
  
 

Wsparcie czy przeszkoda w działaniu? Spirytusowe mieszanki napędowe w realiach 
polskiego przemysłu naftowego w okresie międzywojennym 

 

Paweł Grata1 

Streszczenie: Sytuacja polskiego przemysłu naftowego po odzyskaniu niepodległości była 
trudna. Odcięcie od przedwojennych rynków zbytu, słabość rynku wewnętrznego oraz 
zwiększająca się rywalizacja na rynkach zewnętrznych skutkowały niewielką rentownością  
i sukcesywnym spadkiem rozmiarów produkcji. Nowym zagrożeniem stała się też konkurencja, 
która pojawiła się ze strony wspieranego przez władze państwowe przemysłu gorzelniczego, 
forsującego koncepcję wprowadzenia do obrotu mieszanek paliwowych zawierających 
spirytus. Ich wejście na rynek, mimo sprzeciwu firm naftowych, oznaczało konieczność 
zastępowania części benzyny spirytusem i ograniczenie możliwości jej sprzedaży na rynku 
wewnętrznym. Negatywne tego skutki były konsekwentnie podnoszone przez przedstawicieli 
branży naftowej. Dopiero poprawa koniunktury w II połowie lat 30. pozwoliły na stopniową 
zmianę postrzegania spirytusowych mieszanek napędowych. W warunkach rosnącego popytu 
wewnętrznego przy relatywnie stałej wielkości wydobycia możliwe stało się znaczące 
ograniczenie eksportu paliw, a spirytus mógł stać się pożądanym dodatkiem do mieszanek 
napędowych, co potwierdzał wzrost jego zakupów przez firmy naftowe. 
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Wstęp 

 

Dwudziestolecie międzywojenne było dla polskiego przemysłu naftowego okresem stagnacji. 

Do czynników to warunkujących należały trudne warunki wydobycia, odcięcie od dawnych 

rynków zbytu, słabość rynku wewnętrznego i spowodowana odkrywaniem nowych złóż 

rosnąca konkurencja na rynkach światowych. Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem stać się 

miała konkurencja, która pojawiła się ze strony przemysłu gorzelniczego. Wprowadzenie na 

rynek pod silnym naciskiem władz państwowych spirytusowych mieszanek napędowych 

oznaczało konieczność zastępowania części benzyny spirytusem i ograniczenie w ten sposób 

możliwości zbytu produktów naftowych na rynku wewnętrznym.  

Warto się przyjrzeć temu stosunkowo mało znanemu epizodowi w dziejach polskiego 

przemysłu naftowego i zastanowić nad rolą spirytusowych mieszanek napędowych  

w funkcjonowaniu rynku naftowego w specyficznych warunkach lat 30. XX wieku, zwłaszcza 
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w naznaczonej poprawiającą się koniunkturą jej drugiej połowie. Wraz z nią następował 

bowiem stopniowy wzrost sprzedaży paliw, co przy wyraźnie widocznym zjawisku 

wyczerpywania się krajowych możliwości wydobywczych, z czasem w wątpliwość poddawać 

mogło początkowo jednoznacznie negatywną z punktu widzenia przemysłu naftowego ocenę 

gospodarczego znaczenia wprowadzenia na rynek spirytusowych mieszanek napędowych. 

 

Problemy przemysłu naftowego w Drugiej Rzeczypospolitej 

 

Odzyskanie niepodległości przyniosło poważne trudności dla wielu rozwijających się na 

przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich gałęzi przemysłu. Utrata dotychczasowych 

rozległych rynków zbytu państw zaborczych oznaczała konieczność przystosowania 

rozmiarów działalności do zdecydowanie mniejszych niż przed wojną możliwości popytowych 

krajowej gospodarki, połączonych z utrzymującymi się przez większość okresu 

międzywojennego trudnościami eksportowymi. W sytuacji uprzedniego rozwoju potencjału 

wytwórczego znacząco wykraczającego ponad zdolności absorpcyjne ziem polskich nowe 

realia przyniosły strukturalne niedopasowanie stanu posiadania poszczególnych branż do 

rzeczywistych możliwości ich wykorzystywania.  

