
  
 

Branża naftowa II Rzeczpospolitej. Blaski i cienie 
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Streszczenie: Tekst jest próbą zarysowania głównych wyzwań polskiego przemysłu naftowego 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przybliża dokonania z drugiej połowy XIX w. 
oraz pierwszych dekad kolejnego stulecia. Omawia proces odbudowy i rozwoju branży 
naftowej, przede wszystkim w zakresie kopalnictwa oraz przetwórstwa pozyskiwanego 
surowca. Ukazuje najważniejsze problemy, związane z sytuacją wewnętrzną, rynkami 
zagranicznymi, kryzysem ekonomicznym i wyzwaniami kapitałowymi. Artykuł sygnalizuje 
również próby naprawy i rozwoju przemysłu naftowego, między innymi w oparciu  
o poszukiwania nowych złóż i współpracę z branżą motoryzacyjną. 
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„Ropa naftowa zajmuje wybitną pozycję w gospodarstwie społecznym, albowiem destylaty jej 

są niezbędnymi artykułami w każdym domu. 
Ropa daje możność istnienia i rozwoju fabrykom olejów mineralnych i chemicznych, 

przyczynia się do powstawania przemysłów pomocniczych, jak fabryk rur, lin drucianych, 
pasów, itp. 

Ropa ma w wynalazkach i doświadczeniach naszego stulecia doniosłe znaczenie. Motory 
Diesla, automobile, aeroplany, te zwiastuny nowych czasów, umożliwiają dziś 

przedsięwzięcia, uważane dawniej za niemożliwe. Zdobycze te pozwalają na czynny udział  
w głębiach morza i przestworzach świata, są zatem doniosłym współczynnikiem obrony 

państwa na wypadek zawieruchy wojennej. 
Wiercenie za ropą wymaga wielkich wkładów” (Loewenhertz 1937: 3). 

 
Na początku XX w. wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej było wciąż nową, ale bardzo 

energicznie rozwijającą się branżą o strategicznym charakterze. Jej znaczenie wynikało  

z rewolucji transportowej – powstania przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego, ale również 

nowego napędu statków i okrętów, a także lokomotyw spalinowych. Niepodległa Polska 

szczyciła się badaniami i odkryciami z XIX w., które zainicjowały globalny popyt na naftę 

oświetleniową oraz złożami ropy naftowej w Karpatach i na Podkarpaciu, uznawanymi 

wówczas za najbogatsze w świecie. Jednak rzeczywistość gospodarcza II Rzeczpospolitej – 

mozolnie zszywanej po długim niebycie państwowym – rozmijała się z ambicjami, co wyraźnie 

pokazały losy przemysłu naftowego. 
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*** 

Symboliczną datą powstania polskiego, a zarazem światowego przemysłu naftowego jest rok 

1854, kiedy w niezamożnej, rolniczej Galicji utworzono pierwszą spółkę naftową i założono  

w Bóbrce pierwszą  w świecie  kopalnię ropy naftowej. Ropa, a ściślej jej najbardziej wówczas 

pożądany produkt – nafta oświetleniowa – szybko zdobyła rynki zbytu, przyciągnęła uwagę 

wielkiego kapitału i stała się produktem międzynarodowego handlu. 

 Pierwsze lata sektora naftowego w Galicji to okres formowania w samodzielny 

przemysł i wzrostu jego znaczenia. Nie był wolny od kryzysów nadprodukcji i wahań 

koniunkturalnych, powodowanych wysokimi kosztami wierceń, czasochłonnością prac 

wiertniczych, konkurencją (głównie amerykańską). Wiodącą rolę w „gorączce naftowej” 

odegrał kapitał ludzki oraz nowe technologie – wolnospadowy żuraw wiertniczy, początkowo 

ręczny, a następnie napędzany maszynami parowymi, głównie lokomobilami, żurawie 

pompowe (kiwony), kanadyjska metoda wiertnicza (Franaszek 2009: 205-208). Jednak 

przemiany techniczne w słabo zindustrializowanej Galicji postępowały wolno, a wydobycie 

ropy nie nadążało za popytem oraz wzrostem produkcji w innych krajach. 

