 6. 
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4. P ł a c e i a p r o w i z a c j a. Roczny fundusz płac w przemyśle 

węgla kamiennego zwiększył się w latach 1950-1955 prawie trzykrotnie 
- ~ 2222 mln zł na 6419 mln zł, a w przemyśle węgla !brunatnego -
z 29 mln zl na 78 mln zł. Średnie płace roczne w przemyśle węgla kamien
nego kształtowały się następująco (w zlotych): 
(a - średnia placa ogółem, b - płaca robotnika grupy przemysłowej, 
c - placa pracoWlllika inżynieryjno-technicznego 

d - placa pracownika administracyjnego) 

rok a b c 
1950 8906 9067 17307 
1951 9194 9404 16566 
1952 12294 12356 21708 
1953 18509 18499 31535 
1954 19482 19343 33888 
1955 20689 20562 36125 

grupy przemysłowe), 

d 
8697 
8897 

10000 
14058 
14617 
14996 

W przemyśle węgla brunatnego place kształtowaly się tak (w złotych): 
(a, b, c, d - jak wyżej) 

rok a b c d 
1950 6659 5890 12039 8012 
1951 6857 6681 11 401 9 33>8 
1952 8248 7769 15235 11 061 
1953 12766 12371 22662 14425 
1954 13619 13 105 25056 14 192 
1955 15 123 14512 28011 14 636 

Nominalne place wzrosły więc w okresie sześciolecia przeszło dwu
krotnie (w przemyśle węgla kamiennego o 132%, a w przemyśle węgla 

brunatnego o 127%), wzrost ten został jednak w zna=ym stopniu zrów
noważony przez zwyżkę cen. Mianowicie wedlug danych GUS ceny deta
liczne towarów i usług nabywanych .przez ludność wzrosły w latach 1950-
-1955 o 63,7%, a ceny detaliczne artykułów żywnościowych - nawet 
o 96,5%. Płace w przemyśle węgla brunatnego były o około jednej czwar
te j niższe niż w przemyśle węgla kamiennego, przy czym przy płacach 
roboczych różnica ta przekraczała nawet 30%. Częściowo równoważyły 
ją lepsze warunki pracy '(przeważnie na powie'l'zchni ziemi, w odkryw
kach) oraz ceny żywności, meoo niższe niż w zagłębiach węgla kamiennego. 

Z zestawień wynika ponadto, że płace robotników wzrastały w szyb
szym tempie niż pracowników inżynieryjno-technicznych. W związku 

z tym różnice między płaca-mi tych kategorii praooWTIiJków zmniejszyły 
się, zwłaszcza w przemyśle węgla kamierunego. Wiązało się to z trudno
ściami w zakresie rekrutacji robotników oraz z szerokim stosowaniem 
w płacach roboczych akordów progresywnych. Wynagrodzenia pracowni
ków administracyjnych wzrastały najwolniej, a w przemyśle węgla ka-
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mien.nego były zdecy;dowanie niższe od płac roboczych. Było to spowo
dowa,ne tym, że pracę biurową oceniano jako mniej wyczerpującą i .bar
dziej bezpieczną od pracy górnika. 

Płaca górnika (rębacza) w kopalni węgla kamiennego stanowiła 

w 1951 r. 250% płacy rdbotnika niewykwalifikowanego na powierzchni 
(naj niżej opłacanej kategorii robdbników); w 1954 r. wzrosła nawet do 
289%, a w 1955 r. wynosiła 280%. Rozpiętość płac roboczych była więc 
większa ni:ż IW okresie poprzednim. Charakterysty=ą cechą systemu 
wynagradzania był również bardzo wysoki ,udział w ftmduszu płac róż
nego rudzaju dopłat do płacy zasadniczej, jak premie, wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe, wyna.grodzenie z Karty Górnika, dodatki, deputaty 
itp. Płace podstawowe (dniówkowe i akordowe) stanowiły 'W kopalniach 
węgla kamiennego tylko 43-50% sumy wynagrodzeń. 

Porównanie śre'dnich zarobków miesięcznych (ze wszystkimi dodat
kami) w górnictwie węglowym z przeciętnymi płacami brutto w całym 
przemyśle uspołecznionym (według danych GUS) przedstawia się nastę
pująco (w złotych): 

na 1 zatrudnionego: (a - przemysł węgla kamiennego, b - przemysł 

węgla 'brU1l1atnego, c - cały przemysł uspołeczniony) 

rok a b c 
1950 742 555 596 
1951 766 571 650 
1952 1028 687 726 
11953 1542 1064 1051 
1954 1625 1135 11'23 
1955 1724 1260 1183 

na 1 robotnika grupy przemysłowej (a, b, c - jak wyżej) 

rok a b ,c 
1950 755 491 567 
1951 784 557 622 
1952 1030 647 699 
1953 1541 1031 1038 
1954 1612 1092 1105 
1955 1713 1209 1155 

Zarobki w .górnictwie węglowym (zwłaszcza w kopalniach węgla ka
miennego) były więc na ogół wyższe niż w innych gałęziach przemysłu, 
przy czym róż.n1ca ta stopniowo wzra'stała: w 1950 r. robotnik w prze
myśle węgla kamiennego zarabiał o 33%, w 1951 r. - o 26%, w 1952 r. -
o 47%, a w 1955 r. - o 48% więcej lIliż przeciętny robotnik grupy prze
mysłowej. Różnica ta nie była jednak dostatecznie duża, aby zrówno
ważyć utrudmienia związane z pracą :pod ziemią, tym bardZJiej, ż-e w ko-
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paLniach zachodziła konieczność .pracy również 'w godzinach nadliczbo
wych oraz w niedzielę i święta 20. 

Wobec truooości aprowizacyjnych, jakie wystąpiły w tok.u realizo
wan;ia płanu sz€Ścidle1miego, msort górnktwa (zg·od!rrie z uchwałą Prezy
dium Rządu z 21 lutego 1951 r. a zarządzenie:m przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 28 września 1951 r.) zaczął 
organizować od kwietnia 1952 r. przy poszczegóLnych 'Przedsiębiorstwach 
oddziały zaopatrzenia robotniczego (OZR), których zadal!1iem byiło pro
wadzenie stołówek i burfetów dla pracowników (zwłaszcza dla mieszkań
ców hoteli robotniczych i domów górnika), sklepów spożywczych i prze
mysłowych dla załóg, punktów usługowych (warsztaty rzemieślnicze, 

pralnie, zakłady fryzjerskie) oraz pomocniczych gospodarstw rolnych. 
Nadzór nad OZR sprawował początk·owo Departament Zatrudnienia 
i Spraw SocjailJnych Ministerstwa Górnictwa, zaś od 1 stycznia 1953 r. 
podporzą;dkowano je utworzonemu specjalnie w tym celu Centralnemu 
Zarządowi Zaopatrzenia Rdbotniczego (CZZR). Liczba OZR szybko wzra
stała: w dniu 1 maja 1952 r. 'było ich 29, z początkiem 1953 r. - 1,02, 
a w połowie 1954 r. - 120, prz yczyun obsługiwaily one zaró1WlIl.o górnictwo 
węglowe, jak i gó.rnictwo rud żelaza oraz meta1i nieżelazny.ch. W dniu 
30 czerwca 1954 T. OZR prowadziły: 259 stołówek, 184 bufety, 63 bary 
mlecZl!1e, 462 punkty gotowania kawy i mleka, 114 'sklepów {w tym 3~ spo
żywczych), 318 kiosków, 121 warsztatów szewskich, 92 warsz'taty krawiec
kie, 70 zakładów fuyzjerskich, 29 !praLni oraz 51 imnych zakładów usł-ugo
wych. Gospodarstwa rolne OZR składały się z dawnych gospodarstw przy
zakładowych kopalń oraz z majątków przejętych na potrzeby górnidwa 
od Państwowych Gospodarstw Rolnych. W połowie 1954 T. OZR lITIIiały 

59 gospodarstw roLnych o łącznej powierzchni ponad 10 tys. ha oraz 66 
og:rodnictw łącznej wiEillkości 427 ha. W gOislPodaI\Stwach ty,ch hodowano 
znaczme ilości bydJa rogatego, trzody chlewll1ej, owiec, koni oraz drobiu. 
Liczba pracowników w zakładach ,podległych CZZR wynosiła w 1964 r. 
ponad 8 tyS.21 

OZR przyczyniły się do zna=ej poprawy zaopatrzenia górników i ich 
rodzin. Z samych tylko stołówek OZR korzystało w 1954 r. około 58 tys., 
a w latach następnych 45-50 tys. pracowników przemysłu węglowego 
dziennie. Sklepy OZR zajmowały się m.m. rozprowadzaniem wśród gór
ników atrakcyjnych towarów, jak samochody, motocykle, rowery, pralki, 

20 D z i er ż y ń s k i: Praca polskiego przemysŁu węglowego w okresie planu 
sze§cioletniego, s. 37. 

11 W. W r 6 b l e w s k i: OddziaŁy zaoplLtrzenia robotniczego w resorcie górni
ctwa, "Gospodarka Górnictwa" 1953 Jlr 12, s. 17-19, F r a n k: Hrzemysl węglowy 
w Polsce Ludowej, s. 178-181; Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG zm 109 (stąd 

dane dotyczące liczby punktów handlowych, usługowych d gospodatrstw OZR w dnlu 
30 czerwca 1954 r.; Framk podaje nieco irrJle dane, być może jednak, że odnoszą się 
one do stanu z innego dnia). 
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lodówki, radioodbiorniki, maszyny do szycia , zegark'i, wysokogatunkowe 
ma.teriały tekstyJ.ne -oraz importowane 'obuwie. Towary te ,przeważnie 

sprowadzano z zagranicy w zamian za ekslportowany węgiel, przy czym 
górrucy mogli otrzymać taJ.ony na ich zakup w zamian za odstąpienie 'części 

swoich deputa'tów węgtowych (tzw. akcja " Z") 'lub też za osiągmięcia <pr·o
dukcyjm,e. Prowadzoue 'Przez OZR :placówki 'Przynosiły jednak straty, któ
re wynosiły łącznie okoIo 40 milionów zł rocznie. Str aty te wynikały 
głównie z ,planowej ,deficytowości s tolówek, ponadto jednak zwracano 
uwagę na niewłaściwe magazynowanie towarów -oraz na powstające w nie
których OZR mamka. Również talony, uprawniające do nabywania to
walrów w sklepach górniczy,ch, 'bywaly !l1i,ej'edm-oikrotnie sprozedawa.me iin
nym oso'bom 22. Bo 1956 r. wobec poprawy zaopatrzenia dZliałalność OZR 
była stopniowo ogrankzana, a prowadz;o.ne przez nie placówki przekazy
wano iII1nym instytucjom '(np. Miejskiemu Handlowi Detallicznemu). 

5. A k c j a s o' c j a l n a i d z i a l a l n ość k u]>t U T a l n o - o Ś w i a
t o wa. Zapoczątkowane w poprzednim okresie f{)rmy akcji socja1nej 
były rozwijane nada'l, niekiedy w zmienio.nej formie. Ta,k np. stacje opieki 
nad matką i dzieckiem zOBtały ,pirzejęte przez lresort :zdrowia. Lkiba żlob
ków doszła w 1955 r. do 44 (z 2020 miejscami), liczba przedszkoli - do 
152 (na 12420 dzieci), licibaŚ'wietHc dziecięcych - do 67 (z 6036 miej
scami) 23. Przy samych tyDko kopalmiach węgla kamiennego zbudowano 
w okresie sześdoJ.ema 20 nowych żłobków i 36 przedszkoli. Nie wszystkie 
z tych obiektów ,były jednak dostatecznie wykorzystywane i już pod ko
niec sześciolatki wystąpiły tendencje do likwidacji tych punktów, które 
miały ibyt małą frekwencję ,24. Z kolonió. 1etnich k'OTzystało w 1952 r. 

37 tys., w 1953 r. - ponad 49 tys., a w 195'5 T. prawie 57 tys. dzieci 
górników ,25. W ,prewentoria,ch było w 1954 r. przeznaczolI1ych dla dzieci 
górników 1075 miejsc, uważano jednak tę Hość za zbyt małą 26. 

Wczasy pracownicze zostały na mocy ustawy z 4 lutego 19'49 r. scen
trali:zowa.ne w Funduszu W,czasów Pracowniczych, który przejął domy 
wypoczynkowe, prowadzone uprzednio przez poszczególm'e związki zawo
dowe. Z wczasów korzysta<bo rocznie około 3'0 'tys. pmoowników przemy
słu węJgfl.oweg,o i CZlłOiI1lk.ów ich I'OIdizilI1. Zna,bą wdę!l=ość siki-eTowań sta
nQwiły indywidua'lne wczasy 14-dmowe (wypoczynkowe) i 21-dniowe (.pro
filalktyozne), ;pojawHy się jecmalk ['ówniteż now·e fomy wczalsów, jak ro
dzinne, turystyczne, dla matek z dziećmi i przeciwgruźlkze. Zwyczaj spę-

22 Sprawozdanie ZwiązJku Zawodowego GĆTników w Polsce za okres 1965-1957, 
KatowJce 1957, cz. III, s. 22-26; Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 3; 109. 

23 "Górnik" 1956 'nr 16, s. 8--9 (aTtykuł pt. Węglowa sześciolatka). 
2·' Sprawozdanie Związku Zawodowego Górnilków w Polsce z'a okres 1955'-1957, 

cz. III, s. 21-22. 
25 Jw., s. 20; Archiwum WKZJZ w Katowicach, ZG ZZG 103. 
26 Archiwum WK2JZ 'W Katowicach, ZG 2'JZG 104. 
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dzania urlopu w miejscowościach wypoczynkowych r07ipowszechnił się 

w >Ciągu omawianego okresu w środowisIku robotniczym, w zwu.ąz'ku z czym 
liczba ubiegających się o skierowania zwiększała się z roku na rok 27. 

LicZ'ba przychodni lekarskich przy kopalniach węgla kamiennego i bru
natnego wynosiła 97; było 'w nich 106 ,poradni lekarskich ogólnych, 36 po
radni specjalistycznych i 74 gabi,nety dentystyczne. Kopalnie zatrudniały 

Ryc. 21. Prewentorium górnicze w Szczawnicy - pawilon "Adria". Ze zbiorów ZMG 

291 lekarzy medycyny, 102 lekarzy dentystów, 87 felozerów j 407 pielęg
niarek. W porównaniu z okresem poprzednim zwiększyła się więc zarów
no liczba poradni, jak i zatrudnionego w nich personelu. M.in. przy ko
palniach węgla kamiennego zbudowano 22 nowe ambulatoria. Dla górni
ków chorych na pylicę poza sanatorium w Szczawnicy przeznaczono rów
nież dalsze sanatoria lub odc14ły iW sanatoriach (w Z aJkqpanem , w Bystrej, 
w Siewierzu). Skarżono się jednak na brak odpowiednich pomieszczeń 
i niedastate=e wyposażenie ,placówek służby 2Xirowia przy kOiPalniach. 
Oprócz tego dawał się odczuć brak dostatecznej liczby miejsc w szpita
lach. Brakowi temu starano się zaradzić przez utworzenie kilkooziesięciu 
przyzakładowych izb chorych z killkuset łóiŻlkami, opieJka lekarska była 

w nich jednak często niedostateczna. W związku z tym wysuwano postu
laty wyodrębnienia górniczej służby 'zdrowia, aby zapewnić lepszą opiekę 

27 Sprawozdanie Związku Zawodowego Górni'ków w Polsce za okres 1955-1957, 
cz. III, s. 18-19; Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 103. 
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lekarską pracownikom tej bra,nży, jako szczególnie narażonym na wypad
ki i choroby zawodowe 28. 

Działalnośoią kulturalno-oświatową zajmował się Związek Za wo.dowy 
GÓ'I'lllików. Formy tej drziałaancyści były plYdolbne jak w oikTeme pOip!l"z€d
nim: organizowanie róŻinego rodzaju odczytów, kursów języków obcych , 
zespołów artystycznych, imprez, bibliotek. W ciągu sześciolecia zbudowano 
nowy dom kultury przy kopaLni "Kleofas" o kubaturze 7 tys. m3 oraz 
5 śwlietlic i klubów. Górniczych zespołów artystyc:z.nych działało w 1955 r. 
1195 z kilkunastoma tysiącami członków. W kołach sportowych, wchodzą
cych w skład Zrzeszenia Sportowego "Górni!k", było zarejestrowanych 
około 48 tys. członków. Miano ;prolPa'ga.ndy ze strony inSltancji zwią:z,ko

wych dało się jednak odczuć osła'bienie zainteresowania działaLnością 

kulturalną, spowodowane m.in. przedłużaniem czasu pracy oraz schema
tyzmem i zu'bożeniem propagowanych 'treści ku1lturalnych. Zauważono 

m.in. spadek czytelmictwa mimo wzrostu liczby tomów w bibliotekach, 
zespoły artystyczne rozpadały się, a frekwencja w domach kultury i świe
tlicach malała, mimo że €'tatowy personel podejmował wysiłki dla zwięk
szenia ich atraiklcyjlIlości,O!l"ganizująoc gry towarzyskie oraz różnego ro
dzaju konkursy, turnieje gier, wystawy prac amatorSkich, Większą popu
larnością cieszyły się jedynie zawody sportowe -oraz nowo powstające kina 
związkowe przy zakładach pracy (których w 1957 r. było już 53). Za nie
dostateczne rezultaty oclziałalności kulturaLnej obwiniano głównie kadrę 

instruktorską, zarzucając etatowym pracownikom świetlic i domów kul
tury brak odpowiednich kwalifikacji oraz lekceważenie obowiązków 29. 

6. S y 't u a c j a m i e s zk a n i o w a. W lata,ch 1950-1955 przemysł 
węglowy otrzymał z budown~ctwa Zakładu Osiedli Robotniczych 62 tys , 
nowych izb mieszkalnych 30, Do teg,o dochodziło ponad 7 tys. izb w bu
dynkach nowych i awaryjnych oraz odbudowa.nych lub przebudowanych 
przez poszczególne zjednoczenia 31. Łącznie więc górnicy uzyskaJi 69 tys. 
izb, czyli około 23 tys. nowych mieszkań, z c.zego 70% w drugiej połowie 
sześcio1ecia. Nowe budl()lwni>ctwo umożliwiło pop'I'awę sy>buacji mieszka
niowej części pracowników ,przemysłu węglowego i 'likwidację prymityw-

28 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowe;' s. 332-338; Sprawozdanie 
Związku Zawodowego Gór.ników w Polsce za okres 1955~1957, cz. III, s. 8-14; 
Archiwum WKZ.Z w Katowicach, ZG ZZG 103. 104. 

29 Sprawozda/llie Związku Zawodowego Górników w Polsce za okres 1955-1957, 
cz. IV; Archiwum WKZZ w Katowicach, ZG ZZG 3 (IV Krajowy Zjazd Delegatów 
Związku Zawodowego Górników w dniach 4--5 września 1955 r.l. 

3D W i ę c e k: Struktwra zatrudnienia a plynno~ć robotników w przemyśle wę

glowym w latach 1949-1959, s. 48; S u ,c h o roń c z a k: Analiza struktury społecz
ne; i warunków bytowych mieszkańców domów górnika przy kopalniach "Dymitrów 
i Kościuszko)), s. 12. 

31 Statystyka przemysł uwęglowego w Polsce za l~ta 1948-1960, s. 239. 



Ryc. 22. Zespół taneczny z kopalni "JuLian" w pochodzie pierwszomajowym w 1951 r. 
Ze zbiorów ZMG 

Ryc. 23. Zespół akordeonistów z kopalni "NJwka-ModTZejów" w 1950 r. Ze zbiorów 
ZMG 



.Ryc. 24. Muzyczny zespół świetlicowy z kopalni "Artur" w Sierszy w 1950 r. Ze 
zbiorów ZMG 

Ryc. 25. Zespoły górnic.ze na tiocie młodzieży w Warszawie w 1952 T. Ze zbiorów 
ZMG 

11 Historia górniclwa węglowego 
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nych, zaniedbanych ruder, będących smutną pozostafością z okresu kapi
talWtyC'Zll1ej g~odarrlki, me W}"Starr'czyło jednak dQ callikowite'go zaspoko
jenia potrzeb górnri.ctwa. W szczególności brakowało mieszkań dla nawo 
zwerbowanych pracownilków, :przylbywających do zaJgl:ębi węglowych 

z innych rejonów kraju. Trudności w za!kresie budownictwa mie.szkanio
wego potęgował fakt, że w okręgach przemysłowych niektóre tereny były 
zagrożone iprzez eksploatację górniczą i wznoszone ma nich budynki wy
magały dodatkowych zabezpieczeń. 

Występujące trudności starano się TO'związać przez budowę osiedli ro
botniczych poza okręgiem przemysłowym (np. Tychy). Mieszkańcy ich 
musie'li wprawdz·ie codziennie dojeżdżać do pracy, uecz za to po powrocie 
moglD. odpoczywać ON zdrowszych warunkach, oddaleni od zadymionego 
centrum Górnego Śląska. Takie rozwiązamie powodowało jednak dodatko
we obciążenie linii !komunikacyjnych i niejednokrotnie zmuszał-o ~opa1nie 
do organizowania we własnym zakresie przewozu pracowników. Ilość 

osób dowożonych do pracy przez kopaImie wzrosła w latach 1950-1955 
z 12 tys. do 45 tys. nie licząc tych, które dojeżdżały we własnym zakresie 
ogólnie dostępnymi środkami lokomocji 32. 

Dla nowo zwerbowanych pracowników z da,lszych oko'lD.c budowano 
różnego rodzaju kwatery 2lbiorowe. W la,tach 1950-1955 w kwaterach 
tych przYbyło około 13 tys. izb i około 20 tys. miejsc, a lic7Jba ich miesz
kańców wzrosła z 10 tys. na 30 tys. (późmiej ·wzrastała nadal wobec zwol
nienia pracowników przymusowych i w 1958 r. doszła do oIkoło 48 tys.) 33. 

Do 1955 To W przemyśle węglowym istniały 2 rodzaje kwater zb10ro
wych: 

1) hotele robotnicze, przeznaczone głównie dla robotników starszych 
i powstałe z dawnych dOlll1ów noclegowych; miały one nieli=y i ,nisko 
wynagradzany perscmel, były skromnie wyposa'żone (w 1955 r. na 111 
hoteli robotniczych aż 93 mieściły się w barakach), w ich stołówkach wy-

' dawano tylko obiady; w połowie 1955 r. mieszkało w nich 18,5 tys. osób; 

2) domy młodego górnika, orgaJllizowane według przepisów zarządze
nia ministra górnictwa z 18 kwietnri.a 1952 r. i przeznaczone dUa absolwen
tów szkół przysposa'bienia przemysłowego, którzy po zakończeniu nauki 
mieli odpracować w kopalniach przynajmniej 2 lata; były one lepiej wy
posażome (na 52 domy młodego górnika !istniejące w 1955 r. w budynkach 
typowych mieściło się 45, a w barakach tylko 7), miały liczniejszy i lepiej 
płatny personel (oprócz kierownika i zastępcy instruktor kul'turalno-

32 InżynieroWie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 
Polskich, s. 32. 

33 Jw., s. 32; S u c h o roń c z a k, jw., s. 13-14; W i ęc e k, jw., s. 48. Według 
statystyki przemysłu węglowego za lata 1948-1960, w latach 1950-1955 zbudowano 
nowe kwatery zbiorowe z 29603 miejscami, ale część dawnych budynków (zwłaszcza 
baraki) uległa likwidacj'. 
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-oś.wia'tcwy, a ,czasem ,talklże irustrulkto.r wychowani afizyezmego), w stołów
kach można było otrzymać pełne wyżywienie; w połowie 195'5 r. miały 
one około 10 tys. lokatorów. 

Wobec zlikwidowania w 1955 r. szkół przysposobienia przemysłowego 
do obu rodzajów k'water zaczęto przyjmować robotników z werbunku, 
a pod ikoniec 1955 r. ujednolicono ich organlizację, przekształcając zarów
no hotele robotnicze, jak i domy młodego górnika w o'bjęte ,takimi samy
mi przepisami domy górnika. Dzieliły się ,one na kategarie zależnie od 
wielkości i wyposażenia, a mieszkańcy otrzymywali zakwa'terowanie 
i utrzymanie w stołówkach, płatne według jedlllo1itych stawek (przy czym 
kopalnie dopłacały do wyżywienia pracowników i pakrywały większą 
część kosztów utrzymania ,domów) 34. 

Chociaż lcierownictwo resortu starało się stworzyć w domach górnika 
możl~wie dobre warunki dla mieszkańców, były one tylko kwaterami 
tymczasowymi. Lokatorzy ich, wyrwani ze swoich dawnych środowisk, 
niejednokrotnie zaniedbywali pracę, przepcijali zarobione pieniądze, do
puszczali się chuligańskich wybryków. Dochodziło też do częstych zatar
gów między miejscową 'ludnością a "werblliSarrni" (jak nazywano pr:zyby-
6ZÓW). WysitkJ. adJmi,nistTalcjli k'Oipalń i orgalllliza,cji .?JWIiąLkowych, =ierza
jące do zwięjkszenia opieki nad młoodymi pracownikami i nauczenia ich 
kulturalnych sposobów spędzania wolnego' czasu, dawaiły w niektórych 
przypadkach pozytywne WYlllilci 35. Nie udało się jednak osiągnąć rady
kaln'ej poprawy sytuacji, gdyż wymagało to ustalbiliZ'owania waI"UIllków 
mieszkaniowych i rodzinnych młody,ch górników. 

7. S z k o l e n i e z a wo d o w e. Ty'PY szkół górniczych zostały 
w omawianym okresie uje<dno1icone i ograniczone do dwóch. Były to: 

1) zasadnicze szkoły górnicze, początkowo dwuletnie (w laltach 1951-
1954), następnie (o,d 1955 r.) trzyletITie, utworzone z ,dawnych szkół prze
mysłowo .... górniczych; 'licZ!ba ich wahała się od 56 do 59, a uczęszczało do 
nich kIlkanaście tysięcy uczniów; 

2) czteroletnie, a następnie pięciole'tnie technilka górnicze, utworzo'ne 
z da,wnych girnna'zjów i liceów górniczych; przyjmowały one lIlliodzież 

mającą ukończone 7 klas szkoły podstawowej i kształciły ją na pracowni
ków doZloru; techników tych było 12 (od 1955 r. 10), a liczba uczniów wa
hała się w gral!lkach od 4,5 tys. do 9 tys. Od 1952 r. uruchomiono również 
wieczOiIowe oj zaoczne technika górnicze dUa .pracujących, kltóre w 1955 r. 
miały już 2,3 tys. słuchaczy. 

Szkoły przySiposQbienia przemysło,wego istniały do 1955 r., ~ecz liczba 
ich zmniejszała się stopniowo 'z 18 do 3, a liczba ,uczniów - z 8,7 tys. do 
1 tys. W 1955 T. zostały ostate=ie zlikwidowane. 

34 S U c h o roń c z a k, jw., s. 24---39. 
35 Archiwum WKZ,Z w Katowicach, ZG ZZG 4; 5; 109. 
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Do pOiprawy warunków pracy szkół przyczyniło się oddanie do użyt
ku przy sarrnych tylko kopailniach węgla kamienmego 28 newych budyn
ków sakolnych oraz 11 internatów. Mi,mo tego jednak zarówno liczba 
uczniów, jak i absolwentów malała, co lącz)'lło się z małą atrakcyjnością 
zawodu górniczego. W ciągu sześciolecia liczby te kształtowały się nastę
pujące 36: 

rok ucznłowie a'bsel wenci 

1950 34435 10028 
1951 34694 10611 
1952 25380 15150 
1953 30331 9342 
1954 25940 6442 
1955 26672 6426 

Przy tym wielu uczmow zwłaszcza zasadniczych szkół .górniczych nie 
kończyło nafl.llki i wrechęcało się do gÓif'Jlktwa z powOldJu trudmych warUiTI
ków pracy i małych możliwości awansu po ukeńczeniu szkoły 37 . 

Uz.upełnieniem szkół górniczych były lic:zme kursy dla pracowników 
przemysłu węglowego, na których w ostatnich latach omawianego oikresu 
szkolono rocznie około 20 tys. robotników różnych specjainości. Wśród 
nich szczególnie waŻJ1e znaczenie dla mechanizacji górnictwa miatły kursy 
dla obsługi maszyn górniczych, prowadzone przez ośrodek szkoleniowy 
w Zabrzu 38 . 

Fachowców z wyższym wykształceniem szkoliła dla górnictwa Aka
demia GÓrniczo.-Hutnicza w Krakowie oraz Poli'technika Śląska w Gliwi
cach, gdzie w 1950 r. otwarto Wydział Górniczy. 

Pomimo różnego rodzaj u trudmości i 'braków w zakresie szkolenia, 
umożliwiło ono szybkie zwięlkszenie kadry wykwalifikowanych pracowni
ków i uzUJpełnienie braków powstałych w okresie hitlerowskiej okupacji. 
W 1956 r. w kopalniach i zjednoczeniach węgla kamiennego i brunatnego 
pracowało już 1732 <inżymierów górniczych, 532 inżynierów innych specjal
ności i 6419 techników. Cały resort górnictwa węglowego zatrudniał w tym 
czasie 4633 inżynierów (w tym 2528 inżynierów górników) i 9870 techni
ków 39. W porównaniu z 1948 r. liczba [nżynierów wzrosła więc 4,5 razy 
(w tym liczba imżynierów górników ponad 5 razy), a lic]}ba techników -
przeszł{) dwukrotnie. 

" Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s . 257-258. 
37 Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 

Polskich, s . 33-34 . 
.. Jw., s. 33; E. B o i e m s'k i: Bilans roczne; pracy O§-rodka Szkolenia OlJsługi 

Maszyn Górniczych, "Węgiel" 1950, nr 11, s. 22-24. 
" Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 

PolSkich, s. 38. 



XI. GORNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO 

w ciągu omawianego okresu czynne były naS'tępujące kopalnie, pod
porządkowane Zjednoczeniu Przemysłu Węgla Brunatnego: 

1) "Turów" w Turoszowie, 

2) "Konin" w Koniinie rwraz z brylkieioWll1ią i elektrownią (połączone 
w 19'5'5 r. w je'dno ,przedsiębiorstwo), 

3) "Smogóry-Sieniawa" w Ośnie Lubuskim (z brykietowmią "Smogó
ry"), utwor2lona w 1951 r. przez po.łączenie kopailń "SmogÓTy" i "Sie
niawa", 

4) "Przyjaźń Narodów" w Zarach (z brykietownią "BabIina"), utwo
rzona 1 sty,=ma 1953 r . . ;przez połąc2Jenie ~opalń "BllIbina", "Henry1k" 
i "MaTia", 

5) "Kaławsk" w WęgHńcu, do której w 1951 J". przyłączono kopalnię 
"Lubań" ; przy kopalni tej znajdowały się brykietownie "Lu'bań" i "Ka
la wsk " ~uruchomiona w 1954 r .) oraz elektrown~a ,(stanowiąca odrębne 

przedsiębiorstwo). 

Pro,dukcja węg'la brunatnego wzrosła w latach 1950-1955 z 4835 579 t 
do 6 044767 t, a więc zwiększyła się o 25% (a w stosunku do 1949 r. o 31%), 
chociaż założone w ,p'lam.ie sześoio'letllim wy,dobycie nie żostało osiągnięte. 
Produkoja brylldetów wzrosła tylko nieznacznie - z 164743 t do 182868 t, 
przy czym wzrost ten nastąpił dopiero w 1955 r.; w 1954 r. wyproduko
wano tyLko 1427,38 t bry1kietów, a więc mniej niż w 1950 IT. ZatDu'dJlienie 
w zakładach podległych Zjednoczeniu Przemysłu Węgla BrUll1atnego 
zwiększytło się w latach 1950-1955 z 4364 do 5133 osób, czyJi o 17%, w tym 
zatrudn!ienie w kopalniach z 3511 do 4280 osób (czyli o 18%). Wierceń po
szukiwawczych wykoOnano około 260 tys. mlb, niemal wyłącznie w rejonie 
Turoszowa i Koill!na 1. 

Wzrost produkcji węgla bJ"una,tnego nastąpił d-cięki zwiększeniu wy
ddbycia kopalni "Turów" z 3880 tys. t na 5147 tys. It, a więc o przeszło 
million t. Kopalll1ia ta zostaJła w 1953 T. połączona .lilnią k01ejową z resztą 
Ziem polskich, '00 \lJI'Ill()jjliw'ilo wysyiłan~e węgla nQe tyillko do NRD, lecz 
takżie do zaUcladów ;prnemyslowych na terenie PolSlci. Ponadto ibudowano 

1 E. eJ u k: Rozpoznanie, wyk.orzystanie i poszukiwanie węgla brunatnego 
w Polsce, "Gospodarka Górnictwa" 1957, s. 125. 
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sortownię, w której rood.ziel.a!Ilo węghil wysyłatny na p ctrzeby krajowe 2. 

Zwiększenie produkcji stalo się możliwe dzięki unowocześnieniu sprzętu 
(sprowadzenie z NRD nowych koparek, zwałowareik i 75-tonowych elek
trowozów, otrzymanie n()/\vych wagonów do transportu węgla i nadkładu, 
produkowanych przez "Konstal") i założeniu wewll1ętrznego zwaiłowiska, 
dzięki któremu można było zwiększyć wydajność przy zbieraruu nadkła
du. Moc zainstalowanych maszyn i urządzeń wzrosła w latach 1950-1956 
przeszło trzykrotnie - z 12 tys. do 40 tys. kW 3. 

Gorzej przedstawiała się sprawa rozbudowy kopalni "Konin". Zasoby 
odkrywki "Morzysław" z-ostały w ,latach 1953-1954 defi.nityw1Die wyczer
pane, tbudowa zaś nowych cdkrywek - .. Nie.sJll~z" (oddanej -clo ·eksploata
cji dopiero w 1954 r) i "Gosławice" - przeciągała się. Dodatkowe trud
ności i straty wynikały z dokcnywanych w toku 'budQwy zmian w pla
nach inwestycyjnych - tak np. zrezygnowano z zaiplall10wanych pier
wotnie zakładów chemicznych, poprzestając na rozbudowie elektrowni 4. 

Wydobycie kopalni zmniejszyło się w latach 1950--1954 ze 199 tys. na 
123 tys. t, a część węgla potrzebnego dla elektrowni i brykietoWll1i trzeba 
było dowozić z "Turowa" . Dopiero w 1955 r. w związlk:u z uruchomieniem 
odkrywki "Niesłusz" sytuacja zakładów poprawiła się, wydobycie węgla 
wzrosło do 221 tys. t, a prO'dukcja brykieltów zwięlk"zyła się z 55 tY's. t do 
76 tys. t. 

Ponadto w okresie planu sześcioletniego urucho.mi.ono nową odkryw
kę na terenie kopalni "Babina" oraz brykietownię przy kopalni "Ka
ławsk". Łączne wydobycie kopa.lń. "Smogóry-Sieniawa", "Przyjaźń Naro
dów" i "Kaławsk-lrubań" zmaJlało jednalk z 757 ty\s. t na 677 tys. t wobec 
wyczerpywania się 1Jbadanych j udostępnionych zasobów. 