Przykładem takiej sytuacji były losy stanowiącego symbol industrializacji Galicji 

przemysłu naftowego, który musiał swe możliwości sprzedażne ograniczyć do rynku 

wewnętrznego nieporównanie mniejszego od dawnej monarchii austro-węgierskiej. W takich 

warunkach trudno było się spodziewać ze strony zagranicznych z reguły właścicieli, w których 

rękach znajdowało się około 75% kapitału zaangażowanego w wydobycie i przerób ropy, 

znaczących inwestycji poszukiwawczych, co z kolei oznaczało widoczną stagnację  

w funkcjonowaniu branży (Franaszek 2018: 38-39). 

Potwierdzeniem zasadniczej zmiany położenia przemysłu naftowego stały się rozmiary 

wydobycia oraz sprzedaży produktów naftowych. Podczas gdy w 1909 r. w Galicji wydobyto 

ponad 2 mln ton ropy, to w najlepszym pod tym względem w okresie międzywojennym roku 

1925 wydobycie wyniosło 812 tys. ton. Później już sukcesywnie spadało stabilizując się w II 

połowie lat 30. na poziomie ok. 500 tys. ton. Co istotne, zwiększała się w omawianym okresie 

produkcja benzyny. W 1928 r. uzyskano 97 tys. t, zaś w dziesięć lat później było to już 141 tys. 

t. Sprzedaż benzyny (łącznie z gazoliną) wzrosła z ok. 40 tys. ton w połowie lat 20. do ok. 100 

tys. t na przełomie dekad, w latach 30. wynosiła ok. 80-90 tys. t, by tuż przed wojną przekroczyć 



  
140 tys. ton (Mały… 1939: 129; Morawski 2016: 40). 

Ważną częścią problemów w funkcjonowaniu przemysłu naftowego był brak 

koordynacji działalności licznych na rynku przedsiębiorstw, stanowiący źródło zakłóceń  

w handlu ropą i wyrobami naftowymi. Podejmowane od lat 20. działania władz państwa w tym 

względzie długo nie przynosiły efektu i dopiero w końcu 1932 r. Ministerstwo Przemysłu  

i Handlu podjęło decyzję o utworzeniu przymusowej organizacji skupiającej duże rafinerie  

i organizującą znacznie mniej opłacalny od handlu na rynku wewnętrznym wywóz za granicę. 

Powstały w ten sposób Polski Eksport Naftowy od wiosny 1933 r. zmonopolizował polski 

eksport stając się gwarantem stabilności funkcjonowania branży (Kawalla 2015: 258-270). 

 

Geneza spirytusowych mieszanek napędowych w Polsce 

 

U źródeł idei stosowania spirytusowych mieszanek napędowych leżały dwa zasadnicze 

względy. Pierwszym było zmniejszające się zapotrzebowanie na produkty przemysłu 

wytwarzającego napoje alkoholowe, wynikające ze znaczącego zmniejszenia się konsumpcji 

(Missala 1939: 385-387)2. Drugim stawał się niekorzystny dla bilansu handlowego państw 

nieposiadających własnych zasobów ropy i postępujący wraz z rozwojem motoryzacji wzrost 

zapotrzebowania na paliwa płynne. W obliczu popularnych już na początku XX wieku teorii  

o wyczerpywaniu się światowych zasobów ropy połączenie obu tych zbieżnych w czasie 

zjawisk przyniosło rozwój badań nad możliwościami wykorzystywania w mieszankach 

napędowych spirytusu.  

Przełom w nich przyniosło opracowanie w latach 20. technologii otrzymywania 

spirytusu bezwodnego systemu Ricard-Allenet`a. Wraz z silnym naciskiem lobby rolniczego 

przełożyło się to w okresie wielkiego kryzysu na kreowanie rozwiązań wymuszających na 

importerach produktów naftowych stosowanie mieszanek napędowych. Przymus ich 

stosowania wprowadzili najwięksi wówczas producenci spirytusu w Europie, czyli Francja  

i Niemcy, a w ich ślady z czasem poszły inne kraje takie jak Węgry, Włochy, Hiszpania 

(Grabiański 1931: 14). 

