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Trzeci .rok działalności Centrali Zaopatrzenia Materiałowego
Przemysłu Węglowego jest okresem zasadniczych zmian organizacyj
nych. W okresie tym dojrzewa pogląd, że Centrala jest nie tylko
instytucją handlową, lecz również i przedłużeniem administracji
państwowej na odcinku gospodarki materiałowej. Centrala Zaopatrze
nia Materiałowego staje się instytucją wyposażoną w odpowiednie
uprawnienia, zostaje powołana do kontroli zapotrzebowań Zjednoczeń,
przeciwdziałania tworzeniu nadmiernych remanentów magazynowych,
marnotrawstwu materiałów, czuwania nad prawidłową gospodarką
w Zjednoczeniach i na kopalniach, jednym słowem do pilnowania
nad właściwym zaopatrzeniem przemysłu węglowego w materiały.
Rok 1947, pierwszy rok trzyletniego planu gospodarczego,
stawia przed Centralą wielkie zagadnienie należytego zaopatrze
nia przemysłu węglowego w materiały. Lata 1945 - 1946 nie były
jeszcze tym okresem, w ciągu którego możliwym było dostateczne
zaopatrzenie przemysłu węglowego w'urządzenia inwestycyjne i ma
teriały ruchowe. Zagadnienie to występuje z całą ostrością do-.

\

piero w 1947r. z jednej strony z uwagi na wzmożone wydobycie węg
la, a tym samym i zużycie materiałów, z drugiej zaś - w konse
kwencji wyczerpania remanentów poniemieckich.
Omówiona w niniejszym Sprawozdaniu działalność Centrali
Zaopatrzenia Materiałowego, jako instytucji, centralizującej
zakupy dla przemysłu węglowego, ilustruje ogrom .zadań, jakie
ciążyły w okresie sprawozdawczym na tym przedsiębiorstwie.
Do osiągnięcia tych zadań przyczynili się swą życzliwą
i owocną współpracą Przewodniczący i Członkowie Komitetu Admi
nistracyjnego naszej Centrali oraz Dyrektorzy Działów, Kierow
nicy Wydziałów i pracownicy, wypełniając sumiennie i rzetelnie
swoje obowiązki.
NACZELNY DYREKTOR
CZMPW
/-/ Inż,Fabrls Knrol
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WŁADZE

PRZEDSIĘBIORSTWA

SKŁAD KOMITETU ADMINISTRACYJNEGO
w dniu 1.I.1947r.
Przewodniczący; Inż.Michał Bajer
Dr.Inż.Józef Tuctiołka
Zastępca ;
Inż.Alfred Borowicz
Członkowie :
Inż.Roman Dykac z
Dr.Hugo Oroyecki
Jan Hernik
Inż.Kolbe Jerzy
Inż.Romuald Kurek
Inż.Jerzy Nowotny
Józef Sab as
Inż'.Jan Stefański
Inż.Wł.Żuławski

Z-ca NDT - CZPW

.

Nacz . Dyr. Gliwick.Z j.P. 77
Z-ca Dyr.Dz.Inw.i Zaop.CZPW
Nacz .Dyr.Rybn. Z j . PW.
Z-ca NDA - CZPW
Radca Dep.Imp.i Eksp.M.Z.i H.Z.
Dyr.Dz.Plan. - CZPW
ND Zjed.F.M. i Sp.G.
W-Dyr.Dep.PIan.Min.P.i H.
Czł.Zarządu CZZG
ND Chorz.Zjed.PW.
NDO - CZPW

w dniu 31.XII.1947r.
Przewodniczący: Inż.Michał Bajer
Zastępca :
Dr.Inż.Józef Tuchołka
Członkowie :
Inż.Alfred Borowicz
Inż.Roman Dykac z

Z-ca NDT - CZPW
ND Gliwick.Zjedn.PW
Z-ca Dyr.Dz.Inw.i Zaop.CZPW
Nacz.Dyr.Ryb n.Zjedn.PW

Dr.Hugo Groyecki
Jan Hornik

Z-ca NDA - CZPW -

Inż.Jerzy Kolbe

Dyr.Dz.Plan. - CZPW

Przew.Kom.Tecłin.Polsko-Szweflz .
w Sztokholmie
Inż.Szymon Herszderfer Dyr.Dz.Inw.i Zaop.CZPW

Inż.Romuald Kurek
Inż.Jerzy Nowotny

ND Zjedn.F.M.i Sp.G.
W-Dyr.Dep.Plan.Min.P.i H.