Zużycie węgla I:t.runatnego w kraju wzrosło w okresie pJanu s.z;eścio

letniego o prawie 90% (z 1038 tys. t na 1945 tys. t), jednak jeszcze w 1955 r. 
zaspokajał on mniej niż 1% krajowego zapotrzebowania na surowce ener
getyczne. Również prodUkowane brykiety były je~c·ze nieodpowiedniej 
jakości (zbyt ikruche), a ich koszt własny znacznie przekraczał cenę sprze
daży 5. 

Stan techniczny kopalń węgla brunatll1ego w'latach 1950-1955 wyraź
nie się poprawił: wrarosła liC7iba lokomotyw (zwłas:oc:za eleMryczny-ch), 
moc zainstalowanych maszyn i urządzeń zwiększyła się przeszło trzykrot-

2 B. D ą b c z a k, J. S t a c h o ń: Analiza i struktura zużycia węgla brunatnego 
w l atach 1950-1956, "Gospodarka Węglem" 1957, s. 68. 

J W. W i t e k: Dwa dziesięciolecia "Turowa", "Węgiel Brunatny" 1967, s. 285-
286. 

, M ark i e \V i c z: Społeczne procesy uprzemysłowienia, s. 41--43; Dzierżyń~kJ.: 
Praca polSkiego przemysłu węglowego w okresie planu sześcioletniego, s. 72. 

5 A. S i e r a d z ki: Problemy kształtowania okręgu górniczego, "Przegląd Gór
n iczy" 1965, s. 257; J. P r z e d p e ł s k i: Nasza obecna produkcja brykietów z węgla 
brur.atnego "Gospodarka Górnictwa" 1956, s. 360-362. 
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nie (z 16,4 tys. kW na 51,8 tys. kW), liczba wozów Ikopalnianych wpraw
dzie zmalała, lecz za to zwiększyła się kh średnia pojemność (z 1,7 do 
2,9 m 3) . Udział węgla sortowall1e,go w ogólnym wydobyciu wzrósł z 7,6% 
na 25%. Był to głównie rezultat inwestycji w kopalni "Turów". Wskaźnik 
elektryfikacji kopalń wynosił w 1955 r. ponad 88% 6. 

Gorzej przedstawiało się położenie praco.wników. Płace były znacznie 
niższe niż .w kopalniach węgla kamieTIll1ego, .ponadto kopalnie węgla bru
natnego były odda'lone od ośrodków .miejskich .(co utrudniało zaopatrze
nie w niektóre artykuły i ikorzystanie z rozrywek kulturalnych), niedo
s'tateczna byiła rÓ'Wlnłeż optelka l'elka'l"ska: w 195'5 r. istIl1iruły p1TZy kopadn.iach 
tylko 2 iZiby chorych, 1 gabinet dentystyczny i 9 poradni, a personel le
karski liczył zaledwie 36 osób 7. WpływaŁo to na dużą płynność załóg. Tak 
np. w 1954 r. przy stanie zatrudnienia robotników wYll10szącym 3698 osób 
liczba przyjętych do pracy wynosiła 3464, a liczba zwolnionych 2900. 
IITŻynierowie i technicy, kierowani do górnictwa węgla brunatnego po 
ukończell11U studiów, pozostawali tam zwykle tylko tak długo, dopóki obo
wiązywał ich nalkaz pracy. Np. w 1954 r. na 35 inżynierów nakazy pracy 
mieli wszyscy, a na 171 techników - 116 (czyli prawie 70%) . Sytuacja 
poprawiła się dopiero w 1955 r., na co w dużym stopniu wpłynęła pod
wyżka płac B. 

• Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1961r, s. 184; Dwu
dziesto!ecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 399 (dane liczbowe z tych opracowań nie 
zgadzają się ze sobą). 

7 Dwudziesto!ecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 146. 
• ,ru,chiwum WKZZ w Katowocach, ZG ZZG 881 (s'Prawo.zdall!ie Wyd:z.i.abu Eko

nomicznego z wprowadzenia nowej siatki płac w węglu brunatnym z 7 marca 1956 r.). 



CZĘSC ill. GORNICTWO WĘGLOWE W LATACH 
1956-1970 

Xll. ORGANIZACJA 

Zmiany w zarządzaniu przemysłem, wprowadzane od 1956 r., 2lffiie
fzały do zwiększenia samodzielności przedsiębiorstw (decemtralizacja za
rządzania) oraz do uproszczenia organizacji przez zlikwidowanie części 

jednostek zarządzających. 
Na mocy ustawy z 22 marca 1957 r. Ministerstwo Górnictwa Węglo

wego zostało połączone z Ministerstwem Energetyki, pod nazwą Minister
stwa Górnictwa i Fmerge'tyki. Ministerstwu temu podporządkowano rów
nież przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją i przerÓ'bką ropy nafto
wej oraz zJbytem 'Produktów naftowych, podlegające uprzednio Central
nemu Urzędowi Naftowemu. Przejściowo (w latach 1956~1960) nadzoro
wi ministra 1cierującego tym resortem (górnictwa węgłowego, a później 
górnic1lwa i enenge'tyiki) pod'lelgał .również Cenltrall!ny Urząd Geologii. 
W 1970 r. podporządkowano ministrowi górnictwa i energetyki Państwo
wą Radę do Spraw Gospodarki Paliwowo-Energetycznej oraz Instytut 
Automatyki Systemów EneI1getyC!Zmych we WrOclaIWlJU. Sta!Ilowisiko mi
nma zajmował do ma.rca 1956 T. Piata- JaroszewilCZ, nastęjprue do końca 
COO1'wca 1959 r. Franciszek Waniol!ka, zaś od l li'Pca 19'59 r. Ja!Il Mita.-ęga l. 

Uchwala nr 704 Rady Ministrów z 10 listopada 1956 r. rozszerzyła 
uprawnienia przedsiębiorstw państwowych w zakresie planowania pro
dukcji, inwestycji oraz zatrudnienia i płac, ograniczając licibę ustalonych 
odgórnie rocznych wskaźników zadań planowych do 8 (waiTtość produkoji 
towarowej, ilość produkcji najwaźniejszych asortymentów, suma fundu
szu płac, zysk lub planowa strata, wysokość wpła1ty zysku do budżetu lub 
dotacji na pokrycie straty, wysokość dotacji bu'dżetowej na inwestycje 
limitowe, limit finansowy na ka,pi'tal!I1e remonty i SUiffia nOI'lITlatywu środ
ków finansowych ogółem). Dalsze zmiany w zakresie zarządzania przed
siębiorstwami wprowadziły ustawy o ra.dach robotniczych i o funduszu 
zakładowym 2. W związku z tym w latach 1957-1958 WiprowadZ'ono rów
nież zmiany w organizacji i kompetencjach zjednoczeń węglowych. Zjed
noczenia stały się 'Przedsiębiorstwami, których zadaniem było naclzoro-

l Dwudziestolecie gÓTnictwa w Polsce Ludowe;, s. 73-77; 81; Zbiór zarządzeń 
ministra górnictwa i energetYki w Biurze Praw:no-Organizacyjnym Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki. 

2 F r a n k: Przemysł węglowy w Polsce Ludowej, s. 244-245. 
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wanie i kontrolowanie działaLności przedsiębiorstw w nich zgru;powanych 
i ustala:rrie dla tych przedsiębiorstw zadań planowych na podstawie wskaź
ników wy:bna1czonY'ch odIgóI'lnie drla ,cał,ego zjeldmocZ'enia. środlki fiJl1awo
we zjedm.oczeń pochodrLiły z narzutów na kolsZty z.gtr'uJpoiWaJl1)'ICh ;przeJdsię
Ibiorlstw ora'z z dochrodów z włalSnej dzia'łaJ!ności. Z d!nielm 1 !kwietnia 
1957 r. zostały połączone zjednoczenia rejonowe: KatoWlickie z Chorzow
skim, Bytomskie z Rudzkim i Zabrzańskie z Gliwidkim. W z;wiązku z tym 
liczba rejonowych zje'dnoczeń węgla kamiennego zmniejszyła się do 7 
(Jaworznicko-Mikołowskie, Dąbrowskie, Katowickie, Bytomskie, Za
brzańskie, Ryfbnickie i Dolnośląskie). Ka'żde zj ednoczenie oprócz kopalń 
obejmowało także lzaikłady na,praw~e i przedsię'biOl1Stwo spedycyjno
- tranSiportowe. Ni9które (z wyjątkiem Dolnośląskiego) miały również za
kła,dy remontowo-budowlane 3. 

ad ikońca lalt ,pięócfui'elsiąltydh zaczęto łączyć ze sobą mniejl'iZe Jro,palJrrie 
węgla kamiennego, co wiązało się z dążeniem do koncentra.cji rprcXl.ukcji 
i obni'żenia kosztów admini'stracyjnych. W rezułtacie tych posunięć liczba 
kopa'lń węgla kamiennego według stanu na 1 stycznia 1970 r. wynosiła 
tylko 77 mimo uruchomienia kilkunastu nowych je'dnostek produkcyj
nych. 

Ponieważ bud.owa pły,tkich kopalń węgla kamiennego nie przyniosła 
spodziewanych rezultatów wo'be.c małych zasobów i niskiej jakości eks
(ploaoo1w<'l.!l1Y'ch pokładów, Rrzedsięlbiarsibwo Rłytkioh Korpallń Węgla Ka
miennego w budowie zostało od 1 stycznia 1959 r. podporządkowane nowo 
utworzonemu Zjednoczeniu Budownictwa Górniczego, a nastę;p;nde zlikwi
dowane 4. Należące do niego kopalnie (odkrywki i upadowe) włą.czono do 
<JIdlPowiedm.ich kopailń ogłębilIlowy,ch; IbYJły one stopn!iowo ih'k'widowane 
w mialrę wY'~ffi1Pywania się U1didstęprnonego węgla. 

Przedsiębiorstwa inwestycyjne zostały zgrupowane w 2 zjednocze
niach: Zj'edm.oczeniu BudoWillictwa Górni<lZego i Zjedm.oozeni.u Budow1l.ano
-Mo.ntaŻJowy'm Przemysłu Węglowego, utworzonych w listopadzie 1958 r. 
J edm.ocześnllie dd 1 s1:yJC.1ll1ia 1959 r. u!1e1g~y l'iJk>wilda.cji: Cen1Jra~l!ly Zar.ząki 

Budowy Kopalń, Centralny Zarząd Rc;bót Górniczych i Centralny Zarząd 
Budownictwa Węglowego. W tY'ffi samym czasie utworzono Zjedno,czenie 
Przemysłu Maszyn Górniczych, które zajęło miejsce dawnego Centralnego 
Zarządu Maszyn GÓrniczy.ch oraz przedsię'biorstwo pod nazwą Biura Pro
jektów Przemysłu Węglowego, które zastąpiło dawny Zarzą'd Biur Pro
jektów Przemysłu Węgloweg'o . Ndektóre biura projektowe zostały jednak 
przeniesione do innych jednostek 'or,ganizacyjnych; mia.nowicie Biuro 
Projektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla rpodporządkowa.no 

Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych, a Dolnośląskde Biuro Pro-

3 Wykaz jednostek organizacyjny,ch resortu górnictwa i ener,getykii według s ta
nu na dzień l kwietnia 1965 r. , Katowice l!H15; Franlk, jw., s . 245 i nn. 

• Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowe;, s. 76; Frank, jw., s. 203-204. 
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jektów Górniczych - Zjednoczeniu Przemysłu Węgla Brunatnego 5. 

W 1970 r. Biura Projektów Przemysłu Węglowego wraz z podległymi im 
przedsiębiorstwami zostały ,przeksżtałcone w jedJno przedsiębiorstwo pod 
na7JWą Główne Bi'\lIro Studiów i Pirojektów Górn.iczyci1. Sta!nowi ono zaple
cze studialno-iprojekttowe dla górnictwa węgla kamiennego i pełni również 
w tym zakresie rolę wiodącą w innych gałęziach górnictwa. 

IlI1Stytut Mechanizacji Górnictwa połączono od 1 kwietnia 1957 r. 
z Centralmym Biurem Konstrukcji Maszyn Górnkzych w jedną je'dnostkę 

organizacyjną pod nazwą Instytut Doświa,dczalno-Konstrukcyjny Prze
mysłu Węglowego, a następnie: Zalkłady Konstrukcyjno--Mechanizacyjne 
Przemysłu Węglowego (z siedzibą w Gliwicach) 6. To połączenie instytutu 
natUkowego z zalk<ładami kOlOOtru!k.cyjlIlyfmi dało ban-ooo dobre re-zmJtaty 
przyczyniając się w następnych latach do szybkiego postępu prac nad 
podziemną mechanizacją, elektryfika'cją i automatyzacją kopalń 7. Na po
dobnych zasadach zorganizowano (od 1 stycznia 1968 r .) Centralny Ośro
dek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, 

powstały z połączenia Dolnośląskiego Biura Projektów Górniczych i Ze
społu Zakładów Węgla BrunatlIlego Głównego Instytutu Górnictwa oraz 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przeróbki Mechanlcznej Ko
palin "Separator" w Katowicach, utworzony z dniem 1 stycznia 1971 r. 
przez połączenie Biura Projektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej Wę
gla "Separator" z odpowiednim ośrodJki-em naullwwo-baa,dwc'zym GłóWin·e 

go IlIlstytutu Górnictwa. 
Wobec po,prawy sytuaoji aprowizacyjnej Oen1lralmy Za,rząd ZaoO!Pa~

nia Robotniczego uległ z dniem 1 stycznia 1958 r. likiWidacji, podległe mu 
placówki handlowe zostały przekazane przedsiębiorstwom handlowym, 
a majątki rolme - Ministerstwu Ralmictwa 8. Na bazie Centralnego ZI.!
rządu Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego utworzono w listopadzie 
1958 r. Centralę Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki, której podporząd
kowano Zakłady Gumowe Górnictwa, Centralną Składnicę oraz Zakłady 
Graficzne Przemysłu Węglowego 9. Centrala Zbytu Węgla od 1 stycznia 
1959 r. została przeksZ'tałcona w przedsiębiorstwo na rozrachunku gospo
darczym, które nabywa całą produkcję węgla i brykietów i sprzedaje ją 
odbiorcom. W związku z tym Centrala przejęła od Centralnego Biura Roz
liczeń Przemysłu Węglowego komórki organiza,cyjne dokonujące czynnoś-

5 Jw., s. 75. 
• Jw., s. 74; Wykaz jednostek organizacyjnych resortu g6Tn.iotwa i energetyki 

według stanu na l kwietnia 1965 r., s. 49. 
7 A. O s u c h: 25 lat dziaŁalnoki ZakŁadów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych 

PrzemysŁu Węglowego w sŁużbie TOZWOjU mechanizacji i automatyzacji polskiego 
gÓTnictwa, "Przegląd Górniczy" 1970, s. 506-517. 

• F r a n k, jw., s. 195-196; Dwudziestolecie gÓTnictwa w Polsce Ludowej, s. 75. 
• Jw., s. 75; Wykaz jednostek organizacyjnych resortu g6I1!lJictwa i energetyki 

według stanu na l kwietnia 1965 T., s. 49. 
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ci rozliczeniowo-ifilnansowych. Natomiast kontrolę gospodarki paliwem 
przejął utworzony w 1962 r. Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwo
wo-Energetycznej , podporządkowany bezpośrednio ministrowi górnictwa 
i energetyki l0. 

Centralny Zarząd S2Jkolenia Zawodowego przeksitałcono w Zarząd 

Szkolenia Zawodowego, będący jedną z komórek organizacyjnych mini
sterstwa. Kilka dalszych centralnych zarządów i zarządów (Centra>lny Za
rZą'd Remontów, Zarząd Przemysłu Sprzętu Ratunkoweg.o, Zarząd Przed
siębiorstw Materia.J:ów Budowlanych Przemysłu Węglowego) włączono 

w 1958 r. do innych jednos'tek organizacyjnych podległych ministerstwu. 

Do nowo ultwo:r:oOll1ych .przedsięb~OIrIStw na~cia>ła nadrzorowa!l1a pl'WZ 

m!i!l1i>stra górnidwa i e!l1eIlg>etyki Poil.Slro-iWęgierSka Spó'ł!ka Alkicyj!l1a "Hal
dex", utworzona w 1959 r. na mocy umowy zawartej przez władze pol
skie i węgierskie. Zadaniem tej spółki była przeróbka odpadtw powęglo
wych według węgierskiej <technologii i odzyskiwa!l1ie z nich węgla oraz 
łuPku. Połowa uzyskanego w ten sposób węgla była eksportowana do Wę
gier po cenie kosztów właS!l1ych, natomiast łupek znajdował zastosowanie 
jako surow1ec w cegielnia.ch, cementowniach i do podsad~ki kopalnianej. 
Spółka zbUJdowała kilka zakładów ekspI>oatacyj!l1ych (pierwsze przy ko
palniach "Mkhał" i "S:z.omb'ierki"), zwiększając stopniowo produkcję. 

Rezultaty pracy okazały się !pomyślne, a kaszty własne uzyskiwanych 
produktów - znacznie niższe niż przy stosowaniu zwyikłych metod eks
ploatacji 11. 

Z dniem 1 stycZ!l1ia 1962 r. utworzono Przedsiębiorstwo Budowy Ko
palń za Granicą "Kopex" , podporządkowane bezpośrednio ministrowi 
górnictwa i energetyki 1'2. 

W wyniku !przeprowadzonych zmian orga!l1izacyjnych przedsiębior

stwa należące do resortu górnictwa i energetyki. 2iostaly zgrupowane 
w 14 zjednoczeniach, a mia'nowicie w 7 zjednoczeniach rejonowych prze
mysitu węgla kami'eTI!l1'€Igo, Zj>edJnocze!l1~u Prz€lmy\Słru Węgla BTU!l1altn€lgo, 
Zj.ednoczeniu Energetyki, Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego, ZjedJnocze
niu Budownictwa Górniczego, Zjednoczeniu Bu!dowlano-Montażowym 

Przemysłu Węglowego, Zjednoczeniu Przemysłu MaszY!l1 Górniczych "Pol
mag" i w Zje<1noczeniu Przemysłu Gazowni.czego. Ponadto bezpośrednio 
ministerstwu były podporzą!dkowane: 

1) Główne Bi uro Studiów i Projektów Górniczych, 
2) Zakła'dy Drzewne Przemysłu Węglowego, 

10 S t a c h oń: Dwudziestopięciolecie działalno~ci Centrali Zbytu Węgla, s. 354-
355; Frank, jw., s. 405-411. 

11 T. L a s k o wsk i: O Haldexie "bez złudzeń", "Try'buna Ro/t>otn ~c.za" z 24 paź
dziernika 1960 r.; A. Z was s: 5 lat "Haldexu", "Życie Gospodarcze" 1964 nr 28, s. 11. 

12 Dwudziestolecie gór'Tllictwa w Polsce Ludowej, s. 77. 
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3) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowe-
go, 

4) Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjllle Przemysłu Węglowego, 
5) Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego, 
6) Główny Instytut Górnictwa, 
7) Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej , 
8) Urząd Dozoru Technicznego, 
9) Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i EnergetY'ki, 
10) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
11) Przedsiębiorstwo Budowy Zak.ładów Górniczych za Granicą "Ko

pex", 
12) Polsko~Węgierska Spółka Akcyjna "Haldex", 
13) Instytut Automatyki Systemów Energetycznych 13. 

• 
13 Według załącZJlika do pisma okólnego nr 3 ministra górnictwa i energetyki 

, 28 lipca 1970 r. (uzupełnionego według zarządzeń ministra górnictwa i energetyki 
z 1970 r .l. 



XIII. GOSPODARKA 

1. C h a rak t e r y s t y k a o g ó l n a. Omawiany okres obejmuje 
trzy kolejne plany pięcioletnie, realizowane w latach 1956-1960, 1961-
1965 i 1966-197,0. Pierwszy z nich 'Poświęcony był głównie wyrównywa
niu ,dyspl'o'porcji, powstałych w toku szY'bkiego uprzemysławiania kraju 
w poprzednim okresie. W tym czasie .również oddawano do użytku nowe 
obi&kty, które nie zostały ukończone w ramach planu sześdoletniego. Pod 
kOllliec pierwszej pięciolatki rozpoczął się nowy eta!p u!przemysłowienia , 
na którym zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie jakości i nowoczes
ności produkcji. W latach sześćdziesiątych zaczęto wysuwać postulaty 
dalszych zmian w rozwoju gOSlpodarczym, m.in . zaktywi.z-owania eksportu 
(wobec ujemneg.o bIlansu handlowego z krajami ka'Pitalistycznymi) i se
lektyw1nego rozwoju wybranych gałęzi !produkcji 1. Niepowodzenie nie
którY'ch podjętych WÓwczas prób doprowadzHo pod koniec omawianego 
okresu do !pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju i obniżenia stopy ży_ 
ciowej ludności. Dochód narodowy wzrósł w .Jatach 1955-1970 mniej wię
cej 2,5 razy, natomiast 'Obieg pieniężny od .końca 1955 r. do połowy 1970 r. 
zwiększył się przeszło pięciokronie (z 11 573 mln zł do 60745 m'lm. u) 2. 

Spowodowało to dalszy wzrost cen, który jednak odbywał się w tempie 
wolniej szym niż w poprzednich o.kresach. 

Produkcja iprzemysłu węglowego kształtowała się w ciągu omawiane
go okresu następująoo Ow tOIruH~h): 

rok węgiel kamienny węgiel brunatny 
195-6 95 148 893 6 182 744 
1957 94095 581 5954143 
1958 94981 037 7539 104 
1959 99 106 298 9258329 
1f}60 104437 603 9327243 
1961 106 605 958 103.37699 
1962 109 603 965 11 090985 
1963 113 150 112 15 344261 

l A. Kar p i ń s k i: PoLityka uprzemysŁowienia Polski w latach 1958-1968, War
sza wa 1969, s. II J nn. 

, Mały roc:mik statystyczny 1971, s. 60 i 345. 
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rdk !Węgiel kamienny węgiel brunatny 

1964 117354383 20279634 

1965 118831135 2262587,6 

1966 '121978935 24507605 

,1967 123881 226 ,23921739 

1968 128 533794 26877707 

11969 135009 994 30865000 

1970 140 100 900 32765 900 

Produkcja brykietów z węgla kamiennego wahała się w granicach 

550-700 tys. t rocznie, dopiero w 1969 r. wobec uruchomienia nowej bry

kietowni osiągnęła 1239 tys. t. (w 1970 r. - 1946 tys. t). Produkcja brykie

tów z węgla brunatnego wzrosła w lata.ch 1956-1969 ze 187 tys. t na 

349 tys. t. 
Przeprowadzona w początkach 'okresu regulacja spraw zatrudnienia 

i czasu pracy w ,przemyśle Węg1l.OIWynTI (,p!rzywtrócenje 7,5.,glYdzinnego dnia 

pracy pod ziemią, stqpniowe zmmiejszalIlie licz'by nied7Ji€'l wyldobywczych, 

zrezygnowanie z pracowników skosza'rowanych) oraz niedoin'WelstOlWani,e 

w oikresie poprzednim spowodowały w latach 1956-1958 przejściową sta

bilizację, a nawet spadek wydobycia. Tymczasem wzrastało zapotrzebo

wanie na paliwo w kraju, a cena węgla na rynkach zachodnioeuropejskich 

osiągnęla w 1956 r. nie notowaną dotychczas wysokość, dochodząc do 25 

dolarów za t 3. W związku z tym w planach perSpektywicznych zaczęto 

postulować szybką rozbudowę górnictwa węglowego, tak aby nie tylko 

zaspokoić rosnące potrzeby krajowe, lecz również Zlnacznie zwiększyć 

eksport. Plany opracowywane w drugiej połowie lat ipięćdziesiątych 

przewidywały m.in. zJbudowanie do 1975 r. 30 nOlWY,ch głęlbinowych iko

palń węgla kamiennego o średniej produ!k:cji,po 4 ty\s. t na dolbę (1,2 mln t 

rocznie). JednoczeŚll1ie zamierzano zwięlkszyć roczne wydobycie węgla 

bl'UJlaJtnego do 60 milin t (co stanowiło równQwartość 20 mln t węgla ka

miennego). Wydobycie węgla kamiennego według różnych wariantów pla

nu miało dojść w 1975 1'. do 140-170 'mln t. Aby pokryć zapotrzebowarrrie 

w okresie przejściowym (do czasu uruchomienia nowych kopalń głębino

wych), zamierzano zna=ie 7JWięlkszyć p;-odukcję kopalń ,płytikich 4. Joo

nalk i w tym okresie zdatrzały się wyjpowiedzi, ipO'stulujące ogu-a1Ililiczenie 

rozwoju gónnictwa węg'J.<JWlego na rrzem pr1Jemysru chemicznego, dla \któ

rego głównymi surowcami miały być ropa naftowa i gaz ziemny 5. 

3 S. B l a d o w s k i: Gospodarka energetyczna w Europie, Warszawa 1962, s. 48. 

• J. S z y ID a s z e k, A. P i e c h a, J. S t a r o w i c z: Polityka inwestycyjna prze 

mysŁu węglowego, "Przegląd Górniczy" 1959, s. 23-24; 1. A p t: Perspektywy rozwoi"u 

wydobycia węgla kamiennego i jego zbytu w latach 1960-1975, "Przegląd Elektro

techniczny" 1957 nr 213, s. 150 i nn.; W. B i e r n a c k i: Stan obecny i perspektywy 

rozwoju polskiego przemysŁu paliw staŁych, jw., s. 163-170. 

s III Kongres Inżynierów i Techników Polskich (Warszawa 24-26 lutego 1957) 

t. II, Warszawa 1958, s. 298--300 (referat K. Laidlera i polemika z nim). 
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Nakłady inwestycyjne przemysłu węglowego w latach 1956-1960 wy
niosły łącznie 32896 mln zł (w cenach z 1 lipca 1960 r.), czyli o 64% wię
cej niż w planie sześcioletnim 6. Oddano do ekspl'Oata>cji 3 nowe głębinowe 
kopalnie węgla kamiennego i 1 odkrywlkową kOlpal,nię węgla brunatnego, 
rozpoczęte w pOiprzednim okresie, ponadto przystąpiono do budowy 4 dal
szych dużych kopalń węgla kamiennego i 3 odkrywek ;węgla brunatnegD 
w cr-ej>onach Tucr-oszowa i KO'IL1na. P·olepszQno :również wyposa'ż·e:nie tech
ni=e kopalń i osiągnięto wzr·ost wydajności pracy, tak że pod koniec 
pierwszej ipięciolatki wyddbycie zaczęło ponownie wzrastać mimo coraz 
dalszego ogra.niczania pracy w godzinach nadliczlbowych oraz ·w niedzieTe. 
Zrez)"gnowalIllQ natomia.st z dailszej rozJbudowy \kOipa>lń płytkich. 

Pllan na lata 1961-1965 przewiJdywał da>l6zy w~oot nakłakiów na gór
nictwo węglowe zwłaszcza w okręgu rY'bnickil!n ze względu na ·występują

cy tam węgiel ikoksujący, który stał się artykułem deficytowym dla polskiej 
gospodarki. Liczbę kopalń w tym okręgu zamierzano początkowo (w pla
nach perspektywicznych, obejmujących okres do 1980 r.) zwiększyć do 25, 
przy czym zdolność iprodukcyjna każdej z nich miała wynosić 4-8 tys. t 
na dabę (wyjątkowo 10 tys. t na dobę). Z rozbudową górnictwa łączyły się 
plany ko,mpleksowego zagospodarowania Rybnickiego Okręgu Węg10wego, 
obejmujące budowę nowych osiedli mieszkaniowych, linii komunikacyj
nych, zaikładanie nowych placówek handlowych i usługowych itd. 7 Opra
cowywane w 1962 r. projeikty planu perspektywicznego przewidywały też 
budowę nowych kopalń w o·kręgu nadwislańskim. 

Na inwestycje w górnictwie węglowym wydano w latach 1961-1965 
według danych GUS 37 686 mln zł w cenach bieżących 8. Surma ta była 
wyższa niż w poprzedniej 'pięciolatce, jednak już w toku realizowania pla
nu nastąpHo 'O'bniżenie limitów na lata 1964-1965. Z.musiło to resort gór
nktwa do zrez)'lg.nawanla z rO!Zlpoczęda bJUdIQ'WY kilik!u nowych kO(pa>lń, 

zwłaszcza że koszty niektórych 'prowa>dzanych już inwestycji okazały się 
wyższe niż początkowo planowano. W latach 1966-1970 nakłady inwesty
cyjne w górnictwie węgłowym wyniosły tylko 34 314 mln zł, 00 oznaczało 

spadek w porównaniu z poprzednim pięcioleciem o prawie 10% (bez 
uwzględnienia wzrostu cen). Pod koniec <trzeciej pięciolatki {w latach 1969 
-1970) następiło również ograniczenie dostaw maszyn górniczych do ko
palń 9. Sytuację na tym odcinku p'ogDrszyła decyzja wła'dz państwowych 

, Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 218. 
7 W. I wa n: RybniCki Okręg Węglowy w świetle dotychczasowych opracowań, 

Katowice 1962; A. S i er 'a d z k i: Problemy ksztaŁtowania okręgu górniczego, "Prze
gląd GÓrni·czy" 1965, s. 257-:162. 

, Rocznik statystyczny 1971, s. 237. 
9 J . M i trę g a: Przemówienie lIla centralnej akademii z o'kazji Dnia Górnika 

1963 r., "Przegląd Górniczy" 1964, s . . 5--6; J. M i trę g a: Program rozwoju postępu 
technic2mego i organizacyjnego w górnictwie węgla kamiennego w latach 1959-1971, 
"Przegląd Górruczy" 1970, s. 63; Z. T war o w s 'k i: Górnictwo węgla kamiennego 
w czwartym roku planu pięcioletniego, "Gospodarka Planowa" 1964 nr 7, s. 37. 
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z 1967 r . o zaprzesta.niu .pro'dukcji maszyn dla gÓJ:'nictwa węglowego w za
kładach należących do innych resortów (m.im.. ,w hucie "Stalowa Wola"\. 
Spowodowało to konieczność ponownego wdrażania produkcji wielu ma
szyn i urządzeń w przedsiębiorstwa,ch resortu górnictwa i energetyki 
i opóźniło osiągmięcie przez opolskie maszyny górnicze standardów świa'oo

wych. Ponadto, mimo znacznych postępów w zakresie mechanizacji, pol
skie górnictwo węglowe ustępowa10 'Przodującym krajom świata (ZSRR, 
USA, Wielka Brytania, NRF) pod względem licz'by maszyn 'PTZY'padającydll. 
w kop~l'l.niach na milion t wydobyda. 

Ograniczenie limitów było spowodowane tru'dnościami gospodarczymi 
państwa ora'z zwięlkJszemierr wydatków na inne .ga~ęzie gó:nnilCtwa, po któ
rych spodziewano się osiągnięcia większych korzyści ekonomicznych. Tak 
np. w latach 1961-1965 nakłady na inwestycje w górnktwie węglowym 
stanowiły 65,8% wszystkich nakładów inwestycyjnych w górnictwie, 
a w latach 1966---1970 - tylko 48%. W,zrosły .natomiast Illakłady na gór
nictwo ropy naftowej, gazu, surowców chemicznych, solne oraz rud meta
li 10. Wpłynęły.na to wysokie koszty budowy nowych kopalń węgla kamien
nego 11 , fakt, że przy budowie nowych kopalń odkrywkowych napotkano 
dodatkowe trudności przy zdejmowaniu Illa>dkładu, a wreszcie zmiany, ja
kie nastąpiły w gospodarce paliwowo-energetycznej w rozwiniętych go
spodarczo krajach Europy zachodniej . Mianowicie zużycie węgla zaczębo 
tam maleć, a miejsce węgla zajmowały paliwa bardziej ekonomi'czne, pr,ze
de wszystkian ropa naftowa i jej przetwory. W zwiClizku z tyan w NRF za
częto nawet zamykać mniej rentowne kopa1lllie węgla. Zjawiskom tym to
warzyszył spadek cen węgla na rynkach zachodn~ouropejskich, ponadto 
polski eksport do tych krajów :napotykał na konkUIencję węg,la iprzywo
żOillego ze Stanów Zj'eoooczonY'ch 102. 

Mimo pewnego S\padku cen na rynkach światowych elksport węgla od
grywał nadal poważną rolę w polskim hand1u zagrani,cznym, stanowiąc 
w latach 1968-1970 około 10% całego eksportu. Węgiel ·zachowa,ł także 

swoją decydującą pozycję w bilansie paliwowo-energetycznym kraju. In
tensywne poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego doprowadziły 
wprawdzie do zwiększellia udokumentowanych zasdbów tych surowców 

do wzrostu ich produkcji, nie doszło je'dnak do spodziewanego odkrycia 

10 Rocznik statystyczny 1970, s. 185. 
11 Tak np. wydatki inwestycyjne dla zwiększenia wydobycia o 1000 t na dobę 

w nowych kopalniach wynosily (według obliczeń z 1966 r.): w kopalni "Szczyglowice" 
230 mln zł, w kopalni "staszic" 250 mln zł, w Il<opalni "Zofi6wka" 352 mln zł, w ko
palniach "Jastrzębie", "Moszczeniea" i "Borynia" - od 432 do 471 mln zł (K. D a 1-
k o w s k i, W. D z i e ż a: Niektóre probLemy związane z optymaLizacją rozwoju gór
nictwa węgLa kamiennego, "Gospodarka Planowa" 1967 nr 5, s. 22). 

12 B l a d o w s k i, jw., s. 49-51 ; Imperialismus heute, Berlin 1965, s. 120-121; 
360 ; T. M u s z k i e t : Baza paliwowo_energetyczna PoLski w latach 1966-1975, "Go
spodarka Planowa" 1969 nr 5, s. 23. 
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"wielkiej Ir<~py" . . Pomimo U2upeł,n,ia.nia wydobycia kraj'oweg'o importem 
z ZSRR, udział r·opy naftowej i gazu ziemnelgo w łącznym .zużyciu paliw 
pierwotnych w Polsce zwiększył się w la·tach 1956.~1!}67 z 2,5 tylko do 9%, 
przy jednoczesnym spadlku udziału węgla kamiennego z 97 do 85% (udział 
węgla brUJllatneg'o wzrósł z 0,5 do 6%). Zmiany były więc stosunkowo nie
wie1kie i węgiel pozostał nadal podstawowym surowcem emergetycznym 13. 