Szybki rozwój sprzedaży spirytusu na cele napędowe w państwach stosujących przymus 

mieszankowy działał również na wyobraźnię polskich producentów, mocno cierpiących  
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z powodu utraty przedwojennych możliwości wytwórczych. W obliczu zmniejszenia produkcji 

z około 2,5-2,6 mln hl przed wojną do kilkuset tysięcy hl po jej zakończeniu dróg poprawy 

szukali oni przede wszystkim w ramach zbytu spirytusu niekonsumpcyjnego (Grata 2002: 145-

146). Badania nad możliwościami wykorzystywania spirytusu do mieszanek napędowych 

podjęto przy wsparciu Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (DPMS) w połowie 

lat 20, a w ich wyniku Dyrekcja Monopolu podpisała w 1927 r. umowę na odwadnianie 

spirytusu z Zakładami Chemicznymi w Kutnie, które wybudowały instalację o zdolności 

wytwórczej 5 mln l rocznie (Rotstein 1932: 133).  

W ten sposób pojawiły się w Polsce możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży 

spirytusowych mieszanek napędowych. Droga do tego nie była jednak łatwa. O ile problem 

zbyt wysokich kosztów produkcji spirytusu bezwodnego rozwiązany został wprowadzeniem  

w 1932 r. zmian w organizacji systemu produkcji i zakupu spirytusu przeznaczanego na cele 

niekonsumpcyjne (Grata 2002: 266-269), to zdecydowanie przeciwne były funkcjonujące  

w kraju firmy naftowe. Dla nich zastosowanie spirytusu w składzie paliw płynnych oznaczało 

konkurencję dla produkowanej przez nie benzyny i uszczuplenie w ten sposób rozmiarów 

sprzedaży. Skutkiem musiał stać się zwiększony i znacznie mniej rentowny eksport 

(Bezpośrednia… 1932: 529-530; Mikucki 1932: 554-556). Formułowane przez zwolenników 

wsparcia krajowego gorzelnictwa plany wprowadzenia mieszanek spirytusowych nie tylko 

określano dumpingiem wewnętrznym, ale też traktowano, z pewną przesadą, jako wręcz groźbę 

zniszczenia podstaw istnienia przemysłu naftowego. Pojawiały się argumenty zarówno 

merytoryczne wskazujące na bezcelowość stosowania domieszek spirytusu w paliwach w kraju 

posiadającym własne zasoby ropy, jak też demagogiczne, odwołujące się do ewentualnych 

zagrożeń technicznych dla silników (Minister… 1932: 35;  Schätzel 1932: 578-580).  

Adherenci mieszanek spirytusowych, przypominając o znaczeniu gospodarczym 

gorzelni rolniczych, wskazywali na konieczność wsparcia tej zagrożonej upadkiem gałęzi 

przemysłu. Argumentowano, iż zgodnie z powszechnie obowiązującą opinią krajowe złoża 

ropy naftowej stopniowo się wyczerpywały, co oznaczało, że wprowadzenie mieszanek 

pozwolić mogło na dłuższą ich eksploatację. Nie zapominano również o argumentach 

pozamerytorycznych, wśród których podkreślano fakt podejmowania działań na rzecz wsparcia 

znajdującego się w rękach polskich właścicieli ziemskich przemysłu gorzelniczego kosztem 

pozostającej w większości w posiadaniu kapitału zagranicznego branży naftowej (J. Z. 1932: 

541-546).  