Mieczysław Piotrowicz NDA - CZPW
Józef Sabas
Inż.Jan Stefański

Czł.Zarsądu, GZZG
Dacz.Dyr.Chorz.Zj.PW.

DYREKCJA
Skład Dyrekcji w dniu l.I.1947r.
Inż.Jerzy Nawrot
Mgr.Kazimierz Gadomski

Naczelny Dyrektor

Mgr.Włodzimierz Frost

Z-ca Nacz.Dyrektora
Dyrektor Działu Handlowego

Roman Kuś
Bogdan Mrówczyński
Mgr.Romuald Staszewski
Dr.Stanisław Trojan
Inż.Władysław Zaborski
Mgr.Ignacy Dziadosz
Witold Sroczyński
Andrzej Stadnicki

Z-ca Nacz.Dyrektora

Dyrektor Działu Finansowego
Dyrektor Dz.Plan.-Statyst.
Dyrektor Działu Ogólnego
Dyrektor Działu Importowego
Z-ca Dyr.Dz.Plan.-Statyst.
Z-ca Dyr.Dz.Handlowego
Z-ca Dyr.Dz.Handlowego

Witold Machowski

Kierownik Biura Personalnego

Mgr.Józef Dziuńzyński

Główny Inspektor PW.

W składzie Dyrekcji zaszły w ciągu roku 1947 zmiany
w następstwie których, pod koniec okresu sprawozdawczego Kiero
wnictwo Centrali spoczywało w rękach następujących osób :
Inż. Kärol FahrIs

Naczelny Dyrektor

Mgr.Kazimierz Gadomski
Roman Kuś

Z-ca Nacz.Dyrektora
Dyrektor Działu Handlowego
Dyrektor Działu Finansowego

Bogdan Mrówczyński
Inż.Gustaw Różycki
Mgr.Romuald Staszewski

Dyrektor Dz.Zaopatrzenia Maszynowego
Dyrektor Dz.Plan.-Statyst.

Dr.Stanisław Trojan
Inż.Władysław Zaborski

Dyrektor Działu Ogólnego

Inż.Natan Jakub owic z

Z-ca Dyr.Dz.Zaop.Maszynowego
Z-ca Dyr.Dz.Ogólnego
Z-ca Dyr.Dz.Handlowego

Mgr.Józef Okłot
Witold Sroczyński
Jakub Stec
Andrzej Stadnicki
Zdzisław Szpineter
Witold Machowski
Mgr.Józef Dziurzyński