 Wyraźna poprawa nastąpiła od drugiej połowy lat 90. XIX w. Branża naftowa zaczęła 

się rozbudowywać. „Wraz z rozwojem górnictwa naftowego, Galicja stawała się […] jednym 

z przodujących krajów w zakresie postępu naukowo-technicznego” (Franaszek 2022).  

W Karpatach i na Podkarpaciu odkryto nowe złoża ropy. Wkrótce zagłębie Borysławskie 

dostarczało 94% galicyjskiego surowca, a branża naftowa stawała się nowoczesną gałęzią 

przemysłu i motorem rozwoju gospodarczego całego regionu. Zaczęto inwestować w zbiorniki, 

tłocznie, urządzenia transportowe (w tym rurociągi), nowoczesne rafinerie (Glinnik 

Mariampolski, Jasło, Trzebinia, Limanowa, Peczeniżyn). W 1912 r. uruchomiono dużą rafinerię 

ropy (odbenzyniarnię) w Drohobyczu. 

 W 1895 r. produkcja ropy wyniosła prawie 215 tys. ton, w 1907 r. przekroczyła 1 mln 

ton, a w rekordowym 1909 r. ponad 2 mln ton, co stanowiło ponad 5% produkcji światowej 

(Polski… 1932: 7). Galicja znalazła się w gronie największych globalnych wytwórców ropy. 

Od 1902 r. wydobycie w Galicji zaspokajało zapotrzebowanie Austro-Węgier. 

 Wraz z odkrywaniem nowych złóż i zwiększaniem produkcji rosło zainteresowanie 

galicyjskim przemysłem naftowym przez finansjerę, początkowo austriacką (wiedeńską)  

i węgierską, potem też angielską, amerykańską, niemiecką oraz francuską. Branżę naftową  

z Galicji stała się dochodową, stąd szeroki dopływ kapitału i ożywiona „grynderka”. 



  
Oczywiście, nie ustrzeżono się problemów. Wzrost podaży ropy przy słabo rozwiniętym 

przemyśle rafineryjnym skutkował nadprodukcją i niestabilnością cen. Lata wojny 1914-1918 

to martwy etap dla galicyjskiej branży naftowej, którą zmobilizowano na cele wojenne.  

W sierpniu 1915 r. władze austriackie wprowadziły sekwestr ropy i produktów naftowych oraz 

zaczęły rabunkową eksploatacją pod wojskowym zarządem. Firmy Ententy były konfiskowane 

i trafiały pod zarząd komisaryczny. Wycofujące się wojska rosyjskie wywoziły z Galicji sprzęt 

i urządzenia instalacji naftowych powodując dotkliwe straty w zagłębiach naftowych 

(zniszczono ponad 300 szybów). W latach 1918-1919 na roponośnych obszarze Galicji toczyły 

się walki polsko-ukraińskie. Nic dziwnego, że przemysł wymagał kosztownej odbudowy, 

nowego sprzętu, fachowych kadr oraz sporego kapitału. 

 Wojna światowa potwierdziła znaczenie ropy – jako surowca strategicznego – która 

wpłynęła na wynik konfliktu i decydowała o rozwoju ekonomicznym państw i narodów2. 

Wzrosło zainteresowanie ropą ze strony kapitału prywatnego oraz polityki państwowej. Celem 

rządów był własny, suwerenny przemysł naftowy. Ropa i sprawy z nią związane stały się osią 

licznych konferencji i układów politycznych. Na całym świecie prowadzono gorączkowe 

poszukiwania nowych złóż. Zmienił się udział krajów w światowej produkcji ropy naftowej. 

 

*** 

 

Po 1918 r. polska branża naftowa musiała się przeorganizować i dostosować do nowych granic 

celnych. W sektorze naftowym Rzeczpospolitej nastąpiło przegrupowanie własności  

i zaangażowanego kapitału (Bielski 1939: 1). Utracone rynki zbytu zastąpiono nowymi – 

niedawnymi zaborami rosyjskim i niemieckim. 