Aby podołać wyznaczonym .zadaniom mimo obni1żenia limitów in;westy
cyjnych, kierownictwo resortu podjęłoo kroki dla dbniżenia !~osztów 1nwes
tycji 'Przez zwię:kszenie wyda jon ości pra·cy, ipiT2yś,piesze;nie tempa il'Cibót 
i zwiększemie wolności wydobywczej nrowo budowanych kapalń 14. Zre
konstruowano też część starych kopalń, zna=ie zwiększając ich produk
cję, tak że średnie wydobycie z 1 kopalni w,zrosło w latach 1957-1970 
z 3693 t do 5850 t na dcfuę 15. Rekonstrukcja sta.rych !kopalń okazała się 

znacznie mniej ~osztowna o:d budowy nowych, tak że uda10 się wydaini€ 
obniżyć śre..drni kOSZit inwestycji na jednostkę wzrostu produkcji 16. Zdoła

no też zna'cznie zwiększyć ogólne wydobycie węgla. 
Rozwój wybierania maszynowego, przy którym nie można bylo odrzu

cać płonnej skały oraz pogorszenie się warunków geologi=y,ch (wybiera
nie bardziej zalllieczyszczonych pokładów) Wjplynęły na dalszy wzrost pro- . 
centu płonnych skał w urobku. Ilość odpadów z sortowni i płuczek wzrosła 
w latach 1960-1970 z 15 560 tys. t do 27 823 tys. t, czy1i o 7'9%, podczas 
gdy produkcja netto zwiększyła się tylko o 34% 17. Oprócrz tego węgiel 
sprzedawany przez kopalni:e wykazywał zanieczysZiczenia pona,dnormatyw
ue, 00 powooclowarlo l;i'=e rekJamacj-e. 1l1ość węrgQa kam~,enrnElgo, 00 clo !któ
rego uznano reklamacje jakościowe odbiorców, ,wynosiła w lata,ch 1957-
1958 'Około 7,5 mln t rocznlie, później zmalała do 3,---4 mln t, pad koniec 
omawianego okresu wzrosła jednak ponownie .(w 1969 r. 5687 tys. t, 
w 1970 r. 8123 tys. t). Stalll'owHo to 4-5% wszystkich wysyłelk 18. Rozwój 
UJrarbkmia .maszy;noweg,o przyczyrnJi.ł się pcmadto do pogors2lenia lWYlPadlu sor
tymentów: w latach 1955--197,Q udział sortymentów gruby,ch (kęsy, kostka, 
gnjlby I i II) w urobku =a'lał z 15,8 do 12,2%, natomiast udział węgla drob
neg·o i miału wzrósł z 38,9 do 56'% 19. Wydobycie węgla brunatnego w ciągu 

IJ T. K l a r n er: Rozwój gospodarki paliwowo-energetycznej w Polsce w latach 
1946-1967, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1969 nr 6, s. 3. 

1< M i trę ·g a: Koncentracja wydObycia, s. 26. 
" Jw., s. 21; Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, s. es. 
16 J. M i trę g a: Budownictwo nowych kopalń w d.wudziestoleciu Polski Ludo-

wej, "Przegląd Górrl"1iczy" 1964, s. 397. 
17 Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, s. 78. 
18 Sprawozdania z gospodarki węglem za la·ta 1960-1970, Katowice 1961-197l. 

Por. również: III Kongres Inżynierów i Techników Polskich t. II, s. 296--297 (pr.z~ 

mówienie J. Piętaka). 
l& Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1966-1968, s. 36; Jw. za 

lata 1969--11970, s . 66. 

12 Historia górnictwa w~glowego 
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omawianego dkresu 2lWiększyło się ponad pięcioklrotrrll'e mi'Trlo trudności 

geologi=ych i ograniczenia wydatków na inwestycje 2o. 
Ceny węgla zostały w omawianym okresie znacznie podniesione, co 

mialo na celu dostosowanie ich do poziomu kosztów własnych i skłOlllienie 
odbiorców do bardziej oszczędnej goąpoda,rki paJ.iwem. Pierwsza pOdwyż
ka cen dla konsumentów i:biorowych (tprzemysł, koleje) nastąpiła już od 
1 stycznia 19~6 To (oennik l-Z/56); cena węgla energetycznego wz.rosła 

wówczas o około 75% 11.1. Od 1 stycznia 1959 To wszedł w życie nowy cennik 
l-Z/59, który wprowadził znaczną podwyżkę cen węgla sprzedawanego na 
cele przemysłowe: 1 t węgla kamiennego do przeróbki chemicznej koszto
wała od 735 zł do 485 zł, a 1 t węgla kamiennego energetycznego - od 
480 zł do 120 zł (1 t mułu - od 95 zł do 55 zł), cena 1 t węgla brunatnego 
wzrosła do 160-70 zł, cena 1 t 'brykietów z węgla kamiennego - do 400-
315 zł, a 1 t brykietów z węgla kamiennego - do 275>-250 zł. Układ cen
nika d06tosowamy był do aktualnie WiProwadrzonych norm, określających 
klasy i sortymenty oraz stotpień czystości węgla. Podwyżka cen na węgiel 
do przeról:lki chemi=ej oraz na węgiel brunatny i brykiety z węgla bru
natnego została jednak wstrzymana "na okres przejściowy". Kolejny cen
nik 1-Z/ 60, ooowią=jący od 1 stycznia 1960 r., ob.rlillżył cenę na węg1el ka
mienny do przeróbki chemi=ej do 610-400 zł za t, na węgiel energe
tyczny - do 415-80 zł za t i na węgiel brunatny - do 145-40 zł za t; 
odpowiednio staniały też brykiety i muły 22. Cena węgla opałowego utrzy
mywała się aż do 1963 <f. na ustalOlllym ON 1955 r. poaiom:ie 250 zł za t; od 
1 kwietnia 1963 r. podniesiono ją do 500 zł za t (cermik HO/63) 23, nastętpna 

podwyżka (do 550 zł za t) miała miejsce w grudniu 1970 r. w związku 
z ogólną regulacją cen 24. 

W ciągu omawianego okresu wz.rastały również płace nominalne oraz 
ceny materiałów, przemysł węglowy zdołał jednak ograniczyć tempo 
wzrostu kosztów własnych dzięki zwiększeniu wydajności pracy i pCJlpra
wie gospodarki materiałowej. Tak np. koszt robocizny bezpośredniej na 1 t 
węgla kamietI1JlJego w latach 1957-1969 :MIl1"1Lejszył się nawet (z 100,89 zł 
do 90,06 zł), chociaż średnia płaca wzrosła w tym okresie ze 141,10 zł na 

2. J. M o s s a k o w s k i: Ewolucja programu rozwoju przemysŁu węgla brunatne
go w Polsce, "Węgiel Brunatny" 1968 nr l, s. 63-68. 

21 Z e m b o k: Ceny węgla kamiennego w Polsce w latach. 1945~1959, s. 43. 
Cena węgla i<amiennego na cele energetyczme wynosiła (zależnie od klasy i sorty
mentu) od 171 zl do 79 zł za t (pył - od 78 zł do 49 zł za t, muły i przerosty - od 
37 zl do 23 zł za t), cena węgla kamiennego na cele przeróbki chemicznej - od 262 zł 
do 169 zl za t, cena węgla brunatnego - od 58 zl do 21 zl za t. Tona brykietów z węgla 
kamieIlJlego kosztowala od 137 zl do 120 zł, a l t brykietów z węgla brunatnego -
115 zł (L. B u l a n d r a i M. S z a r y: Problemy zbytu i gospodarki węglem, Kato
wice 1961, s. 76-77). 

22 B u l a n d r a i S z a r y, jw., s. 85-92. 
23 Sprawozdanie z ·go'spodarki węglem za rok 1965, Katowice 1966, s. 11~. 
l' ,,'l'r)"buna Robotnicza" z 14 grudnia 1970 r. 
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194,48 zł na dniówkę 25. W rezultacie od 1960 r. średnia cena 1 t węgla 
kamiennego kształtowała się powyżej kosztów własnych, jak to o'bra.zuje 
następujące zestawienie: 
(a - średnia oena 1 t wę.glla kam.ieIlll1'e!go w zł , b - średnie koszty własne 
1 t węgla kamiennego w zł) 

rok a b (fok a b 
11956 128,25 163,1'8 1964 3.21,07 272,69 
1957 128,91 ,222,48 1965 326,33 275,31 
195'8 128,84 225,26 1966 331,90 28'0,06 
11959 128,98 236,01 '1967 332,87 283,58 
1960 264,23 253,10 11968 337,59 289,07 
1961 323,56 248 ,18 1969 337,86 303,89 
1962 322,60 261,47 1970 337,83 307,7'0 
1963 3<19,68 270,55 

Sredni koszt własny 1 t węgla brunatnego wzrósł z 22,37 zł w 1956 r. 
na 40,56 zł w 1960 r., 68,48 zł w 1965 r. i 1'2,39 zł w 1968 r., natomiast 
w 1969 r. obniżył się do 68,29 zł, a w 1970 r . - do 64,51 zł. Cena zbytu 
kształtowała się do 1969 r. n1eco ip on iż ej kosztów własnych, natomiast 
w 1970 r. przewyższyiła je o 5,56 zł na t 26. K oszty własne brykietów z wę
gla brunabnego kwtaJłtowały się w granicaoh 330-374 zł za t, wyka2'lU!jąc 
nawet niewielką tendencję zniżkow'ą (n.p. w 1956 r. 374,53 zł, w 1960 r. -
337,80 zł, w 1965 r. - 3<63,57 zł, w r. 1968 - 340,83 zł); przekraczały one 
jednak wacznie wyznaczoną cenę sprzedaży. Łączne wyniki finansowe re
sortu górnictwa i energetyki kształtowały się następująco (w milio
nach zł) 27: 

(a - akumulacja finansowa krajowa z E:ałokształtu działalności, b - aku
mulacja finansowa do dySipozycji budżetu państwa) 

roik a 
1956 -801 
1957 -5930 
H/58 - '6102 
1959 -7943 
1960 -1265 
1961 4, 783 
1962 i2 640 

b 

2949 
8,98 

rok 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

25 M i trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 12. 

a b 
5718 4424 
8823 765'6 
~9 804 8485 

10680 7253 
10543 7099 
12287 7 127 
11 456 7741 
12243 8910 

26 Analiza wyników dziatalności gospodarczej resortu górnictwa i energetyki 
za rok 1969, Katowice 1970, s. 126, 134; Jw. za rok 1970, Katowice 1971, s. 141, 150. 

2? Rocznik statystyczny fi<Ila.ns6w 1945-1967, Warszawa 1968, s . 178-179 i 195; 
Analiza wyników dzia!alności gospodarczej ~esortu górnictwa i energetyki za rok 
1969, s. 119; Jw. za rok 1970, s. 135. 

12' 
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Znaczma część sum WlPła.canych do bud.iJe1Ju wra<cała jeldll1ak do resortu 
w formie kredytów na iJnwestycje; w niektórych latach sumy otrzymywa
ne na inwestycje przekraczały nawet wysokość Wpłat do budżetu 28. 

StrUJktura kosztów własnych w górnictwie węgla kamiennego w ukła
dzie rodzajowym zmieniała się następująco i(w procentach): 

rok 1956 1960 1965 1968 1970 
materiały 17,2 22,7 23,1 23,0 22,7 
energia 3,8 5,0 4,5 '4,4 4,2 
płace i ubezpieczenia 54,7 46,0 39,4 39,0 39,5 
amortyzacja 8,6 8,2 10,4 10,4 10,0 
narzut cr1a szkody górnicze 1,7 1,8 2,4 2,3 '2,0 
usługi wiertniczo-górnicze 0,9 3,0 4,4 1'i,3 4,0 
'Pozostałe 13,1 13,3 15,8 16,6 16,6 

Postęp w zakresie mechanizacji pracy spowodował wzrost wydatków 
na amortyzację maszyn i U!l'!Ządzeń O'ra!Z matJeria:ły i energię [przy j.ed!nJo
czesnym procentowym spadku udziału robocizny i ube:z;pieczeń społe=ych 
w sumie !kosztów własnych. Wzrost wydatków .na usługi wiertniczo-górni
cze łączył się z rozbudową kopalń . Nakłady na naprawę szkód górniczych 
zwiększyły się w związku z wybieraniem węgla z filarów ochronnych; łącz
ne wydatki kopalń węgla kamiennego na ten cel wzrosły z 540 mln zł 

w 1960 r. cr1a 900 mln zł w 1965 r. i 997 mln zł w 1970 r. (w całym prze
myśle węglowym - wraz z kopalniauni węgla brunatnego i piaskowniami 
- wydatki te w 1970 r. osiągnęły wysokość 1063 mln zł). Pozycja "pozo
stałe" obejmowała przede wszystkim koszty przewozu węgla do odbiorców 
i inne wydatki związane ze sprzedażą 29. 

2. Z a o p a t r z e n i e. Krajowa produkcja maszyn i sprzętu górnicze
go wzrastała w ciągu omawianego okresu .nadal, wynosząc w 1956 r. 
151 tys. t, w 1960 r. - 168 tys. t, w 1965 r. - 227 ty's. t i w 197'0 !T . -

317 tys. t. Produkcja Zakładów Gumowych Górnictwa wzrosła w latach 
1956-1970 z 6,5 tys. t do 10,4 tys. t. Dzięki temu kopalnie nie oo.czuwały 
na ogół poważniejszych trudności w zakresie zaopatrzenia w maszyny 
i sprzęt, mimo że stopień mechanizacji pracy W7lI'astał w szy1blkian ternjpi€. 
Wysuwano jedynie zastrzeżenia w związku z niedostate=ą wytrzymałoś
cią niektórych maszyn krajowej produkcji, które często się psuły i szybko 
zużywały. Niejeoookrotnie wpływała .na to zła jakość stali, z której były 
wykonane 30. Importowano jednak tylko niektóre, stosunkowo nie:liczne 

" Por. Z. S z e l i g a: Z czego żyje państwo?, "Polityka" z 22 stycznia 1965 r. 
" Dane według statystyk przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948--1960, 

1965, 1966-1968, 1969-1970. 
30 M. Rak o w s k i: Kierunki optymalizacji programu górnictwa węgla kamien

nego w świetle analizyefektywnościowej, "Gospodarka Planowa" 1967 nr l, s. 31. 
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typy nowych maszyn gó,miczych, rozwijając jednocześnie ek9port polskich 
maszy:n i UTządzeń. 

W kopalnia'ch węgla kamiennego liczba czynnych kombajnów wzrosła 
w latach 195.6-1970 z35 do 529, ładowarek - ze 166 do 693, lokomotyw -
z 1881 do 2974 (w tym elektrycznych z 1562 do 2701), wentylatorów głów
nych - z 312 do 480. W mniejszym stopniu w,zrosły ilości wozów kopa'l
nianych, napędów do przenośników, wiertarek, ilość zaś wrębiaJTek i młot
ków mechanicznych nawet zmalała, było to jednak spowooowau1e nie bra
kami w zaopatrzeniu, lecz zmianaJTni w technice pracy. Pewne braki wy
stąpiły jedynie w latach 1969-1970 wobec wzmożenia eksportu maszyn 
kosztem zaopa'trzenia kopalń krajowych. 

Zmiany w zakresie zużycia materiałów przez 'Przemysł węglowy łączy
ły się z postępującą mechanizacją i moderniza,cją kopalń, a także z dąże
niem do oooiŻ'en1a kosztów własnych ocOlgą oszczędnej gO'1Podaoo. Talk nJp. 

rozwój mechanicznego ura'biania wpłynął na obniżenie zużycia materiałów 
wybuchowych (w 1955 r. 26'5 kg, a w 1970 r. tylko 192 kg na 1000 t wydo
bycia), a zużycie drewna zmniejszyło się w latach 1955-1970 z 24,9 m 3 

do 18,0 m 3 na 1000 t wyddbyc:ia wdbec za'stępowania obudowy dJl'ew:n~au1,ej 

przez stalową. Odpowiednto jednak wzrosło zużycie obudowy stalowej 
(w 1955 r. 774 kg, w 1965 r. 1122 kg, a w 197,0 r. 938 kg na 1000 t wydo
bycia). Czynnikiem, który spowodował zahamowa,nie wzrostu lub nawet 
obniżenie wskaźnika zużycia wielu materiaJłów (obu'dowa, taśmy 'Przenoś
nikowe i'td.) , !była koncen1Jracja prddJu!kcji, która łączyła się re skróceniem 
dróg transportowych. W latach sześćdziesiątych udało się również znacznie 
ograniczyć straty stalowej dbudowy, szyn, rur i ikabli, co dało poważne 
oS2lczędności ma terialowe 31. 

3. Z b y t w ę g l a. Dostawy węgla kamiennego i brykietów z węgla 
kamiennego na potrzeby krajowe kształtowały się w ciągu oma wianego 
okresu następująco (w tys. t) 32: 

(a - razem; 'W tym: b - na cele wytwórcze, c - dla Ministerstwa Komu
nikacji, d - lIla deputaty, e - na cele rynkowe i dla konsumentów zbio
rowych) 

rok 
1956 
1957 
1958 

a 
7'6 502 
81487 
19 92-8 

b 
51132 
54150 
54053 

c 
9848 
9913 
9369 

d 
5139 
5889 
5526 

e 
10383 
11 535 
10980 

31 Dal!1e statystyki przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, 1961-1962, 
1963-1964, 1965, 1969-19711. Por. J. M i trę g a: Budownictwo nowych kopalń 

. w dwudziestoleciu Polski Ludowej, "Przegląd Górniiczy" 1964, s. 396; J. M i trę g a: 
Przemówienie na Dzień Górnika 1966 r., "Przegląd Górniczy" 1967, s. 3 i in. 

" Statllstllka przemysŁu węglowego w Polsce za lata 1966-1968, s. 89; Analiza 
wyników dziaŁalności gospodarczej resortu rl6rnictwa i enerrletyki za rok 1969, 
o. 22--24; Jw. za rok 1970, s. 20-,25. 
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rok a b c d e 
1959 84530 57695 9874 5677 11 284 
·1960 B8722 61038 10050 5828 11806 
1961 91 093 63813 9643 5842 11795-
1962 94031 65897 9990 5 8912 12252 
1963 98315 68339 10588 6094 13294 
1964 99979 69846 9939 6634 13560 
11965 99059 69336 9257 6399 14067 
1966 199766 7,0548 8956 5533 14729 
1967 101 233 72 930 8414 5375 14 514 
11968 105 583 77 068 IB 249 5392 14874 
1969 110775 80536 IB 343 5665 16231 
1970 113904 83166 IB 118 5947 16673 

Zużycie krajowe wzrastało więc równie .szybko jak wydobycie, a w nie
których okresach nawet szybciej, co powodowało ograniczenie €ksportu 
i przejściowe braki na rynku wewnętrznym w zakresie zaopatrzen!ia w pa
liWo. StosunIkowo naj'szy'bciej zwięk1szało się ZffiŻycie węgla na cele wy
twórcze (w 'latach 1956-1970 wzrost o 63%, podczas gdy całe zużycie kra
jowe wzrosło tylko o 49%), co było spowodowane dymamicznym rozwojem 
różnych gałęzi przemy&łu. Globalna produkcja przemysłowa wzrosła w cią
gu omawianego okresu przeszło trzykrotnie, a więc w stopniu znacznie 
wyższym njż zużycie paliwa. Było to możliwe m.in. dzięki dalszemu obni
ż€IDu zużycia pGiliwa na jednostkę ,prddu!kcji. Tak np. wymosiło ono .na wy
tworzenie (dane z 1955 r. w kg węgla kamiennego, z lat 1966 i 1967 - w kg 
paliwa umownego po 7 tys. kcal) 33: 

'w 1955 r. w 19'65.r. w 196711". 
1000 kWh energii elektrycznej 803 406 399 
1 t klinkieru 373 242 248 
l t wapna palonego 244 192 182 
l t szkła 1205 1201 117,0 

1 t papieru (i tektury) 1 122 623 601 
1 t węgla kamieIlll1ego (zużycie 
własne kopalń) 33 21 19 

Udział węgla gazowo-koksowego w wyddbyciu !ZWiększył się w latach 
1956-1970 z 19 do 26,1% dz;ięki uruchomieniu nowych kopalń w okręgu 
rylbnidkim. Wdbec ~ego WlZTostu ~owa:nia ze stll"cmy kdklsowmi 

33 Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 
Polskich, s. 6; A. B o r o w.i c;z, ZmiMla struktury zużycia paliw oraz inne kierunkt 
usprawnienia gospodarki paliwowo-energetycznej, "Gospodarka Paliwami i Energią" 
1968 nr 10, s. 8. Dane dot. zużycia własnego kopalń - w węglu rzeczywistym, prze
liczone ze "Statystyki przemysłu węglowego w Polsce" za lata 1948-196Q i 1966--
-1968. 
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trzeba był,o jednak ,importować pewne rodzaje tego węgla (których produk
cji nie można było szybko zwiększyć ze względu na ograniczone występo
wa'llie w kopaJniach) z ZSRR, a naJSt@nie również z NRD, Irn)po.rt ten roz
począł się już pod koniec 19561', i wyniósł w tym roku 7 tys. t, w roku na
stępnym 345 tys. t, w 19'58 r. - 628 Itys. t, w lata,oh 1963-1968 przeJk:ra
czał już 1200 tys, t rocznie i dopiero w 1969 r. zmalał do 1088 ,tys. t. 

W ciągu omawianego okr,esu tPqp.rawdŁo się rów.n;i,eż 1W)'Tame zaopatrze
nie ludności w węgie'l opałowy, które w okresach poprzednich było nie
dostateczne. Nie można było jednak całkowide zrezygnować z reglamen
ta,cji zbytu 34. Zużycie węgla przez ikoleje wyrażnie zma'lało wobec zastę
powania trakcji parowej przez elektryczną. 

W dalszym ciągu propagowano stosowanie w przemyśle i na kolejach 
gorszych sortymentów węgla, jak IPrzerosty, muły i miały. W latach sześć
dziesiątych roczne zU!Życie przerostów przez od:b1orców krajowych wynosiło 
oIkołto 4 mln t, a mułów - oikoło 3 mln t. Od 1951 do 1969 r. $ir21edalIJ.() 
łącznie lPonad 60 mln t mułów, które zastąpiły 40 m1n t węgla pełnowar
tościowe,go 35. Jednocześnie starano. się podnieść jakość węgla poprzez roz
budowę U'rządzeń przeróbczych (sortownie, ;płuczki, flotacje). Pewną po
prawę w tym zakresie udało się osiągnąć pod koniec drugiego ijJlanu pię
cioletniego CJ-ata 1964-1965) 36. 

Eksport węgla kamiennego kształtował się następująco (w tys. t) 37: 

(a - raozem, w tym: b - kraje kapitalisty'ozne, oc - ikraje socjalistyczne) 

rak a b c 
1955 24 14:6 7847 16299 
1956 19187 16 765 12 42.2 
1957 13357 16222 ,7135 
,195-8 16204 8509 '7695 
1959 16006 7821 8185 
1960 17497 9004 18493 
,1961 17053 8775 8278 
1962 17306 i8 981 iB 325 
1963 16892 8379 8513 
1964 19268 9001 10267 
,1965 21045 9045 12000 
,1966 22408 10021 12387 
1967 24028 11 339 12689 

" D al K o w s k i i D z i e ż a: Niektóre problemy związane z optymalizacją TOZ-

woju górnictwa węgla kamiennego, s. 21. 
" S t a c h o ń: Dwudziestopięciolecie działalności Centrali Zbytu Węgla, s. 35~. 

" Sprawoz·danie z gospodarki węglem za rok 1965, s. 86--93; 124. 
37 Według danych sta,tystyki przemysłu węglowego w Polsce i roczników staty

stycznych GUS. 
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rok a b c 
1968 26 002 13 519 12483 
1969 26 374 14 148 12 135 
1970 28800 16654 12 146 

Wzrost zużycia węgla w kraju przy jedmoczesnej stabiLiza<::ji, a nawet 
spadku produkcji spowodował, że eksport węgla kamiennego w 1957 r. 

zmalał o blisko 45% w porównaniu z ostatnim rokiem planu sześcioletnie
go. Następnie zaczął powoli wzrastać, jednak !poziom z 1955 r. przekroczył 
dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. Spadek eksportu zaznaczył się 

ZiWllalSzcza w "brotach z k1rajami socjailistyczmym'i. mklsport do ZSRR 
z 8,2 mln t w 1955 r. zmalał do 3,2 mln t w 1!}57 r. i dopiero w 1966 r . 
przekroczył 7 .mln t. Powaimie zmniejszył się też wy;wóz do CzechoS1ł-owacji 
i NRD, 'który ·kształtował się w granicach od 1,1 do 2,4 mln t rocznie do 
każdego z tych krajów (wyjątkowo tylko w 1956 r. jeszcze 3,3 mln t do 
Czechosłowacji). Wzrósł natomiast eksport do Węgier (w 1955 r. 0,5 mln t, 
w 1969 r. 1,1 mln t), co łączyło się z działalnością "Haldexu". Z krajów ka
pitalistycznych głównymi odlbiorcami polskiego węgla stały się: Dania, 
Włochy, Finlam.dia, A'UStria i Fram.cja. W 1969 r. naJbyły one łąc1lni'e 9,4 mln t 
(w tym Dania 3 m!lm. t, Wł'ochy 2,2 rnILn t, FiiIllandia 1,9 IJllIm t, Auetria 
1,2 mJln t i Francja 1,1 mln t). Od 1966 T. zaczął się też rOrlJWijać eksIPort 
ao Japonii, który w 1969 r. osiągnął wysokość 1,2 mln t. 

W!pływy z eksportu węgla ka.miElllllego kształtowały się nastę,pująco 

(w złotych dewizowych) 38: 

(a - łączma wartość eksportu w milionach zł dewizowych, b - średnia 

cena za 1 t) 

rok a b rok a b 
1956 1417,6 73,9 1964 97·0,2 50,3 
1957 1220,9 91,2 1965 1039,5 50,0 
1958 937,1 57,8 1966 1059,3 47.3 
1959 847,9 53.0 1967 1107,8 46,1 
1960 858,3 49,0 1968 1164,9 44.8 
1961 825,5 47,2 1969 1183,3 44,9 
1962 837,0 48,3 1970 1358,1 47,1 
1963 828,7 49,0 

Srednia cena ekEiPortowanego węgla, która w po.łowte lat pięćditesią
tych była bardzo wysolka (w 1955 r. 62,1 zł dewizowych za 1 t), wykazy
wała więc na ogół tendencję zmi.żJkową. Cena węgla eIk.sportowanego do 
krajów kapitalistycznych wynosiła w 1961 r. zaledwie 40,2% ceny uzyski
wanej w 1957 r. 39 Łączne wpływy z eksportu węgla kamiennego malały 

.. Rocznik statystyczny 1967, s. 374; Roczn.ik statystyczny 1970, s. 362. 
"Bieńkowski i Mierzeiewska: Rozwój i perspektywy pOlskiego eks

partu węgla, s. 15. 
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aJŻ do la't 1961~1963, co było ~o'Wddo'Wane za.rÓW1I10 7JIllllli.ejlSZenUEIDl się 

rozmiarów wywozu, jak i spadkiem cen; tiopiero od 1964 r . zaczęły powo1i 
w,zrastać . Natomiast udział węgla kamiennego w ogólnej sumie utargów 
z eksportu. zmniejszał się w ciągu całego omawialIlego okresu, wynosząc: 

w 1955 r. - 40,7% w 1965 r. - 11,7% 
w 19&6 r . - 37,0% w 19'67 r. - 10,9% 
w 1958 r. - 22,1% w 1969 r. - 9,5% 
w 1960 r. - 15,8% w 197'0 r. - 9,6% 
w 1963 r. - 11,7% 

Zlbyt węgil.a brunatnego .ksDta'łtował się następująco (w ty\S. t) ~O: 

rok w kraju eksport 
,1956 1695 4494 
1957 1826 \4116 
1958 2361 5192 
1959 3484 57169 
·1960 13859 5455 
1961 4459 5872 
1962 5460 5660 
1963 9589 5736 
1964 14869 5381 
1965 17424 5 199 
196'6 19462 5060 
1967 20222 3706 
1968 22871 4002 
1969 26484 4381 
1970 28794 3972 

E}~ 'Węjgla brunatnego do zaikładów w HirschrfelJde (NRD) ullrrzymy
wał się na stałym poziomie (4-5 m'ln t ro=ie), a w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych nawet zmalał. Wzrost zużycia krajowego łączył się z uru
chomieniem elektrowni wy1korzystujący;ch węgiel brunatny . Tak np. 
w 1967 r. krajowe elektrownie zużyły 18 583 t, a w 1970 r. 26 645 tys. t 
węgla bTIIl'lla>1mego, co stanowhlio ipona:d 92% zJbytu na teren Le PdlSki. Jako 
opal domowy wykom:ystywano grube sortymenty OTM: brykiety, które 
uzySltiwano zarÓ'WJlJO z hry'lcietowru kuajowy;ch, jalk d z NRD IW zam.ian za 
eksportowany węgiel. ROC2me zużycie 'brykietów wynosiło kilkaset tys. t, 
wyjątkowo w latach 1959 i 1964 (w zwią2fku ze zwiększeniem importu) 
przekraczało milion t. 

Wpływy z eksportu węgla 'brunatnego wynosiły od 45 do 79 mln zł 

dew.i.zowych rocznie, tak że łączne wpływy z eksportu węgla kamiennego 

łO Wedłll!g statystylk IPr.zemysłu węglO'Wego w Polsce ,j analiz działalności gospo
darczej resortu g6rn-jctwa j energety'ki. 
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i brunatnego wyniosły w 1956 r. 1475,1 rorrn, w 1960 r. 9312,3 m1n, w 1965 r. 
1107,1 mln, a w 1970 r. 1406 .m1Jn zł de~owych. Stanowiło to odpowiednio 
37,5, 17,6, 12,4 i 9,8% ogólnej wartości polskiego ekSportu. Do sum tych 
należy jednak doliczyć tzw. eksport pośredni, czyli wartość węgla zuży
tego na produkcję 1nnych eksportowatIly>ch przez Polskę airlykułów. Roz
chód węgla kamiennego na te cele wynosił już w 1959 r. 12,7 mln t, a więc 
był niewiele mniejszy od ilości wyeksportowanej w stanie surowym 41. 

Ważną rdlę odgrywał ~łaszcza eksport !koksu, wynoszący rocznie średnio 
pona'Cl. 2 mln t wartości około 2100 m1:n zł dewizowych. Łączne wpływy 
z eksportu węgla i koksu wynosiły w 1956 r. 43,2%, a w 1970 r. jeszcze 
11.5"/0 utargów eksportowych . 

.. B. Wojciechowskti: Węgiel kamienny w eksporcie w produkcji eks-
portowej Po/.ski, "Gospodarka Planowa" 1959 nr 11, s. 47. 



XIV. ROZWOJ TECHNIiCZNY 
GORNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 

1. N o w e i n w EJ s t y c j e . W okr·esie 3 kOlejnych pięciola<tek - od 
1956 do 1970 r. - oddano do ek&ploatacji 3 kopalnie, któ1I'e zaczęto budo
wać w p1anie sześcioletnim ("Ha'lem'ba", "Mortimer-PIorąbka" i "Pierw
szego Maja") oraz 5 dailszych ("Jastrzębie", "Mos2iczenika", "Szczygłowice" , 

"Staszic" i "Zofiówka"), lktóTych 'budowę rozpoczęto w la1ach 1956-1961. 
Na ukończeniu Z:!1ajd~)'wała się budowa kopalni "Borynia", ro~poczęta 

w 196'2 r, SIPośród ndwych kqpaań aż 5 (a Wlraz z lroiPaJJnią "Borynia" 6) 
było .z1oka'1i2owanych na terenie Ry'bnidriego Okręgu Węglowego, Oddano 
do użytku 50 lI10wych !poziomów wydobywczych, z czego 39 w starych ko
painiach, Oprócz teig,o uruchomi'ono 2 kopalnie doświadczalne, a miano
wicie kopa'ln'ię "M-aOO" przy kO'pa1ni "Makos:oowy" (podJporządkowaną 

Za:kładom !<'onstrukcyjno-Mechaniz,a·cyjnym Przemysłu Węglowego) 

i zautomatyzowaną ko,palnię "Jan" przy kopami "Wieczorek" (pod'Porząd
kówaną GłóWll1emu Instytutowi Górnictwa), 

Dążenie do koncemtracji produkcji znalazło wyraz w zwiększeniu do
oeIawego wyddbyda nowy,ch kopalń oraz poziomów wydobywczy,oh, Pod
<JzaiS gdy w [amch 194.5-195,5 planowall1o dla nowy,ch i!ro,pa:lń wydobycie 
:rzędu 4-6 tyJs, t, a dIla nowY'c'h ,poziomów - rzędJu 1-2 tys, t na dobę, 
to według planów perspektywicznych z 197'0 To dzienma produkcja nowych 
kopalń miała wynosić 12-25 tys. t (3,6-7,5 mln t rocznie), a nowych po
ziomów 12~20 tys . t (3,6-6 ,mln t rocznie) 1, Proj,ekty zatwier'cFzOl!1e do 
końca 1970 r, wyznaczały dla nowych kopalń docelową :zldomość produk
cyjną W)'ISOIkośCi 10-15 tys, t (iclla kOlPailttlri. "LeniI!1" - narwet 16 tys, t), 
a dIla lI10wych pozi<Jllllów, j 'eżeli tylko :pozwallały na to wanmkft Igeoilog!i=e, 
!po 3~12 tys. t na dobę 2, Przystąpiono też do rekonstrukcji stary'ch ko
palń dla zwiększenia ich zdotności produkcyj'11<ej , W laiarch 1958>--1970 
połączOll1o ze sdbą 20 dawnych kopalń gtłębinowych o małym wydobyciu 
(['U'b kończących się zrusabaoh, tworząc z nkh 9 więkJszy10łl JlTZeidLs1i.ębiorntw. 
Od końca lat pięćd:oiesiątych ograniczono także bU'clo'wę nowy,ch kopalń 
płytkich (odkrywek i upadowych), a istniejące tego rod!zaju .zalkłady włą
C2)0I!10 do od[>aw'.i,ednich dJuży,ch kOlpalń; kOIPaIl€ll1lki te (których by'ło około 

l M itr ę ga: Koncenttracja wydobycia, 5, 26. 
, StatystYka przemysŁu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, 5. 311-313, 
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Ryc. 26. Kopalinia "Pierwszego Maja" w Wilchwach, oddana do eksploatacjo w 1960 r. 
Z a1bumu PoLski węgieL 

Ryc. 27. Kopalnia "Staszic" w Katowicach, uruchomiona w 1964 r. Fot. J. Makal 



Ryc. 28. KopaJ.nia "ZofióWka" w Jastrzębiu-Zdroju , UJr.tLchomiona w 1969 r. Fot. 
S. Gadomskii 

Ryc. 29 . Makiieta odkrywki przy kopałni "MUTCki". Ze zbiorów J!MZPW 
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100) stopniowo likwidowano w miarę wyczerpywania się ich zasobów. 
Wreszcie od lat sześćdziesiątych zaczęto ograniczać liczbę poziomów wy
dobywczych: zarrniast !kilku poziomów w nowych kopaJniach zakładalm 
tyl!ko 1 lub 2 poziomy, lecz za to o wacZiIrie więlkszej 2Jdol1nośc'i produk
cyjnej. Efektem koncentracji wydobycia było m.in. to, że w 1970 r. już 
30 kopalń wydobywało ponad 2 mln t węgla, w tym 2 kopalnie - ponad 

3 mm t. 