Dyrektor Działu Importowego

Z-ca Dyr.Dz.Planowania
Z-ca Dyr.Dz.Handlowego
Z-ca Dyr.Dz.Finansowego
Kierownik Biura Personalnego
Główny Inspektor PW.
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Spr-.rwy orggnizacyjne „
Wstępując w trzeci okres gospodarczy Centralą na podstawie
poczynionych uprzednio doświadczeń .uznała potrzebę pewnej -reorga
nizacji wewnętrznej, celem osiągnięcia dalszego usprawnienia
przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z zaopatrzeniem materia
łowym przemysłu węglowego. Zasadniczą zmianę w schemacie organi
zacyjnym wywołało zarządzenie CZPW Nr.84/47 z dnia 12 czerwca
1947r♦, na podstawie którego sprawy zaopatrzenia przemysłu wę
glowego w maszyny, sprzęt i urządzenia górnicze, prowadzone do
tychczas przez CZPW, zostały z dniem 1 stycznia 1946r. przekazane CZMPW.
Dla wykonania tych zadań w okresie sprawozdawczym podjęto
Prace nad zorganizowaniem Działa Zaopatrzenia Maszynowego. Po
kilkumiesięcznym okresie próbnym organizacja tego Działu .zo
stała ukończona i opiera się obecnie na zarządzeniu wewnętrz
nym Nr.50/47 z dnia 16 grudnia 1947r., w myśl którego Dział
Zaopatrzenia Maszynowego składa się z 5-ciu Wydziałów :
M-j - Wydział Ogólny,
M0 - Wydział Ewidencyjno-Sprawozdawczy,
M, - Wydział Techniczny,
- Wydział Porad Fachowych,
Mc - Wydział Lokaty i Realizacji Zamówień.
W Dziale PIanow ania agendy dawnych dwu Wydziałów: Normali
zacji i Gospodarki Materiałowej, jako wzajemnie uzupełniające
się,zostały zespolone w jednym Wydziale C-ospodarki Magazynowej,
roza opracowywaniem wskaźników i norm .zużycia materiałowego,
nowo utworzony Wydział objął ewidepcję ruchu materiałów w przed
siębiorstwach przemysłu węglowego, analizę stanów magazynowych
°naz ich kontrolę, aktualizowanie indeksu materiałowego, a po
nadto organizację planowania i zasad gospodarki materiałowej.
Zakres działania Wydziału Planowania znalazł w schemacie orga
nizacyjnym konkretniejsze określenie pod nazwą Wydział Planowa
nia Materiałów Ruchowych.
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Szeroki asortyment śrub i wyrobów z drutu, dostarczanych
przemysłowi węglowemu, wykazał potrzebę powołania pod tą nazwą
specjalnego Wydziału w Działo Handlowym. Dla odróżnienia zadań
wykonywanych w Dziale Planowania przez Wydział Gospodarki Maga
zynowej , istniejący w Dziale Handlowym Wydział Magazynowy okreś
lony został nazwą Wydział Magazynów Własnych.
Rozrost kontaktów zagranicznych dał podstawę w Dziale Im
portowym do przemiany Wydziału Ekspozytur Zagranicznych na jed
nostkę organizacyjną o ściśle sprecyzowanym zakresie działania
pod nazwą Wydział Zamówień Zagranicznych, który spełnia równie ż
zadania skreślonego w schemacie organizacyjnym, Wydziału Rzeczo
znawstwa. Agendy Wydziału Spedycji zostały ściślej określone
przez dodanie słowa " Zagranicznej".
W ciągu 1947r. Centrala rozszerzyła swoje obroty towarowe
przez współpracę z rynkiem austriackim, włoskim, Anglią oraz
Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Kanadą.
Godniejszą uwagi zmianę organizacyjną w Dziale Finansowym
wyraża podział kompetencji Wydziału Likwidacji Finansowej między
dwa odrębne Wydziały: Likwidacyjny i Planowania Finansowego.
Stworzenie samodzielnego Wydziału Planowania Finansowego jest
wyrazem należytej oceny ważności problemu równoległego i shar
monizowanego ze stanem każdorazowej zdolności finansowej plano
wania materiałowego. Prace dotychczasowych Wydziałów: Księgowoś
ci Głównej, Księgowości Finansowej oraz Księgowości Kosztów Na
kładów i Inwestycji przekazane zostały do łącznego traktowania
w Wydziale Księgowości Głównej.
Podyktowana względami oszczędnościowymi zmiana w Dziale
Ogólnym przejawia się w skreśleniu Wydziału Informacyjno-Pra
sowego i stworzenie odpowiednika na szczeblu referatu w Sekre
tariacie Głównym.
Właściwy obraz pracy, wykonanej, przez Centralę w roku spra
wozdawczym, przedstawią rzeczowo ujęte sprawozdania z działalności
poszczególnych Działów. Tu jednak zaznaczyć należy, że w 1947r.
do Centrali wpłynęło do załatwienia 167.090 pism, a w tym czasie
wysłano 191.989 pism.
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Planowanie

W okresie sprawo zdawczym, jak wspomniano na wstępie nin.
Sprawozdania, powzięto cały szereg decyzji, które zaważyły bez
pośrednio na roli jaką odgrywa CZMPW w przemyśle węglowym, a zatym wpłynęły również na zakres pracy związanej z planowaniem
potrzeb materiałowych dla. przemysłu węglowego. Przede wszytkim,
zgodnie z sugestiami Dep.Plan.M.P. i H., Centrala przestała być
instytucją czysto handlową, która ma za zadanie, w roli pośred
nika, dostarczać materiały, zamawiane przez jej odbiorców,tj.
Zjednoczenia i Centrale przemysłu węglowego,
Na podstawie zarządzenia Generalnej Dyrekcji CZPW z dnia

