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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie działalności rafinerii naftowych w Jedliczu, 
Jaśle i Gorlicach w latach 1944-1989 w kontekście ich powojennej odbudowy, modernizacji, 
rozwoju technologicznego i postępu technicznego. Zaprezentowane zostały w nim wyniki 
przerobu ropy naftowej w trzech rafineriach południowo-wschodnich, a także wskazany został 
ich udział w przerobie ogólnokrajowym. Przeanalizowano również strukturę produkcji 
rafineryjnej (asortyment produkowanych wyrobów) oraz kwestie efektywności ekonomicznej 
zakładów przerobu ropy naftowej. Osobne miejsce poświęcono opisowi nieudanego procesu 
konsolidacji rafinerii w latach 1976-1981. W konkluzji artykułu znalazł się wniosek  
o stopniowej marginalizacji i regresie rozwoju południowo-wschodnich rafinerii w Jedliczu, 
Jaśle i Gorlicach po uruchomieniu kombinatów petrochemicznych w Płocku i Gdańsku. 
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Wstęp 

 

Przemysł rafineryjny Polski południowo-wschodniej rozwinął się w obrębie terenów 

roponośnych Zachodniego Zagłębia Naftowego od Gorlic po Ustrzyki Dolne. Jego początek 

oraz intensywny rozwój przypadł na ostatnie dekady XIX i początek XX wieku, kiedy to  

w różnych latach prowadziło działalność kilkadziesiąt większych i mniejszych rafinerii, 

zakładanych w pobliżu odkrytych i eksploatowanych złóż ropy naftowej (m.in. w Ustrzykach 

Dolnych, Jedliczu, Krośnie, Chorkówce, Dukli, Jaśle, Libuszy, Gorlicach, Stróżach, 

Limanowej). W okresie międzywojennym doszło jednak do stopniowego ograniczenia rozwoju 

branży na tym obszarze i likwidacji niektórych zakładów, np. w Libuszy, Krośnie i Ustrzykach 

Dolnych, m.in. na skutek wyczerpania złóż i silnej konkurencji ze strony Wschodniego 

Zagłębia Naftowego. Lata po II wojnie światowej przyniosły dalszą redukcję stanu posiadania, 

w której rezultacie w latach 1945-1989 funkcjonowały na tym terenie już tylko trzy rafinerie: 

w Jedliczu, Jaśle i Gliniku Mariampolskim (Gorlicach) (Kachlik 1994: 407-418). 

Najstarsza z nich rafineria w Gliniku Mariampolskim koło Gorlic powstała staraniem 

Wiliama Mac Garveya na miejscu starej destylarni w latach 1883-1885 i szybko stała się 
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największym zakładem tego typu w całej Galicji. W okresie międzywojennym należała do 

Koncernu Naftowego „Dąbrowa” i miała jedną z największych w Polsce możliwości 

przerobowych. Rafineria w Jaśle (Niegłowicach). Została założona w 1888 r., a jej budowę 

ukończono w 1895. Należała do koncernu holenderskiego Petinag A. G. Gartenberg et Schreier 

– Amsterdam. Wreszcie rafineria w Jedliczu została wybudowana w 1899 roku przez 

Hanowerskie Galicyjskie Gwarectwo Naftowe w Krośnie. W 1911 r. stała się własnością 

francuskiej spółki Du Nord, od 1923 należała do Galicyjskiego Karpackiego Naftowego 

Towarzystwa Akcyjnego (wchodzącego w skład koncernu „Dąbrowa”), a od 1926 była częścią 

koncernu „Małopolska”. Wszystkie trzy rafinerie zostały w czasie II wojny światowej przejęte 

przez Niemców i intensywnie eksploatowane. Przejście frontu wojny w 1944 i 1945 

spowodowało w nich wiele zniszczeń, a najbardziej ucierpiała rafineria w Jaśle (Bratyczak, 

Kossowicz, Pęski 2007: 13-19). 

Celem artykułu jest przedstawienie działalności rafinerii w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach 

w okresie od zakończenia II wojny światowej do czasu transformacji ustrojowej w Polsce. 