Ryc. 30. Rekultywacja hałd przy kopalni węgla. Fot. Z. Dyner 

W czasie pierwszych 2 pięciolatek (1956-1965) w górnictwie węgla 
kamiennego wykonano 666 km wierceń i robót górniczo~badawczych , 
przebito lub pogłębiono 78 km szybów do 14 km szylbików, ponadto wyko
nano 3,1 mllin m 3 komór, podszYlbi i nadszylbi, 459 Qmn przelkopów, 3{]5 km 
chodników kamienno-węglowych i węglowych i prze:dbrojono 18,6 km 
szybów 3. Coraz większa mechaillizacja i lepsza organizacja pracy w przed
siębiorstwach budownictwa górniczego przyczyniły się do znacznego przy
~ieszenia tempa !Tobót. Tak np. ŚlTedni postęp głębi,enia szylbu WlZITósł 
w latach 1960-1968 z 10 m do 37,7 m na miesiąc, średJni postęp iprzeko
pu - z 40 m do 81,9 m na miesiąc (a postęp maksymalny - z 281 m do 
585 m na miesiąc), wydajność przodkowa zaś, która w 1955 r. wym.osiła 
1,66 m 3 na ro'botnika i dniówkę, dOf,zła w 1968 r. do 2,47 m 3 na robotnika 

I Statystyka pTzemys!u węglowego w Polsce za Tok 1965, s. 312. 
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i dniówkę. Ulepszenia technicZlI1e polegaJly m. in. na rozpows·zechnieniu 
głębie<nia szybów metodą zamrażania oraz szerokim stosowaniu obudowy 
betonowej 4. Udało się również skrócić okresy 'budowy nowych kopalń. 
Tak 1l1Jl. budowa kqpaUń "Pierwsz~o Maja" i "MoS2JCze<nrica" trwała po 
8 lat, kopa1ni "Jastrzębie" - 6 1/2 roku, kOipalni "Staszic" - 5 1/2 roku, 
kopalni "Szczygłowice" - tylko 4 1/2 roku. 

W zalkresie przeróbki mechanicznej oddal\1'o do eksploatacji w latach 
1956-1970: 27 kompletnych zakładów pr.zeróbczych z zakresem wzlboga
cania 01--200 mm, 18 sortowni, 37 płuczek, 9 flotacji do mułu oraz nową 
brykietownię, przy kopalni "Jankowice". Oprócz tego roz'budowano bry
k1etownie przy kopa'lniach "Zabrze" i Szombierki". Łączna wydaj.ność 

sortowni wzrosła dzięki tym inwestycjom z 23 tys. t do 42 tys. t, wydaj
ność płuczek - z 7,3 tys. t do 23,3 tys. t, a wydajność fl.otacji - ze 184 t 
do 395 t na godzinę. Rozbudowa urząd.zeń przeróbczych umożliwiła zwięk
szenie udziału węgla sortowanego w ogólnej produkcji z 91,1% w 1955 r. 
do 95,9% w 1960 r., 98,0% w 1965 r. i 99,1% w 1970 r., udział zaś węgla 
wzbog~canego mechanicznie (:płulkanego) wynosił w odpowiednich latach 
kolejno 27,0, 30,4, 39,7 i 48,3% 5. Przeciwdziałało to pogalTszaniu się jakoś
ci węgla, SlPow'OIdowall1!eanru caraz szerszym &UOSQlwaroelm malSzynoweg·o 
wybierania. Zwła·szcza węgiel gaZlOwo-lkoksowy był pod koniec omawia
nego okresu nielmal w całości poddawany mechanicznemu wz!bo.gacaniu 
(w 1970 r. - 88,7%). Gorzej prz·edstawiała się sprawa węg'la energetycz
nego, z którego wzbogacano mechal\1icZIl!i.e zaledwie 28% i który wciąż 
jeszcze zawierał poważny procent zanieczyszczeń. 

W zakresie ur.ządzeń podsa!Cl.zkowych w latach 1956-1970 oddano do 
użytku w kopalniach 52 nowe zbiornilki, przy czym przeciętna pojemność 
zbiornika wzrosła do 2700 ru3• Rozpoczęto eksploatację ki~ku nowych pól 
piaskowych, a w 1967 r. istniejące piaskownie zostały połąCZOll1e w 4 duże 
kopalnie piasku podsadzkowego: "Kuźnica Warężyńska", "Szczalkowa", 
"Kotlarnia" i "Dziećkowice" (połączona w 1968 r. ,z polem "Bór" w ko
palnię "Ma,czki-Bór"). Piaskownie wYPo.sa'żono w nowe, bardziej wydajne 
koparki z napędem elektrycznym lub spalinowym, natomiast przestarza
Łe koparlki o najpędzi-e pMO'Wym 'zosta1ły w 1957 r. wyiCd.falll!e. Długość Ikolei 
piaskowych wzrosła w latach 195'5.-1969 ze 139 km do 257 km (a \',ITaz 

z bOC"ilnicami i torami stacyjnymi - z 334 km do 616 km) 6. WydO'bycie 
lPialSku pCJ'OOadzJkowego ZJwiękJSzyło się z 23,6 mllin m 3 w 1955 r. do 32,2 

• M a i k a i K o s tr z: Budownictwo górnicze w dwudziestopięcioleciu PRL, 
s. 333-335. 

5 P. K l i c h: Rozwój przeróbki mechanicznej w okresie dwudziestopięciolecia 

Polski Ludowej, "Wiadomości Górnicze" 1970, s. 310-319 ; Analiza wyników dzia
lalno§Ci gospodarczej za rok 1970, s. 3D; Statystyka przemysłu węglowego w Polsce 
Za lata 1969-1970, s. 72. 

6 Rola Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego 

w polSkim górnictwie węgla kamiennego, s. 21-63. 
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rnJln m 3 w 1960 r., 43 mlJn m 3 w 1965 r., ;i 47.,9 mi'lionów m3 w 197/0 r ., 
udz.i.ruł zaś wydobycia z podsadzką hydrauliczną wzrósł w tym okresie 
z 28,3 do 41,2%. Rozbudowa urządzeń podsadzkowych umożliwiła dalsze 
zwiększenie wydobycia z filarów ochronnych, których zasoby według sta
nu na l stycznia 1968 r. szacowano na 4 mld t 7. Do najwa:imiejszych 
osiągnięć w tym zakresie należała eksploatacja filaru !pod Bytomiem, 
w którym ZIl1ajdowało się około miliarda t węgla oraz znaczne ilości rud. 
Oprócz tego wylbie'ramo Hlary pod h'lltami, ad 19'57 r. zaś zaczęto wybie
rać również filary wokół niektórych szybów. W latach 1961-1966 wydo
byto z filarów ochronnych ,ponad 200 m'ln t węgla, co stanowiło około 35% 
całkowitego wy1dobycia. Od 1966 r. roczne wy"dabycie z fillarów ochrQlll.
nych przekraczało 50 mln t. Niektóre kopalnie, jak np. "Sosnowiec". 
"Gottwald" , "Matylda", "Paweł", "Pokój" uzyskiwały stąd całość swej 
produkcji a. Dzięki wybieraniu filarów och ronnych można było .odzyskać 
poważne ilości węgla, które dawniej uważalIlo za stracone, wymagało to 
jednak zwiększenia wydatków lIla usuwanie Skutków szkód górniczych. 
Przy tym na,prawa budyn!ków us7Jk.odzonych wSkutek elkSploataC'ji nie
jednokrotnie nadmiernie się przeciągała 9 . 

Urządzeń wyciągowych o mocy od 500 kW w'ZWy.ż oddano d o eksplo
atacji w latach 1956-1960 - 45, w latach 1961-1965 - 43, a w latach 
1966-1970 - 67. Urządzeń wentylacyjnych o wydajności 4 tys. m 3 na 
minutę lub większej oddano do użytku w okresie /pierwszej pięciolatki 77, 
w drugiej pięciolatce 68, a w trzeciej - 54. Nowych kotłów parowych 
otrzymały kopalnie w okresie pierwszego planu pięcioletniego 35, w ooe
sie drugiego - tylko 12, a w trzecim - zaledwie 2, co było spowodowa
ne postępującą elek1rryfilkacją kopalń. Nowy.ch ~rężar~k sta,c"jonalI"ny.ch 
zainstalowano w lataoh 1956-1970 qącznie il3 (z tego w lata,ch 1956-
1960 - 44, w btach 1961-1965 - 36, w latach 1966,-1970 - 33), po
nadto zbudowano lub roZbudowano 100 łaźni (w poszc2iególnych pięciolat
kach kdlejno 49, 36 i 15) OII"az III la!lIl\Piarni 0w powC2lągólrnych pięciolat
kach: 44, 59, 8). Inwestycje te były wykonywane zarówno w nowych, jak 
i w starych kopalniach. 

7 StatjJstyka przemysłu. węglowego w Polsce za lata 1966-1968, s. 64. 
, B . S k i n d e r o w i c z: Eksploatacja filarów ochronnych w górnictwie węglo

wym, "Przegląd Techniczny" 1963 nr 4, s. 4; M. B o r e c k i: Prace badawcze i ek3-
peTymentalne polSkiego przemysłu. węglowego w zakresie wybierCLnia pokładów wę

gla w filarach ochronnych, "Przegląd Górniczy" 1967, s. 471-484. 
, Tak np. w 1961 r. plan napraw budynków uszkodzonych wskutek eksploatacji 

filaru ochronnego pod Bytomiem wykonano tylko w 49% (Archiwum WKJZZ w Ka
towicach, ZG ZZG 716). Później jednak sytuacja poprawiła się, tak że np. w 1965 r. 

łączny plan napraw w resorcie górnictwa i energetyki wykonano w 105,6% (zamiast 
planowanych 4172 obiektów naprawiono 4406), co oznaczało stopniową likwida·cję 

zaległości w tym zakres~e (Sprawozdanie peŁnomocnika Rządu do S'praw szkód gór
niczych Z'l rok 1965, Katowice 1966, s. 5--6). 
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Łączna moc maszyn i urządzeń zainstalowanych w kopalniach węgla 
kamienmego wzrosła w latach 195~1970 z 2433 tys. kW do 4216 tys. kW, 
czyli o 7,3%, w tym moc maszyn i urządzeń z napędem elektry=y.m -
z 1807 tys. kW do 3648 tys. kW, czyli o 102%. Oznaczało to zarazem wzrost 
stopnia elektryfikacji 'kopalń z 73 do 87%. 

2. P o s t ę P t e c h n i c z n y. W ciągu 'całeg·o omawianego oikJresu (od 
1956 do 1970 r.) przeprowadzano nadal mechanizację najbardziej praco
chłonnych robót dołowych - ura/bialllia i ładowania urobku. Duże ZIllacze
nie miało zwłaszq:a zastosowante płytkozabiorowych kombajnów bębno-

Ryc. 31. Kombajn węglowy produkcji Piotrowlckiej Fabryki Maszyn. Z albumu 
Po!ski węgie! 

wych (frezujących), które okazaiły się bardziej odipowiednie dla polskich 
kopalń od kombajnów konturowych (wycinających). P.ierwszy kombajn 
bębnowy typu "Anderton" sprowacl.zono do Polski pod kooiec 1957 r., 
a w latach następnych rozpoczęto również produkcję krajowych maszyn 
tego rodzaju. Kombajny te sZ)'lbko r07J,pow~eahnoiły soję w pdLSlrich kQpall-

13 Historia górnictwa węglowego 



Ryc. 32. Kombajn węglowy bębnowy KWB-3. Ze zbiorów Zakładów Konstrukcyjno
-Mechanizacyjnych Pnzemyslu Węglowego (ZKMPW) w Gliwicach 

Ryc. 33. Kombajn dwubęhnowy do urabiania grubych pokładów. Ze z1J.iOTÓW ZKMPW 
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niach, tak że w końcu 1970 r. na 529 czynnych kombajnów było tylko 
kilkanaście konturowych. Problemem do rozwiązania pozostało jednak 
skonstruowanie do k'ombajnów silników małogabarytowych o dużej mocy, 
naoających się do stosowania w cienkich p olkłaoa ch. Natomiast rnn~ej\Sze 
zastosowanie znalazły strugi i tarany węglowe , które od 1960 r. zaczęto 
sprowadzać z zagran-icy, a później także produkować w kraju l0. Średnia 
wydajność kom1bajnu wzrosła w latach 1956-1970 czterokrotnie (ze 170 t 
do 719 t na runiówkę), a wskaźnik mechanicznego urabiania węgla (z wrę
bem) zwiększył się w tym okresie z 36,5 do 77% 11. Ilość węgla urobionego 
wyłącznie maszynowo (za pomocą kombajnów, strugów i taranów) wzros
ła w latach 1960-19,68 dziesięciokrotnie - z 6 mln t do 60 mln t, co sta
nawi.~o odlPowi,eldnio 5,9 i 47,7% ogólnego wyl<ldbycia. WskaŹlnilk mecha
nicznego ładowania zwiększył się w latach 1956-1968 z 20,1 do 66,5%, 
odstawa UIoblku Zalś zO'stała niemal całkowicie zmechanizowana . Postę
pom mechanizacji towarzyszyło stopniowe wycofywanie z użycia maszyn 
mniej wydajnych , jak ni,e!które rodzaje wręlbiare!k, ładowaM "Kamy 
Dziób" itd. i zastępowa,nie ich spr,zętem umożliwioającym uzyskiwąnie 

lepszych wyników produkcyjnych. 
Największe mo,żliwości zmechanizowania pra'cy istniały w wyrobis

kach ścianowych. W zwiąZlku z tym w górnictwie węglowym występowała 
w ciągu całego cmawianego okresu tendencja do dalszego zwJększa1nia 

udziału eksploatacji ścianowej. W latach 1955-1969 udział ten zwiększył 
się z 51,6 do 79,3% łącznego wydcbycia z robót podziemnych, podczas gdy 
udział wydobycia z za'bierek zmalał z 27 do 7,8%, udział wydobycia zaś 
z chodiników zmniejszył się z 19,8 do 8% l2. Jednocześnie wskaźniJk me
chanicznego ura'biania w ścianach doszedł do 71%, a mechanicznego ła

dowania - do 79%; natomi'ast w zabierkach odJpowiednie wskaźniki wy
nosiły tylko 3 i 37%, a w chodnika'ch węglowych - 17 i 28% 13. M.in. w za
bielikach zrezygnowano niemal zupełnie ze stosowania wrębiarek, które 
okazało się mało celowe ze względu na znaczną gru'bość pokładów eksplo
atowanych tym systemem, uTaJbiając tam węgiel w 'za saIruzi e tylko techn'i
ką strzelniczą 14. Aoby zwiększyć procent gru'bych soctymentów w urobku, 
zaczęto stosować nowe sposoby strzelanioa, mianowicie - poza stosowaną 
już dawniej metodą Kardoks - od 1958 r. zaczęto wprowa,dzać strzelanie 
sprężonym powietrzem o ciśnieniu 700 do 800 atmosfer (metoda Arm
strong), od 1963 1'. zaś - strzelanie z pustą przestrzenią koł,o naboju 

10 M i trę g a: Koncentracja wydobycia, 5. 160~173; Rozwój mechanizacji w ko
palniach węgla kamiennego, 5, 133 i nn.; W 5 Z o l eik: Metody wdrażania nowości 
górniczych, 5. 205-206. 

11 M i trę g a, jw., 5. 316 i 318; Anatiza wyników dzia!alności gospodarczej re-
sortu górnictwa i energetyki za rok 1970, s. 82. 

12 M i t T ę g a, jw., 5, 310-311. 
13 Jw" 5, 316. 
" Jw" 5, 319. 

13' 



Ryc. 34. Wrębiarka WŁE-30. Ze zbiorów ZKMPW 

Ryc. 35. Strug węglowy SWS-4. Ze zbiorów ZKMPW 



Ryc. 36. Ładowarka zasięrzutna "Goliat". Ze zbiorów ZKMPW 

Ryc. 37. Przenośnik pa'l1·cerny "Super-Samson". Ze zbiorów ZKMPW 
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w otworze strzałowym (metoda M) 15. Mimo tego wypad grubych sorty
mentów malał, co było rezultatem rozwoju mechanicznego urabiania oraz 
transportu za pomocą ski'pów. 

ROZpowszechnienie ścianowego systemu wybierania i mechanizacja 
pracy łączyły się z coraz dalej posuniętą koncentra·cją produkcji. W la
tach 1957-1969 liczba przodków wybie.-kowych w kopalniach zmalała 

przeszło dwukrotnie - z 5232 na 2153, podczas gdy średnie wydobycie 
z 1 przodku zwięlkszyIo się prawie 4 razy - z 54 t na 196 t dziennie. 
Srednie wy'dobycie z 1 ściany wzrosło ponad dwukrotnie - z 202 t na 
447 t dziennie, przy zmniejszeniu liczby jednocześnie eksploatowanych 

Ryc. 38. Hydrotransport w kopalini "Andaluzja" - komora dawkowników. Ze zbio
rów Zarządu Głównego Stowanzyszenia Inżyn.erów i Techników Górnictwa (ZG 

SITG) 

15 J. Kor m a n: Górnictwo, Katowice 1969, s. 516-522; ProbLemy górnictwa. 
Materiały na V Kongres Techników Polskich, Katowice 1966, s. 5. 
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ścian. W ścianach =echanizowanych wydajność bY'ła znac=ie wyższa 
od przeciętnej, np. w 1969 r. 45 ścian osiągało wydobycie ponad 1 tys. t 
na dobę 16. Należy podkreślić, że podobne tendencje do zwiększania wy
dobycia z 1 'Przodku występowały też w gómictwie innych krajów; pod 
względem osiąganych w tym zakresie wyni[ków polski€ górnictwo znaj
dowało się w czołówce światowej 17. Nastąpiły też dalsze zmiany w za
kresie organizacji pracy w ścianach zmechanizowanych, zmierzające do 
maksymalnego wykorzystania maszyn do urabia1llia i ładowan~a. Miano
wicie oprócz organiZ!acji cyklicznej ("cykl na dobę") zaczęto stosować 

ja'ko wyżJsze stadi'UIm or.ga1llizację kornpl'e'k1sową, przy !której ka,roa ze 
zmian mogła podjąć pracę w dowolnej fazie cyklu produkcyjnego, w ja
kiej zakończyła ją zmiana poprzedn~a 18. 

Z koncemtmcją wydobycia łączyło się także zmniejszeni,e robót przy
gotowawczych na jedrnostkę produkcji. WskaŹJnik natężenia robót przy
gotowawczych na 1000 t wydobycia zmaloał w latach 1957-1969 przeszło 
dwukrotnie - z 24,5 m do 10,8 m 19. W mrniejszy.m stopniu udało się s'luó
cić podziemne drogi transportowe. Do odstawy urobku stosowano nadal 
różne rodzaje przemośników , przy czym stopniowo ograniczano stosowa
nie przenośników wstrząsanych, wzrastała natomiast łączna długość prze
nośników zgrzebłowych pancernych. W przewozie (transporcie głównym) 
wprowadzano lokomotywy o większej mocy oraz wazy o dużej pojemności 
(do 5 m 3). Wśród lokomotyw znaczną większość (ponad 90%) stanowiły 
elektryczne, w kopalniach gazowych (np. w Rybnickim Okręgu Węglo

wym) wprowadzano też lokomotywy pneumatyczne, których licz1ba dosz
ła w 1968 r. do 197 (6,7% ogólnej illości lokomotyw). NatomialS't zmniej
szała się lkzba lokomotyw spalinowych, które w 1955 r, stanowiły jesz
cze 9,1%, a w 1968 r. ty.1ko 0,7% ogól.nej lilości. Dl~ skoncenbrowania wy.
dobycia w transporcie dążono do ograniczenia Hc7lby głównych stacji za
ładowczych, tak aby jedna stacja obsługiwała cały oddział lub nawet całe 
pole. Od 1965 r. rozpoczęto też próby ze wprowadzaniem przenośników 
zamiast WOZÓw i lokomotyw w transporci€ g,łównym, co miało zwiększyć 
wydajność transportu. W 1968 r. w kopalni doświadcza'lnej "Jan" uru
chomiono pierwszy poziom z transportem wyłącznie taśmowym:W trans
porcie pionowym dążono do zmniejszenia liczby szybów wydobywczych 
przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu ich przepustowości; w tym celu 
instalowano maszyny wyciągowe o dużej mocy (do 6 tys. kW) i zdolności 
wY'ciobywczej oraz skipy, których pojemność dochodziła do 30 t. Uspraw-

16 M i trę g a, jw., s. 21 i 314. W 1970 r. średn.i urobek dzienny ze ściany do
szedł do 484,3 t, a z zabierki do 124,1 t (Statystyka przemysłu węglowego w Polsce 
za lata 1969-1970, s. 83). 

17 D a l k o w s k i i D z i e ż a: Niektóre problemy związane z optymalizacją 

rozwoju górnictwa węgla kamiennego, s. 24. 
18 M i trę g a, jw., s. 191-196. 
19 Jw., s. 21. 
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nieniu transportu służyła też automatyzacja poszczególnych jego etapów 
(np. ciągów przenośników, punktów załadowczych, obiegu wozów) oraz 
rozbudowa UIiZąd.zeń służących do :zdallllego sterowania i kontroli 20. 

W zakresie obudowy wzrastało nadal stosowanie elementów stało

wych, zwlasZJcza w chO'dnilkach. Obudowę stalową miało w 1956 r. 34%, 
a w 1970 r. już 78% chodników kopalnia'nych, podczas gdy udział o'budo-

Ryc. 39. Obudowa ścianowa zmechanizowana OK-l. Ze zbiorów ZKMPW 

wy drewniall1ej zmalał do 11% (pozostałe chodniki miały obudowę mUTO
waną, betonową lub mieszaną). W za'bierkach stosowano na'dal niemal 
wyłącznie obudowę drewnianą. Zaczęła się natomiast rozpowszechniać 
obudowa stalowa w ścianach - początkowo zawał.owych, a później talkże 

w ścianach wybieralllych z podsadzką. Od 1956 r. Główny Lnstytut Gór
nictwa oraz Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglo
wego podjęły prace doświadczalne i konstIukcyjll1e nad obudową ściano
wą =echanizowaną, którą można było !przesuwać za pomocą !pIzoouFWr1i
ków hydrauhC7lnych, eliminując .pracochłonne ręczne przestawianie sto
jakÓw i strapnic. Wykorzystano przy tym doświadczenia inny,ch krajów, 
przede wszystkim angielskie. Prace te doprowadziły do skonstruowania 
w 1959 r. pierwszych sekcji doświadczalnych obudowy zmechanWowanej 

10 J w., s. 262-,275; 296-297; 320-321. 



201 

ty.pu OSM, które w następnym roku zaczęto wypróbowywać w kopalniach. 
Próby dały wynik pamyŚ'Jm.y, wobec czego przystąpiono do produkcji se
ryjnej. W 197'0 r. było już w użyciu 2780 sekcji obuuowy zmechanizowa
nej różnych typów, produkcji zarówno zagranicznej, jak i krajowej. Opra
cowano również konstrukcję ,przesuwnej tamy podsadzkowej 21. 

Ryc. 40. Sciana izotopowa w kopalni "Generał Zawadzki" w DąbrowJe Górniczej. 
Fot. S. Gadomskri 

Dalszy postęp polegał na skonstruowaniu ścialnowej obudowy zauto
matyzowanej, której przesuwanie od'bywa się automatycznie w miarę 

ruchu kombajnu; kaszty obudowy przesuwają również 'Przenośnik służą
cy do odstawy urabku. Prace nad automatyzacją ścian rozpoczęto 

w Zak!ładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego 

w 1963 r. Doprowadziły one do skoiI1struowani'a i uruchomienia w 1967 r. 

dwóch typów U!kładów aUltomatycznych, nazwanych ASI i BESTA. Każdy 

21 Jw., s. 173-178; Rozwój mechanizacji robót podziemnych w kopaLniach węgLa 
kamiennego, s. 178 i nn.; Kor m a n: GMnictwo, s. 343-344; A. Ż e w i e r z e i e w: 
Doświadczenia przy wprowadzaniu i stosowaniu obudowy przesuwnej, "Przegląd 

T&hniczny" 1964 nr 42, s. 1. 
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z tych układów obejmował zmechanizowaną obudowę, kombajn, przenoś
nik, agregaty zasilające, urządzenia sygnalizacyjne oraz urządzenia do 
zdalnego sterowania. Umożliwiały one znaczne przyśpieszenie przesta
wiania obudowy oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy, gdyż wszystkie 
czynności związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urdbku oraz 

Ryc. 41. Model ;zautomatyzowanego urządzenia skipowego w kopalni "Wesoła" 
(obeonje "Lenin"). Ze zbiorów JMZPW 

obudową przodku odbywały się autorr:atycznie, a rola załogi ograniczała 
się do nadzoru i usuwania ewentualnych awarii 22. Zastosowanie zauto
matyzowanej obudowy i automatyzacja urabiania oraz transpo.rtu doło
wego i odwadniania stanowiły wstęp do kompleksowej automatyzacji 
procesów produkcyjnych w kopalni. Próby w tym zaikresie rozpoczęto 
w uruchomionej z końcem 1968 r. kopalni doświadczalnej "Jan". 

22 M i trę g a, jw., s. 178--182; A. O s u c h i A. G r z y wa k: Automatyzacja 
ścian kombajnowych, w polskim gÓTnictwie węglowym, "Przegląd Górniczy" 1968, 
s. 552-565; Górnicy i EMC, "Przegląd Techniczny" 1968 nr 15, s. 7. 



Rjc. 42. Nowoozesna czteroLinowa maszyna wyciągowa, uruchomiona w 1963 r. 
w kopalni "Bolesław Smi.aly ". Z albumu PoZski węgieZ 

Ryc. 43. Nowoczesna maszyna wyciągowa w kopaln.i " Zabrze". Fot. S. Gadomski 
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W kiIku kopalniach prowadzono nadal doświadczenia w zakresie hy
draulicznego transportu ur'obku i hydrauliczmego urabiania węgla, meto
dy te nie znalazły jednak szerszego zastosowania 23 . Według danych "Sta
tystyki przemysłu węglowego w Polsce" w 1968 r. przestano stosować 
transport hydrauliczny bez.na'Porowy, a długość dróg z transportem hy
draulicznym naporowym zmalała w latach 1960-1970 czterokrotnie -
z 5880 m do 1432 m 24. Prób podziemnej gazyfikacji węgla zaniechano 
zupełnie z początkiem lat sześćdziesiąty'ch. 

Ryc. 44. Zakład przeróbczy kopaLni "Czerwona Gwardia" w Czeladzi. Z albumu 
PoLski węgieL 

3. B e z p i e c z e ń s t wop r a c y. Od początków omawianego okre
su kierownictwo resortu górnictwa i władze górnicze podjęły kroki ma
jące na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w kopa1niach, który 
w latach pięćdziesiątych wyraźnie się pogorszył. W tym celu ograniczono 
znacznie roboty podpoziomowe, w przenośnikach taśmowych zastąpiOlI1o 

taśmy gumowe trudnopalnymi (do 1970 r. w 79%), przeprowadzono wy
mianę kabli na kable w osłonie trudnopalnej oraz transformatorów ole
jowych na małoolejowe lub suche, wycofano z poclz>i.€IlTIl ikdpalń larIliPY 

'3 M i trę g a, iw., s. 275; S. W o i t k i e w i c z: NiektÓTe probLemy postępu 

technicznego w górnictwie węgLowym, "Gospodarka Planowa" 1960 nr 8/9, s. 21; 
A. R a c z y ń s ki: Hydrauliczne urabianie węgLa w górnictwie światowym, "Prze
gląd Górniczy" 1968, s. 34--40. 

,. Statystyka przemysŁu węgLowego w Polsce za lata 1969-1970, s. 71. 



205 

z otwartym świ'atłem (od 1963 r. stosowano tylko lampy elektryczne), 
usprawniono sygnalizację i W1prowad:zono iskrobellpieczne urządzenia sy
gnalizacyjne, zwiększono L'-nacznie liczbę gaśnic i hydronetek (w 1957 r. 
26 tys., w 1970 r. 210 tys .) , zainstalowano (w latach 1956-1970) 250 1ll0-

Ryc. 45. Bocznica kolejowa kopalni "Siersza". Ze z:bior6w JMZPW 

wych well'tyloatorów głównego przewietrzania o wydajności od 4 tys. do 
15 tys. m 3 na minutę, dzięki czemu łączna ilość dostarczanegQ powietrza 
wzrosła od 1955 do 1970 r. z 466 tys. do 1211 tys. m 3 na milIlutę. Duże 
znaczenie miało również zastąpienie obudowy drewnianej w chodnikach 
i ścianach obudową stalową oraz wprowadzenie bardziej bezpiecznych 
metod strzelania (Kardox i Airdox) 25. W kopalniach silnie gazowych 

25 J. M i trę g a: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węglowym, "Przegląd G6r
niczy" 1963, s. 273-278; J . Wa n a t: Rozwój techniki bezpieczeństwa pracy w gór
nictwie węgla kamiennego, "Przegląd Górniczy" 1965, s. 124-126; E. G r a b o w s k i: 
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węglowym, "Przegląd Techniczny" 1964 nr 48, 
s. 3--4; Statystyka przemys~u węglowego w Polsce za lata 1948-1960, 1965, 196D-
1970. 
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wprowadzono centralne strzelanie z powierzchni, zaczęto również stoso
wać odmeta.nowywanie pokładów za pomocą otworów wiertniczych 26. 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy zostały zaktualizowane i uzu
pehnione. W 1969 r. opubliikowa.no nowe przepisy dotyczące be2lpiecZień
stwa i higieny pracy oraz bezpieczellstwa pożarowego w podziemnych za-

Ryc. 46. Maszyna cyfrowa "Master", wchodząca w skład układów zautomatyzowa
nych w kopalniach. Ze zbiorów ZKMPW 

kładach górniczych, wydane przez 'prezesa Rady Ministrów (Dz.U. nr 24, 
poz. 176), a w 1970 r. prezes Wyższego Urzędu Górniczego ogłosił do nich 
rozporządzenia wykonawcze. Wzrosła też produkcja krajowego sprzętu 
ratu.nkowego, przy czym opracowano nowe jego typy, jak wielogodzinny 
aparat oddechowy W-63, lekki aparat ucieczkowy, pochłaniacze tlenku 

" Kor m a n: Górnictwo, s. 482-523; K. K o z i k: Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w gÓTnictwie, Katowice 1970, s. 52--84. 



Ryc. 47. Dyspozytornia kopalni " Generał Zawad2lki". Z albumu Polski węgie l 

Ryc. 48. Przyrząd do omaczania zawartości dwutlenku węgla, tlenku węgla metanu 
w powietrzu kopalrtianym. Ze zbiorów ZG SITG 
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węgla i dwutlen!ku węgla uraz rprzyrzą'<iy do badania ilości metaJnu, tlen
ku węgla, pyłu węglowego i do wczesnego wykrywa.nia !pożarów end0ge
nicznych 27. Dzięki temu można było lepiej wyposażyć stacje ratow'n.icze 
w potrze'bne urządzenia i sprzęt. 

Ryc. 49. Stacja odmetanowywania w kopa.lrr1!i "Pierwszego Maja". Z albumu Polski 
węgiel 

Liczba okręgowych stacji ratownictwa górniczego dla górnictwa wę
glowego wzrosła w 1958 r. do 7 wobec utworzenia nowych stacji, miano
wicie w Jaworznie, Tychach, Za.brzu i WodzilSławiu (obok dawnych w By
tomiu, Sosnowcu i w Wałbrzychu). W tym samym roku Rada Ministrów 
podjęła uchwałę o wprowadzeniu w Polsce jednolitej organizacji ratow
nictwa górniczego, bez względu na przynależność resortową· W związ,ku 
z tym w 1959 r. Stacja Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego 
w Bytomiu została przemianowa.na na Centralną Stację Ratownictwa 

21 M i trę g a: Bezpieczeństwo p-racy w górnictwie węglowym, s. 275- 278; 
Stan, organizacia i kieru.nki rozwoiu. ratownictwa górniczego, s. 12-13. 
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Górniczego i objęła nadzór nad ratownictwem górniczym rówmez w i,n
nych resortach (przemysłu ciężkiego, przemysłu chemicznego, budow
nictwa i materia'łów budowlanych), zorganizowamo !j;eżda'lsze stacje okrę
gowe (w Salbinowie, Kłodawie, Rudlm'ch i Miłchowi:e). W 1959 r. wprowa
dzono pcmadto stałą opiekę lekarską nad ratownikami pełniącymi pogo
towie w poszczególnych stacjach okręgowych i polecono dyżurnym le
karzom wyjeżdżać z pełnym wyposażeniem wraz z ratownikami do za
groż;onych kopalń. W 1966 r . rozszerzono zakres działania Centralnej Sta
cji Ratownictwa Górniczego, \polecając jej interweniować me tylko 
w prz)"padkach pożarów, wybuchów i zagazowania wyrohisk, lecz także 
w razie zawałów i zatopienia wyrobisk. Oprócz tego miała ona udzielać 
pomocy w pracach profilalktycznych, ja'k budowa tam, z'akładanie ruro
ciągów ibp. Stacje i drużyny ratow.nicze istnialy także we wszystkich ko
palniach węgla. Zarówno okręgowe, jak i kopalniane stacje ratowonictwa 
górni,czego były wyposażcme w a,paraty oddechowe, \polIllpy do ,p'l'zetła'cza

nia tlenu, telefony ratownicze, wykrywacze gazu, sprzęt pomiarowo-kon
trolny, lin'ki kierownicze, nosze, aptecz!ki, narzędzia robocze itp. Według 
stanu na 1 stycznia 1968 r. kopalnie węgla kamiennego miały 8488, a ko
palnie węgla brunatnego - 138 przes21kolonych ratowników; liczba tle
nowych aparatów oddechowych w stacjach kopalnianych wynosiła 2826, 
ponadto w okręgowych stacjach ratowniczych znajdowało się 768 takich 
apara1ów 28. 

Rozszerzono też zakres badań naukowych nad bezpieczeństwem pracy 
w górnictwie, które obejmowały zarówno analizę przyczyn wypadków, 
warunIków ich powstawania (m.in. zależność częstości wypadków od pory 
dnia i roku, dnia tygoonia, wieku robotników i ich stażu pracy), metod 
ich zwalczania oraz opracowywanie nowych rodzajów sprzętu ratunko
wego, bardziej bezpiecznych materiałów wybuchowych itd., jak i metody 
zwalczania różnego rodzaju zagrożeń (pożarowych, wodnych, tąpaniami, 
metanem i pyłem węglowym) oraz poprawy waruonków pracy w kopal
niach 29. 

Poważne znaczenie dla poprawy stanu bezpieczeństwa 'Pracy miało 
również szkolenie w tym zakresie pracowników nowo przyjmowanych 
oraz pT21e!pa:'owad:zanie oikIresowego szJkolenia l'eszty załiogi; szlkolenie takie 
obejmowało w latach sześćdziesiątych ponad 300 tys. osób roczonie. Oprócz 
tego w 1962 r. powołamo aktywistów bezpieczeństwa i h~gieny pracy spo
śród najbardziej zdyscyplinowanych, kwalifilkowanych pracowników; za
daniem ich było propagowanie i wprowadzanie bezpiecznych metod pra
cy, dawanie dobrego przykładu 'koleg,om przez pr.zes1mzeganie przepi<lów 
bezpieczeństwa oraz dążenie do zwiększenia dyscypliny w tym zakresie, 

28 Stan, organizacja i kierunki rozwoju ratownictwa górniczego, s. 5-12. 
29 Dwudziestolecie Glównego Instytutu Górnictwa, s. 84-122; J. Wan'at: Wy

padkowo§ć w kopalniach węgla kamiennego, Katowice 1960. 