24 marca 1947r, Nr,40/47 przeprowadzono ścisły podział zakresu
działania i kompetencyj między Centralnym Zarządem Przemysłu
Węglowego a Centralą Zaopatrzenia. CZPW zachował w swoim bezpo
średnim zakresie działania gospodarkę materiałową, tj.ściśle mó
wiąc nadzór nad .zużyciem materiałów w zakładach przemysłu węglo
wego oraz sprawę ustalania, związanych z gospodarką materiałową,
wskaźników względnie norm ilościowego zużycia materiałów na jed
nostkę produkcji. Centrala Zaopatrzenia otrzymała do swej kompe
tencji całość gospodarki magazynowej, a zatym nadzór nad magazy
nami, ustalaniem norm magazynowych oraz ustalanie planów ilościo
wych dostaw materiałów dla poszczególnych Zjednoczeń i Central
przemysłu węglowego. Jednocześnie w tym zarządzeniu przyjęto zasadę, że wszystkie magazyny w przemyśle węglowym stanowią właści
wie zapas nie danych zakładów* które, administrują bezpośrednio
magazynami, ale są przeznaczone, w razie potrzeby-, dla całego
przemysłu węglowego, stąd wynika prawo dysponowania w formie tzw
przerzutów, przyznane CZMPW w ramach całego przemysłu węglowego.
Na podstawie tego podziału kompetencyj, Centrala Zaopa
trzenia straciła swój charakter instytucji czysto handlowej, pra
cującej na zlecenie, uzyskując jednocześnie charakter instytucji
prowadzącej i odpowiadającej za stan magazynów zarówno pod wzglę
dem organizacyjnym jak i ilościowym składowanych materiałów.
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W wynllcu przerzucenia na Centralę Zaopatrzenia zagadnień
gospodarki magazynowej, przeprowadzono pod tym kątem widzenia
podział prac między Działami Centrali. Dział Planowania, ustalający potrzeby materiałowe przemysłu, prowadzi jednocześnie nad
zór nad gospodarką magazynową, ewidencją i sprawozdawczością
i ustalaniem norm magazynowych, jak również akcją przerzutów
materiałów w wypadku zaistnienia nadmiarów względnie drastycz- nych braków przy możliwości ich pokrycia ze stanów innych zakła
dów, nie potrzebujących tych materiałów w danej chwili. Dział
Planowania prowadzi również statystykę realizacji zapotrzebowań,
centralizuje zatem wszystkie elementy niezbędne przy planowaniu,
stając się jednocześnie ośrodkiem dyspozycyjnym w Centrali dla
Działów Handlowego i Importowego, które zakup przeprowadzają
w oparciu o zrewidowane przez Dział Planowania potrzeby Zjedno
czeń.
Normy zapasów magazynowych zostały wypracowane dla wszyst
kich grup względnie materiałów, na które Centralny Zarząd opra
cował wskaźniki zużycią. Sprawa ścisłej ewidencji stanów magazy
nowych nie została definitywnie rozwiązana ze względów technicz
nych na .przestrzeni roku 1947. Nie mniej zarządzenie CZPW z dnia
31 marca 1947r., dotyczące kartoteki materiałowej, wprowadziło
w Przemyśle węglowym ścisłą i jednolitą ewidencję ilościową w/g
indeksu w zakładach przemysłu węglowego oraz ewidencję w Zjedno
czeniach lub Centralach dla podległych zakładów. Z tych danych
na podstawie raportów Centrala Zaopatrzenia, począwszy od inwen-.
tury na dziąń 30 listopada 1947r.^zaprowadziła u siebie central
ną kartotekę asortymentową materiąłów znajdujących się w prze
myśle węglowym w rozbiciu na poszczególne Zjednoczenia lub Cen
trale.
W oparciu o posiadane elementy planowania,

Centrala Zaopa

trzenia Materiałowego prowadziła opracowywanie kwartalnych pla
nów dostaw przyjętym już w IV-kwartale ub.roku systemem,poddając rewizji zgłoszone zapotrzebowania przy udziale administra
cyjnych i technicznych czynników Zjednoczeń oraz przedstawicieli