Funkcjonowanie zakładów zostało omówione w kontekście ich powojennej odbudowy, 

organizacji, rozwoju technologicznego i postępu technicznego, a także wielkości przerobu, 

struktury produkcji rafineryjnej i efektywności ekonomicznej. 

 

Rafineria Jedlicze 

 

Po przejściu frontu wojennego we wrześniu 1944 r. rozpoczęła się odbudowa stosunkowo mniej 

zniszczonej rafinerii w Jedliczu. Początkowo 80% produktów rafineryjnych było przeznaczone 

na potrzeby Armii Czerwonej. Przeróbka wynosiła wówczas około 3 000 ton w ciągu miesiąca. 

W styczniu 1945 rozpoczęto produkcję olejów smarowych i asfaltu, a w 1947 r. uruchomiono 

parafiniarnię oraz instalację stabilizacji gazoliny. Rok później zbudowano nową instalację 

propanową, przeznaczoną dla odasfaltowywania pozostałości ropnych i ich przerób na oleje 

silnikowe oraz cylindrowe (Pasterski 2022: 168-170; Dorynek, 1999: 27). 

 W 1954 r. zakończono rozbudowę systemu rafinacji nafty i paliw, a w latach 1955-1957 

kolejnych inwestycji: instalacji do rafinacji olejów ziemią odbarwiającą, fabrykacji bębnów 

asfaltowych, instalacji oksydacji asfaltów, agitatorów ługowych do rafinacji olejowej oraz 

instalacji rafinacji olejów furfurolem. W 1962 r. rozpoczęła działalność fabrykacja bębnów 

asfaltowych., w 1964 rozpoczęto przeróbkę olejów przepracowanych, a dwa lata potem oddano 



  
do użytku instalację do kontaktowania olejów ziemiami odbarwiającymi „Filtrol”, a także 

instalację do produkcji azotu. W latach 1971-1979 oddano w Jedliczu do użytku szereg 

kolejnych inwestycji: instalację inhibitowania olejów przekładniowych (1975), 

konfekcjonowania olejów (1976) oraz wytwórnię smarów plastycznych (1977). W latach 80. 

wskutek kryzysu ekonomicznego w jedlickim zakładzie prowadzono tylko drobne inwestycje  

i modernizacje. W 1987 r. zakończono modernizację destylacji wieżowo-rurowej (Dorynek 

1998: 75; Janik [2002]: 242). 

 

Rafineria Glinik Mariampolski w Gorlicach 

 

Rafineria w Gliniku rozpoczęła swoją działalność tuż po przejściu frontu na początku 1945 r. 

W niedługim czasie uruchomiono parafiniarnię, rafinację, a pod koniec wspomnianego roku 

rozpoczęła działalność destylacja krakingowa „Carburol”. Lata 50. przyniosły szereg nowych 

inwestycji. Jedną z najważniejszych było oddanie do użytku 1 lipca 1952 r. nowoczesnej 

instalacji odparafinowania olejów metodą Barisol. W 1958 r. została uruchomiona nowoczesna, 

trójstopniowa destylacja rurowo-wieżowa, dzięki której zdolność przeróbcza rafinerii wzrosła 

trzykrotnie (APR-S, PPRNGLwG, sygn. 299, Rys gospodarczy Rafinerii z lat: 1887-1972, k. 1, 

2; Kolijewicz, Świdrak 1968: 129; Wrona, Drożdż, 1965: 17). 

W latach 60. przeprowadzono wiele ważnych inwestycji istotnych dla rozwoju zakładu. 

W 1960 r. została uruchomiona pierwsza w Polsce produkcja parafiny bezwonnej. W 1961 r. 

unowocześniono instalację do rafinacji olejów kwasem. W 1963 r. działalność rozpoczęły 

instalacje do produkcji petrolatum, ługowania benzyn (zastąpiła przestarzałą instalację 

rektyfikacji benzyn) oraz smarów konserwacyjnych ŁTG przeznaczonych do łożysk tocznych. 