 Przemysł naftowy wznowił produkcję na przełomie lat 1918-1919. Mimo trudnej 

sytuacji politycznej i walk o granice rozpoczęła się eksploatacja galicyjskich terenów; głównie 

przez nieduże spółki reprezentujące drobny kapitał krajowy. W 1919 r. już blisko 400 

przedsiębiorstw pozyskiwało ropę z ponad 3 tys. odwiertów. Wielki kapitał zagraniczny, który 

posiadał prawo własności większości głównych obiektów przemysłowych, zaczął się 
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aktywizować dopiero po 1920 r. Polską ropą zainteresowali się Francuzi, energicznie 

wykupujący spółki należące wcześniej do państw zaborczych (Franaszek 1986: 234). Wkrótce 

pojawiły się inwestycje amerykańskie, angielskie, belgijskie. W 1930 r. kapitał zakładowy 119 

spółek naftowych w Polsce wynosił ponad 314 mln zł, z czego 242 mln zł to kapitał 

zagraniczny. Dominowali Francuzi z udziałem 50,3% polskiego rynku naftowego. Nic 

dziwnego, że większość zysków firm naftowych trafiała za granicę (Fryc 1930: 97; Kohl 1919: 

5-14). 

 Cechą charakterystyczną życia gospodarczego pierwszych lat niepodległej 

Rzeczpospolitej była w miarę sprawna odbudowa przemysłu „w atmosferze koniunktury 

stworzonej przez inflację” (Saryusz-Zaleski 1930: 271). Różne branże wspierały się  

i uzupełniały. Na przykład, Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów otrzymały większość 

zamówień od reaktywowanego przemysłu naftowego, który potrzebował zbiorników na ropę. 

W sprzedaży pojawiły się towary wymagające stałego zasilania płynnym paliwem, jak traktory 

„naftowe” Titan (Instrukcja…). 

 Wokół branży naftowej powstało sporo inicjatyw. Jednak nie zawsze doceniano 

znaczenie badań i nowych technologii. Na tym tle rangę wzorcowej, nowoczesnej, zyskała 

rafineria w Drohobyczu – Państwowe Zakłady Naftowe (potem Państwowa Fabryka Olejów 

Mineralnych – „Polmin”). W drohobyckiej rafinerii, należącej do Skarbu Państwa, zastosowano 

oryginalną metodę rektyfikacji benzyny, wysokopróżniową destylację olejów, rozbudowano 

parafiniarnę. Korzystano z doświadczeń i analiz prowadzonych w Politechnice Lwowskiej 

(Mierzecki 1999: 66-67). W rezultacie w latach 30-tych możliwości „Polminu” były większe 

niż całe krajowe wydobycie ropy. Niestety, firmy naftowe z udziałem kapitału obcego lub 

krajowego nie zawsze skupiały się na produkcji. Nierzadko ich celem była spekulacja terenami, 

bądź obiektami przemysłowymi dotkniętymi spadkiem wartości marki polskiej. 

 Mimo przeszkód trwał żywiołowy ruch wiertniczy w kopalniach. Odwierty, ale również 

rafinerie rozbudowywano i modernizowano. Odtwarzano przedwojenne kontakty handlowe. 

Dobre widoki na przyszłość, oparte na powojennym deficycie towaru oraz atrakcyjnych cenach 

w kraju i za granicą, a nadto spadku wartości waluty krajowej (w swej łagodnej początkowo 

formie) sprawiały, że przy taniej sile roboczej i materiałach, zyski firm przedstawiały się 

imponująco. Nic dziwnego, że okres 1919-1923 stał się czasem „wysokiej koniunktury”. 

Podjęto intensywne prace wiertnicze w rejonie Mraźnicy w zagłębiu Borysławskim, a potem 

koło Bitkowa. Mimo to produkcja nie zbliżyła się nawet do poziomu przedwojennego. 



  
Największe wydobycie – 831 tys. ton – odnotowano w 1919 r., co stanowiło 1,12% produkcji 

światowej. Barierę 800 tys. ton przekroczono jeszcze tylko raz, w 1925 r. (Polski… 1932: 7) 

Mimo to Polska wciąż lokowała się na trzecim miejscu w Europie, a niezłe zyski przynosił 

eksport ropy. Za granicę trafiało około 60% produkcji polskiej branży naftowej. 

 W sierpniu 1922 r. rząd polski zniósł sekwestr produktów naftowych, zapewnił ochronę 

celną dla branży naftowej, uwolnił ceny surowców, a także wprowadził ulgi celne na przyrządy 

i materiały wiertnicze (Majewski 2009: 131). W 1925 r., pod wpływem pogarszającej się 

sytuacji, zniesiono podatek obrotowy od sprzedaży zagranicznych i zaakceptowano 

utrzymywane przez przemysł naftowy wysokie ceny krajowe. 