14 Rjstorla górnictwa węglowego 



210 

a także wykrywanie braków i usterek zagrażających bezpieczeństwu 

i udzielanie pomocy w ich usuwaniu. Wyróżniający się aktywiści byli na
gradzani i dostawali odznaki honorowe. Liczba społecznych aktywistów 
beZlpieczeństwa i higieny pracy doszła w 1964 r. do 33 tysięcy 80. 

Wskaźniki wypadkowości w kopalniach węgla kamie.nnego kształto

wały się .następująco 31: 

(a - liczba wypadków ~IV kategorii na l milion t wydobycia, b - licz
ba wy!pad!ków I-IV kategorii na 100 tys. ooiówek, c - liCZ'ba wypadków 
I-IV kategorii na 1000 zatrudnionych, d - liczba wypadków śmiertel
nych na l mln t wydobycia, e - liczba wY'Padków śmiertelnych na 100 
tys. dniówek) 

rok a b c Id e 

1956 495,5 51,8 150,8 4,9 0,53 
1957 548,0 56,8 156,6 3,4 0,36 
1958 521,1 56,4 155,4 3,9 0,44 
1959 477,2 53,2 149,3 2,8 0,33 
,1960 291,7 33,6 95,7 2,1 0,26 
,1961 185,3 21,8 57,6 2,4 0,31 
1962 177,8 21,4 55,4 2,3 0,30 
1963 173,7 21,5 56,7 2,0 0,31 
1964 137,5 17,7 45,1 1,7 0,23 
1965 163,1 16,4 40,8 1,4 0,24 
1966 146,5 15,1 37,1 1,2 0,21 
1967 126,6 12,9 31,2 1,0 0,20 
1968 132,8 14,5 35,1 1,0 0,22 
1969 146,7 17,3 41,0 1,0 0,11 
11970 ,94,1 13,7 ,36,7 1,1 0,17 

'0 Wan a t: Rozwój techniki bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla ka-
miennego, s. 125-126; Ko zł k: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie, 

s.38-39. 
31 Według: J. W a n a t: Analiza przyczyn wypadków w kopalniach węgla ka

miennego w latach 1964-1965, "Przegląd Górniczy" 1967, s. 324; J. R a b s z t y n: 
Postęp techniczno-naukowy podstawił bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie 
węglowym, "Przegląd Górniczy" 1969, s. 583 oraz według statystyk Wyższego Urzę
du Górniczego i Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Należy zaznaczyć, że przy 
wypadkach lekkich występowała w omawianym okresie tendencja do "poprawia
nia" statystyki przez uznawanie części z nich za wypadki poza pracą; w związku 

z tym np. w 1966 r. absencja spowodowana wypadkami poza pracą była według 
oficialnych danych przeszło dwukrotnie wyższa niż absencja z powodu wypadków 
przy pracy. Zjawisko to występowało zresztą talkże w innych gałęziach przemysłu, 
i to w stopniu znacznie wyższym niż w górnictwie węglowym (przemysl i spole
czeństwo w Polsce Ludowej, Wrocław-Warszaw~Kraków 1969, s. 294-298). Mimo 
tych ruiedokładności w statystyce, znaczna polPrawa staiI1U bezpieczeństwa pracy 
w porównaniu z okresem poprzednim nie ulega wątpliwości. 
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W ciągu omawianego okresu nastąpił więc zll1a'czny spadek wypadiko
waści, która w latach sześćdziesiątych była już w polskich kopalnia ch 
mniejs za niż rup. w górnictwie beLgijlSikim, francuskim czy zachodnionie
mieckim. Niewielki wzrost li~by wypadtków pod koniec omawianego 
okTesu przyp~sywano większemu nasHeniu 'Prac w godzinach ll1adliczbo
wych oraz bardziej sta-rarunemu rejestrowaniu wypadków drobnych 32 . 

Obniżenie wskaźnrków wypadkowości było tym więikszym osiągm.ięciem , 

że właśnie w latach s.ześćdziesiątych zaczęto eksploatować nowe, silnie 
gazowe kopalnie w okręgu rybnickim. Zastosowano tam jednak specjalne 
środki ostrożności. Największa katastrofa piętnastolecia wydarzyła się na 
począ11ku omawianeg_o okresu, a mia,nowicie w dniu 28 sierpnia 1958 r. 
w kopalni "Makoszowy". Wskutek przy,padikowego zaprószenia ognia 
powstał tam pożar, podczas którego poniosło śmierć 72 górni'ków, a 91 
doznało lekkieg.o zatrucia tlenkiem węgla 33. W pÓŹll1iejszych katastrofach 
liczba śmiertelnych ofiar nie przekraczała kilkunastu. Znaczną poprawę 
sytuacji zawdzięczano m.in. zastosowaniu nowych metod w ratownictwie 
górniczym, jak np. wiercenie otworów wielkośredl!1ico·wych do odciętych 
wyrobisk. Poważnym suJkcesem polSkiego gór.nidwa były zwłaszcza rezul
taty a·kcji ratowniczej, przepr-o-wa-clzonej w kopalni "Generał Zawadzki" 
w dniach 24-27 lipca 1969 r. po przedarciu się do wyrobisk wody i mułu 
z osadni:ka mułowego na powierzchni: spośród 119 odciętych w podzie
miach górników zdołano u.ratować 1l8, a tylko l pOll1iósł śmierć 34. 

Ważnym osiągnięciem było rówll1ież waczne zffiil1iejszenie ilości poża

rów podziemnych i tąpań. Liczba .pożarów na 1 mln t wydobycia zmalała 
z 6,52 w 1956 r. do 3,06 w 1960 r., 0,47 w 1965 r. i 0,19 w 1970 r . Liczba 
tąpań zmniejszyła się w latach 1949-1960 pięciokrotnie, a w latach 
1960-19-70 nastąpił jej dalszy, prawie sześciokrotl!1y spadek. Osiągnięcia 
te były w dużej mierze zasługą polski'ch naukowców, którzy opracowali 
skuteczne metody wczesnego wykrywania pożarów oraz prowadzenia 
ełksp'loatacji w potkła-da-ch tąpiących. 

4. W y ,d a j n ość p r a c y o g ó l n a c h a rak t e r y s t Y k a 
r o z woj u t e c h n i c z n e g o. Geologiczne warunki eksploa ta-cji uległy 
w ciągu omawianego okresu pogorszeniu, czego wyrazem był wzrost śred
niej głębokości szybów wychodzących ll1a powierzchnię z 317 m w 1956 r. 

32 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 312; Sprawozdanie o stanie 
bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych za rok 1969, Katowice 1970, s. 43; 81; 

"GÓrn.ik" 1970 nr 10-11, s. 6. 
33 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 505; "Trybuna Robotnicz·a " 

z 29 i 30-31 sierplbia 1958 r. 
"Akcja ratownicza w kopalni "Generał Zawadiki" w d'niach 24--27 lipca 

1969 r., Katowice 1969; J . S z t e l a k, M. K O P k a: Przyczyny przedarcia się mie
szaniny wody z mułem węglowym z osadn'ka "Jadwiga II" do kopalni "Generał 
Zawadzki", "Przegląd Górniczy" 1970, s. 332-334. 

H" 
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i 323 m w 1960 r. do 399 m w 1970 r. Średnia ważona głębokość wydo
bywcza szybów i upadowych zwiększyła się z 375 m w 1956 r. do 413 m 
w 1970 r. Z pokładów zalegających do głębokości 40.0 m pod powierzchnią 
ziemi uzyskiwano w 1956 r. 70,1% wydobycia, w 1960 r. - 66,9%, 
a w 1970 r. - już tylko 55,3%. Średnia grulbość eksploatowanych pokła
dów lWIp'rawdzie nie zmalała, lecz za to - lWobec wylbierania pokładów 
daw.niej pomijanych z powodu licznych przerostów - wmósł procent za
nieczyszczeń w urobku. Mimo tych trudności wydajIllość ,pracy ad 1957 r. 
wykazywała stopniowy wzrost, jalk o tym świadczy następujące zestawie
nie: 
(wydajność w kg na dniówkę: a - ogólna na pracownika, b - ogólna na 
robotnika, c - dołowa na robotnika, ci - przodkowa) 

rok a 
1955 1147 
1956 1131 
1957 1132 
1958 1188 
1959 1239 
1960 1286 
1961 1324 
1962 1354 
1963 1 391 
1964 1433 
1965 1475 
1966 1513 
11967 1 561 
1968 1620 
1969 1674 
1970 1723 

Ib 
1267 
1247 
1247 
1306 
1358 
1403 
1449 
1487 
1533 
1581 
1636 
1685 
1743 
1815 
1878 
1935 

c 
1684 
1638 
1619 
1680 
1736 
1793 
1865 
193.0 
2007 
2078 
2164 
2231 
2319 
2418 
2495 
2555 

d 
4228 

4636 
4857 
5 166 
5408 
5725 
5989 
6179 
6366 
6570 

Stały wzrost wydajności pracy był rezultatem mechanizacji robót do
łowych, połączonej z coraz lepszym wykorzystaniem maszyn, postępują
cej koncentracji produkCji oraz stabilizacji załóg kopalnianych. Dzięki po
łączeniu tych czynników zdołano przezwyciężyć ,przeszkody hamujące 
wzrost wydajności, które wynikały z pogarszania się warunków geolo
gicznych oraz z konieczności szerokiego stosowa.nia podsadzki hydraulicz
nej przy wybieraniu filarów ochronnych pod miastami i ważnymi zakła
dami przemysłowymi 35. 

Dzięki zwię'kszeniu wydajności pracy można było ograniczyć wzrost 
zatrudnienia w kopa1niach węgła oraz werbowanie do górnictwa robotni-

35 Por. J. S t r z o d a: Związek uzbrojenia technicznego i kapitałochlonności 

z mechanizacją oraz wydajnością pracy w górnictwie węglowym, Katowice 1967, 
s. 177-179. 
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ków spoza zagłębi węglowych, co z koLei umożliwiło popraJwienie sytuacji 
mieszkaniowej pracowników pTZemysłu węglowego, zmniej-s.zenie fluk,tu
acji załóg, poc!Jni'esienj,e !l:rrzeciętnych kwad'ifilkaC'ji zawo'd!owydh oraz po
prawę stanu bezpieczeństwa pracy. 

Dzięki mecha.niz:acji praca w górnictwie stała się lżejsza i bardziej 
atrakcyjna. Również wypadkowość przy pracy wykOlIlywanej za pomocą 
maszyn była niższa niż przy pracy .ręcznej 36 . Należy podkreślić, że pol
skie górnictwo, które w latach międzywojennych było pod względem 
technicznym za'cofane w -porówna.niu z zagłębiami zachodnioeuropejskimi, 
w omawianym okresie zaczęło dorównywać przodującym krajom świa,ta. 

Nowości techniczne, które ukazywały się w Związku Radzieckim lub 
w kraja,ch Emopy za'choc!Jniej, były wkrOke po pojawieniu się adaptowa
ne i dostosowywane do warunków istniejący,ch w polskich kopaLrria'ch, 
a polskie faibryki rozpoczynały produkcję nowych maszyn i sprzętu gór
niczeg'o zgodnie znajnowszymi osiągnięci'ami światowej techniki. Przy 
tym - w przeciwieństwie do g'o51podarki Ika.pitalistycznej - postęp tech
niczny w Polsce Ludowej nie ograniczał się do nielicznych, przodujących 
zakładów, lecz obejm<Jwał całe górnictwo. Doświadczenia poi)skich górni
ków były niejednokrotnie wykorzystywane również i za g.ranicą, jak 
o tym świadczyło IlIP. przyjęci'e ,przez wiele krajów polskiej klasyfika'cji 
węgli i powierzenie Głównemu Instytutowi Górnictwa koordynacji mię
dzynarodowych pra-c normalizacyjnych w zakresie górnictwa węglowe
go 37 , O wysokim poziomie polskiego górniotwa świa,dczył również eks
port ma'SZyn gónniczych oraz -podejmowanie się przez polskie przedsię
biorstwa budowy k,opalń w różnych :kraja'ch Europy, Azji i Afryki. 

Sprawą sporną pozostawała kwestia kosztów w prZiemyśle węglowym. 

Koncentracja wydabyda i mechanizacja pracy wpływały niewątpliwie na 
obniżenie kosztów własnych na jednostkę poodu!kcji poprzez wzrost wy
dajności ·pracy oraz zmniejszenie zużycia ma,teriałów i sprzętu, mimo że 
jerunocześnie zwiększyło się zużycie maszyn oraz ich części wymiennych. 
Budowa ndwych kopalń, zwłaszcza w <Jkręgu rylJmickim, była jednak 
przedsięwzięciem baTdzo koSztownym :zJe w.11ględu na zna=ą głębokość 
zalegania i stosunkow<J małą miąższość pokładów oraz konieczność dodat
kowych za,bezpieczeń -przed wybuchami gazów wobec si'lnego występowa
nia metanu. W związku z tym niektórzy ekorlomiści zaczęli w latach 
s21eśćdziesiątych wysuwać zarzuty, że wydatki na uzbrojenie technicwe 
górnictwa węglowego wzrastają szybciej niż wydajność pracy oraz że 

produktywność inwestycji w tym tPrzemyśle maleje 3B. Kry,tycy nie brali 

36 W a n a t: Wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego, s. 83. 
37 Nieznane funkcje GIG, "Przegląd Techniczny" 1968 nr 15, s. 7. 
38 Por. M. D Y n e r: Co GIG robi z węglem? "Zycie Gospodarcze" 1969 nr 37, 

S. 3; nr 38, s. 8; nr 44, s. 9; "Trybuna Robotnicza"z 4 grudnia 1970 T., S. 2 (prze
mówien.ie W. Gomułki na centralnej akademii z okazji Dnia Górnika w Zabrzu). , 
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jednak pod uwagę powolnego, lecz stałego wzrostu cen i plac w rezulta
cie prowadzonej polityki i,nfla-cyjnej oraz stopniowego pogarsza:nia się wa
runków geologicznych w miarę wyczerpywania się zasobów w po-k!ładach 

zalegających na mniejszej głębokości :lg. 

Prdblem kosztów produkcji wpływał na całą politykę ekonomiczną 

państwa w zakresie gos.podarki paliwowo-energetycznej, m.in. przyczy
niał się do powstawaUlia projektów, zmierzających do ograniczenia wydo
bycia węgla , zmniejszenia jego eksportu oraz częściJowego zas<tąpienia 

węgla w gos,podarce krajowej innymi paliwami, np. gazem ziemnym 40. 

Jedną z konsekwencji było ograniczanie kredytów Ula nowe iJJwestycje 
w górnictwie węglowym. W ciągu piętnastu lat - od początku 1956 do 
końca 1970 T. - wydobyto w Polsce lłą=ie poll1ad 1700 m1m t węgla ka
miennego, natomiast oddal!1o do ekspLoatacji tylko 8 nowych kopalń. 

Wtprawdzie wobec przyjęcia przez resort górnictwa zasady koncentracji 
wydobycia nOwe kopalnie miały większą zdolność produkcyjll1ą i większe 
zasoby od dawniej budowanych zakładów 41, a ponadto dzięki rekonstruik
cji i budowie n owych poziomów wydobywczych wzrosły udostępnione za
soby niektórych dawnych kopalń, przyrost ten jednak, jeśli nawet wy
starczał do wyrównania ubytków spowodowanych przez eksploatację, był 
niedostateczny w stosunIku do potrzeb gospodarki narddowej. Wobec nie
wystarczającej rozbudowy ko-palń węgla gazowo-koksowego trzeba było 
importować pewne jego rodzaje. W latach 1969-1970 przywrócono 
(w ograniczOII1Ym zakresie) niedziele wydobywcze, ponieważ potrzeby 
kraju wymagały zwiększenia wydobycia węgla ponad pierwotnie wyzna
czone plany. Znawcy górnictwa stwierdzali również, że ograni.czenie bu
dowy nowych kopalń w lata·ch sześćdziesiątych może spowodować już 

w następnym dziesięcioleciu poważne trudności w za,kresie gospodarkI 
pali wowo-energetycznej. 

" Kor m a n: Górnictwo, s. 467. 
40 Por m.in. C. M ej r o: Paliwa energia, "Przegląd Techn.iczny" 1970 nr 20, 

s. 1,4-5. 
" Srednie zasoby kopalni budowlanej w Zagłębi-u Górnośląskim do 1955 r. sza

cowano na 80 mln t węgla netto (A. S t r z e m i ń s k i i Z. T war o w s k i: O ko
nieczności i efektywności inu;estowania w przemyśle węgLowym, "Gospodarka Pla
nowa" 1957 nr 9, s. 24). Natomiast zasoby kopalni "Staszic" obliczano przy rozpoczęciu 
jej budowy na 175 mln t (Efektywność inwestycji, Warszawa 1961, s. 192). 



xv. STOSUNKI SPOLECZNE 

l. Licz 'ba i rekrutacja prac ,owniików. Średnie zatrud-
nienie w !przemyśle węgla kamiennego kształtował,o się IW omawianym 
'Okresie następująco l: 

(a - przemysł węgla kamiennego ogółe!m: kopalnie, elektroWiIlie, bryfil:ie-
tOWlllie, warsztaty natprawcze, piaskownie k'Opalniane, eksploa,tacja łupku, 
b - w tym kopalnie węg1a ka:rniennego, c - w tym robotnicy grupy prze-
mysłowej, d - pracownicy i.nżynieryjil1lo-tech!lliczni grupy !przemysłowej 
IW kopalniach, e - pra,cownicy a.dm~nistra.cyjni gn1IPY przemysłowej 

w 'kopalniach) 

roik a b c d e 

1956 3~8 262 312850 264912 18204 9084 
1957 344771 329557 279386 19562 8200 
1958 333 969 319829 270583 18868 7880 
1959 337385 322965 268 352 18450 7591 
1960 3305&5 318 132 270526 18204 7013 
1961 334672 321 674 270960 18750 7083 
1962 334349 321 309 269 131 19387 7367 
1963 3:36 339 323 017 2711 655 20289 7591 
1964 340470 372 167 273 869 21678 7595 
1965 341 538 327 996 273 980 22693 7833 
1966 342562 3'27658 272566 23468 7953 
1967 3417.59 3246!ł3 269644 23895 795,1 
1968 341 418 323012 266638 24536 797Q 
1969 347 711 327350 269 742 25187 8048 
1970 350 871 330545 27,1 505 25 !ł60 7835 

W przemyśle węgla brumatnego (ikopalnie, elektrownie, brykietownie, 
zakłady naPTawcze) zatrudnienie ksztaMował'O się tak: 

(a - !przemysł węgla brunatnego ogółem, b - w tym kopalnie, c - ro
botniey grupy Ipr.zemysł<owej IW kopalnia~h, d - pracownicy inżynieryjno-

l Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948-1960, s. 122; jw. za 
1965 r., s. 150; jw. za lata 1966-1968, s. 104. Dane za 1969 r. i 1970 r. według analizy 
wyników działaLności go&podarczej reso.rtu górnictwa i energetyki. 
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-techniczni grupy przemysłowej w kopalniach, e - p'racolW[licy ad.rrrini-

stracyjni grupy przemysłowej w kopalniach) 

rok a b c d e 
1956 5042 4245 3199 341 243 

1957 5558 4696 3592 338 236 

1958 6658 5718 4492 391 226 

1959 ,6721 5717 4506 393 214 

1960 6586 5589 4347 388 206 

1961 6772 5664 4339 395 200 

1962 7514 5868 4528 467 211 

1963 9831 7905 6195 640 278 

1964 13435 11138 8649 901 337 

1965 15642 13193 10356 1006 375 

1966 16952 14208 11199 1277 412 

1967 16723 13903 10838 1459 471 

1968 16518 13505 10549 1459 475 

1969 17062 13616 10639 1478 471 

1970 16835 13 144 10221 1472 468 

Łączne zatrudnienie (bez uczniów) w jednostkach organizacyjnych 

przemysłu węglowego z było następujące: 

rok psób rok 'OsÓ'b rok osób 
1956 418548 1961 436855 1966 471607 
1957 439594 1962 441 231 1967 473 789 
1958 428866 '1963 451246 1968 476742 

1959 426575 1964 462044 \1969 485000 

1960 427523 1965 468831 1970 4.91 '000 

W latach 1956-1957 zatrudnienie wzrastałio więc nadal, !później jed
nak kierownictwu resortu udało się zahamować wzrost zatrudnienia, 
a w niektórych okresach nawet :zmniejszyć liczbę pracowni'ków mimo 
wzrostu wydobycia. Działo się ialk dzięki zwiększaniu wydaj[lości pra,cy. 
Liczba !pracowników skoszarowanych, która pod koniec 1955 .r. wynosiła 
jeszcze 37 tys., =alała w końcu 1956 r. do 25 tys., a w końcu 1958 r. 
do 5 tys. W 1959 r. na mocy zarządzenia ministra górnictwa i energetyki 
zlikwidowano zastępczą służbę wojskową w kopalniach węgla, tak że gór
nictwo zatrudniało od tego czasu tylko pracowników z wolnego najmu 3. 

2 Przemysł węgla kamiennego, brunatnego, maszyn górniczych, Przedsiębiorstwo 
Materiałów Podsadzkowych, Zakłady Drzewne, przedsiębiorstwa budowlane i bu
dowlano-montażowe, zakłady gumowe, biura projektów, jednostki obrotu towaro
wego, zjednoczenia, centrale, insty,tuiy na'tlkowe, stacje rattoWlllictwa górniczego, 
przedsiębiorstwa transportowe. 

3 F r a n k: Przemysł węglowy w Polsce Ludowej, s. 204; Archiwum WKZZ 
w Katowicach, ZG ZZG 726. 
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Zjawiskiem pozytywnym był też wzrost liczby 'praoo,wniJków ,z wykształ
ceniem technicznym. W latach 19'56-1968 liczba .pra'cownikÓlw z wyższym 
wykształceniem techni=ycrn zatrudnionych w kopalniach i zjednocze
niach <przemysłu węgIJ.awe:go wzrosła oZ 2264 do 4935, 'tj. o 118%, a liczba 
praoowników ze średnim wykształceniem techni=ym - z 6419 do 17361, 
czyli o 170% 4. Liczba iIl1żynierów górniczych za,trudnionych w gÓTlIlicbwie 
węglowym zwiększyła się w lata'ch 1956-1964 z 1732 na 2883, czyli o 67% 5. 

ZWiększenie Ikadry wyso~o kwa'lifikO'wanych pracowników bylło tym bar
dziej pożądane, że w początkach omawianego okresu była ona w górnic
twie mniej liczna niż w innych gałęzia'ch <przemysłu. Talk np. okoŁo 1960 r. 
na 1000 za1rudlllłonych w całym polslkim przemyśle przypadało średnio 
12 inżynierów i 3'2 techników, a IW ,przemyśle paliw i koksochemicznym -
tylko 7 inżynierów i 11 techników 6. Wzr·ost liczby inżynierów i techników 
ułatwił wprowa1dzanie mechalllizacji, a następnie automatyzacji pracy 
w górnictwie. 

Podwyżka proc, ZlIDechanizowanie naj-cięższych prac pod ziemią oraz 
pQPrawa stanu bezpieczeństwa 'pracy wpłynęły na znaczne obniżenie 

wskaźnika fluktuacji, który "W kopalniach węgla kamiennego znna1ał w la
tach 1956-1968 z 49,5 do 13,5% całej załogi, a więc przeszło trzykrotnie 7. 

Po,prawa w1docz.na była zwraszcza w Dolnośląskim Zjlednoczeniu P:rze
mysłu Węglowego, gdzie wskażni!k ten, wynoszący w 1956 r. 55,4% 
(a w 1954 r. nawet 72,2%), zmniejszył się do 3,1% w 1966 r. (w 1968 r. 
6,5%) 8. Flulktua.c ja rOlbotników gTu{py przemysłowej ,tbez u=iów) w ko
palniach węgla kamiennego ksztaHiowała się następująco: 
(a - przybyło, b - ubyło, c - wskaźnik rocznej fluktuacji w %) 

rok a ob 'c 
1956 163629 147074 55,5% 
1957 137997 1:ł0 695 46,8% 
1958 121 436 132 191 44,9% 
1959 93981 113785 35,0% 
1960 60806 82899 22,5% 
1961 52351 67649 19,3% 
1962 45965 '61144 17,1% 

4 M i trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 352. 
5 Inżynierowie i technicy górnictwa na III Kongresie Inżynierów i Techników 

PoLskich, s. 38; Materiały na V Kongres Techników Polskich, s. 72. 
6 W i ę c e k: Struktura zatrudnienia a płynność robotników w przemyśle wę

glowym w latach 1949-1959, s. 25. 
7 Statystyka przemysłu węglowego w Polsce aa lata 1948-1960, s. 134; jw. za 

rok 1965, s. 166; jw. za lata 1966-1968, s. 120. Wskaźnik fluktuacji oblicza się, biorąc 
z 2 liczb - przyjętych do pracy i zwolnionych w ciągu roku - mniejszą i porów
nując ją z przeciętną liczbą całej załogi. 

8 Por. A. Z e ń c z a k: Sytuacja i zagadnienia dolnośląskiego przemysłu węglo
wego, "Przegląd G6nnlczy" 1966, s. 345. 
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rok a b c 
1963 60025 60006 22,1% 
1964 58373 66215 2.0,5% 
1965 39943 53257 14,6% 
1966 39672 57 109 14,3% 
1967 39974 55348 14,6% 
1968 35872 51621 13,2% 
1969 49227 59326 18,4% 
1970 47062 62787 17,1% 

Szczególną uwagę zwrócono .na zmniejszenie flU!k:tuacji mieszkańców 
domów górnika, gdzie występ.owała stoswnkowo największa płynność pra
cowników. Badania przeprowadzone pod koniec lat pię6d:ziesiątych wy
kazały, że znacznej większości tych pracowni:ków odpowiada ilawód gór
nika', zniechęcają ich jednalk dysproporcje w zarobkach, hrutalne trakto
wanie przez część dozoru kopalnianego, brak życia kultUlraLnego i sporto
wego, zby t wysokie ceny posiłków w stołówkach, a przede wszystkim 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe i brak perspektyw na otrzymanie 
w krótkim czasie miesz,kania, utrudniający założenie rodziny 9. Reilultaty 
badań stały się !podstawą do podjęcia ,przez kierownictwo resortu kroków, 
mających na celu poprawę w domach górnilka, m.in. rzapeWl!1ienie kh mie
szkańcom rozrywek kulturalnych oraz ułatwienie nab)'lWania mieszkań 
w spółdzieLniach górniczych. 

Należy podkreślić, że poprawa warUl!1ków pracy w górnictwie wpły
nęła również na zwiększenie popularności tego zawodu wśród mieszkań
ców zagłębi ,węglowych. Wyrazem tego był fadct, że uc1ział młodzieży 

miejscowej wś·ród uczniów szkół zawodowych resortu górnictwa wzrósł 
w latach 1960-1970 z 48,8 do 77,4% l0. Przyczyniło się to dio zmniejszenia 
trudności werbunkowych resortu oraz wywarło wpływ na spadek fluk
tuacji 'Pracowników. 

Również wSkaźnik rocznej fluktuacji pra'cowników umysłowych w ko
palniach węg1a kamiennego zmniejszał się nadal: w 1955 r. wynosił 13,6%, 
w 1960 r. - 9,4%, w 1965 r. - tylko 6,4%. 

2. O r g a n i z a c j e p r a c o w n i k ó w. Błędy okresu minionego do
prowadziły do rozdźwięku między a·paratem partyjnym a klasą robotniCilą. 
Nastąpiło również zbiurokratywwarue związków zaJWodowych i oderwa
nie instancji związkowych od mas członlkowskich, które w ten sposób zo
stały pozbawione wpływu na losy kraju i swoich zakładów pra'cy. Fak.ty 
te oraz niedostateczny wzrost stopy życiowej ludności w okresie planu 

'Więcek, jw., s. 11 ()-143; Suchorońc zak, jw. (passim); M. Polednia: 
Warunki bytowe i struktura społeczna mieszkańców domów górnika kopaLni "Pre
zydent", Katowice 1961. 

10 Statystyka przemysłu węgLowego w Polsce za lata 1966-1968, s. 291. 
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sześcioletniego były w początlkach oma wianego okresu przyczyną rosną
cego niezadowolenia społeczeństwa. Niezadowolenie to znalazło najbar
dziej jaskrawy wyraz w wypadkach ·poznań,-Ikich w czerwcu 1956 r. ll 

Doszło do .zmian w kierownrctJwie i polityce PZPR, które nastąpiły na 
VIII Plenum Komitetu Centralnego w październiku 1956 r. Na fali wy
stąpień rOlboti1'i'c~ych doszło również }esienią 1956 r. w paru 'kOiPalniach 
węgla do !przestojów i usunięcia ,przemocą niektórych pracownilków do
z,oru pr,zez robotników 12. Jednocześnie wystąpiło dążeni'e do tworzenia 
nowych przedstawicielstw załogi, rktóre zajmowały,by się nie tyLko spra
wami bytowymi (tak jak związki zawodowe), lecz brałyby równi'eż czynny 
udz~ail: w kierowaniu swymi przedsiębiorstwami. Przedstawicielstwami 
tymi 'były rady robotnicze, które powstały 'W Ikopalnia'ch węgla i innych 
dużych za'kładach przemysłowych na przełomie 1956 'i 1957 r. W górnic
twie węglowym pierwsze rady robotnicze powstały w kopalnia'ch "Cze
ladź", "Szombierki" i "Janina" . W 19'57 r. rady robotnicze istniały już 
w 80 ko!palniach węgla kamiennego i liczyły okol,o 2300 członków, w tym 
64% pracownilków fizycznych 13. 

Kompeterrcje rard robotniczy'ch zostały określone przez ustawę 'Z 19 li
stopada 1956 ,r. 14 PootaIla,wia<ła tOna, że do rad robotn.iczych należym.in. 
uchwalanie planów pracy swoich pr.Z!edsiębiorstw na podstawie wskaźni
ków narodowego planu goQ~podarczego, ustalanie struktury i schematów 
organizacyjnych przedsiębiorstw, ocena ich ·działalności ,gospodarczej, za
twierdzanie bilansów, decydowanie o z'bytWaniu .zbędnych maszyn i urzą
dzeń, usta'lallie (w ramach układu zbiorowego i u!praw1nień przedsiębior

stwa) taryfikatorów płacowych i regulaminów prem~owania, decyrdowanie 
o podziarie DundusZ!U zatkłardowego oraz U6'ta.llanie regu].arminó'w wewnętrz
nych. Ustalenie statutu ra<ly rQbotniczej, hczby jtej czJ!onków oraz regu
laminu wY'borów do rady ustawa 'pozostawiała do decyzji załogi. Przepisy 
ustawy nie przeprowadzały rÓWU1ież rozgraniczenia :korm:petencji między 
radą robotniczą, podstawową organizacją partyjną PZPR i radą zakłado
wą, za lecając jedynie, aby uchwały rady robotniczej rw sprawa,ch socjalno
..:bytowych, 'bezpieczeństwa i higieny !pracy, płac, fun:duszu zakładowego 
oraz regulamimów wewnętr.znych były podejmowane w porozumieniu 
z radą zakładową. 

Od 1 stycznia 1959 r. ustawa >O radach zakładowych została zastąpiona 
prllez ustawę z 20 grudnia 1958 r. o samorządz:ie robotniczym 15. Ustruwa 
ta wprowadzała nową formę przedstaw1cielstwa załogi w postaci konfe-

11 Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964 t. II, Warszawa 1967, s. 455-
457. 

12 "Górruik" 1956, nr 23, s. 6. 
13 Sprawozdanie Związku Zawodowego Górników w Polsce za okres 1955-1957, 

cz. l, s. 7. 
14 D.U. lnr 53, poz. 238. 
15 Dz.U. nr 77, poz. 397. 
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rencji samorządu robotniczego, zwoływanej przynajmniej raz na kwartał. 

W skład konferencji w~hodzili człiOnkowie rady robotniczej, rady zakła

dowej i komitetu zalkładowego PZPR oraz (ewentualnie) powołani przez 

konferencję przedstawiciele organizacji ml<Ydzieżowych i stowar.zyszeń 

naukowo-technicznych. Od 1963 II". wchodzili do niej jako stali członkowie 

przedstawiciele zalkładowych organizacji NOT i ZMS. KOIl1f.erencjarnti.ała 

rozpatrywać bilanse roczne przedsiębiorstwa, roczne i okresowe sprawo

zdania z jego działalności, opiniować projeMy pla.nów wieloletnich i rocz

nych wskaźników produkcyjnych, uchwalać ro=e i wieloletnie pla.ny 

pracy na podstawie odgórnie ustalonych wskaźników, ustalać zasadnicze 

kierun'ki ulepszania procesów technologiczn)"Ch, warunków obez,pieczeń

stwa i higieny pracy itd., zatwierdzać strukturę organizacyjną przedsię

biorstwa, ustalać formy i iderunki rozwoju IWspółzawodnictwa pracy, 

decydować o podziale funduszu .zakładowego, podejmować decyzje w spra

wach większych inwestycji z funduszów zdecentralizowanych oraz decy

dować w sprawach zakładowego 'budownictwa mieszkaniowego i budowy 

urządzeń socjalnych i kulturalnych. Ustawa zawierała też przepisy do

tyczące powoływania i zalkresu działa,nia rad robotniczych oraz (w dużych 

przedsiębiorstwach) rad oddzialowych i ich prezydiów. Zadaniem rad ro

botniczych miał obyć pr.zede wszystkim nadzór nad wyk!onywaniem uchwał 

samorządu robotniczego oraz goopodarczą i finansową działalnością przed

siębiorstwa. Prowamenie bieżącej kontroli działalności finansowej, zwła

szcza w zaikresie płac, premii, prac zleconych oraz obrotów z firmami nie

państwOWYmi należało do prezydiUim rady robotniczej (w skład iktÓTego 

wchodzili również przedstawicie/le kOlITlitetu za~ładowego PZPR i rady 

zakładowej). Przeprowadzanie wyborów do rad robotniczych i rad IOddzia

łowych zostało !powierzone związJkom zawodowy<In. Ustawa poclklreślała 

ponadto, że zgodnie z zasadą jednoosobowego ikierow.nictwa wydawanie 

poleceń słuŻ'bowych należy wyłącznie do dyrektora przedsiębiorstwa i upo

ważnionych przez niego !pracowników i że w sprawach należących do 

kompetencji samorządu ro'botniczego dyrektor jest wykonawcą uchwał 

samorządu. 