W dekadzie lat 70. kontynuowano proces unowocześniania gorlickiej rafinerii. W 1970 r. 

rozpoczęła w niej pracę instalacja do ługowania olejów napędowych. W następnym roku 

działalność zainicjował nowoczesny i w całości zautomatyzowany blok produkcji  

i inhibitowania olejów. Unowocześniony został też oddział produkujący smary. W 1973 r. 

udoskonalono instalację „Barisol”. W 1975 r. oddano do użytku instalację do zestawienia 

specyfików woskowych (APR-S, PPRNGLwG, sygn. 460, Dzieje Rafinerii Nafty „Glimar”  

w Gorlicach z okresu 1883-1989, k. 11, 14; Boczoń 2000: 47; Wrona, Drożdż, 1965: 17).  

Z kolei na początku lat 80. nie prowadzono znaczących inwestycji w gorlickim 

zakładzie. Wykonane prace były związane głównie z ochroną środowiska oraz rozbudową  



  
i modernizacją instalacji. W 1984 r. gorlicka rafineria rozpoczęła funkcjonowanie pod nazwą: 

Rafineria Nafty „Glimar” w Gorlicach (APR-S, PPRNGLwG, sygn. 406, 100-lecie Rafinerii 

Nafty „Glimar”, k. 115; Tamże, sygn. 454, Rys gospodarczy Rafinerii Nafty „Glimar” za 1981-

1987, k. 2.).  

 

Rafineria Jasło 

 

Mocno zniszczona rafineria jasielska po przejściu frontu w styczniu 1945 r. została 

rozminowana i wstępnie zabezpieczona. Rozpoczął się wówczas proces doraźnej odbudowy 

zakładu i poszukiwanie niezbędnego sprzętu w innych nieczynnych rafineriach w kraju. 

Ostatecznie jasielski zakład został ponownie uruchomiony dopiero 28 września 1946 r. W tym 

dniu rozpoczęła pracę destylacja rurowo-wieżowa, a w kolejnych miesiącach destylacja 

koksowa oraz olejowa i częściowo redestylacja (APR-S, PPRNJwJ, sygn. 134, Historia 

Rafinerii Nafty Jasło od 1888 do 1946 roku, k. 7; Wieliczko 1974: 36, 38; Zimowski, 1997: 

178). 

W latach 50. XX wieku oddano do użytku selektywną rafinację krezolem (1950), 

rektyfikację benzyny (1952), destylację kotłową „Saprol” (1955), a także dwustopniową 

destylację rurowo-wieżową. W 1960 r. została wykonana rekonstrukcja i unowocześnienie 

rafinacji olejowej. Wraz z rozbudową rafinerii zbudowano chemiczną oczyszczalnię ścieków 

oraz fabrykę bębnów asfaltowych (APR-S, PPRNJwJ, sygn. 1612, Konferencja naukowo-

techniczna na 100-lecie RN Jasło. Historia, dorobek, perspektywy, k.22; Wygonik 1988: 37). 

Najważniejszym jednak osiągnięciem omawianego okresu było opracowanie  

i wdrożenie w jasielskim zakładzie nowoczesnej instalacji do produkcji sadzy. Było to 

przedsięwzięcie wielkiej wagi, ponieważ polskie rafinerie nie prowadziły dotychczas takiej 

produkcji, a rozwój motoryzacji i potrzeba wytwarzania coraz większej ilości opon 

samochodowych wpływały na zwiększenie zapotrzebowania na sadzę. Inwestycja została 

zakończona w 1969 r. i rozpoczęto produkcję sadzy typu HAF. W następnym roku rozpoczęła 

się budowa kolejnych linii do produkcji innych rodzajów sadzy: FEF oraz ISAF (na podstawie 

licencji radzieckiej). Ponieważ jednak instalacje nie działały prawidłowo, zdecydowano się na 

zakup nowoczesnej technologii na licencji japońskiej. Dzięki niej wprowadzono do produkcji 

nowe rodzaje sadzy z serii JAS. W latach 80. inwestycje ograniczyły się do modernizacji  

i remontów linii produkcyjnych. W 1985 r. ukończono rozbudowę instalacji detergentów.  