 Pomyślny, pełen planów, rozwój polskiego przemysłu naftowego załamał się na 

początku 1924 r. Jednym z powodów była depresja na rynkach międzynarodowych. W wyniku 

powojennej rekonwersji gospodarczej oraz wzrostu produkcji, a w efekcie nasycenia rynków 

światowych już w 1923 r. ceny produktów naftowych zaczęły spadać. W 1924 r. eksport  

z Polski stał się nierentowny. Swoją rolę odegrały wielkie koncerny angielskie i amerykańskie, 

które walczyły o dominujące miejsce w handlu. Ceny uzyskiwane przez polski przemysł 

naftowy w latach 1924-1925 były niższe od kosztów produkcji. Chwilową poprawę w 1926 r. 

przyniósł strajk angielski, ale już w latach 1927-1929, wskutek światowej nadprodukcji, ceny 

ponownie mocno spadły. Od 1927 r. wydobycie ropy naftowej w Polsce zmalało poniżej 0,5% 

produkcji światowej (Polski… 1932: 7). W kolejnej dekadzie ustabilizowało się na poziomie 

około 0,5 mln ton, to jest cztery razy mniej niż w rekordowym 1909 r. Tymczasem rosła 

konkurencja rumuńska. Podczas gdy Rumuni osiągnęli 5% produkcji światowej i zdominowali 

rejon środkowo-europejski, Polska straciła rynek węgierski i bałkański oraz zmniejszyła 

wpływy na obszarze austriackim i czeskim. W czerwcu 1925 r. rozpoczęła się wojna celna  

z Niemcami i polski przemysł utracił największego po Czechosłowacji odbiorcę. Sytuacja na 

rynkach zagranicznych skierowała uwagę na sektor krajowy, co nasiliło konkurencję i spadek 

cen. 

 Na kondycję polskich rafinerii wpłynęło przeszacowanie możliwości produkcyjnych 

terenów naftowych i inwestycje ponad miarę i potrzebę. Konkurujące ze sobą 37 rafinerii i 27 

gazoliniarni tylko w 60% wykorzystywały możliwości przeróbki ropy. Reforma walutowa  

z 1924 r. wykazała niską wartość własnych kapitałów przedsiębiorstw, wywołała brak środków 

obrotowych i drożyznę siły roboczej, co odbiło się na rentowności przemysłu naftowego. 

 Głównym zagrożeniem dla branży były złoża surowca. Nie udało się odkryć nowych,  



  
a te od dawna eksploatowane szybko się wyczerpywały. Od 1926 r. regularnie spadało 

wydobycie polskiej ropy. Jednocześnie rosły koszty coraz głębszych wierceń. Ich wartość była 

wielokrotnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, nawet mimo podobnej struktury 

geologicznej. Przyczyny tkwiły w nadmiernie rozdrobnionej strukturze własnościowej ziemi, 

wysokich kosztach administracyjnych oraz obowiązujących ustawach naftowych (Fingerchut  

1926). Nic dziwnego, że malejące zyski nie skłaniały zagranicznych spółek do inwestowania 

w poszukiwanie terenów roponośnych. Wielki kapitał wycofywał się z kredytów 

inwestycyjnych i skupiał na funduszach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstw, co nie 

gwarantowało modernizacji technicznych i organizacyjnych. 

 Natomiast w siłę rosła konkurencja. Po Ameryce Łacińskiej odkryto bogate i dogodne 

do eksploatacji pokłady ropy w Persji i w Iraku, a w 1924 r. w Arabii Saudyjskiej. Nadzieją dla 

Polski mogło być zintensyfikowanie własnych działań. W tym celu w styczniu 1928 r. 

powołano Spółkę Akcyjną dla Poszukiwania i Wydobywania Minerałów Bitumicznych 

„Pionier”. Badania terenowe, które prowadzono na dużym obszarze – około 12 tys. km2 od 

granicy z Rumunią aż po Tarnów – nie przyniosły spodziewanych rezultatów (za to skutkowały 

patentami i rozwojem technik wiertniczych). 