12

NDT i NDA - ĆZPW. Plany dostaw dostosowywano z jednej strony
do istotnych potrzeb zaopatrzenia ruchu i produkcji, z dru
giej strony do możliwości finansowych Zjednoczeń, w oparciu
0 koszty produkcji jalc i stany magazynowe.
wychodząc z założenia, że sprawne planowanie, oparte na
realnych przesłankach ilościowych jole i na zdrowych zasadach
planowania z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych do tego ele
mentów, tj.zużycia, norm zapasów magazynowych, zaległych za
mówień oraz stanów magazynowych uzależnione jest w pierwszym rzędzie od właściwego podejścia zakładów i Zjednoczeń, Centra
la Zaopatrzenia przeprowadziła jedno-dniowe konferencje instrakcyjne na terenie wszystkich Zjednoczeń z udziałem pra
cowników, związanych z zagadnieniami gospodarki materiałowej
1 planowania materiałowego. Mą tych konferencjach wprowadzono
zainteresowanych pracowników Zjednoczeń w ogólną sytuację go
spodarczą kraju w dziedzinie materiałowej, podano do wiadomoś
ci system zaopatrzenia stosowany w państwie, a wynikający z przyjętej zasady gospodarki planowej oraz przepracowano sposób
bezpośredniego opracowywania zapotrzebowań materiałowych na po
szczególne okresy planowania. W wyniku szerokiej dyskusji i właś
ciwej argumentacji or z wyjaśnienia zagadnień ogólnych, uzyska
no w przemyśle węglowym zmianę nastawienia czynników, związa
nych bezpośrednio z zużyciem materiałów do zagadnień zapasów
magazynowych pod względem ilościowym. Należy stwierdzić, że Zjed
noczenia i zakłady, a zwłaszcza czynniki techniczne wychodząc .
z ciążącej na nich odpowiedzialności za wykonanie planu produk
cji, dążyły do posiadania pełnego zabezpieczeni', ruchu dostawa
mi materiałowymi, co jest zupełnie słuszne i zdrowe, jednak ne
gatywnie ustosunkowywały się do jakiejkolwiek racjonalizacji
i sharmonizowania zapasów z faktycznym bezpieczeństwem ruchu.
Po przeprowadzeniu w/w konferencyj, sytuacja korzystnie
się zmieniła, powstała ł twość dokonywania przerzutów z zakła
dów na inny w aktualnym czasie potrzebującym materiałów, jak
również w zapasach m .gazynowych wymogi czynników ruchu zaczęły
się ograniczać do istotnie i realnie potrzebnych ilości.
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Całość zagadnienia racjonalnego planowania w podstawowych
tezach została ujęta w specjalnej instrukcji polustracyjnej, wy
danej w dniu 6 wrześnią 1947r., która wskazała Zjednoczeniom
metodę właściwego postępowania przy określaniu potrzeb materia
łowych na okresy planowania.
\'I oparciu o wyżej cytowane metody, przepracowano w roku
1947 plan roczny zaopatrzenia na rok 1948, obejmujący zarówno
grupy reglamentowane.jak i podstawowe grupy materiałów nie regla
mentowanych. Porównanie rocznego planu potrzeb materiałowych na
rok 1948 było podstawą do zgłoszenia planu importu tych mate
riałów, których produkcja krajowa jest niedostateczna względnie
brak jej zupełnie. Plany te aczkolwiek bezspornie będą jeszcze
odbiegały od realnego zużycia, będą jednak stanowiły podstawę
w roku 1948 do opracowywania planów na poszczególne okresy.
Zycie pokaże, o ile będą realne, obserwacja i analiza porównaw
cza pozwolą w roku następnym poprawić te czynniki, które wpłynęły
na ewentualne niedociągnięcia poszczególnych planów.
Prace przeprowadzone w roku 1947 trzeba przyznać, były
pracami wstępnymi w dziedzinie planowania. Dały nam one podsta
wowe metody postępowania przy opracowaniu planów zaopatrzenia,
jak również dały nam niezbędne do planowania elementy. JüTie mniej
jednak uniemożliwiały jeszcze stosowanie daleko posuniętej preoyzji ,w planowaniu, nią zbędnej zarowno z uwagi'na
bezpieczeń
stwo ruchu, jak również właściwe i racjonalne gospodarowanie
materiałami z uwagi na zbędne zamrażanie materiałów, jak też
i środków finansowych. Stanowią one jednak fundament, na podsta
wie którego będzie można prowadzić przyszłe, bardziej ścisłe,
prace metodyczne, które winny doprowadzić planowanie zaopatrze
nia w•przemyśle węglowym do pewnego zmechanizowania, gwarantu
jącego realne opracowanie potrzeb zarówno pod kątem zabezpie
czenia ruchu, jak i magazynowania właściwych ilości materiałów.
Dla rozpracowania zagadnień, związanych z planowaniem
potrzeb materiałowych oraz gospodarką magazynową, została po
wołana przez Generalną Dyrekcję CZPW przy Centrali Zaopatrze
nia Komisja Metodyki Planowania Materiałowego z udziałem przed
stawicieli Zjednoczeń, biorących udział w bezpośrednim rozwią
zywaniu problemów gospodarki materiałowej. Komisja otrzymała