  
W roku następnym zakończono budowę stacji osuszania powietrza oraz unowocześniono 

instalację Viskonyl. W 1986 roku rozpoczęła się też modernizacja działu oksydacji asfaltów 

(ukończona w 1988 r.) (Mikulski, Wygonik 1988 [b.n.s.]; Kachnik 1994: 405). 

 

Podkarpackie Zakłady Rafineryjne 

 

Od czasu odbudowy rafinerie południowo-wschodnie funkcjonowały samodzielnie jako 

odrębne przedsiębiorstwa z własną strukturą organizacyjną, pionami produkcji i dystrybucji, 

działami technicznymi i socjalnymi. Jednak w latach 1976-1981 doszło do formalnego 

połączenia rafinerii w Gliniku, Jaśle i Jedliczu i utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa pod 

nazwą Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Jaśle. 

Uzasadnieniem tego pomysłu miało być stworzenie wielkiego przedsiębiorstwa dysponującego 

dużymi środkami finansowymi, większą kadrę i szerszymi możliwościami rozwojowymi. 

Celem miała być też większa efektywność, lepsze zarządzanie i koordynacji zadań, a także 

specjalizacja rafinerii. Założenia te okazały się jednak iluzoryczne i przedsiębiorstwo to 

działało tylko do 1981 r., kiedy na skutek niewydolności zarządzania i braku efektywności 

ekonomicznej zostało ponownie podzielone na trzy samodzielne rafinerie. Próba konsolidacji 

była nieudanym eksperymentem organizacyjno-ekonomicznym, który trzeba odnotować jako 

przykład nieprzemyślanych i nieefektywnych działań podejmowanych w ramach 

centralistycznej gospodarki planowej (Pasterski 2020: 107-108; Pasterski 2022; 163-167; 

Cygan, Dorynek, 2018: 16.). 

 

Przerób ropy i produkowany asortyment 

 

Rozmiary przerobu ropy naftowej w Polsce południowo-wschodniej w pierwszych latach 

powojennych były niskie ze względu na konieczność odbudowy zakładów ze zniszczeń 

wojennych, skompletowania i uruchomienia instalacji, zapewnienia stałych dostaw, wdrożenia 

nowej struktury organizacyjnej. Po odtworzeniu przedwojennych zdolności przerobowych 

stosunkowo szybko zwiększano produkcję, wykorzystując zarówno surowce krajowe, jak  

i importowane. Udział trzech rafinerii z dawnego Zachodniego Zagłębia w łącznym przerobie 

ropy naftowej w Polsce w latach 1945-1989 był początkowo dominujący, lecz z czasem 

wykazywał stałą tendencję spadkową. W 1960 r. ich przerób wyniósł łącznie 519 046 ton, co 



  
stanowiło wtedy jeszcze 59,23% całego przerobu w Polsce, w 1965 produkcja na poziomie 

561 266 ton stanowiła już tylko 15,96%, ale już w 1970 rekordowy łączny wynik 691 396 ton 

oznaczał zaledwie 9,25%. Kluczowe znaczenie miał to 1964 r., kiedy uruchomione zostały 

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku oraz rurociąg „Przyjaźń”. Wtedy 

nastąpił wskazany już gwałtowny spadek udziału. Wynik 2,60% w 1989 r. potwierdził dobitnie 

trwałość tej sytuacji. Świadczyła ona o zasadniczym spadku znaczenia południowo-

wschodnich rafinerii na rzecz zakładów powstałych w latach 60. i 70. XX wieku. Szczegółowe 

dane w zakresie rozmiarów przerobu ropy w trzech rafineriach oraz ich procentowego udziału 

w produkcji krajowej przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Przerób ropy naftowej w rafineriach południowo-wschodnich w latach 1956-1989 (w 

tonach)  

Rok Jedlicze Jasło Gorlice Razem Przerób 
ropy w 
kraju  

(w tys. t) 