 W ramach wychodzenia z kryzysu gospodarczego szukano rozwiązań dla opłacalnej 

eksploatacji mało wydajnych otworów ropnych i gazowych. Uznano, że stare, powoli 

zużywające się odwierty i pola naftowe „wymagają niezmiernej staranności i pieczołowitości 

w obsłudze oraz dokładności w spostrzeżeniach”, co powinno obniżyć koszty eksploatacji. 

Stąd, za przykładem amerykańskim, należy otoczyć „starannością […] naziemne urządzenia,  

a więc wieże, żurawie, budynki, itp., albowiem zły ich stan wymaga nakładów na konserwację, 

które odpadną przy ich nienagannym utrzymywaniu” (Bielski 1935: 3; Bielski 1931). Wzorce 

za oceanu podkreślały też rolę fachowego pracownika. 

 Już w 1928 r. uzależniano poprawę rentowności od obniżenia kosztów produkcji  

i przetwarzania ropy (co wiązało się też z wysokimi płacami kadry fachowej), opanowania 

rynku wewnętrznego i racjonalnej organizacji eksportu (Bóbr 1928: 30). Pożądane wyniki 

zależały od odkrycia nowych terenów naftowych, co okazało się niemożliwe. Mimo to eksperci 

podkreślali, że „troska o ropę będzie w dalszym ciągu absorbowała przemysł i będzie ona nicią 

przewodnią poczynań; przebieg wypadków w tej dziedzinie będzie wykładnikiem i historią 

przemysłu” (Fryc 1930: 118). 

 Sanację przemysłu upatrywano w reorganizacji oraz monopolizacji polskich spółek 



  
naftowych. Część firm weszła w fuzje, co miało dać oszczędności administracyjne i silniejszą 

podstawę finansową. W grudniu 1924 r. grupa wielkich przedsiębiorstw naftowych założyła 

Zjednoczenie Gospodarcze Rafinerii Olejów Mineralnych z siedzibą w Warszawie. Syndykat 

miał uregulować ceny na rynku krajowym. Jednak nie spełnił pokładanych nadziei i został 

rozwiązany w końcu 1926 r. Położenie branży jeszcze się pogorszyło. Pod naciskiem rządu 12 

listopada 1927 r. powołano kolejne porozumienie – Syndykat Przemysłu Naftowego z siedzibą 

we Lwowie. Wypracowano konwencję ropną, która regulowała zasady zakupu ropy, umowę 

wagonową ustalającą ceny nafty, benzyny i oleju gazowego oraz umowę regulującą handel 

parafiną (Franaszek 2020: 314-317). W 1933 r. powołano Polski Eksport Naftowy, który 

zrzeszał przymusowo wszystkie rafinerie i nadzorował dumpingowy eksport ropy. Przez cały 

okres międzywojenny głównym odbiorcą polskich produktów naftowych była Czechosłowacja 

(do której trafiało ponad 40% eksportu), a na drugim miejscu Wolne Miasto Gdańsk. 

P roblemem było ustawodawstwo, bazujące na austriackiej powszechnej ustawie 

górniczej z 1854 r. oraz ustawach naftowych z 1907 i 1908 r. Niestety, polska branża nie 

doczekała się wartościowych rozwiązań prawnych, chociaż już w 1919 r. powołano Urząd 

Naftowy. Wciąż bazowała na przepisach sprzed 1914 r. Po dekadzie podjęto kolejną próbę 

reorganizacji branży i ulepszenia jej struktury. Dążono do uniezależnienia się od obcych 

wpływów (Dunikowski 1931: 75-88). 

 

*** 

 

Powiew optymizmu dla branży naftowej przyniosły lata 1927-1930, kiedy wzrosła wewnętrzna 

konsumpcja produktów ropnych. Szkoda tylko, że na skutek upowszechnienia archaicznego 

oświetlenia naftowego, niż zwiększenia liczby pojazdów mechanicznych. Natomiast pojawiły 

się nowe patenty i innowacje. Ponownie przybyło zatrudnionych w przemyśle naftowym  

i w 1927 r. liczba robotników przekroczyła 17 tys. Jednak wkrótce kopalnie i rafinerie dotknął 

wielki kryzys światowy. Zmalały nakłady na poszukiwania złóż ropy naftowej oraz spadło 

wydobycie surowca (zmniejszył się popyt ubożejącego społeczeństwa). Polska straciła trzecie 

miejsce w Europie pod względem produkcji ropy i znalazła się za Niemcami. 