  
 

Wprowadzenie mieszanek napędowych na rynek 

 

W warunkach ścierania się przeciwstawnych interesów środowisk gorzelniczych oraz sektora 

naftowego osiągnięcie porozumienia w sprawie spirytusowych mieszanek napędowych długo 

pozostawało niemożliwe. Syndykat Przemysłu Naftowego był przeciwny wprowadzeniu ich do 

handlu, wskutek czego pierwsze umowy na sprzedaż spirytusu odwodnionego DPMS 

podpisywała od jesieni 1928 r. z Państwową Fabryką Olejów Mineralnych „Polmin”  

w Drohobyczu. W końcu 1930 r. Syndykat zakazał „Polminowi” kontynuacji tej współpracy. 

Wtedy władze monopolowe musiały negocjować już bezpośrednio ze zrzeszeniem, które 

jedynie w I połowie 1931 r. zgodziło się na wprowadzenie niewielkich ilości spirytusu do 

obrotu paliwami (Mateńko 1939: 192-193). 

W tej sytuacji Komitet Ekonomiczny Ministrów 5 sierpnia 1931 r. przyjął uchwałę  

o uznaniu sprzedaży spirytusu na cele napędowe za „konieczność państwową” (Minister… 

1932: 114; Sprawozdanie… 1938: 263-264). W związku z tym, mimo podpisania umów  

z niezrzeszonymi w Syndykacie dwoma firmami handlującymi paliwami, celem strategicznym 

stało się systemowe uregulowanie wprowadzenia na rynek spirytusowych mieszanek 

napędowych. Częścią tego planu były wspomniane zmiany regulujące zasady gospodarki 

spirytusem niekonsumpcyjnym, jak też zapisana w zawierającym je rozporządzeniu Prezydenta 

z 11 lipca 1932 r. możliwość (groźba) wprowadzenia przez Radę Ministrów przymusu 

stosowania spirytusu do mieszanek napędowych. Równocześnie rząd w zamian za podpisanie 

porozumienia w tej sprawie zagwarantował przemysłowi naftowemu utworzenie postulowanej 

przez większość przedsiębiorstw organizacji przymusowej, mającej uporządkować eksport 

produktów naftowych (Dz. U. 1932: 63/586; Franaszek 2020: 324-325). 

 Tak też się niebawem stało. Rząd rozporządzeniem z 12 października 1932 r. powołał 

do życia Polski Eksport Naftowy, czyli przymusową organizację zajmującą się eksportem 

produktów naftowych (Kawalla 2015: 259), a 27 stycznia 1933 r. została podpisana umowa 

między DPMS a firmami należącymi do rozwiązywanego Syndykatu Przemysłu Naftowego. 

Nakładała ona na zrzeszone spółki naftowe obowiązek nabywania i sprzedaży w mieszankach 

paliwowych spirytusu odwodnionego w ilości równej 9% zbytu benzyny na rynku 

wewnętrznym w roku poprzednim. Miała obowiązywać do końca 1938 r., a na rynek trafiały  

w myśl jej zapisów dwa rodzaje mieszanek paliwowych.  Pierwsza, przeznaczona  dla  



  
traktorów  rolniczych,  druga, ważniejsza i przeznaczona do pozostałych celów napędowych, 

składała się z 16-22% spirytusu i 78-84% benzyny. Dystrybutory z mieszankami spirytusowymi 

miały być oznaczane literą „M”. Cena spirytusu sprzedawanego przez DPMS była zależna od 

cen benzyny, co zagwarantować miało producentom paliw rentowność sprzedaży mieszanek. 

Umowę wykonywało Towarzystwo Handlowe Przemysłu Naftowego, będące częścią 

likwidowanego Syndykatu Przemysłu Naftowego (Grata 2011: 205-206).  

Kolejną umowę regulującą sprzedaż mieszanek napędowych podpisano 20 grudnia 

1938 r. (weszła w życie z początkiem 1939 r.). Zawarta została na czas nieokreślony  

i zwiększała obecność spirytusu na rynku paliwowym. Firmy naftowe zobowiązane zostały do 

nabywania ilości spirytusu odwodnionego odpowiadających poziomowi 15% zbytu z roku 

poprzedniego, a wykonaniem umowy zajął się Polski Eksport Naftowy. Nowa umowa 

przyniosła też 25-cioprocentowy wzrost ceny płaconej przez firmy naftowe za kupowany 

spirytus (Analiza… 1939: 44-45; Zmiany… 1939: 105). 