,
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za zadanie opracowanie ścisłej i jednolitej dla całego prze
mysłu węglowego instrukcji planowania potrzeb materiałowych,
zagadnień organizacyjnych komórek, związanych z planowaniem
i gospodarką magazynową, wytycznych do obsady personalnej poszszczególnych komórek,, obiegu zapotrzebowań w poszczególnych jed
nostkach przemysłu węglowego oraz właściwej sprawozdawczości,
Komisja rozpoczęła swe prace z dniem 1 grudnia 1947r.
i wyników jej działalności należy oczekiwać w roku 1948.W roku
tym, przemysł węglowy winien rozwiązać całkowicie zagadnienia
związane z metodyką planowania jak i zagadnieniami organizacyj
nymi,. stojącymi w bezpośrednim związku z zagadnieniami planowa
nia.

Rozpatrując ogólnie sta^ zaopatrzenia w roku sprawozdaw
czym należy stwierdzić, że jest to pierwszy rok, który daje
faktyczny obraz potrzeb przemysłu węglowego w dziedzinie zaopa
trzenia materiałowego. ’ ;7 okresie tym odpada dominujący udział
remanentów poniemieckich 'w faktycznym zużyciu naszego przemysłu,
występuję znaczny wzrost zapotrzebowań a również i dostaw.
Rok 1947, pierwszy rok ^-letniego planu gospodarczego, daje znacz
ne tempo zwiększania produkcji krajowej we wszystkich dziedzinach
gospodarki narodowej, co w konsekwencji wpływa dodatnio, mimo
notowanych trudności, na rozwiązanie problemów zaopatrzenia.
Również nawiązanie stosunków handlowych z zagranicą, daje
możliwość poprawy zaopatrzenia w artykułach w kraju nie pro
dukowanych względnie produkowanych w niedostatecznej ilości.
Przeprowadzona poniżej analiza zapotrzebowań poszczegól
nych grup materiałowych daje dokładny obraz stanu zaopatrzenia,
który mimo braków pozwolił przemysłowi węglowemu wykonać jego
plan produkcyjny z nadwyżką, nie powodując znaczniejszych za
burzeń w ruchu.

V

Żelazo

====================;=?=:=:=========*==============:===:=======-,-------------------- ---------- -------Jedn*

Dostawy na zam.194.6rk Zaootrzeb.i Dostawy na zam.!947r. }
tonaż
, wartość
wilób§^ I
ilość
j wartość

4=

Żelazo prętowa

kg

lO.66l.938!

7.929.125 I 62.577.547

1

Ogółem dostawy w 1947 r
ilość

wartoś ć
==r :===========

8.821.286 i 77.258.47i

16.750.409

139.636.018 s157,1

1.840.652

1

"

fasonowe

2.67O.951! i7.l88.798

-5.8ll.4il! 2.714.767 ' 25.297.988

6.482.342

42.486.786 !170,-

1.096.644

"

kształtową

6.O26.7175 42.711.544

7.199.082! 6.345.358 ' 57.602.321

12.372.055

100.313.865 ! 171,8

853.744

"

taśmowe

1.858.453

391.580

4.849.421 ! 108,7

248.547

"

289.955'

1

I

Z

360.172

2.990.968

111.625 i

i

t

I

1

bednarka
zimno-walc|.

12.250;

255.015

48.418}

25.1891

538.788

37.439

"

uniwersalne

975.514»

9.565.407

1.703.578

różne
J
(stropnic.})

728.264;
1

8.445.090

"

1.989.785*
i

832.849* 33.710.045

1.218.739

1

585.890;

•
Razem żelazo {:

5.182.718

1

I 18.290.180{140.067.995

947.677;

1

1

25.018.483}19.579.318 {204.711.156
38.956.142
==========—=========—======:==:=:==&=

791.801 i

77,3

23.229

17.808.497 I 85,6
I
I
38.892.765 1128,6

1.261.521

344.779.151 J155,7

5.439.165

•

114.828

Vjr

Blacha

1
j

-Blacha cienka
”

średnia

"

gruba

"

żeberkowa

1
i!i
i

Jedn

T

kg.