Udział rafinerii 
południowo-wschodnich 
w przerobie krajowym 

(w%) 
1950 . 44 561 59 783 104 344 270 700 38,54 
1956 123 542 143 193 85 817 352 552 723 300 48,74 
1960 179 436 178 228 161 382 519 046 876 300 59,23 
1965 177 206 176 503 207 557 561 266 3 516 500 15,95 
1970 272 640 211 864 206 892 691 396 7 470 600 9,25 
1975 130 000 240 000 250 000 620 000 13 515 500 4,58 
1980 115 000 183 000 172 000 470 000 16 126 000 2,91 
1984 101 111 124 200 160 000 385 311 13 647 000 2,82 
1989 114 702 132 000 150 000* 396 702 15 238 000 2,60 

Źródła: APR-S, PPRNGLwG, Sygn. 544, Sprawozdania GUS z wyk. planu produkcji wg ilości i wartości za 1956 

rok, k. 35. Sygn. 748, Bilans roczny za 1960 rok, k. 4, 8. Sygn. 753, Bilans za 1965 rok, k. 111. Sygn. 760, Bilans 

roczny za 1970, k. 89. Sygn. 20, Sprawy finansowe i bilans za rok 1950. Zamknięcie bilansowe, k. 16. PPRNJwJ, 

sygn. 101, Bilans Rafinerii Nafty Jasło za 1956 r., k. 2, 6. Sygn. 110, Bilans Rafinerii Nafty Jasło za 1965 rok, 

[b.n.k]. sygn. 1047, Bilans Rafinerii Nafty Jasło za 1970 rok, k. 99. Sygn. 812, Ogólna charakterystyka rozwoju 

Rafinerii Nafty w Jaśle w latach 1960-1975, k. 28. Sygn. 956, Sprawozdanie z działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa za 1989 rok, k. 2. PPRNJEDwJED, sygn. 31, [Sprawozdania z działalności zakładu 1956], k. 1, 

4. Sygn. 493, Produkcja, zatrudnienie, wydajność pracy w latach 1945-1975 /zest. okresów 5-cioletnich/, k. 10, 

11, 29. Rocznik statystyczny przemysłu 1945-1965, Warszawa 1967, s. 556. Mały rocznik statystyczny 1958, 

Warszawa 1958, s. 23. Rocznik statystyczny przemysłu 1970, Warszawa 1970, s. 273, Rocznik statystyczny 1960, 

Warszawa 1960, s. 145, Rocznik statystyczny przemysłu 1975, Warszawa 1975, s. 253, Rocznik statystyczny 

przemysłu 1980, Warszawa 1980, s. 405, Rocznik statystyczny przemysłu 1985, Warszawa 1985, s. 314. Mały 

rocznik statystyczny 1990, Warszawa 1990, s. 160. 

*Dane szacunkowe. 

 



  
We wczesnych latach powojennych asortyment produkcji rafineryjnej w trzech 

rafineriach wyglądał skromnie i składał się z benzyny, nafty, oleju gazowego, oleju smarowego, 

parafiny, asfaltu, smarów stałych oraz półproduktów. Rafineria w Jaśle na początku lat 50. 

wytwarzała benzyny, naftę oświetleniową, olej napędowy, oleje: wrzecionowe, maszynowe 

lekkie, maszynowe średnie, silnikowe, cylindrowe, asfalt przemysłowy, parafinę, naftolen, 

koks naftowy. Od początku lat 60. jasielski zakład rozpoczął produkcję dodatków do olejów, 

benzyny aptecznej, parafiny plastycznej i dodatków uszlachetniających do olejów silnikowych. 

W następnej dekadzie rozpoczęto produkcję sadzy technicznej. W latach 80. produkowano 

następujące produkty: benzyny, paliwa, oleje, gaz propan butan, asfalty, smary i wazeliny, lepiki 

i zalewy, benzyny specjalne, dna do bębnów, kandelisę, sadze techniczne, detergenty, parafinę, 

woski oraz dodatki uszlachetniające (Pasterski 2022: 207-209). 