Działalność rad robotniczych i konferencji samorządu robotniczego 

umożliiWiła załogom 'lepsze zapoznanie się z problemami gospodarki i -ad

ministracji swoich przedsiębiorstw. Przyczyniły się one ["ównież do roz

szerzenia zakresu zainteresowań instancji zwiąZlkowych i wychlowały no

we kadJry aktywu robotniczego, liczące kilkadziesiąt tysięcy osab. Mo,żli

wości działania samorządu robotniczego zostały jednak z biegiem czasu 

ograniczone wobec ponownego nasilenia się tendencji centraIisty=ych 

w gospodarce pańsbwowej. Ponadto w samych przedsiębiorstwach wystą

piły ,tendencje do rozstrzygania spraw należących do kompetencji samo

rządu przez prezydia rad robotniczych. Sesje k!onIerencji samor.ządu ro

botniczego przybierały niejednokrotnie charaikter jedynie forma~y, w do

datku realizacja ich uchwał uzależniona była od administracji przedsię-
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biorstwa. W tych warunkach zainteresowanie załóg pracami sam.orządu 
robotniczego ~na·c.znie :z;malalłp 16. 

Związkiem zawodowym jednoczącym pracowników przemysłu węglo
wego i innych branż górnioUwa 'był nadal Związek Zawodowy Górników. 
J ego struktura uilegała w 'Ciągu .oma wianeg.o okresu pewnym zmianom, 
m.in. w 1957 r. zorgal!1lirz.owal!1.o ponownie zalTząldy dkręgów, zJlikwidowane 
w 1954 r. Pocln·oszeniem kwalifikacji zawodowych iJnżynierów i techni
ków zajmowało się Stowarzyszenie Naulw'Mo-Techniczne Inżynierów 

i Techników Górnictwa, które w oma wianym .okresie ;zmieniło nazwę na 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. PI1owadziło ono rów
nież IPr.opagandę !postępu technicznego i nowych metod pracy. 

3. War u n k i i c z a s prac y. Obowiązujący od 1949 r. zbiorowy 
układ pracy został w 1957 r. w1Powiedziany przez Związek Zawodowy 
Górnilków i zastąpiony nowym układem , który zaczął obowiązywać od 
l kwietnia 1957 r. Układ ten obejmował przedsiębi.onstwa i instytucje 
górnicze należące do resortu górnictwa i energetyki. W porównaniu z daJW
nym ulkład.em zawierał on bardziej korzystne dla pracowników przepisy 
dotycz"ące UI'~OpÓw, uJbrań ochcr-onnych, higieny !pracy i spraw socja1'11'o
-bytowych ,(częściowo będące lPowtórzeniem postan.owień Karty Górnika). 
M.in. dług'ość urlopu dla pracowników fizy=ych 2Jostała ustalona na 
12 dni roboczych po przepracowaniu roku, 15 dni roboczych po 3 latach 
i 30 dni kalendarzowych po 10 lata,ch pracy; rozszerzono też zakres urlo
pówokoliczności.owych, a pracownicy mający gospodarstwa rdl.ne mogli 
ponad1lo otrzymywać urLopy bezjpłat:ne w wymiarze 'Cło 3 dni miesięcznie. 
PracoWlIlicy mieli otr,zymywać 'bezpłatnie zarówn.o potrzebne narzędzia 
i materiały oraz lampy (przy !pracy pod ziemią), jaft{ i oozież ochronną 
oraz sprzęt ochrony osobistej. Zakłady pracy zostały zdbowiązane do urzą
dzenia punktów sanitacr"ll1ych, dostarozania piTacoWll1i1kom kawy lUlb wody 
do picia (a IPrzy pracy w temperaturze powyżej 28°C - napojów chło
dzących), do wydawa,nia .osobom zatrudnionym przy pracach sz!kodtliwych 
dla zdrowia m'lelka lub mych środków odżywczych ocr-az do umożliwienia 
prac.ownikom korzystania ze stołówki. Kierownictwa kopalń węgla zobo
wiązano :!ycmadto ,do urządzenia i utrzymywania w należytym stanie łaźni 
zaopatrzonych w ciepłą wodę. W zakresie deputatów węglowych nowość 
stanowił przepis, że p.rzy deputata'ch wynoszących 6-8 t rocznie IPracow
nicy 'OtrzymywaO.i zamiast 1-2 t ekrwi'walent pieniężny 17. 

16 Sprawozdanie z działalności Zarządu Gł6wnego Związku Zawodowego G6r
ników za okres od września 1957 do grudnia 1960 r., Katowice 1961, s. 13~15; jw. 
za lata 1961~1963, Katowice 1964, s. 3~0; jw. za lata 196~1966, Katowice 1967, 
s. 13~14; Przemysł i społeczeństwo w Polsce Ludowej, s. 243~262. 

11 Z'biorowy uk.ład pracy dla pracown,ik6w fizycznych i umysłowych zatrudnio
nych w zalkładach pracy Ministerstwa G6rnictwa i Energetyki obowiązujący od 
dnia 1 kwie1mia 1957, Katowice 1957. 
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Układ zbiorowy z 1957 r . obowią.zywal do końca omawianego okresu, 
z tym, że wprowadzano do niego zmiany w formie dodatkowych proto
kołów. Zmiany te dotyczyły zwłaszcza płac, których tabele 'Wraz z tabe
lami zaszeregowań, regulaminami premi·owania oraz 'Wyjaśnieniami do
tyczącymi sposobów obliczania zostały zamieszczone w załącznikach do 

układu. 

Ry{!. 50. Nowa łaźnia przy kopalni "Siersza". Ze zbiorów JMZPW 

Cza.s pracy na powierzchni został ustalony w uilclaclzje na 46 godzin 
tygodniowo (8 godzin dziennie od poniedziaJJku do !piątku włącznie i 6 go
dzin w soboty), a pod ziemią - na 7 1/2 godZiny cbtennie. K kopailiniach 
węgla obowiązywał jednak przejściowo 48-godzinny tydzień ;pracy (8 go
dzin dziennie zau-ówl1lO pod ziemią jak i na powierzchIlli), z tym, że różnica 
miała być opłacana według wyższych stawek jak() praca w godzinach 
nadliczbowych. J edy;nie w warunkach szcZlegó.l!11.i-e cię;ilk'ich !lub niebez
piecznych dla zdrowia (wyrobiska bardzo wysdkie lub bardzo niskie, wy-
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robiska o temperaturZle pcm.ad 28°C, 'praca w wodzie lub błocie) dniówka 
miała być skracana do 7 .bUlb nawet 6 godzin. 

W tlatach 1961-1962 udało się ~rzeppowadzić Slkrócenie czasu pra·cy 
pod ziemią do 7 1/2 god:zin na dniówkę 18. Stopniowo ograniczano rÓWll1ież 
pracę nadhczbową w niedziele i święta. Ilość niedziel i świąt z wydoby
ciem w kopalniach węgla kamiennego zmalała z 25 w 1956 J:'. do 15,3 
w 1957 r., 6,5 w 1960 r. i 6,1 w 1964 r., zaś od 1965 '1'. zrezygnowano z nich 
zupełnie 19. W latach 1969 i 197'0 tgómicy musieli jednaJk ponownie prze
pra·cować po 5 niedziel, aby zwiększyć wydobycie węgla w zwią.ZJku z'e 
wzrostem zapotrzebowania Zie strony gos-podarki narodowej. 

Warunkri. pracy w kopalniach w ciągu omawianego ·okresu !poprawiły 
się przede wszystkim dzięki postępującej mechanizacji ["obót wymagają
cych największego wysil'ku fizy=ego (ładowanie, urabianie), poprawie 
stanu bezpieczeństwa, !pa,lepszooiu wentylacjli i oświe1J1ooia (światło elek
try=e, w niektórych wyrobiskach oświetlenie jarzen~owe), ro.zbudowie 
łaźni kopalnianych oraz polepszeniu opieki lekarskiej nad górnikami. Po
prawa ta była rezultatem starań zarówno kierownictwa resortu i admini
stracji kopalń (nowe inwestycje socjalne, mechanizacja, ZJW.iększenie wy
datków na bezpieczeństwo i h~gienę pracy), jak i organiza,cji związkowych 
(organizowanie komisji o'chrony pracy li społecznych przeglądów pracy, 
inicjowall1ie ruchu aktywistów bhp). Nie udabo 'się jedna'k uni:knąć u1rud
nień pracy wynikających z warunków geologi=ych, jak np. /Wilgoć, wy
soka ,temperatura, silne zapylenie; natowano również niekiedy przypadki 
zaniedbań i nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. W,reszcie roz
wój mechanizacji stwarzał nowe rodzaje 'ba'grożeń d!la zdrowia i życia, 

jak np. hałas, wilbracja, za'pylenie, porażenia prądem eleiktrycznym 20. 

4. Dyscyplina pracy i rozwój współzawlOdnictwa. 
Liczba dniówek opuszczonych przypadająca na l robotnika grupy prze
mysłowej w kopalniach węgla kamiennego, która w 1955 11'. wynosiła 

średnio 44,6, zaczęta w początkach omawianego okresu szyblko w,zrastać, 

dochodząc w lata'ch 1957-1958 do ponad 50 rocznie0w tym ponad 6 nie
usprawiedliwionych), następnie w 1960 r. zmalała do 44,8, aby w latach 
1969-1970 ponownie wzrosnąć do 52-53. Pcdabne waharua wy1kazywala 
absencja pobotników dołowych, która była .nieco większa (w 1957 r. 54,2 
opuszczone dnió>wki, w 1960 r . 46,4, a w 1970 r. - 54,7 średnio na l ro
botnika). PierW1Szy wzrost absencji był związany z rozluźnieniem dyscy
pliny pracy, jak o tym świadczył w:urost Mczby dnióweik nieusprawiedli-

18 "Przegląd Górniczy" 1962, s. 2. 
19 Materiały na V Kongres Techników Polskich, s. 5. 
20 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 337; Sprawozdanie ZZG za 

'lata 1955~1957, cz. III, s. 9;. Jw. od września 1957 do grudnia 1960 T., s. 38--40; 
Jw. za lata 1961~1963, s. 79 i nn.; Jw. za lata 1964--1966, s. 86; "Górnik" 1970 
nr 10-11 (materiały na IX Krajowy Zjazd Delegatów ZZG), s. 6. 
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wionych; następny łączył się glównie ze zwiększeniem uprawnień urlo
powych (na l robotnika średnio w 1955 r. 16,9 dni, w 1960 r. - 20,0 dni, 
v ... 1970 r. - 24,9 dni) oraz absencji chorobowej. Zma!lała natomiast lkzba 
dniówek straconych wSkutek wypadków przy pracy, a licz.ba dniówek nie
usprawiedliwionych w 1970 r. wynosiła tylko 3,7 na l robotnika. Moina 
więc stwiettlzić, że w oiągu omawianego okresu dyscyplina pracy na ogół 
pQprawila się, tym bardziej, że zmalała również fluktuacja robotników 
i zmniejszyło się samowolne porzucanie pracy. 

Ostra krytyka błędów !popełnionych w -okresie realizacjJ planu sześcio
letniego łączyła się z .zarzuceniem rw latach 1956-1957 dawnych form 
współzawodnictwa pl'acy, które uległy zbiurokratyzowaniu i w znacznym 
stopni u przekształciły się w pogoń za wysolkimi -lic:nbami do sprawozdań. 
Jednak już w 1957 r. w kilku kopa,lnia'ch współzawodnictwo został,o wzno
wione z inicjatywy samych ro;botniJków w postaci t:zJw. konkursów pracy. 
Polegały one na wyznaczaniu kOUlIDretnych zadań związanych z aktual
nymi potrzebami zakładów lub oddzia1łów produk.cyjlIlych (,np. ~OIIllk:wrsy 

o najwięlk:szy ipOstęp na chodnikach i w przodka'ch, <J poprawę wskaźni
ków urabiania i lad<Jwania, o rozwój mechanizacji, obniżkę kosztów itd.) 21 . 

W 1958 r. zaczęło się rozwijać współzawodnictwo mti.ędzy kopalniami, 
od 1959 r. wprowadzono współzawod!l1ictwo międzyzakładowe i sztandary 
przechodnie (ufundowane przez Radę Ministrów, CRZZ, Ministerstwo 
Górnictwa i Energetyki Qraz Zarząd Główny ZZG) oraz współza<W<Jdnic
two międzyoddziałowe o tytuł najlepszego oddziału produkcyjnego w skali 
zjednoczenia . Od sierpnia 1959 r . zaczęło się rozwijać współzawodnictwo 
o tytul brygady pracy socjalistycznej, a w 1961 r. górnicy okręgu wał

brzyskiego zainicjowali współza,wodnictwo o tytuł oddzialłu !pra'cy socja
listycznej. W połowie 1962 r. wprow<lJdzono również współzawodnictwo 
indywiduaille o odznakę przodawniika pracy SQcjalistyCZlIlej i zaisłużOlIlego 
p:-:zodownika pracy socjalistycznej Z2. Oprócz tego 'od 1959 r . .zaczęto zno
wu podejmować zobowiązalIlia produlkcyjne dla uczczenia doni<Jsłych wy
darzeń (np. piętnastolecie PRL, zjazd PZPR, kongres zwiąZlków zaw<Jdo
wych, Dzień Górnika). 

Z różnych form współzawodnictwa pracy rozpowszechniło się zwłasz

cza współzawodnictwo o tytuł brygady i oddziału pracy socjalistycz.nej. 
Pod koniec lat sześćdziesiąty'ch brało w nim udział 10-12 tys. brygad 
i około 1 tys. oddziałów produkcyjnych. W 1969 r. tytuły nadano 6893 bry
gadom i 479 oddziałom 23. 

P<J przejściowym osłabieniu pod kOlIliec la,t pięćdziesiątych rozwijał 
się również a:uch racjonalizatorski, nad którym opiekę objęły kluby tech-

" Sprawozdanie ZZG za lata 1955-1957, cz. l, s. 6. 
:!2 Sprawozdanie z d:hiałal'llości Zarządu Głównego ZZG za okres od września 

1957 do grudnia 1960 r., s. 21-23; Jw. za lata 1961-1963, s. 59-63; "Przegląd Gór
n iczy" 1965, s. 5. 

23 "Górnik" 1970 nr 10-11, s. 8. 



225 

niiki li. racjOtna!l:i'2i8!cji, listni€jące w, :p.oszc2ielgólny'ch za:Jclada.oh gÓl1Il'kzych. 
Li'czba :ugIoszony,ch proje!ktOw, która w 1955 r. wynosiła 17 tys., a w ,1956 r. 
13 tys., zmalała w okresie 1957-1959 do okoŁo 4 tys . . 'ro=ie, j'edna!k i'Jri; 
w 19BO r . wlZrosła do 6 tys., w 1962 r. doszła Ido 10 tys., a w 1969 r. wy
nosiła 17,6 -tys. Liczba pr9jektów zastosowanych wzrosła z 2812 w 1959 r. 
do 9633 w 1965 r,. UzyskaJIle ,dzięki nim oozczęclności obliczano na iki'lkase1: 
milionów zł, za'ś od 1967 r. - na ponad miliall'd :nł l'oczn1e. W 1969 T. 

osiągnęły one sumę 1,4 mld zł 24. 

5. P ł a 'c e i a p r o w i z a c j a. Średnie pła'ce roczne w ipT2Jemyś:1e 
węg1la kamiennego zmieniały się w ciągu omawianego okresu jak nastę
puje (w złotych) 25; 

(a - średnia płaca ogółem, b - pła'ca robotnika grupy prilemysłowej, 
c - lPła,ca praooWlIlika :i:nżynieryjIJJo-techmczne:glO grupy przemysłowej, 
d - pła'ca pracownika adminiJstracyjn~go grupy przemysłowej) 

'rok a b c d 

1955 20713 20563 ,36 128 15000 

1956 23098 22815 40011 17306 

1957 30817 30425 53 ,007 21966 

1958 31268 30816 54598 22339 

1959 32675 32156 586130 24324 

1960 33268 321 772 59 139 26599 

1961 34099 33557 61377 27631 

1962 34724 34206 61658 28076 

1963 37309 3'6485 67 '521 30265 

1964 38295 37542 66 103 30445 

1965 3'8829 3'7 976 67061 30725 

1966 40130 39325 68319 31449 

1967 41455 40583 69290 33006 

1968 43961 43366 710998 34286 

1969 50 160 50311 73 5'53 37' 263 

1970 51512 51539 75706 ,39 123 

24 Ar{!hiwum WEZZ w Katowicach, ZG ZZG 889 (materJały górnictwa na IV 
Kongres Techników Polskich w 1961 r.); Sprawozdanie z działalności Zarządu Głów
nego ZZG za lata 1961-1963, s. 66; Jw. za lata 1964-1966, s. 51; "Górnik" 1970 
nr 10-ll, s. 7. 

25 Według statystyk przemysłu węglowego w Polsce za lata 1961-1962, 1965 
i 1966-1968 (dane te różnią się ruieco od liczb w statystyce za lata 1948-1960, co 
mogło być częśdowo spowodowalllil zmiaJD.am.i w sposabie obliczania, m.in. nie
uW;llględmandem w lPóźn:iejszych statysty'kach u{!zndów). 

15 IDstoI1a górnictwa węglowego 
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W przemyśle węgla bruma tnego średnie płace rOCZiIl€ Iksz<tałtowały się 
następująco (w złotych): 
(a, b, c, d - jak wyżej) 

a-ok a b c d 
1955 15 128 14512 28011 14636 
1956 17490 16710 32326 17663 
1957 23856 22557 48260 22576 
1958 23972 22748 50493 22540 
1959 25416 23994 53193 24880 
1960 26466 24931 54355 27392 
1961 27, 233 25783 57 7.87 28003 
1962 27764 25911 54705 27813 
1963 29577 27344 59760 28382 
1964 30641 28268 63609 28441 
1965 29767 27917 57 7D8 29025 
1966 31483 29577 56872 29469 
1967 34363 3,1 792 61710 31802 
1968 34962 32396 60234 32365 
1969 36146 33, 340 63364 34724 
1970 37096 33886 65757 36423 

Od 1955 do 1970 r. płace nominalne w gór.nictwie węgl.owym wzrosły 
więc przeszło dwulkrotnie (w przemyśle węgla kamiennego o 148%, 
a w przemyśle węgla brumatnego - o 145%), wzrost ten jednak następował 
nierównomiernie. W 1957 r. zarobki w porównaniu z ostatnim !rokiem 
planu sześcioletniego wzrosły o ok,o~o 50%. Podwyżka ta była związa.na 
ze wprowadzeniem w życie nowego układu zbiorowego i miała na celu 
rozładowanie niezadQwolenia rpal!1ującego wśród robotników oraz dopro
wadzenie do stabillizacji .załóg i zwiększenie atrakcyjności zawodu górni
czego przez wydatną ,pqprawę warunków marterial1nY'ch ipra'cawników. 
W ciągu l!1astępnych 12 lat średnie płace zwiększyły się tyllko o IOkoło 60% 
(w górnictwie węgla Ikamiennego {) 65%, a w górnictwie węgla brunatnego 
o 55%). Tempo wzrostu bJ'ilo wdęc zna=ie wolniejsze, a przy tym realna 
wartość podwyżek była jeszcze mniejsza wobec wzrostu kosztów utrzy
mania 26. 

Płace w górnictwie węgla kamiennego były l!1adal wyższe niż w węglu 
brunatnym, przy 'czym różnice między nimi wahały się w POS2icze.gólnych 
latach w granicach 20-30%. Były one równoważone przez lepsze na ogół 
warunki pracy w odlkrywkowych kopalniach węgla 'brumatneg<J. Najwięk
szy wzrost wyka.zywały zarobk.i r{)botników grupy przemysłowej w kopal-

26 Według danych GUS koszty utrzymania w Polsce wzrosły w latach 19(;6-
1970 o 39,3%, przy czym wzrost kosztów od 1956 do 1960 r. wynosił 15,9%, zaś od 
1960 do 1970 r. - 20,3% (Mały rocznik statystyczny 1971, s. 338). 
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niach węgla kamiennego i(w latach 1955,.-1970 wzrosiy o 150%) oraz pra
cowników inżynieryjno-technicznych w kopalillia-ch węgla brunatnego 
(o 135%). Podwyż:ki te łączyły się z przezwyciężaniem trudności w za
kresie re!krutacji !praoowników. 

OgólnJie można równie.ż stwi-erdzić, że w ciągu omawianego okresu 
realna wY'sok'ość płac w przemyśle węglowym wyraźnie wzrosła, chociaż 
w rruniejszym stQpniu ruż ich wacr-tość nomiJnalna. Poziom wyj'ściowy był 
jedna!k niski i ,zaro'bki z 1955 r. 'były powszechll1ie uważane za niewystar
cz·ające. Jalk wynJika z danych GUS, :płace w górni!otwie węglOlwym wzra
stały m.niej więoej w takim samym tempie jak w innych gałęziach prze
mysłu i utrzymywały się na poziomie 140-1~0-% średnich zarobków 
w przemyśle :państwowym 27. 

Rozpiętość płac roboczych w górniJCtwie IWęgl.owym w ciągu omaWlia
nego okresu nLeco zmalała. Tak np. !pła·ca dniówkowa górnika na węglu 
stanowiła w 19'55 r. 17'5,7%, a w 1968 r. tyIlIko 158,1% w stosunku do śred
niego zarobku w loopa-lni węgla Ikamienne.go. Zarobek ładowacza zmniej
szył się w tym okresie ze 131,4 do 123%, natomiast zarobek r<J'boinJika 
niekwal1fiJkowanego pod ziemią ('.Poza przodkiem węglowym) wzrósł z 80 
do 83,8%, a zarobek rdbotnilka TI'iekwaIifiJkowanego na powietrzchni zwięk
szył się z 57,1 do 60,1% średniej płacy dniówkowej. Różnice w płacach 
były jednak na,dal duże, a poglłę<biał je jeszcze fakt, że zarobki zależały 
w znacznym stop.ni!u od wyników produkcyjnych !kopalni. Powstająca 

w ten sposób rOZjpiętość w śr·edni-ch zar·obkach, uzyskirwanych w różnych 
kopaLnia-ch węgla kamienne~o, dochodziła do kilkunastu tys. zł na pra
cownika w skali rocznej 28. W ty·ch wa-runkach zwłaszcza rnłiOdzi, nie
kwalifikowarui rObotnicy uważali się niej-ednokrotnie za pokrzywdzo
nych 29. 

DodatIkowe zaopatrywa:nie górników IW żywność i niektÓire atrakcyjne 
arty{kuły przemY'słowe za pośrednictwem własnej s1eci handJlowej mstało 
zakoń'czone w latach 1957-1958 wobec ogólnej poprawy zaopatrzenia 
rynkowego, a prowadzenie kioslków, stołówek i bufetów w jednostka-ch 
górniczych prz·ejęły przedsiębiorstwa należące do resmbu handlu we
wnętrzne@o. Do tego resortu lPil'2eszły również przedsiębiorstwa za·opa-
1Jrwnda góT!I1iczE1go, utwOTzone w popr;z;edn-Lm o1m-es.ie jailw j,ecJ:n,ostkJ pod
por.ząd:lmwane Centralnemu Za:rządowii Zaopatrze.nia Ro;botn<k.ze;go. 

6. Górnicza służ ,ba zdrowia. Już od .połowy lat pięćdzie
siątych Związek Zawodowy Bórników oraz Ministerstwo Górnidwa 
i Ene.r;g e tyki podjęły staraillia /Z)mierzające do wyodr~bnieillia górniczej 

27 Roczniki statystycz.ne przemysłu 1945-1965, 1966, 1970; Rocw.iki statystyczne 
1958-1970. 

15· 

28 Według statystyk przemysłu węglowego w Polsce. 
20 W i ę {: e k, jw., s. 119-127. 
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sł.uZby zd:rclWia z sieci placówek podiporząd!lwwall1.y:ch terenowym lI'adom 
narodowym. Motywowano -to specyfiką zawodu ,gól'nkzego i nasi'leniem 
występujących w górnictwie ·chorób zawodowych (jpylica, chorO'by skórne, 
reumatyzm, choroba wrzodowa żołądika itd.). Staran~a te na!potY'kały jed
nak prZ1eszkody, z których najważniejszą był brak lekarzy. Dopiero 
w 1960 r. udało się zorgall1.izować Oddział Górnrrczej Słu~by Zdrowia w pia
nie medycyny przemysłowej Wydziału Zd·rowia Prezydium WRN w Ka
towicach 30, a w la,ta-ch 1961-1962 utworzono Wojewódzką Przychodnię 
Górni,czą w Katowicach (która zresztą faktycznie istniała już dawniej pod 
inną nazwą) oraz 8 ()Ibwodow)"ch !przychodni gÓI1l1iczych {w Ka1owicach, 
Bytomiu, RybniJku, Za'br2lU, Tycha'Ch, Sosnowcu, Jaworznie i Wałbirzychu). 
Przychodniom tym podporządkowano zakłady lec.znk.zo-zapcxbiegawcze 
przy pos:oczególnych kopalniach. Przychodnie otrzy:mały dużą au,tonomię; 
jako organy doradcze utworzono przy nich rady zJdrowia, w skład któ
rycb wesmi .przedstawiciele ZZG li .resortu górnktwa. Gó;rnicza służba 

zd.rowia o'bsługiwa,ja począekowo tylko· zakłady węgJa kamie'l1ll1ego i 'bru
natnego, później objęła również inne rodzaj'e ,górnictwa 31. 

W ciągu całego omawianego okresu oddawano do uży;t1ku nOlWe obiek
ty lecznicze .dla górników (ambulatoria, izby chorych, szpitale i in.), bu
dowane z funduszów zarówno resortu górnictwa, jak i ZZG. M.in. Zarząd 
Główny ZZG utworzył w 1958 r. Komi1et Budowy Centralnych Ośrodków 
Lecznl'CZych ,dla Górniczej Smżby Zdrowia, na konto tk;tórego wpłynęły 
znaczne kwoty, przekazywa-ll1.€ przez załogi z funduszu zakładoweg-o -oraz 
przez zainteresowane tresorty itrady ll1.ar,odawe. PowstaJ!:o 5 szpitali górni
czych (w By1omiu, Zab;rzu-Biskupicach, Katowicach-Jall1.owie oraz 2 dal
sze, ,przezna,czoll1.e d:la 'górTIJików Ikqpalń rud ielaza li dila za,głębia mi~dzio
wego), a w Repta'ch Śląskkh zbudowano w lata,ch :sześćdziesiątych nowo
czesny ośrodek rehabili<tacyjny dla górruków. Ro.zbudowa;no sa-ll1.atcrri'llm 
przeciwpylicowe w Szczawnicy i przystąpiono dQ budowy dalszych sana
tm-iów górniczych w Iwoniczu, Ogrodzieńcu i Goczaił.lrolWruca'ch. Wzrosła 

też licZJba zalkładów leczniczo-zapobiegawczych przy kopalniach, a istni-€-
.... jące zalclady zostały wyposażone w i!1owoczesny śprzęt medyczny. W ko

palniach węgla liC2lba takich zakładów .zwiększyła się w latach 1955-}966 
z 97 do 108. W 1969 1'. górnicza służba zmowia :posiadała łącznie (we 
wszystkich .gałęziach górnictwa) 158 zakładów lecznkz:o-zapobiegawczych, 
127 poradni Sipecjalistycznych, 121 poradni dentysty-cznych i 111 praeowni 
a-ll1.alitycznych; zatrudniała 7,01 lekalTzy .medycyny, 225 lekariy dentystów, 
291 laborantów i 736 pielęgm.ia-rek. Lekar'ze nie poprzestawali na leczeniu 
chorych, lecz przeprowadzali również tkontrole wa.unków IPracy W kopal-

3. Archiwum WK!ZZ w KatowJcach, ZG ZZG 102. 
31 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowe;, s. 332-333; Sprawozdanie 

z działalności Zarządu Gł6wnego ZZG za lata 1961-1963, s. 97-98; J. Kępski: 
SŁużba zd'Towia w górnictwie, "Przegląd G6rniezy" 1963, s. 47---.51. 
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nW.,ch. Bralk 1e1kamzy daiWlał się j'e&ZC2ie odczuć tyiliko <IN tych rejonach, gdzie 
następowała szyjjka roZbudowa ,górnictwa, jak np. w. Rybni-ckim Okręg,u 
Węglowym 3.2.. 

7. Ak-cja Socjalna i działalność kulturalno-oświa
t o w a. W zakresie opieki nad :matką i dzieckiem, po okresie szy'bkiego 
zakładamia lIl!owych placówe!k w lata-ch 1945-1955, nastą!Piła sta,bilizacja 
wobec dostosowania li>czby -obiektów do istniejącego zapotrze'bowania. 
Przy kopalniach węgla kamienneg-o zbudowano w latach 19-56-1970 z fun
duszów inwestycyjnych tylko 4 nowe żłobki (wszystkie w okresie 1956-
-1960) i 10 przedszJlroli (z tego 6 w latach 1956-1960). Niektóre żło'bki 
i przedszkoła zostatly Zlikw:idowane wobec niedosta tecznej frekwencji, 
a zajm,owalIle :przez nie pomieszczenia przeznaczono na mieszkania, inne 
przekaza-no z ;początkiem lat sześódziesiątych radom narodowym 33 •. 

W 1970 r. przy kopalnia-ch węgla Ikamienneg'o i brunatneg.o istniało 

31 żłobków, 128 przedszkoli i 21 świetlic dziecięcych, z których korzystało 
łącznie 'około 14 tys. dzieci (z ,tego 1319 ze żłobków i 10621 - z przed
szkoli) 34. Za to coraz wnększy zakres przyjmował>o mganizowarue Ikolonii, 
półkol>()iIJii i obozów d'la dzieci i mlodzieży w okresi-e letnim. Kolorue orga
nizowano przeważnie w bUJdynkach szkolnych, wolnych <IN czasie wakacji, 
rciektóre zalkłady górnicze bUJdo wały jednak również !Własne .obiekty ko
l>OnijlIle w miejscowościach letniskowych (zwłaszcza w górach i nad ma
rzem). Ze zorganizowanego wypoczy;n!ku letniego korzystaro w 1964 r. 
104 tys., a w 1969 To już 176 tys. dzieci górników, a więc ,trzy razy więcej 
niż <IN 1955 rr.35 Specjalmą formę pomocy dla dzieci i mło,dzieży stanowi.rł>o 

też obejm>owanie przez zalkłady pracy patronatów nad szlkołami; rSikołom 
takim udzi!ela.no pomocy finaJlJSowej illa remonty, zakup wyposażenia, urzą
dzenie >obiektów sportowych i pracowni specjalistycznych. W 1969 r. za
kłady gÓTlIlicze sprawowały patronat illad 439 's2ikołami, prlleważnie taki
mi, d>o których uczęszczały również dzieci górników 36. 

W-o'bec wzrostu zapatrzebowań na wczasy liczba miejsc przydziela
nych ,g,órnilkom z FUillduszu W czasów Pracownkzych (FWP) oIkazała się 

J2 Dwudziestolecie górnictwa w Polsce Ludowej, s. 334-338; Sprawozdanie 
z działalności Zanądu Głównego ZZG od września 1957 do grudnia 1960 r., s. 41-43 ; 
Jw. za lata 1961-1963, s. 97-105; Jw. za lata 1966-1966, s. 85-95; "Górnik' 1970 
nr 10-ll, s. 10. 

33 Sprawozda1l1de ZZG za okres 1955-1957, cz. III, s. 20-21; Jw. za lata 1961-
1963, s. 108. 

" Statystyka przemysŁu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, s. 363-365. 
" SpraJWozdan~e ZZG .za okres 1964--.1966, s. 104; "Górnik" 1970 nr 10-1,1, s. 13. 

Dane w spralWozdaruach ZZG dotyczą wszystkich gałęzi górnictwa. Z kolon:ii, pół
kolonii i obozów organizowanych przez kopalnie i zjednoczenia węgla kamieThnego 
i bruna1mego korzystało w 1969 r. 105 tys., a w 1970 r. 101 tys. dzieci (Statystyka 
przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, s. 366-368) . 

.. "Górn-ik" 1970 nr 10-ll, s. 13. 
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niewystarczająl:!a. W związku z tym poszczególne zakłady górnicze za
częły od 1958 T. organizować wła'1me ośrodki W)'lloczyntlrowe. Liczba ich 
wynasiła w 1958 r. 16, a w 1969 1". doszła do. 20 1 z 18 tys. miejsc. Umażli
wiło. to 'karzystanie z wakacyjnego. wypoczynku zna·cz.n.i.e większej lic7Jbie 
rodzin gór.niczych niż dawniej. Tak np. w 1964 r. wyjechała na wczasy 
81 803 górników i czło.nków ich lTod.zin, z czego. 24465 otrzymało. skiera
wania z FWP, a 57 338 przebywało. w zakładawych oorod!ka,ch wczasawych. 
W 1969 r. liczba górników i człanków ich rodzin korzystających z wczasów 
daszła da 203 tys., a więc była przeszła sześciokrotnie większa niż 

w 1955 r. W laJtach 1967-1969 karzystała z wczasów łącznie 488,5 tys. 
osób, z czego. ponad 84% .karzystało z wczasów zatk.ładowych, a tyl1Jka 15,9% 
- z wcr.asów FWP. Ponadto. we.dług danych z lat 1964--1966 z leczenia 
samatoryjnego korz)"<>--tało racmie okała 18 tys., a z rwcr.asów profrlalktycz
nych - ponad 7 tys. górników 37. 

Pracawnicze ogrody działkowe przy .zakłada'ch górniczych 'Zajmowały 
ponad tysiąc ha; istniało w nich około 20 ,tys. działek. Ich wielkaść i 10.
kalizacja ul·egała zresztą nieje(Lnokirotnie zmianam wo.bec zajmawania 
terenów na budownictwo mieszJkaniowe lub występawania poważnych 
szkód górniczych. W talkich przypadka·ch 1i!kwidawano istniejące agrody 
i zakładano nowe na innych ,terenach 38. 

W latach 1956-1970 zbudowano przy samych tylko kopa'linia,ch węgla 
kamiennegQ 22 dQmy kultury, świetlice i kluby. Łącznie działało ponad 
200 tych placówek, w których organizowano różnego rodzaju odczyty, 
kursy, spotkania autorskie, wieczory dyskusyjne i linne impirezy. Bibliotek 
związkowych i punkltów bibliQtecznych byla w 1969 r. okoŁo 200 z 127,0 tys. 
tomów (w 1960 r . - 630 tys. tomów) 39. Ponadto w Ikopaliniach, zjednacze
niach i innych jednastkach resortu górniotwa istnialło okoŁo 150 bi,bliotek 
technicznych, w krt;órych w 1962 r. znajdowała się oko1o 5'00 tys. książek 
fachowych ; te ostatnie biblioteki służyły pr.zede wszymkiun do uzupełnia
nia kwalifikacji personelu technicznego 40. Związkowych kin górniczych 
działało około 60 przy różnych zakłada,ch pracy 41. Istniejąca od 1950 r. 
Flilharmonia Górnicza w Zabrzu urządzała corocznie kilikadziesiąt koncer
tów. Rozwijały Iteż działalność różnego rodzaju kółka zainteresowań, ze
społy samokształceniowe i uniwersytety robotni'cze, natomiast zmalała 
ilość i liczebność amatorskich zespałów artystycznych: w 1964 r. liczyły 
one 24 tys., w 1966 r. - 19 tys., a w 1969 r. - tylko o.koło 12 tys. człan
ków. Łączyło się to je.dnak z podnieS'ieniem poziomu artymy,cznego wystę
pów. Dużą aktywnością odznaczały się zwłalSZcza OIPkiestry i chóry gór-

37 Jw., s. 11; Sprawozdanie ZZG za lata 1964-1966, s. 94, 96. 
" Sprawozdanie ZZG za okres od wneśnia 1957 do grudnia 1960 r., s. 48-49; 

Jw. za lata 1961-1963,5.113; "GÓrn.ik" 1970 nr 10-11, s. 14. 
" Sprawozdanie ZZG za okres 1957-1960, s. 54; "Górnik" 1970 nr 10-11, s. 13. 
40 Węzłowe zagadnienia górnictwa. Katowice 1966, s. 251-252. 
41 Spraworz.dande ZZG ,za lata 1964-1966, IS. ~20; "G6nmk" 197,0 nr 1!l--'11, s . 1'3. 