 Wyjście z zapaści nie było łatwe. W 1936 r. nastąpił ponowny spadek wydobycia ropy 

surowej; o 414 cystern (1 cysterna = 10 ton) w porównaniu z 1935 r. Jeszcze większe tąpnięcie 

dotknęło przeróbkę surowca (o 1998 cystern). Również wytwórczość rafinerii była niższa aż  



  
o 1875 cystern. Mimo, że wzrosło spożycie krajowe, to przy spadku cen, nie przełożyło się na 

większe zyski producentów (Morawski 2016: 44). W 1930 r. sprzedano w Polsce benzynę za 

58 mln zł. W 1936 r. utarg ze sprzedaży tego produktu wyniósł zaledwie 28 mln zł. Nie mniej 

wymowne jest porównanie roku 1932 i 1936. Różnica w sprzedaży benzyny pomiędzy tymi 

latami wynosiła 150 cystern, a w utargu ponad 11 mln zł. Podobnie katastrofalnie wyglądał 

eksport, który w 1936 r. zmalał o przeszło 1000 cystern w porównaniu z 1935 r. W 1928 r. 

eksport 6200 cystern różnych produktów naftowych przyniósł 27 mln zł. W 1936 r. sprzedano 

za granicę 5600 cystern za niewiele ponad 8 mln zł (Mikucki 1937: 2-3). Tak drastyczny spadek 

wpływów nie dotknął żadnej innej gałęzi polskiego przemysłu. 

 Spadek „wytwórczości polskich kopalń nafty” na bieżąco analizowali eksperci, między 

innymi ze Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Naftowych. Podkreślano trudności  

w inwestowaniu i modernizacji w „dziale kopalnianym” i rafineryjnym. Zwracano uwagę na 

brak środków na badania geologiczne i wiercenia pionierskie. Zauważano zmniejszenie 

produkcji w zagłębiu Borysławskim; umiarkowanym optymizmem napawały jedynie kopalnie 

Centralnego Okręgu Przemysłowego. Według Zygmunta Bielskiego z krakowskiej Akademii 

Górniczej, kłopoty branży maskował fakt, że malejąca wytwórczość i tak przewyższała 

wewnętrzne zapotrzebowanie na produkty naftowe. Jednak obawiano się sytuacji, kiedy 

spożycie krajowe przewyższy produkcję. Bielski przewidywał, że „prawdopodobnie już w roku 

1939 braknie nam nafty świetlnej, a w 1941 własnej benzyny dla naszych samochodów”. 

Zresztą, jeśli motoryzacja nabierze tempa – czego jej życzono – to już w 1940 r. pojawią się 

problemy z paliwem do samochodów (Bielski 1939: 1). Ratunek widziano w intensywnym 

poszukiwaniu nowych złóż naftowych; dobrze finansowanym, racjonalnie organizowanym,  

z otworami poszukiwawczymi o głębokości nawet do 3 tys. m. Równolegle z pracami 

wiertniczymi w różnych rejonach kraju prowadzono badania nad jakością i wielkością złóż 

roponośnych oraz ich budową geologiczną (Bielski 1937: 4; Nieniewski, Trześniowski 1933: 

3; Świderski 1939: 3-11; Katz 1936: 3-37). 

 Sygnalizowaną szansę dla branży naftowej wiązano z „automobilizmem”3. Jednak 

motoryzacja w Polsce wyraźnie odstawała od światowej i europejskiej czołówki i mimo, że od 

niej „zależny jest w przeważnej mierze dalszy rozwój przemysłu naftowego, nie ruszyła 

niestety w roku 1935 z martwego punktu” (Mikucki 1936: 5; Majewski 2017). Modernizacja  

                                                 
3 W XIX w. popyt na ten surowiec generowały głównie lampy naftowe. Nowe, globalne rynki zbytu uruchomiła 
motoryzacja. 



  
i unowocześnienie Wojska Polskiego znajdowały się w sferze planowania. Stąd, mimo że 

odnotowano w Polsce zwyżkę obrotów paliwami, nastąpił spadek pozycji przemysłu naftowego 

w porównaniu z okresem przed wielką wojną. W 1924 r. zapotrzebowanie na benzynę oraz 

gazolinę (lekka benzyna z gazu ziemnego) wyniosło 18 tys. ton. Potem, do 1927 r., zwiększyło 

się do 40 tys. ton rocznie. Z kolei w 1930 r. (w okresie wielkiego kryzysu) osiągnęło prawie 98 

tys., aby następnie ustabilizować się na poziomie 70-80 tys. ton rocznie (Majewski 2009: 140; 

Majewski 2018: 504). 