 

Mieszanki spirytusowe na rynku paliwowym 

 

Przeforsowane przez władze państwowe wbrew opinii i interesom sektora naftowego, w imię 

realizacji potrzeb gospodarczych przemysłu gorzelniczego, spirytusowe mieszanki napędowe 

stały się w latach 30. trwałym elementem krajowego rynku paliwowego. Firmy naftowe 

próbowały walczyć z „nieproszonym gościem”, za jaki spirytus w mieszankach był uznawany. 

Przez pewien czas trwał zakończony arbitrażem spór w sprawie interpretacji podpisanej  

w styczniu 1933 r. umowy. Początkowo też dystrybutorzy paliw starali się zniechęcać 

nabywców do kupowania mieszanek poprzez ustalanie wyższych cen, czy też oznaczanie 

tabliczkami „czysta benzyna” dystrybutorów zawierających paliwo bez domieszki alkoholu. 

Jeszcze w sierpniu 1936 r. przedstawiciele przemysłu naftowego zgłaszali na posiedzeniu 

Komisji Międzyministerialnej postulat zniesienia obowiązku odbioru spirytusu i stosowania go 

do celów napędowych argumentując to wypieraniem przez spirytus benzyny na eksport  

i pogarszaniem w ten sposób przychodów branży. Wskazywali również, iż „szkody, jakie 

wyrządza przemysłowi naftowemu stosowanie spirytusu do celów napędowych są zupełnie 

niewspółmierne do korzyści rolnictwa” (Postulaty… 1936: 101). 

Z czasem sytuacja się unormowała i przedsiębiorstwa paliwowe dostosowały się do 

obowiązujących zasad współpracy. W II połowie lat 30. wraz ze wzrostem zapotrzebowania 



  
krajowego na paliwa do realizacji umowy dołączały kolejne firmy naftowe (np. „Standard 

Nobel”, czy „Gazolina”), zaś w 1938 r. spółki naftowe kupiły 1,3 mln l spirytusu ponad 

wymagany kontyngent. Co istotne, zapisane w umowie zasady ustalania cen były korzystne  

z punktu widzenia sektora naftowego, co potwierdzały wypowiedzi krytyków wprowadzenia 

mieszanek napędowych, którzy za opłacalną uznawali cenę 25-26 groszy za litr spirytusu 

odwodnionego, która w praktyce stała się obowiązującą (Grata 2011: 207)3. 

Zawarcie umowy w 1933 r. przyniosło znaczący wzrost sprzedaży spirytusu na cele 

napędowe. W pierwszych latach jego obecności na rynku rozmiary sprzedaży takiego alkoholu 

były niewielkie i z reguły mieściły się w granicach kilkuset tysięcy litrów. W roku 1933/34, 

czyli pierwszym pełnym roku obowiązywania umowy, sprzedano 8,7 mln l i z pewnymi 

wahaniami na tym poziomie sprzedaż ustabilizowała się w latach kolejnych (zrzeszone firmy 

naftowe kupowały rocznie około 5 mln l spirytusu bezwodnego). Znaczący postęp nastąpił wraz 

z poprawą koniunktury, gdy w roku 1937/38 sprzedaż wyniosła już ponad 11 mln l, w roku 

1938/39 wzrosła ponad dwukrotnie do 22,6 mln l, a firmy naftowe nabyły aż 13,1 mln litrów, 

co było skutkiem nie tylko wchodzącej w życie w styczniu 1939 r. nowej umowy z DPMS, ale 

także wyraźnego, bo 36-cioprocentowego wzrostu sprzedaży benzyny. Od czasu podpisania 

pierwszej umowy z DPMS zrzeszone firmy naftowe dystrybuowały około 60% przeznaczanego 

na cele napędowe spirytusu. Relatywnie spory było znaczenie władz wojskowych, które 

początkowo obejmowały ponad 20% całości zbytu, zaś później ich udział przekroczył 30%. 