Ryc. 51. Klub Techniki i RacjOll1al i.zacji pTZy kopal,n] "Boże Dary" - pokój zarządu 
kola Stowarzyszenia Inżynierów i Techników GÓrni,ctwa. Ze zbiorów JMZPW 

Ry'c. 52. Klub NOT przy ko;palni "Walenty-Wawel" w RudzJie Śląskiej, Fbt. J. Makal 
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nicze. Oprócz zespołów, do Ort6rych na1eżały osoby dorosłe, istmiały tez 
zespoły młodzieżowe i dziecięce, Zlłóżone z ,dzieci górJllików lulb z uczmiów 
szkół górniczych. Wielką popularnością cieszył się wśród górników sport, 
zwłaszcza pillka nożna. O zainteresowaniu .<>portem ŚWliadozył liczny 
udział młodych górników oraz rnłcx:lzieży ze s~ół górniczych w dorocz
nych spa.rlakiadach, masowe uczęszczanie na zawody sportowe 'Oraz zna-

Ryc. 53. Orkiestra kopa1ni·"Walenty-Wawel". Fot. J. Makal 

czna liCZba !kJ.ubów sportowy,ch i wysoki poziom drużyn I('flez:ne Illlistrzo
stwa Polskli w różnych dyscY'plinach). W 1969 r. 'było 111 gÓtrniczy-ch 
klubów sportowych z 1384 sekcjami i 2567,0 zawodnikami i zawodnicz
kami 42. 

Zwracano także uwa,gę na kuiltywowanie tradycji gÓTniczych, zw1asz
cza w s~ołach zawodowych (orga,ni.zowanie "s~Otku przez skórę" oraz 
odczytów z historii górnictwa). Stowarzyszenie InżYlIlierów i Techników 
Górnictwa wydMO dwutomowy Zarys dziejów górnictwa na ziemiach 
polskich, a ZZG przystąpił do opracowywan:ia historii ruchu zawodowego' 
w górnictwie. Poważną rolę .w za,kresie zabezpieczania zaby;1Jków górni
Czych, prowadzenia badań archeologiczmych i szerzenia wiedzy 'O prze
szłości polskiego gór:ruictwa odegtrało także Związkom Muzeum Górnicze 
w Sosnowcu. Nie zdołano jednak 2iorgani:ZJOwać 'skansenu górniczego ani 

<2 Sprawozdanie ZZG za lata 1964--1966, s. 120-121 i 136-141; "G6rnJik" 1970 

nr 10-1.1, s. 13 i 15. 
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uzyskać odpowiednie!go pomieszczenia na ulOkowanie lJ1ajbalI',dziej intere
sujących spośród dawnych maszym. i urządzeń, !które były demontowane 
i zWykle ;przekazywane na złom przy modernizacji kopa1ń. 

8. S Y t u a c j a m i e s z k a n i Q W a. Budowa nowych mieszkań przy
brała zna=ie większe rozmiary lJ1iż w okresa,ch poprzednich. Rozwinęło 
się zwłalSZ<:2a budownictwo zalkładowe. Podczas gdy w pIacie sześciolet-

Ryc. 54. Lekcja w kopalni ćwiczebnej techrukum górnJczego w Dąbrowie Górniczej. 
Ze ,zbtorów ZG SITG 

nim zalklady przemysłu węglowego wybudowały dla swoich pracowników 
tylko około 7 rtys. izb (w rama,ch lJ1owego 'budownictwa oraz odbudowy 
i prze!budowy), to w latach 1956-1960 ilość ta wzrosła do 24,6 tys., 
a w [ata,ch 1961-1965 wyniosła 49,5 tys. Z DYlI'ekcji BU!dowy Osiedli 
Ro'botni,czych otrzymało górnictwo wę.glowe w latach 19,56-1960 jeszcze 
57,8 tys., w okresie zaś następnej pięciolatki - już tylilro 45 tys. ~z!b mie
S'Zlk:allIlych w nowo zbU!dowanych domach. Dodatkowe mieszkania przy-
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bywały jednak z budownictwa indywidua1nego i spółdzielczego. Górnicze 
spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły powstawać w 1957 r. W roku na'stęp

nym było już 35 takich spółdzie1ni z 2 tys. członków, w 1960 r. - 44 
z prawie 4 tys. członków. W następnych latach liczba spółdzielni =alała 
wobec tworzenia spółdzielni mię.dzyzalkładowych, dys,po.nujących więk

szyll1!i. funduszami (w 1969 r. było ich 26, obejmujących m.in. wszyslJkie 
kopallnie węgla kamiennego), lecz liczba członków wzrastaJa nadal w szyb
kim tempie, dochodząc w końcu 1969 r. do 46 tys. Spółdzielnie korzystały 
z pomocy finansowej zakładów pracy, które udzielały im kredytów z tzw. 
zakłaJCl.owych fu.nduszów mieszkaniowych. Również poszczególni pracow
nicy otrzymywali pożyczki i zapomogi na wpłacenie udziałów do spół
dzielni mieszkaniowych. Górnicze spółdzielnie mieszkaniowe wybudowa
ł y lub zakupiły w latach 1952-1960 około 5 tys. i:z'b; od 1961 do 1965 r. 
zbudowały około 16 tys. izb, zaś w latach 1966-1970 górnidtwo węglowe 
otrzymało 33 269 izb z budownictwa spóIdzielczego, a tylko 24514 -
z budownictwa resortowego. Mniejsze rozmiary przY'brała budowa imdy
widualnych domków jednorodzilJ1Ilych (również subsydiowana przez za
kłady pracy), jednak ilość ich również szybko wzrastała: w la,tach 1955-
-1957 wy,budowano 870, a w lata,ch 1967-1969 - już 5762 liego rodzaju 
domki. Łącznie w latach 1956--1970 otrzymało górnictwo węglowe około 
285 tys. nowych .izb mieszkalnych, czyli Około 95 tys. mieszkań; w okresie 
tylko 3 lat - od 1967 .do 1969 r. - liczba mieszkań otrzymanych przez 
rodziny górnicze wynosiła ponad 37 tysięcy 43. 

Nowe budowniotwo przyczyniło się do znacznej poprawy sytuacji 
mieszkaniowej górników, chociaż lokatorzy narzekali niejednokrotnie na 
zbyt mały metraż nowych miesikań oraz na usterki budQwlane «. Udało 
się zmniejszyć zagęszczenie ·mieszkań 45, przekwaterować wiele lI"odzin do 
mieszkań o wyższym standardzie, a przede wszystkim umożliwić zamiesz
kanie z rodzinami ~ub założenie rodzin wielu młodym pracownikom, 
ulokowanym w zbiorowych ikwaterach w domach górnika. Wpłynęło to 
na wspomniane już zmniejszenie flukJtuacji załóg .i silniejsze związanie 
ich z zakładami pracy. Coraz więikszą rolę odgrywały spółdzielnie miesz
kaniowe, które część kosztów .nowego budownictwa przerzucały na sa
mych zainteresowanych. Umożliwiało to sZY'bsze zg·romadzeru'e funduszow 

43 Sprawozdanie ZZG za okres 1~55-1957, cz. III, S. 1-6; Jw. 1957_1960, s. 45-
47; Jw. za lata 1961-1963, s. 109-111; Jw. za lata 1964-1966, S. 99-103; "Górnik" 
1970 nr 10-11, S. 10; Statystyki przemys!u węglowego w Polsce za lata 1948-1960, 
1965, 1966-1968, 1969-1970. 

H W. M r o z e k: Rodzina górnicza, Katowice 1965, S. 88-92; liczne artY'lruły na 
temat usterek budowlanych w "Trybunie Robotniczej" i "Dzienniku Zachodn.im" 
z lat 1956-1970 . 

.. Np. w województwie katowickim .pr<:ecię'lina Liczba osób na l ·izbę zmalała 

w latach 1960-1970 z 1,50 do 1,27 (Rocznik statystyczny województwa katowickiego 
1971, KatowJce 1971, s. 350). 
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na ten cel, co miało tym większe znaczenie dla gospodarki Idkal{)wej. że 
czynsze, mimo !podwyżelk, 'często nie wystaTczały nawet na pok'rycie kosz
tów eksploatacji. Przynależność do spółdzie1ni mieszkaniowej miała rów
nież znaczenie wychowawcze dla młodych pracowników, gdyż uczyła ich 
systematyczneg.o oszczędzania i stwarzała im realną możliwość poprawy 
sytua,cji życiowej poprzez uzyskanie własnego mi'elsllil:ania. Toteż s1Jap
niowo ograniczano budownictwo z funduszów zakładowych, zastępując je 
budownictwem spółdzielczym. 

Rozwój -budownictwa mieszkaniowego . napotyikał j edJnak przeszkody 
w postaci niedostatecznej produk:'cji materiałów budowlanych i zbyt ma
łej mocy przerobowej pil"zedsiębiorstw wykonawczych. Przeszkody te usi
łowano przezwyciężyć m.in . .przeznaczając na nowe budownic.two część 
prodUkcji przedsiębi-orstw resortu gó:mictwa wytwarzających materiały 
budowlane i stosując na budowach el<ementy prefabrykowane w coraz 
większym zakresie. Mimo teg{) zapotrzebowanie wzrastało szybciej niż 

il<JŚć mieszlkań, jak o rtym świadczyła zwiększająca się szybko liczba człon
ków spółdzielni oraz przedłużają-ce się dkresy 'oczekiwania na nowe miesz
kanie. NiejednokJrotnie zda-r.zało się, że osoby, które otrzymały mieszka
nia -od zakładów lub spółdzielni górni'czych, pnechodziły do pracy w in
nych zawodach, wobec czego potrzebne były n{)we mieszkania dla przy
jętych na ich miejsce pracowników. Ponadto na zwolnienie tempa inwe
stycji mieszkani·owych wpływał fakt, że znaermą część środków resortu 
gÓ!rnicl:twa tPOChłaJl1iały wydatkri. na il"ernonty i !podwyższenie standaJrdu 
mieszkań dawniej z'budowanych, pr.zy czym liczba budynków mieszkal
nych administrowanych przez przemysł węglowy szybiko wzrastała: 

w 1960 r. był{) ich 18539 z 267152 izbami, w 1969 il". (łącznie z budyn
kami administrowanymi przez inne .zaIkłady górnicze) 21724 ze 144244 
mieszkaniami {czytli dk. 400 tys. izb) 46. 

Wobec rozwoju budoWil1ictwa mieszkaniowego ograni,czQno budowę 
nowych d<Jmów górnika: podczas gdy w okres1e planu sześcioletniego zbu
dowalIlo no,we !kwatery zbiorowe z 29,6 tys . miejsc, to "IV la,ta,ch 1956-1960 
zbudowano w nich tylko 15,6 tys. miejsc, w latach 1961-1965 - 7,9 tys., 
a w latach 1966-1970 - 10,4 tys. Od lat sześódziesią.tych liczba domów 
górnika za,częła maleć (m.in. wobec likwidacji baraków), zmniejszała się 

też ilość ich miesZkańców: w 1957 r. było ich 56 tys. w 295 domach, 
w 1960 r. - 49 tys. w 240 domach, .w 1963 r. - 52 tys. w ponad 300 zbio
rowych kwateil"ach, a w 1966 r. - 47 tys. wokoło 2GO doma,ch 47. Wśród 

mieszkańców coraz większy procem stanowili młodzi a'bsolwenci szJk6ł 

górniczych, natomiast dawnym ldkatorom przydzielano wła-me mieszka-

" Sprawozdanie ZZG od września 1957 do grudnia 1960 r., s. 47; "Górnik" 1970 
nr 10-ll, s. 10. 

47 Sprawozda'nie ZZG za lata 1955~1957, cz. III, s. 8; Jw. od września 1957 do 
grudnia 1960 r., s. 112 ; Jw. za lata 1961-1963, s . 48; Jw. za lata 1964---1966, s. 105. 
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nia. Spade'k liczby lokatorów następował jednak w wolnym tempie, nie 
udało się również - mimo starań ze strooy admi.nistraocji i samorząd()w 
domów o zaipewnieni'e mieszkańcom coraz lepszych warunków życia i wy
poczyn!lm po pracy, organizowania crm:rywek i imprez kultwralno-oświa
towych itd. - usunąć wielu mankamentów związanych ze Z'biorowym 
zakWaterowaniem 48. 

9. S z k o l e n i e z a wo d o we. W omawianym okresie resort gór
nictwa i energetyki prowadził tte same typy szkÓił co poprzednio, a mia
nowicie zasadnicze szkoły zawodowe i technika górnicze. Nauka w zasad
niczych szkołach górniczych trwała 3 lata; w 1958 r. uruchomiono ;również 
2~etnie dokształcające <zasadnicze szkoły górnicze dIla pracujących, liczba 
tych S7ikół jednak malała i do 1968 r. uległy one likw1dacji. Zasadnicze 
szkoły gÓTnicze znajdowały się przy poszczególnych kopa'lniach, ponadto 
od 1961 r. zaczęto organizować zasadnicze szkoły zawodowe również ipr,zy 
innych zakładach przemysłowych resortu (falbrylki maszyn góTniiczych, 
zakłady budowlane, transpertewe, naprawcze itd.). Ksztaikiły one przy
szłych robetników dla tych za(k.ładów. Liczba tego crodzaju szkół w całym 
re90rcie wynosiła w iposzczególnych lataoh od 59 do 150 (z tego większość 
przy kopalniach węgla), wykazując tendencję wzrastającą: w 1956 r. bylo 
ich 60, w 1960 r. - 77, w 1965 r. - 126, w 1970 r. - 150 Tworzono je 
lub likwidowano zaleŻJnie od lokalhych potrzeb. 

Technika górnicze dzieliły się na 5-letnie (d'la absolwentów s7JkM pod
stawowych), 3-letnie (dla abselwenJtów zasadnic,zych szkół górniczych) 
oraz 2-1etnie państwewe szkoły techniczne dla albsol'wentów liceów ogól
nokształcących, przekształcone w 1969 r. w pomaturalne studia zawodo
we 49. Penadto istniały technika wieawrowe i zaoczne dla pracudących. 
Poza technikami ,górniczymi zaczęto od lat sześćdziesiątych zakładać 

technilka resortowe róWtrlieź dla innych specja.1ności. Łą=a liczJba tech
ników zawodewych w resorcie wzrosła w łata,ch 1956-1970 z 16 do 49. 

Liczba uczniów i absolwentów szkół zawodowych pod koniec lat pięć
dziesiąltych iprzejściowe =alała, następnie jednak zaczęła szybko wzra
stać, wykazując w drugiej połowie lat sześćdziesiątych penoWilly przej
ściowy spadek, będący rezultatem przedł·użenia naullti w szkolach pod
stawowych i liceach ogól!nokształcących, jak to ebrazuje następujące 

zestawienie: 

(a - uczniowie, b - absolwenci) 

.. Suchorończak, jw.; Więcek, jw.; Sprawozdanie ZZG za lata 1964-1966, 
s. 105; M. P o l e d n i a: Warunki bytowe i struktura spoleczna mieszkańców domów 
górnika kopalni "PTezydent", Katow.ice 1961. 

tO Analiza wyników działalności gospodarczej Tesortu górnictwa i ene-rgetyki za 
rok 1969, s. 91. 
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rok zasadnicze szkoły technika zawodowe 
!Zawodowe 

a b a b 
1956 16 36.3 4370 6880 1092 
1957 11348 4045 6932 931 
1958 875'7 3569 6373 1457 
1959 10585 '2673 6042 1395 
19'60 13, 404 2384 6549 93·8 
1961 17594 2296 8650 1097 
1962 22361 3843 12863 1305 
1963 27230 4603 15443 1659 
1964 32037 5802 17733 1960 
1965 3463'7 7755 21286 2870 
1966 32752 8848 21037 3690 
1967 26064 9818 20 108 3918 
'19168 24924 10173 17979 4276 
1969 30811 7930 17733 4329 
1970 40430 6082 17879 4168 

Z tego na zjednoczenia przemysłu węgla !kamiennego i bruna,tnego 
przypadało w 1970 r.: w zasadniczych szkoła,ch zawodowych 26 280 ucz
niów li 3855 absolwentów, w technikach - 9721 uC:m1iów i 2655 absol
w~tów. 

Z internatów korzystało w laJtach sześćdziesiątych 8-13 tys . uczniów, 
czyli 20-3Q% ich łącznej Uczby 50. Należy zazna'czyć, że w lata,ch 1956-
-1970 przy samych tyllko kopalilliach węgla kami,ennego zbudowano 7 no
wych budynków szkolnych :na 2430 uczniów i 3 internaty z 1300 miejsca
mi. Telrnipo ilYufdawy s'zJkĆił IPnzyzalkłrudlowych uil.eglło więc zwdhrietIlW w po
równaniu z okresem poprzednim. 

Pod względem pochodzenia społe=ego wśród ucrzniów szkół zawo
dowych dominowała młodzież robotnicza i chłopska . Tylko w technikach 
5-J.e1mkh i w państwowych szkołaich technk:m1Yoh bylł dość znaJC:m1y od
setek (przeciętnie 30-40%) dzieci pracowni!ków umysłowych. 

W ciągu lat sześćdziesiątych za.zna·czał się staly wzrost odsetka mło
dzieży robotniczej, !przeważnie pochodzenia miejscowego, co było ruewą1:
pliw.ie zjawiśkiem pożądanym z :punk1tu widzenia resortu górnictwa. Lecz 
jednocześnie malał na!pływ młodzieży chilopskiej t(w 1961 r. 29,4'%, 
a w 1969 'r. tyllko 13,4% uczniów), co było związane z szybkim rozwojem 
szkół rolniczych i omaczało zwężanie się baozy rekrutacyjnej dla górnic
twa w nieuprzemysłowionych rejona,ch kraju 51. 

" Według analiz wyników działalności gospodarczej resortu górnictwa i ener
getyIQ. 

51 AnaLiza wyników działalności gospodarcze; resolTtu górnictwa i energetyki 
za rok 1969, s. 92-93. 
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Własne technika zawodowe (wraz z zaocznymi i wieczorowymi) pod 

koniec lat sześćdzie3iątych pokJrywały w pełni zapotrzebowanie resortu 

na pracowników niższego i średniego dozoru. Natomiast zasadnicze szkoły 

zawodowe dostarczały tylko dkoło 40% wykwalifikowanych rolbotników, 

których potr2iebowały poszczególne zakłady 52. Resztę robotników przy

uczano metodą sZlkolenia wewnątrzzailcladowego, :przy czym zgodnie z obo

wiązującymi przepisami nowo przyjęci pracownicy przechodzili wstępne 

szkolenie przed rozpoczęciem pracy pod ziemią, trwające 28 dni. 

P,rowadzono również nada'l szkolenie !kursowe, ale liczba kursów zma

lała wobec rozwoju szkół zawodowych, !prowadzących systematyczne na

uczanie. 
Inżynierowie, kitórzy w ciągu omawianego okresu rozpoczy.nali pracę 

w górnictwie węglowym, byli pr2ieważnie absolwentami Akademii Gór

niczo-Hutniczej w Krakowie lub Politechniki ŚląSkiej w G1iwicach. 

W 1963 •. również w Politechnice Wrocławskiej utwor.zono Oddział Gór

nictwa Oclkryw,kowego, przel=tałcony w 1968 r. w Wydział Górniczy; 

kształcił on inżynierów głównie dla od!krywokowych kopalń węgla br\lJIlat

nego, sia·rki i surowców Skalnych oraz dla kopalń rud 53. Uzupełnianiem 

kwalifikacji inżynierów i techników i za,poznaniem ich z nowymi osiąg

nięcia'mi techniki górniczej zajmowało się Stowarzy~zenie Ionżytnierów 

i Techników Górnictwa, które organizowało odczyty i konferencje nauko

we oraz wydawało fachowe czasopisma i książki. Temu samemu ceLowi 

służyły 'również biblioteki techniczne i ośrodki informacji .nauokowo-tech

nic.znej w zjednoczeniach, Ikopalniach i innych jednostkach organizacyj

nych resortu. 
Oprócz tego prowadzono doksz1:a!łcaJlie pracownilków, któr.zy nie mieli 

ukończonych 7 klas szkoły !pOdstawowej. Korzystała z niego jednak tylko 

część zainteresowanych (np. w 1960 r. 14,7%, w 1965 r. 33,3%, w '1968 •. 

15,4%). Mimo tElgo lic2fua pracOWillilków bez uloończoJlej szkoły podstawo

wej malała wobec ogólnego wzrostu poziomu oświaty, chociaż w stoS\lJIl

kowo wolnym tempie: w 196'0 r. pracowników takich (w wieku do 35 lat) 

było w przemyśle węglowym 49 tys., w 1965 r.·- 24,9 tys., w 1968 r. -

21,2 tys., w 1970 r.(w wieku do 40 lat) - 15,4 tys. 

5. Jw., s. 96; Analiza wyników działalności gospodarczej resortu górnictwa 

i energetyki za rok 1968, s. 79-80. 

53 "Górrudwo Odkrywkowe" 1969, s. 163. 



XVI. GORNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO 

P'od koniec lat pięćdziesiątych przystąpiono do szybkiej rozbudowy 
kopalń węg.la brUJllatnego oraz elełkttrowni używających węgiel brunatny. 
Powodem tego był stały wZJrost zapotrzebowania na energię i paliwo, 
pom.YŚlrne re2Jultaty pracy elektrowni na węglu brunatnym (koszt .energii 
b)"ł zna,=ie wszy 1ll1i:ż w eJ.ektroWllliach stosujących węg~·eIl kamien'rly) 
oraz możliwość O'Siągnięcia wY'sokiej wydajności pracy w kopalniach od
krywkowY'ch przy zastosowarniu nowoczesnego sprzętu I. Jako przyikład 

służyła Nielmieaka Repwblilka Demokratyczna, gdzie wydobycie węgla 

brunatnego już w 1955 r. doszło do 201 mln t (37% wydobycia światowego), 
a kopalnie należały do najbaniziej nowoczesnych na świecie. W dniu 
17 kwietnia 1957 r. PolSka zawaJl"ła z NRD umowę o współpracy przy bu
dowie odikrywkowych kapa'lń węgIa brunatnego w rejonie Turoszowa 
i Konina i otrzyma.ła na tern cel kredyrt;y inwestycyjne wyookości 400 mln 
maTek 2. 

NOlWe inlW'estycj.e podjęto głównie w zagłębiach: tUJroszowskim i ko
nińskiJm. W 1960 r. natrafiono wprawdzie na bardzo bogate z'łoże ,koło 

Bełchatowa, ale budowę kopalni w tym rejoni'e odłożono na późniejszy 
Okres ze względu na mniej korzystne warunki geologiczne (.znaczna gru
bość nadkładu) 3 . Wydobycie kopa'lń "Kaławsk" , "P,r.zyjaźń Narodów" 
i "Sieniawa" UJtrzymywało się na poziomie 700--800 tys. t rocznie, przy 
cZY'm zalkła,dy "Lubań" (należący do kopalni "Kaławsk"), "Maria" (nale
żący do kopa.lni "Przyjaźń Narodów") i "SmogÓIy" (wchodzący w skład 
kopalni "Si,eniawa") zostały zlilkwidowane po wybraniu złoża. 

W rejonie turoszowskim r02fuudowano dawną kopalnię odkrywkową , 

która otrzymała nazrwę ,,'DuIrów I" i zbudowano w lata,ch 1958-1963 no
wą od!kry'wkę pod nazwą "Turów II". W Trzcińcu zbudowano wiellką elek
trownię na węglu brunatnym o mocy 1400 MW. Wszystkie te zaktlady 
tworzyły ,początkoWlO jedno przedsiębiorstwo pod na'zwą KOmJbinat Gór
niczo-Energetyczny "Turów", zaś od stycznia 1966 r. kopalnie i elektrow
nia zostały przekształcone w 2 odrębne przedsię'biorstwa. Kopalnie były 

l J. M o s s a k o w s k i: Ewoluc;a programu rozwoju przemysłu węgla brunat
nego w Polsce, "Wę~el Brunatny" 1967, s. 63. 

2 Historia polskiego ruchu robtniczego 1864-1964 t. II, s. 478. 
3 H.G r z y b o w s k a - H a c: Szkic budowy geologiczne; złoża węgla brunatnego 

"Bełchatów", "Węgiel Brunatny" 1963 nr 1, s. 7-11. 
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callkowicie zmechanizowane i zelektryfikowane: zdejmowanie nadkładu 

i wybieran~e węgla odbywało się za pomocą nowoczesnych koparek, do 

transportu zastosowan·o taśmociągi. Poważną trudność przy budowie kom

binatu stanowi! fakt, że złoże tUJroszowSkie znajduje się na obszarze oto-

Ryc. 55. Nowoczesne taśmociągi do tr>anS(pOrtu nadkładu [ węgla w kopalni "Turów" 

w Turoszowie. Z aLbumu Polski węgiel 

czonym z 3 stron przez terytoria NRD i Czechosłowacji. W związku z tym 

osiedle mies:zJkamiowe dla części pracowników, waiI\SZtaty najpralWC7Je oraz 

technikum g6rnicze zlokalizowano w Zgorzelcu, w odleg1ości prawie 

40 km od miejsca pracy 4. Wydobycie węgla z kopaLni "Turów" WMosło 

z 6 mln t w 1960 :T . na 15 mln t w 1965 r. (przy bi1ansO/Wy'ch zasobach 

złoża wynoszących Około miliarda t). Dalszy W2Jrost wydobyaia (do pla-

• Z. Kar s t: Kombinat górniczo-energetyczny w Turoszowie, "Gospodarka Pla

nowa" 1960 nr 1, s. 47-{i1; W. WHek: Dwa dziesięciolecia Turowa, "Węgiel Bru

natny" 1967, s. 285-287. 
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nowanych 20 mln t rocznie) został jednak zahamowany wobec braku zby
tu, :ponieważ kopalnia zaspokajruła już w pełni zapotrzebowanie elekitrow
ni w Trzcińcu, eksport do elektrowni w Hirschfelde utrzymywał się na 
stałym poziomie, a nawet stopniowo malał, inni zaś odbiorcy zużywali 

Ryc. 56. Kopai[1ka przy Slkrawaniu pokładu węgła bmnatmego. rz ailibumu Polski 
węgiel 

łącznie ,poniżej miliona t rocznie. W 1969 iT. wyeksportowano po raz pierw
szy 400 tys. t węgla brunatnego do Czechosłowa~ji 5. Przystąpiono też do 
dalszej roibudowy elektrowni w Trzcińcu (do 2 tys. MW), aby w peŁni 
wykorzystać zdolność produkcyjną kopalni. 

W rejonie K<mina odda'Ilo do Elksploatac}i nowe odkrywki: "GosłalWi
ce" (w 1958 r.; w 1961 r. połączono ją z o.dkrywlką "Niesłusz"), "Pąltnów" 

(w 1962 r.) i "Kazimierz" (w 1966 r.), które weszły w skład kopalni "Ko
nin" . Rozpoczęto również budowę odkrywki "JÓŹwin". W latach 1959-

5 Analiza wyników działalności gospodarczęj resortu górnictwa i energetyki za 
rok 1969, s. 69. 

16 Historia górnictwa węglowego 
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1964 ibU!d'Owano adlkTY'Wikę "Adamów", koło Tu,rl{a, która stała się odręb
nym ~e<isiębiiQT"StJw~. Kqpalnlie rte dostarczały węgla do elektrowni 
"Konin" w Gosławicach, "Adamów" w Turku, "Pątnów" w Pątnowie 

i do brytk'ietowni "Konin" w MaITantowie. W toku Wdowy Ikqpalni "Ada
mów" stwierdzono jednalll:, że jej zdolność produkcyjna będzie mniejsza 
niż .pocz~tkowo planowano, ponieważ skały nadkładu okazały się baJr-

Ryc. 57. Zwałowarka o wydajności 5 tys. m'/h, stosowana w kopalni "Turów". 
Z albumu Polski węgiel 

dziej twarde niż przypuszczano. W związJku z tym, aby zwiększyć dosta
wy węgla d'la elektrowni "Adamów", podjęto w 1965 r . przygotowania 
do budowy nowej kopalni "Wbdysławów", ale pTZ€rwano je wobec ogra
niczenia kredytów inwestycyjnych. Wydobycie ko,palni "Koniil1" W2!rosło 
z 221 tys. t w 1955 r. do 2,5 mln t w 1960 r., 5,5 mln rt w 1965 T. i 12,6 mln t 
w 1970 r. Prod~cja kapaikli "Adamów" osiągnęła w 1970 r . 2,8 mJm t. 
Również i te kopalnie były w pełni zmechanizowane i zelektryfikowane. 
Dla potrzeb Zagłębia Konińskiego założono w Koninie główne wa!Tsztaty 
naprawcze oraz technikum górnicze 6. W lart:ach 1961-1966 zbudowano 

• M o s s a k o w s k i, jw., s. 66; Z. P ę c h e r s ki: Konin, Kolo, Turek. Przewod
nik wycieCZkOWY, Poznań 1966, s. 18-21; 58-63; Analiza dzia!a!ności Zjednoczenia 
Przemys!u Węgla Bru'łUItnego za rok 1965, Wrocław 1966, s. 13; 23--28. 
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tam ró'wnież hutę aluminium, która korzystała z energii elektry=ej wy
twar.zanej przez elektrownię "Konin". 
Łą=a produkcja brykietów z węgla brunatnego osiągnęła w 1959 r. 

320 tys. t i utrzymywała się aż do 1970 r. na poziomie trzystu kiLkudZlie
sięciu tys. t. ro=ie. CZyI1lne były 4 brykietownie: "Kaławsk", .. Babina", 
"SmogÓIy" i "Koni.n", natomiast IbTy:kietownia "Lubań" wstała underu
chomiona w 1959 r. w związku .ze zJ.ikwidowaniem kopalni. Wo'bec ma
łego zaipobrzebowania nie rozbudowywano brykietowni krajowych, ogra
niczono też limport brytkietów z NRD. 

W nartach 1956-1970 wydobyde węgla 'bnumatll1ego w Polsoe wzrosło 
pięć i pół ra.zy - z 6 do 33 mln t. Wielkie elektrownie stosujące węgiel 
brunatny: "Turów", ,.Konin", "Adamów" i "Pątnów" dostarczały w 1970 r. 
prawie 40% łącznej produkcji energii elelktrycZlllej. Jeooak w miarę roz
woju eks,Plowtacjli zwiększały 5ię trudności geologic7lI1e. Tak np. ilość nad
kładu zdejmowanego w kopa1niach odkrywkowych wZlrosła w latach 
1955-1968 z 0,99 m3 do 3,11 m 3 na 1 t wydobycia, a więc przesZ'ło trzy
krotnie. Średni naturalny dopływ wody w tych ko.palniach zmniejszył 
się wprawdzie w latach 1955-1960 z 3,0 do 2,2 m 3 na 1 t wydobycia, póź
niej jednak wzrósł do 4,8 m3 w 1968 r. (w 1967 r. nawet 5,5 m3) na 1 t. 
Szczególll1ie trudne wa·rull1ki miała kopalnia .. Adamów", gd'lJe (według 

danych z 1968 r.) w5ikaŹillik nadkładu wynosił 6,66 m 3, a średni napływ 
wody - 5,9 m 3 na 1 t produkcjI. 

Wydajność pracy w kopaIniach węgla brunatnego ksztalttowała się na
stępująco (w kg na robotnika i dniówkę): 

rok dołowa na odkrywkach 
19fi5 2568 18149 
19'56 2660 17799 
1957 '2840 15 134 
1958 ·2684 13124 
1959 2671 16339 
1960 2667 17547 
1961 12 735 19293 
1962 2715 18004 
1963 2922 15 75'5 
1964 2864 15223 
1965 2864 13756 
1966 3106 14 006 
1967 3179 14186 
1968 3267 16251 
,1969 ,3467 18957 
·1970 12942 21652 

Dzięki pełnej mechanizacji prac osiągano w kopalniach odkrywkowych 
wydajność kilikakromie wyż'Szą niż w kopalniach podziemnych. UzySki-
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wail1e rezuLtaty zależały jednak od waru.nków geologicznych (grubośc 

i twardość il1adlkładu) oraz od różnego rodzaju rprzeszkód ruchawych jak 
np. awarie k~arek, obfite opady atmooferyczne, opóźnienia buldowy oraz 
awarie w e!lektrowll'iach odibierający{)h węgiel. Z ty,eh powodów rw ni€
których okresach (np. w latach 1962-1965) wydajil10ść znacznie malała, 
co odbijało się zarówno na placach pracownrlków, jalk i na kosztach włas
nych prodrlLk.Cji. Koszty te wzrosły w la'tach 1956-1960 z 22,37 zł na 
40,56 zł na 1 t, '.Póżniej wzrastały nadal dochod.ząc w 1967 r. do 81,46 zł 

i dopiero '.Pod koniec omaW1ianego okresu udało się je ru€Co obniżyć 

("'1 1969 r, 68,29 zł, a w 1970 L 64,51 zł na 1 t) 7. Na ogół kosity były 
wyższe od zaplanowanych, w zwią2lk:u z czym Zjedn()~ei!1i€ Przemysłu 

Węgla Brunatnego wykazywało aż do 1969 r. straty bilansowe, 
Czynnikiem hamującym rozwój górniotwa węgla brunatnego był r6w

n'eż problem zbytu rprodulkcji. Węgiel brunatny w stanie nieprzerabio
nym nie nadawał się do tran&portu na d'UŻe odległości, a birylkietawanie 
zna=ie podnosiło jego koszt B, Dlatego w2lTos1; zalpotrzebotwania uzależ
niony był od budowy w pobliżu kopalń zaikładów ,przemysłowych zuży

wających węgiel bTUllatny, Inwestycje w tym zaklI"esie ogranj,czy'l:y się do 
elekt.rowni, zrezygnowano natomiast z budowy odpowiednich zakładów 
chemi=ych, 

Wypad!kowość w kopalniach węgla brunatnego była =aczruie mniejsza 
niź w kopalniach węgla kamiennego ze względu na dogodniejsze warunki 
pracy: eksploatacja odkryw:k:owa lub na małych głębokościach, zmecha
nizowanie poqstawowych procesów ,produkcyjnych. Wypadlki zdarzały 

się głównie wskutek nieostroźnego obchodzenia się z maszynami i urzą
dzeniami mechanicznymi, przy czym stosunikowo rzadko kończyły się 

3miercią (1 wypadek śmiertelny przypadał na kilka mHIiOlllów li; wydo
bycia) 9, Najpoważniejsza \katastrofa wydarzyła się w dniu 22 stycz,nia 
1970 L w ,podziemnej kopalni "Kaławsk", Mianowicie woda ze stawu 
wdarła się do podziemnego W)'ITobiska, w którym znajdowało się 42 gór
ników. Spośród nich 37 zdołało się uratować, natomiast 5 poniosło 

śmierć l0. 