Rafineria w Jedliczu specjalizowała się początkowo w produkcji bębnów asfaltowych  

i olejów. W 1956 r. jedlicki zakład produkował benzyny, oleje, asfalty, masy kablowe, lepik, 

asfaltozę. W latach 60. i następnych dekadach wytwarzano wysokogatunkowe oleje, benzyny, 

nafty, asfalty, parafinę, półprodukty dla przemysłu farb i lakierów, smar naftowy (APR-S, 

PPRNJEDwJED, sygn. 493, Produkcja, zatrudnienie, wydajność pracy w latach 1945-1975 

/zest. okresów 5-cioletnich, k. 1.).  

Rafineria w Gorlicach wytwarzała gazolinę surową, benzyny, nafty, oleje, masę 

parafinową, wazeliny, smary, asfalty, masę izolacyjną „K”, mydła naftenowe, koks naftowy.  

W latach 60. i w późniejszych dekadach rozszerzono asortyment o wazelinę apteczną, mydła 

naftenowe, gacz parafinowy, rozpuszczalnik do past podłogowych i obuwniczych, paliwa 

lotnicze ATK oraz oleje żeglugowe Marinol (APR-S, PPRNGLwG, sygn. 548, Analiza  

z działalności rafinerii za 1958 rok, k. 15; Tamże, sygn. 299, Rys gospodarczy Rafinerii z lat: 

1887-1972, k. 2; sygn. 1205, Monografia branżowa przemysłu Rafinerii Nafty w Gliniku, k. 

87).  

 

Zakończenie 

 

Na funkcjonowanie przemysłu rafineryjnego w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-

1989 wpływ miały zarówno trudne uwarunkowania powojenne oraz przemiany ustrojowe, jak 

i szersze procesy rozwojowe gospodarki krajowej. Odbudowa ze zniszczeń szła w parze  

z przebudową dotychczasowego modelu funkcjonowania, dostosowanego do zasad gospodarki 



  
znacjonalizowanej i centralnie planowanej. Przedstawione uwagi pozwalają sformułować trzy 

zasadnicze wnioski. Po pierwsze, przemysł rafineryjny dawnego Zachodniego Zagłębia był  

w głównej mierze uzależniony od wydobycia ropy w kopalniach regionu. Dlatego spadek 

poziomu produkcji ropy w kopalniach wpływał bezpośrednio na działalność rafinerii,  

a dostawy z importu transportem kolejowym nie były ani wystarczające, ani efektywne 

ekonomicznie. Z tego względu w pierwszych dekadach powojennych znaczenie rafinerii 

południowo-wschodnich było jeszcze duże, a do 1964 r. trzy rafinerie podkarpackie oraz 

zakłady w Trzebini i Czechowicach-Dziedzicach zapewniały zdecydowaną większość krajowej 

produkcji naftowej. Po drugie, stosunkowo szybka odbudowa zakładów ze zniszczeń 

wojennych okazała się ważnym osiągnięciem, ale już wdrażanie procesów modernizacyjnych 

dostosowujących rafinerie do realiów nowoczesnego przemysłu petrochemicznego 

przekraczało możliwości organizacyjne, technologiczne i finansowe samych zakładów. 

Wprawdzie przeprowadzono w nich wiele ważnych inwestycji, to jednak nie były one w stanie 

zapewnić im rzeczywistego rozwoju. Po trzecie wreszcie, ostateczną marginalizację rafinerii  

w Jedliczu, Jaśle i Gorlicach przypieczętowało uruchomienie Mazowieckich Zakładów 

Rafineryjnych w Płocku oraz Gdańskich Zakładów Rafineryjnych. Ich znacznie wyższy 

poziom technologiczny, szeroki zakres działalności oraz lepsze położenie komunikacyjne 

(dostęp do rurociągów i transportu morskiego) doprowadziły do regresu starszych rafinerii 

południowo-wschodnich. W rezultacie nastąpił zdecydowany spadek ich procentowego udziału 

w krajowym przerobie ropy naftowej, a tym samym ich znaczenia w gospodarce państwa.  

I w takiej też marginalnej roli rafinerie południowo-wschodnie przetrwały do czasu 

transformacji ustrojowej. 
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