Kilkanaście procent kupowała niezrzeszona firma paliwowa „Drago”, która w pierwszym 

okresie rozwoju sprzedaży mieszanek bywała jedynym odbiorcą spirytusu bezwodnego, a po 

podpisaniu umowy z przemysłem naftowym jej kontyngent był do końca 1938 ściśle 

ograniczony (Grata 2011: 211-213). 

 

Zakończenie 

 

W niełatwych realiach polskiego przemysłu naftowego okresu międzywojennego przymusowe 

de facto wprowadzenie na rynek paliwowy spirytusowych mieszanek napędowych, mających 

stanowić wsparcie dla związanego z rolnictwem przemysłu gorzelniczego, trudno było uznać 

                                                 
3 W końcu lat trzydziestych umowę z Dyrekcją Monopolu wykonywały następujące firmy naftowe: „Polmin”, 
Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne, Spółka Akcyjna „Galicja”, Spółka Akcyjna „Gazy 
Ziemne”, Polskie Związkowe Rafinerie Olejów Skalnych, Spółka Akcyjna „Fanto”, Spółka Akcyjna „Nafta”, 
„Vacuum Oil Company”, „Limanowa”, „Gazolina” Spółka Akcyjna oraz Standard Nobel w Polsce.  



  
posunięcie korzystne dla branży naftowej. Przy niewielkich możliwościach zbytu paliw na 

rynku krajowym konieczność uzupełniania mieszanek o spirytus bezwodny w sposób 

bezpośredni ograniczyć musiała rozmiary sprzedaży samej benzyny i wypieranie części 

produkcji na znacznie mniej opłacalny eksport. Tym samym kosztem interesów przemysłu 

rafineryjnego władze starały się wspierać związaną z silnym lobby ziemiańskim gałąź 

gospodarki. Z drugiej strony warto pamiętać, iż zaletą wejścia w życie umowy z DPMS stało 

się przymusowe uregulowanie przez władze państwowe stosunków w przemyśle naftowym  

i zorganizowanie jego działalności eksportowej, dzięki czemu mogła stać się ona znacznie 

bardziej racjonalna niż wcześniej, poprawiając równocześnie sytuację całej branży.  

Z czasem, wraz z poprawiającą się koniunkturą, nowy, niechciany wcześniej komponent 

paliw płynnych, stawał się coraz mniej ciążącym haraczem nałożonym na funkcjonowanie 

przemysłu naftowego. Wbrew wcześniejszym obawom płacone za niego ceny były zgodne  

z oczekiwaniami branży, a zwiększający się zbyt benzyny na rynku krajowym pozwalał  

w II połowie lat 30. na równoczesne zwiększanie sprzedaży zarówno produktów przemysłu 

naftowego, jak też spirytusu bezwodnego.  

W II połowie lat 30. nieco ucichły głosy krytyczne wobec samej idei sprzedaży 

spirytusowych mieszanek napędowych, wciąż aktualny pozostawał problem wypierania przez 

spirytus części wytwarzanej w kraju benzyny na eksport. Ten ostatni zarzut również jednak 

stracił na znaczeniu tuż przed wojną, gdy w 1938 r. sprzedaż krajowa benzyny przekroczyła 

wreszcie poziom sprzed kryzysu, a jej eksport zmniejszył się do zaledwie 12 tys. ton, czyli był 

już pięciokrotnie niższy niż na początku lat 30. (udział rynku wewnętrznego  

w zagospodarowaniu krajowej produkcji benzyny zbliżał się do 80%). W ten sposób  

w warunkach zmniejszającego się wydobycia ropy naftowej, przy rosnącym krajowym rynku 

zbytu na paliwa, oznaczało to, iż spirytus bezwodny mógł z czasem stać się ważnym 

uzupełnieniem produkcji sektora naftowego. 
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