7 Należy podkreślić, że robocizna stanowiła w 1956 r, 30%, a w 1968 r. już tylko 
12% kosztu 1 t węgla brunabnego, a więc znaczlllie mniej niż w kopalllliach węgla 
kaIniennego, Zwiększanie się ilości zdejmowanego nadkładu i wypompowywanej 
wody powodowało jednak wzrost zużycia energii elektry.cznej i materiał6w (w 1956 r. 
18%, a w 1968 r. ponad 26% koszt6w), a ta<kże większe zużycie maszyn, 

a Koszt własny 1 t brykiet6w z węgla brunatnego wynosił w sześćd7-iesiątych 

od 332,81 zł do 373,78 zł, był więc wyższy niż koszt 1 t węgla kamiennego, przy niż
szej wartości opałowej , 

9 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i hi~eny pracy w zakładach górni
czych Mindsterstwa Górnictwa i Energetyki za rok 1964, Katowice 1965, tablica 44; 
Sprawozdanie D stanie bezpieczeństwa pracy w zakładach g6riczych za rok 1969, 
s, 68 i in, 

,10 "G6rnik" 1970 nr 3, s, 3; "Trybuna Robotnicza" z 24--,25 stycznia 1970 r. 



ZAKORCZENIE 

Gór.nictwo węglowe jE!st jedną z najważillejszych gałęzi polskiego 
przemysłu, mającą wieloletnie i>radycje. Eksploata'cja węgla lkamieJnnego 
na naszych ziemiach rozpoczęła się przed dkoło 500 laty, a jej szybki roz
wój datuje się od lai 180. 

Polskie zasdby węgla wynoszą - według oszacowań z lat pięćdzie
siątych bieżącego stulecia - tylko ,około 1% łącznych zasobów światowych, 
około zaś 2% zasobów Illadających się do eksploatacji 1. W przeliczeniu na 
1 mieszkańca ZSRR ma zasoby 10 razy Wliększe, a StaU1y Zjednoczone -
2,5 raza wię\ksze niż Polska. W Polsce wydobywano j,ednak w 1969 r. 
okoł,o 7% światowej produkcji węgla Ikamienneg,o i około 4% węgla 'bru
natnego. Polska znajdowa'ła się na czwartym miejscu wśroo producentów 
węgla kamiennego (po Stanach ZjednoczOU1ych, ZSRR i ChiU1ach), a na 
drugim (po Stana,ch Zjednoczonych) - wśród jego 'eksporlterów. Pod 
względem wydobycia na 1 mieszJkańca zajmowała zdecydowaruie pierwsze 
miejsce. Niższą lokatę zajmowała w produkcji węgla hrunatneg,o, gdzie 
wyprzedzały ją wszystkie ,państwa sąsiednie (NRD, ZSRR, C~echo'słowa~ 
cja) oraz NRF. 

Zaró'wino w okresie zaborów, ja!k i w latach międzywoj-ermych oraz 
pod,czas drugiej wojny światowej znaczną większość zysków z :)Jo1slciego 
przemysłu węglowego zagarnia'li zagil'ani.czrni kapitaliści. Dopiero w Polsce 
L'UJdowej przemysł ten za,czątł 'Pracować dla dobra llla'Szego Ikraju i w tym 
właśnie rbkwi zasadnicza róŻIrica między obecnym okresem jego rozwoju 
a dawniejl5zymt P:rzejęcie kopa'lń 'Przez ludowe państwo staU1owi!ło jednak 
dop1ero pierwszy krok na' drodze do w,prowadzenia w gór.nidwie węg.lo
wym planowej i racjonalnej z lPunktu widzenia d.nteresów pol:Sklego spo
łeczeństwa gO$podarki, która nie była możliwa w warunka,ch !kapitalizmu. 
Nasuwał się z !kolei problem, jak należy najlepiej wykorzystać posiadane 
zasoby, alby zlikwiddwać ekonomiczne zacofanie Ikraju ii dotrzymać Ikro~u 
dolk:onującemu się na świecie postępowi 'gol>podarczemu i techniczmemu. 

Kopalnie węgla Illależały do tych nielicznych na naszych zie'miach za
kładów przemysł,owych, które mogły lI'ozpocząć produkcję 'bezpośrednio 
po wyzwoleniu. One też w pierwszym dziesięcioleciu Polslki LUJdowej 
u.moŻ'liiwi'ły szylbką ,odIbudawę, a nastę;pniie rozIbudolWę :iJnnych gałęzi ,p!l'oouk-

l nie Koh!enwirtschaft der We!t in Zahlen (1961), s. 1'7-.18. 
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cji, do.~tarczając pa1i'wa dla ~rzemyshl i !kolei, oparu dlla ludnośoi ocaz 
środlków na sfinansowanie importu. Inwestycje poczymione w tym 
olu'esie w górnictwi·e węglowym były niedosttate=e, co 1>powo
dowało zahamowanie wzrostu jego .zdolności produkcyjnej i uniemożli
wiło poprawę warunków bytu i pracy górników w takim stopniu, a,by za
wód ten uczynić wysta'rczająco atralkcyjnym. Nastąpiła stabilńzacja wy
dobycia węgla przy rosnącym za,potr.zebowaniu ll1a palllwo i energię ze 
strony gospodaIiki na.rodowej, a ponadto zazna·czył się w tej gaqęzi pro
dukcji spadek wydajności pracy, wystąpiły trudJności werbunlkowe ii nad
mierna fluJktuacja załóg. Dla wykona'l1.ia zadań planowych przedłużano 
czas pracy i zatruooiano pracowników Skoszarowanych, środlki te stano
wiły jednak tylko doraźną pomoc, a na dłuższą metę pflzyczyniały się do 
spotęgowa'nia występujących trudności. Dal,eko wię!ksze :maczenie miało 
planowe wykorzystanie udostępnionych .zasobów węgla, rozpoczęcie wy
hierania fila.rów ochronnych oraz zan,jechanych dawn~ej cienJkich lub sil
nie za!l1ieczY'szczonych pokładów, skoryg-owanie podziału ll1a obszary gór
nicze, !poczynienie oszozędności dzięki znormalizowaniu sprzętu i 1e:psze 
wykorzystanie urządzeń mQgących obsługiwać sąsieooie :kopalnie. W ten 
sposób likwidacja ka.pitalistycznego maflll1otraws~wa pozwoliła na urucho
mienie rezeTw, które umożliwiły przemysłowi węglowemu wylk.O!l1anie za
dań ,produJkcyjnych w trudnym, powojennym oikresiie. 

Zaopat.rzenie kopalń w materiały, sprzęt i maszyny poprawiło się pod 
koniec 'planu sześcioletniego. W ciągu następnych 2 pięciolatek przepro
wadzono regulację cen węgla i przeznaozO!l1o na potrzeby górnic!lwa wę
glowego znaczne sumy, dzięki czemu można było d-okończyć dawne iJIJ.
westycje i ro:z.począć wiele nowych, a także zmaC2Jnie zwiększyć stopień 
mechanizacji pracy, podnieść wydajność, poprawić stan bezpieczeństwa, 
przywrócić 1l10rmalny czas pracy, ogranWZYć fluktuację robot!l1ików oraz 
- wobec wzrostu wydajności i zwiększenia atrakcyjności pracy w gór
nictwie - zmniejszyć wel'bUll1eik nowych robotników z rolniczych rejo
nów kraju i zrezygnować z pracowniików skoszarowall1ych. W rezultacie 
zdołano zwiększyć wydobycie i stworzyć waruniki do jego dalszego <wzro
stu. UIl1owocześnić !przemysł węglowy i ulepszyć metody pracy oraz usta
bilizować załogi kopalń. 

Zwiększenie -kredytów na ,rozwój górnictwa węglowego spc~wodowane 
było zarówno wzrostem zapotrzebowania krajowego na paliwo i energię, 
jak i faktem, że w połowie lat pięćdziesiątych węgiel kamienny osiągnął 
wysoką cenę na rynkach zachodnioeuropejskich, co stwal'zało możliwości 
:maclmeg-o zwiększenia wpływów z eksportu. Zanim jedna!k nowe inwe
stycje w polskim przemyśle węglowym przyniosły rezultaty produikcyj
ne, ceny eksportowe zaczęły się ponownie obniżać. J ednoczeŚTIie w Skali 
światowej nastąpił IWZTost zużycia innych surowców energetycznych, 
prz€de wszystikim ropy naftowej i gazu ziemnego, któr,e oikazywały się 

tańsze i bardziej wygoooe w użyoiu oraz bardziej wydajll1e -od węgla. 
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Wobec konkurencji ropy i gazu w kraj a-ch zachodnioeuropejskich nastąpił 
spadek zapotrzebowania na węgiel kamien.ny, wdbec czego za,częto ogra
niczać jego import i zamykać mniej rentowne kopalnie. Talk np. w 1atach 
1960-1969 ,wydobycie węgla kamierunego zrrmiejszył-o się w Wielkiej Bry
tanii ze 197 do 151 mln t, w NRF ze 143 do 112 mln t, we FraJ!'lcji z 56 
do 40,6 mln t, w Belgii z 22,5 do 13,2 mln t, w Holandii z 12,5 do 5,6 mln t. 
Utrzymywało się zapotrzebowanie jedynie na węgiel!kok!sujący, niezbędny 
dla celów metalU!l'gkmych . 

Zjawi sika te wy:wa.rły wpływ Tównież na politykę inw-estycyjll1ą w Pol
~ce, tym ba['dziej , że !koszty ibudowy nowych kopalń węgla okazały się 
niejednokrotnie wyzsze nioż początkowo planowan.o. Zaczęto wy\Suwać po
stula ty ograniczenia inwestycji w górnictwie węglqwym, lI1atomiast pod
jęcia bard2liej intensywnych poszukiwań ro:py naftowej i gam ziemnego 
oraz wprowadzenia 'bardzi'ej oszczędnej gospodarki paliwami. W zaikresie 
eksportu domagano się zastąpienia węgla prooulktami przemySłu prze
twórczego, :p'I'Zy -czym utargi ze 'sprzedaży tych p.roduktów miały pokryć 
koszty wzrastającego importu ropy naftowej 2. Rezultatem tego rodzaju 
opinrii było ograll1iczenie planów budowy nowych kopalń oraz zmniejsze
nie kredytów lI1a rozwój górnictwa węglowego w latach 1965-1970. 

Ze swej strony Mini:sterstwo Gó.rnictwa i Energetyki Ipodję10 kraiki dla 
obniżenia !kosztów rwłasnych w gocni.ctwie węglowym i lepszego wykorzy
stania limitów inwe'Sty,cY'jnych. W tym celu zalStooawall1,O !kO!l1oentra'cję 

produkcji, zwiększając wydobycie z poszcozególnych prZiOOków i pooiomów 
przy jednoczesnym ogral!1iczell1iu ich liczby, mechaJ!1izowall1o w coraz 
Wliększym stopniu :pracę pod zie'mią , Iwprowadzając nowe maszyny i uorzą
dZell1ia, coraz lepiej dostosowane do warUJJików geologicznych w polskich 
zagłę'biaClh, -za-częto automatyzować niektóre procesy ,produkcyjll1e, wresz
cie 1lI'ekOll'lS'truowano :liczne kqpaliI1ioe, talk że k'h :procIJulkcja ZII1acZlIllioe wzro
sła . Posunięcia te dały pożądane r€Zultarty: udało tsięzahamować wzrost 
kosztów na jednostlkę produkcji mimo wzrostu Ipła,c oraz cen niektórych 
materiałów, a rekonstrukcja kopalń okazała się znac:zmie tańsza od bu
dowy nowych zakładów . ZwięksZlono również rozmiary oraz doceIowe wy
dobycie nowo ibud{)wanych ko,palń, dzięki czemu nakłady inwestycyjne 
na j 'edJnostkę wydoby,cia okazały się mniejlsZie od początlkowo planowa
nych 3. Udało się też skrócić cykl 'budowy nowej kopa-In i. P.roduk,cję wę

gla Ikamiennego zdOłano zwięk!szyć w latach 1965-1970 o 18% - ze 119 
na 140 mln t, a produkcję węgla ,brunatnego - o prawie 45% ~z 22,6 na 
32,8 mln t) . Zmniejszenie limitów inwestycyjnych ograniczyło jednak 
możliwości dalszego zwiększania wydobycia w pÓŹlIliejszym okresie. 

Tymczasem lI1adzieje na znaJ.ezienie w Polsce nowy-ch, ibardw dbfitych 

2 R Y c h l e w s k i: Konkurencja ropy i węgla, s . 186" nn.; Mejro: Paliwa i ener
gia (jw.) i in. 

3 M i trę g a: Koncentracja wydobycia, s. 338-339 i in. 
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złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie spełniły się, -chociaż dzięki prze
prowadzonym poszu!kiwaniom udało się zwiększyć udokumentOlwane za
soby ty~h swrowców. Wydobycie "OiPY naftowej wzroolo w latach 1955-
-1970 ;prze\sZło dwulkrotnie (ze 180 tys. na 424 'tys. t), a wydobycie gazu 
ziemnego - 13 razy (z 393 do 5182 mim m 3). Lecz jednocześnie import 
rapy naftowej wzrósł przeszło 12 razy, import ,produktów naftowych -
blisko 3 razy, import gazu - pralWie 7 razy. W 1970 To prawie 96% zu
żywanej w Polsce "opy i produktów naftowych lPochodziło z importu. 
Korzystniej :przedstawiał się bilans gazu ziemnego (84% zużycia pocho
dziło z .produkcji krajowej), lecz produlkt ten odgrywał jeszcze stosunko
wo niewielką rolę w polskiej go~odarce. Im'portowana z ZSRR ropa naf
towa stała się waimym surawcem dla polskiego przemysłu chemicznego 
(zakłady ,petrochemiCZll1e w Płocku), ale w ogólnym zuiyciu surowców 
energelty=ych 'w Polsce nadal ponad 80% przypadało na węgiel kamien
ny i brunatny, około 9% - na lPahlwa :płynne, okoł,o zaś 5% - na ga,z ziem
ny 4. W zaikresie polskiego ekSiportu udział węgla zmalał wprawdzie na 
rzecz i!r..nych artykułów, pociągnęło to jednaik za "Sobą .komplikacje w han
dlu zagranicznym, \które stały się jedną z przyczyn poważnych trudności 
gospodarczych pod koniec brzeciej pięciolatka . 

Dla zmniejszenia deficytu w bilansie handlowym zwię\k'szono ponow
nie EikspOIlt węgla kamieTIll1ego; :pIlzemawiał za tym również i ten wzgląd, 
że pod ko.ruiec lat soeśćdziesiątych cena węgla na rynkach zagranicznych 
zaczęła .znowu wzrastać. Dla zaspokojenia potrzeb krajowych i zagranicz
nych trzeba !było zwiększyć produkcję ponad ustalone początlkowo plany. 
Wobec ograniczenia funduszqw na inwestycjoe i lcialszą mechanizację pracy, 
zwiększenie wydobycia wymagało w=ożonego wysiłku ze strony załóg 
kopalnia'nych, czego wyrazem było m.in. ponowne wprowadzenie niedziel 
wyd(Ybywczych w latach 1969-1970. 

Omawianie ,planów przyszłego rozwoju górnidwa węglowego prze
kracza zadania pracy history=ej . Plamy ,bywają zresztą niejednokrotIllie 
zmieniane w toku realizacji. Pozostaje więc wyciągnięcie wnioskÓ!W z ana
lizy dotychczasowych okresów jego rozwoju. 

Zasoby węgla kamiennego w zagłębiach GómośląSk:im i Dolnośląskim 
wynoszą według oszacowań z 1970 r. około 80 mld It 5, a po odliczeniu 
ilości j'UŻ wy€iksploatowanych lu!b nie naidającyoeh się do e'k$>loataoeji -
60 do 70 mld t. Z tego na zasoby bilan'sQwe czynnych kopalń (wraz z fila
rami ochro=ymi) przypadało według -stanu ma 1 stycznia 1970 1". 24, 789 
mln t 6. Zasoby Zagłębia Lubelskli,ego są szacowane na około 40 mld t 7. 

ł T. M u s IZk i e t: Baza paliwowo-energetyczna Polski w latach 1966-1975, "Go-
spodarka Planowa" 1969 nr 05, s. 23. 

• GeoLogia i surowce mineralne Polski, s. 321-322. 
• Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970 s. 38--45. 
7 Geologia i surowce mineralne Polski, s. 32{l. 



Nie jest rto wiele w Skali światowej; przy wydobyciu talkim jak w 1970 r. 
zasoby te powimJny jednalk wystarczyć na ,p.rz·eszło. 400 lat 8, a jeśli pro
dukcja węgla !kamiEmneg.o będzie nadal wzrastała w dotychczasowym tem
pie (IW ·latach 1948-1970 podwoiła się), to i ttalk Ibędą one mogły zaSiPo
kajać potrzEfuy połskJi.ej gospodail'ki I(wraz z eksportem) pl"lzez oIkoło 90 lat. 
Zasoby węgla 'brunatnelgo są =acznie mniejsze, ale przy wydobyciu takim 
jalk w 1970 r. zbadane 2l!oża tej kopaliny (17 mld t) wystarczą rówJLież 
naokoło 400 lat. Węgi,el mOŻJe więc zaspokajać potrzeby energetycme Pol
Ski oraz stanowić wa2my au-tyJkuł elks:poctowy ,p.rzez oIklres 2lI1aC!Znie dWuższy 
niż obejmują jalkielkolwiek długofalowe plany gospodaroze. iP.rzy tym -
ja!k wylkazują dotychczasowe baJdania - zastąpienie węgla innym nośni
kiem enel"lgii na rynku krajowym w ciągu najbliższych 'kilku!nastu lub ([la
wet kilikudziesięciu lat nie wooodzi w irachulbę. Natomiast możló.lwości eiks
portowe ,zależą ·od :Zlmieniają'cych się koniU!I1ktur na rynkach światowych, 

w związku z czym kopalInie pO'Wlin.ny dysponqwać peWl!lymi rezerwami 
produkcyjnymi, talk aby mogły szy1b'ko zwiększyć wydobycie, je:żJeli ko
niunkttura o'ka'Że się 'bardziej kO'l1Zys1ma. 

Prliemysł wydobywozy, jakim jest górnictwo, wymaga jednak stale po
ważnych inwestycji nie tylko dla zwięlkszenria rozmiarów IProdukcj~, lecz 
talkże dla utrzymania jej ma osiągniętym poziomie. Aby maŻll1a byiło !kon
tynuQwać eks:ploattację, trzEfua udostępniać coraz lI10we części złoża, z re
guły położone coraz głębiej i trudn.i.ej'sze do wybrania. W tych warunkach 
prowaazenrie eksploatacji wymaga coraz więikszego wydatkowania energii 
na jedmostlkę produlkcji. WyralZem tego było mp. zmniejszamie się śroo

niągo roczmego wYdobycia na 1 r·obomika w Zagłęb~u Górnosląskim 
w okresie od początków do połowy XIX wieku 9. W późniejszych latach 
wydajność za,częła wzrastać, lecz jednocześnie w j'eszcze szybszym tempie 
zwiększało ffię wyposażenie kopalń w maszyny i urządzenia z napędem 
mechamiomym. W latach osiemdziesiątych XIX wielku na 1 kW mocy 
ma'SlZyn zainstalowanych w górnośląskich ikopa1llli.ach węgla przypadało 
360-380 t rocznego wydobycia, na przełomie XIX i XX wieku - już tyl
ko 200 t, zaś w 1913 ["o - 98 t la. W latach międzywojennych w polskim 
górn.ictwie {Węglowym wydo'bycie ma 1 'kW zainstalowanej mocy wyno
siło 70-80 rt Iro~nie ll; w zachodmiej (wówczas niemieckiej) części ZaJgłę-

8 Według B. Krupińskiego (Rodzime surowce mineralne w gospodarce narodo
wej Polski, Katowice 1971, s. 100) straty elcsploatacyjne w węglu kamiennym wy
noszą średnio 40%. <Ozna<:2la to, że :przy wydC1bydu wysokości 140 mln t ubytek sub
stancji węglowej wynosił 233 mln t. 

• Jar o s: Historia górnictwa węgLowego w ZagŁębiu Górnośląskim do 1914 r., 
s. 118. 

10 Obliczenie według: Statistik der oberschlesischen Berg- u:nd Hiittenwerke, 
Katowice 1881-1914. 

11 Moc maszyn według: A. S t e in: PrzemysŁ węglowy w Polsce, Dąbrowa G6r
m<:za 1928, s. 24; J. B l i t e k: Zarys stanu technicznego polskiego przemysŁu węglo-



250 

bia GórnośląSkiego ilość ta wynosiła w 1929 r. 86 t, a w Zagłębiu Dolno
śląskim - 55 t 12. W Polsce Ludowej, wedhlg danych z lat 1949-1970, 
roczne wydobycie na 1 kW mocy maszyn wynosi około 40 t, wykazując 
od połowy lat pięćdziesiątych na ogół tendencję malejącą (IW 1949 r. 42,5 t, 
w 1954 r. 53,3 t, w 1955 T. 49,7 tt, w 1960 r. 40,6 t, w 1!}65 r. 37,2 t, w 1970 r. 
38,9 t) 13. 

Wzrost zużycia energii, konieo2lI1ość {)Oraz powaŻilliej'szych inwestycji 
oraz wzrost płac realillych w górnictwie (wobec ogó1nego podnoszenia się 
stopy życiowej s,połeczeńsl!wa), na ogół szybszy od W2lrostu wydajności 
pracy, wpływają na zwię'kszanie się kosztów własnych w przeliczeniu na 
tOillę wydobytego węgla. W kierUillku przeciwnym oddzia,ływują talkie 
czycrmilki jak obniżanie -się jednostkowego kosztu energii, materiałów, ma
szyn i UDządzeń dzrięki postępQWi technicZiI1emu oraz usprawnienia OTga
nizacyjne w górnictwie, ja1k np. wzrost kOillcentracji produikcji, które 
jeooak mają w danych warunkach techni=ych swoją granicę. W skali 
światowej można niebedy jeszcze osiągnąć dalsze obniżenie kosztów 
własnych dzń.ę'ki ro~poczęciu eksploatacji nowych, batrdziej wydajnych 
i płytko zalegających pokładów (Węgla 14. W polskim ,górnictwie węgla ka
mIennego czynnjJk ten nie wchodzi jednak w rachubę 15. W rezultacie moż
na więc przyjąć, że koszty wydobywania polSkiego węgla 'będą równi-eż 

i w przyszłości malały woloIlliej niż Ikoszty produkcji innych a,rtylkwłów 

przemysłowych albo nawet IWlZrosną. 
Dla zahamowa.n:ia wzrostu kosztów własnych węgla przy pogarszają

cych się warunkach geologicznych (pokłady coraz głębiej zalegające, bar
dziej Z8il1ieczyszczone itd.) konieczna jest coraz ,dalsza mechaniJzacja i au
tomatyzacja pracy w kopalniach. Wyni!ka to stąd, że płace roboCIZe wZlra-

wego, "Przegląd Górniczo-Hutniczy" 1936 s. 571-594; Sprawozdanie Unii Polskie
go Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1937, Katowice 1938, s. 71-84 (bez 
uwzględnienia transformatorów i innych urządzeń, służących tylko do przekazywania 
energU). 

12 "Zeitschrift flir das Berg-, HOtten- und Salinenwesen im Preussischen 
Staate" 1930, część statystyczna, s. 30-39. W późniejszych pruski-ch zestawieniach 
statystycznych są uwzględniane tylko maszyny zainstalowane pod powierczhnią 

ziemi. 
13 Według "Statystyk przemysłu węglowego w Polsce", bez uwzględnienia ma

szyn do wytwarzania energii, których moc w zestawieniach statystycznych jest li
czona podwójnie. 

14 Por. L. J a n k o w i a k, Z. F o lt y ń s ki, M. J a c h n a: Ropa naftowa na 
TYnku światowym, Warszawa 1969, s. 248-249. 

" Według obliczeń z 1970 r. koszty eksploatacji w Zagłębiu Lubelskim byłyby 
wyższe niż w Zagłębiu Górnośląskim ze względu na większą głębokość zalegania 
węgla, a pewne korzyści dawałoby tylko bardziej dogodne usytuowanie Lubel
szczyzny w stosunku do rejo.nów zbytu i zasobów siły roboczej (J. M a r t y c h ~ e
w i c z: CeLowość wykorzystania zlóż węgLa kamiennego w województwie LubeLskim, 
"Gospodarka Planowa" 1970 .nr 8, s. 18-19). 
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stają zna=ie szybciej niż 'koszt pracy wykonywalnej przez masZ)"ny. 
MechaIlliza{;ja w połąozeniu z koncentracją produkcji może nlliWet w pew
nych oIkJresach zupemie zróWlIloważyć wzrost !kosztów, spowodowany 
przez warumIki geologiczne 16 . Szybki wtZrost m€{;hanizacji produkcji 
w 'Polskim górmi..ctwie węglowym datuje się już od około 20 lat; jego do
datnie rezultalty są wildocznre. 

W dyskusjach ekonomicznych przytacza się niejednokrotnie jako ar
gumenty przemlliWiające prz'ec~w rozbudowie górnktwa lka,pitalochłO'l1ll1ość 

rozwoju tej gałęzi produkcjli oraz dłUJgi okres amortyzacyjny inwestycji . 
gór;n.i,czych 17. Należy jedma'k również wziąć pod uwagę, że w ęgIi el jest 
i musi j-eszaze przez wiele lat pozostać podstawowym surowcem energe
tycznym w polJs.ki1ej g,aspodarce 18, a ponadto jest znacznie 'bardziej po
szukiwany na rymkach zagrall1icznych niż wiele produlktćyw polsrkiego 
przemysłu przetwórczego. Odgrywa on tak:ż;e powaŻillą rolę w ,produkcja 
eksportowej wielu i.nrnych a,ITtyikUJłów, zwłaszoza koksu i wyrobów meta
lowych; ten tzw. eksport pośredni wynosił już pod koniec lat pięćdziesią
tych killka:naśaie mi!1ionów t rocznie 19. Tymczasem ogramczamie inwesty 
cji w górrnictwie węglQWym i zaniedbywanie stałej modernizacji kopalń 
prowadzi rnrie tylko do zmniejszenia ich zdolności produ'kcyjnrej, lecz także 
do ,obniżemia wydaj,ności pracy, WZDOstu wypadkowości, w~ostu .zużycia 
niektórych materiałów na jedn·ostkę produkcji i w rezultade tego do 
wzrostu kosztów na tonę wydobycia, znacznie szybszego niż w warun
kach postępu technlicznego. Następstwem tego musi być albo :bnaczrny 
Wbrost cem węgla, który .z kolei powoduje wZ'rost !kosztów wielu ill1Il1ych 
produlktów i ogranicza możLiwości eksportowe przemYlSłu węglowego, albo 
też przeznaczanie prz·ez państwo poważnych sum na pokrycie różni..cy mię
dzy cemą węgla a Ikoszta,mi j1ego wydolbywania i ponoszffilli.e stralt w eks,por
cie, niezależnie od wydatków na niez!będrn,e illlwestycje w kopalruiach. 
UzySkanie poprawy sytuacji i przywrócenie górnictwu dawnej wolności 
produkcyjnej oraz ponowne zmoderil1!izowanie produikcji jest kwestią co 
najmrniej kilku lub rnawet kilrkunastu lalt, 'Po doza s których mogą wystąpić 
nader ujemne sk'utki dla całej ekonomiJki kraju. Pozorne oszczędności, 

osiągane doraźnie na inwestycjach w przemyśle węglowym, prowadzą 
więc w rezultacie do znaczni'e większych strat w pófu.iejszych okresach. 

Przemysł rwęglowy jest jedną IZ .podstawowych gałęzi polskiej gos,po-

" S t r z o d a: Związek uzbrojenia technicznego i kapitałochłonności z mecha
nizacją oraz wydajnością pracy w górnictwie węglowym, s. 177-179. 

"A. W i e l o w i e y s k i, Z. Z i e l i ń s ki: Zjazd ekonomistów, "Więź" 1971 
nr 2, s. 29-30. 

18 Dość wspomnieć, że w 1970 r . zużyto w Polsce 114 mln t węgla kamiennego 
i 29 mln t węgla brunatnego. Odpowiada to wartości opalowej 85 mln t ropy nafto
wej, a więc ilości 12 razy większej niż wynosJl import tego produktu. 

19 Woj c i e c h o w s k i: Węgiel kamienny w eksporcie i w produkcji eksporto
wej Polski, s. 46-47. 
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darki, ulatwri.ającą lub nawet; umożliwiającą rozwój wielu imlnych branż. 
Jest jednym z najwa7miejszych składników majątlku narodowego naszego 
kraju. Przemysł ten wymaga jedna'k stałej modernizacj~ i r~budowy, aby 
mógł dotrzymać Gaoku postępowi techni=emu w światowym górnictwie 
i rosnącemu zapOltrzebowaniu na surowce energetyczne oraz na surowiec 
dla pnemysłu koksochemicznego. 



ANEKS STATYSTYCZNY 

Tabela I 

Węgiel kamienny - produkcja, zatrudnienie i wydajność 

rok produkcja w t średnie zatrudnie- wydajność w kg na dni6wkEl 
nie w kopaJniach og6lna na prac. dołowa 

1945 Ż7 366 056 854 1547 
1946 47288 004 189844 996 1608 
1947 59 130337 214329 1136 1693 
1948 70261992 217621 123<2 1805 
1949 74104116 214921 1235 1826 
1950 78001404 235832 1231 1804 
1951 82000130 250. 510 1257 1848 
1952 84439704 245709 1228 1811 
1953 887187m 259602 1190 1772 
1954 91618619 278233 1168 1733 
1955 94475693 296040 1147 1684 
1956 95148893 312640 1131 1638 
1957 94095581 329288 1132 1619 
1958 94981037 318444 1188 1680 
1959 99106 ,298 316849 1239 1736 
1960 104 437 603 318132 1286 1793 
1961 106605958 321 674 1324 1865 
1962 109603965 32130.9 ' 1354 1930 
1963 113150112 323017 1391 2007 
1964 117354383 327 167 1433 2078 
1965 118831 1·35 327996 1475 2164 
1966 121978935 327658 1513 2231 
1967 123881226 324693 1561 2319 
1968 1286337M 323012 1620 2418 
1969 135009994 327350 1674 2495 
1970 140100906 330545 17:23 a 555 

Według "Statystyk przemysłu wElglowego w Polsce". 
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Tabela II 

Zbyt węgla kamiennego 

a - w kraju og6łem (w tys . t), b - na mieszkańca (w kg), c - eksport (w tys. 

rok a b c rok a b c 
1945 12 -000 6 136 1960 S6722 2964 17497 
1946 34660 13647 1961 91093 3 (l23 17014 
1947 41517 1713 18010 1962 941 -031 30S4 n 3112 
194'8 46 L67 1892 24771 1963 98315 3147 16810 
1949 46251 1960 26772 1964 99979 3190 19149 
1950 52 366 2092 12;6605 1965 99059 3 139 21 173 
1951 56 745 2225 26057 1966 99766 3147 22423 
1952 60513 2327 24510 1967 101233 3169 24114 
l.953 65039 2453 24394 1968 105 583 3278 26018 
1954 68052 2, 519 24373 1969 110775 3403 26283 
1955 7Q 947 2575 24228 1970 ~14 623 3494 28800 
1956 76 5a2 2724 19226 
1957 81487 2855 13374 
1958 799-28 2756 16232 
1959 84530 2867 16006 

WedŁu.g ,,&tattYlstyk IPI,zemyw węg1owego IW PIolsce" . 

T a b e l a III 

Nieszczęśliwe wypadki w kopalniach węgla kamiennego 

a - razem (kategorii I~IV), b - w tym śmiertelne (kategorii I) 

rok a b rok a b rok a b 
1946 26967 430 1953 53315 416 1960 30460 224 
1947 27751 447 1954 56664 592 1961 19733 257 
1948 31298 313 1955 47306 483 1962 19489 253 
1949 31 164 325 1956 47147 465 1963 19653 222 
1950 38330 334 1957 51564 319 1964 16140 197 
1951 40832 352 1958 49490 369 1965 14748 166 
1952 45 976 397 1959 47295 278 1966 13629 142 

rok a b rok a b 
1967 11437 129 1969 15 593 134 
1968 12812 132 1970 12457 157 

Dane z lat 1957, 1960, 1965-1969 według "Rocz.n.ika statystycznego górnictwa 1970" 
(s. 58), z 1970 r. według sprawozdania Wyższego Urzędu G6rndczego, pozos tałe _ 
według sprawozdań Ministerstwa Górnictwa i Energety ki ze stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

t) 
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Tabel a IV 

Węgiel brunatny _ wydobycie, średnie zatrudnienie, wydajność, eksport 

a - wydobycie w t, b - średnie zatrudnienie w kopalniach, c - wydajność dołowa 
odkrywkach w kg na robotnika w kg na robotnii.ka i dniówkę, d - wydajność na 

i dniÓwkę, e - eksport w tys. t 

rok a b c d e 

1945 40415 

1946 1454112 1191 

1947 4766028 1867 4241 

1948 5040714 3421 1863 12598 4261 

1949 4621380 3430 2328 12459 3633 

1950 4835579 3511 2422 15826 3803 

1951 4899165 3317 2582 22676 3815 

1952 5075815 3397 2429 24272 4054 

1953 ,,633304 3738 2399 23080 4171 

1954 5908643 4113 2630 20456 4439 

1955 6044767 4278 2568 18149 4096 

1956 6 182744 4238 2660 17799 4494 

1957 5954 H3 4690 2840 15134 4116 

1958 7539 104 5706 2684 13124 5192 

1959 9258329 5702 2671 16339 5769 

1960 9327213 5589 2667 17547 5455 

1961 10337699 5664 2735 19293 5872 

1962 11 090985 5868 2715 18004 5660 

1963 15344251 7905 2922 15755 5736 

1964 20279634 11138 2864 15223 5381 

1965 22625876 13193 2864 13756 5199 

1966 24507605 14208 3106 14 006 5060 

1967 23921739 13903 3179 14186 3706 

1968 26877 707 13505 3267 16251 4002 

1969 30865036 13616 3467 18957 4381 

1970 32765865 13144 2942 21652 3972 

Według "Statystyk prcz.emysłu węglowego w Polsce". 

Tabela V 

Nieszczęśliwe wypadki w kopalniach węgla brunatnego 

a _ razem (kategorii I-IV), b - w tym śmiertelne (kategorid I) 

rok a b rok a b 

1957 164 4 1966 250 2 

1960 185 6 1967 224 2 

1963 390 4 1968 305 5 

1964 452 9 1969 244 6 

1965 242 4 1970 320 8 

Według "Roc:zm.i.ka statystycznego górnictwa 1970" (5. 58-59); <lane z lat 1963 1964 

według zestawień Ministerstwa Górnictwa i EnergetY'ki. 
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