 Niestety, w latach 30-tych spadła w Polsce liczba samochodów osobowych  

i ciężarowych. Na początku dekady było 47 331 zarejestrowanych pojazdów mechanicznych,  

a w 1936 r. już tylko 25 734. Tymczasem, w porównaniu do Czechosłowacji , po polskich drogach 

powinno jeździć około 200 tys. samochodów. Specjaliści z Ministerstwa Komunikacji 

alarmowali, że „stan motoryzacji przedstawia się […] katastrofalnie, wskutek czego Polska 

znalazła się na jednym z ostatnich miejsc, dając się wyprzedzić krajom mniejszym i uboższym” 

(Korbal 2021: 81). Taki układ wpływał nie tylko na rozwój gospodarczy, na branżę naftową, ale 

również obniżał potencjał militarny państwa. W 1937 r. na 1000 mieszkańców w Polsce 

przypadało 8 samochodów, podczas gdy w Rumunii 12, w Portugalii 60, w Czechosłowacji 71, 

w Finlandii 93, w Irlandii 197, a w Belgii aż 242 (Korbal 2021: 83). Powołany w lutym 1931 r. 

Państwowy Fundusz Drogowy, który w zamyśle miał wspierać krajowy automobilizm dotknięty 

kryzysem, tylko pogłębił problemy, a obciążenia fiskalne paliw w Polsce miały fatalny wpływ 

na rozwój motoryzacji. Dla rozbudowy sieci drogowej i podnoszenia jej jakości wprowadzono 

szereg podatków i opłat, w tym od sprzedaży paliw i smarów, a nawet od reklamy stacji 

benzynowych. Skutkiem tego cena paliwa osiągnęła 70 gr za litr i była jedną z najwyższych  

w Europie. Słabo wyglądała infrastruktura stacji paliw. Do końca lat 20-tych było ich w całym 

kraju zaledwie 300 (pierwsza uruchomiona w 1924 r.), a przed wybuchem wojny sieć „pomp 

benzynowych” wynosiła około 1500 i była skoncentrowana w dużych ośrodkach miejskich 

(Korbal 2022: 97-98)4. 

 Mimo to dało się zauważyć postępy w rozwoju „automobilizmu”. Przewidywano 

przekroczenie liczby 100 tys. pojazdów mechanicznych w 1940 r. Ewentualne kłopoty  

z zaopatrzeniem w benzynę miały zniknąć za sprawą mieszanek i paliw sztucznych. Nie bez 

znaczenia była intensywna budowa szos, którą podjęto w 1937 r. Odtąd Polska z eksportera 

stała się importerem asfaltu. Nic dziwnego, że Ministerstwo Przemysłu i Handlu skupiło się na 

                                                 
4 W tym samym czasie w Niemczech pracowało około 40 tys. stacji paliw. 



  
zapewnieniu odpowiednich ilości paliw płynnych i innych produktów z ropy naftowej. Rosła 

świadomość strategicznego – militarnego – znaczenia ropy. Plany modernizacyjne Wojska 

Polskiego uwzględniały stworzenie zaplecza paliwowego dla armii. Konkretne działania były 

jednak spóźnione. Przekształcenie 2 września 1939 r. Polskiego Eksportu Naftowego  

w Wojenny Związek Naftowy, który objął wszystkie rafinerie oraz kopalnie ropy i gazu 

ziemnego, nie pozwoliło podporządkować branży naftowej wojennym potrzebom armii. 

 

*** 

 

Decydujący cios dla kulejącej branży naftowej przyniosła druga wojna światowa. 

Symbolicznym przykładem były losy „Polminu” w Drohobyczu. Najpierw 10 września 1939 r. 

rafineria stała się celem nalotu niemieckiego. W czerwcu 1944 r. kolejne zniszczenia „Polminu” 

spowodowały bomby sojusznicze, amerykańskie. 
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