■ 1«^ — —'

stalowa
biała .

2.141.308

-

i1

1
1
148.745 11
1
i
1
162.715 11
1
468.253.

do wózków kop.*
do nRkr.konsti}.

i

ocynkowana
1

========%=====

' * ' * ' ■ | — — — — — ——--- - —----------W— —----—------- --— — ——-— —-------

] w
ilość

f Dostawy na
| ilość

+

29.962.881j 1.270.890}

i
423.914 1
■
1
1
1
116.338
!
1
307.625

" ocynkowana

\

I

5.419.446

i

Razem blacha

—— ■■■■ ■ I

Dostawy na zam.lQ4.6r.
ilość
! wartość

3.313.635

falista czarna

prądnic owa

—— ■

kg. | 12.701.979

j-------- -i-

i
4.036.6431
1
1
2.897.727 i

394.246',
|
34.633?
189.101?

91.746 }
|
6.275 S
|
156.387 'i

8.086.852 j 1.015.899?
1
1
7.817}
1
3.899.582?
903.495?
ł
16.150?
2.846.285 J
170.012?

500.216 i

' 741.8601

403.116 }

8.949.987]

2.040 ?

.091.026}I
149.282 i

6.275

.378.509;

272.725

i

131.632!

101.410 ?
5.590j
138.043 'i

,
i.Pozostało da
Ogółem dostawy w r«1947 wykon.
. .
.. i
jSlErnu realizacji
ilość
j wartość
_1
1
i
1
888.005 J 44.155.366
524.193 ;
1 227,2j
1
1
406.218 j
555.254 { 50.331.205
1 276,3}
543.236 {lO5.723.i93. 11 154,6 | 1.341.126 j
1
515.660 { 5.127.669
302.500 }
1 130,7j

i 7.276.236
1
998.841 I 15.332.690
2.040

250.155 1
96.1481

149.282

5.590

131.632
5.576.857
96.148

i
1
1
1
1
1
1
i
1
!
i
■

1
1

18,lj
144,2j

28.360 |
32.714

i

98,3 i

524.683 {

26,-|.

5.777 {

27,6 i

802.085

!
i
10.560 !
1
31,969 1

54,6}
i
1 176,9j
300.758 !
6.632.274
1
1
871.369 ! 17.971.624 ,1 117Lli.
338,744 j
1
i
1
1 160,2} 4.348.929 i
209.908 j258.504.i78
=1
======== i

H

Rury

Jedn.

Dostawy na zam.1946
ilość

J===ii

wartość .

Zapotrzeb,
w 1947r.

Dostawy na zam.1947

1.117.810j 34.636.547 jl.373.670j4i.283.338

ilość

j wartoćś

lOgółem dostawy w 1947 wyk o
i __
■I
wartość
fil ość

i

Pozostało:
do realizj

i

kg.

257.860

6.646.791

1.216.491

u

193.945;

6.780.853

39.327

24.329;

1.414.923 j

kotłowe i do spr.pow.do 2

n

411.955;

25.941.042

541.141

157.-804 }

"

gazowe od 2-61/2"

«

188.675}

5.470.580

138.862

102.137 j

"

kotłowe od 2—6 l/2"

1.493.54lj

55.722.494

2.002.645

759.130} 27.661.884 j2.252.671 j83.384.378

"

do spręż.pow.od 2-6 l/2"

I.871.131!

65.617.981

2.555.658

1.034.644 ! 40.978.090 12.905.775 {to6.596.071

fL.243.515 '
I
fL.521.014

"

kotłowe do spr.pow.podsadŁ."

9.144.659

6.343.356',347.782.054 {11667.501 {577216.583

J2.801.503

"

wiertnicze

5.324.145' 229.434.529
I
5.583,888
99.975!

"

spawane

187.510'
1

7.844.168

"

kielichowe

196.129!

8.118.273

"

sżytkoskrętne

Rury gazowe zgrzewane do 2"
n
11

"

te z szwu do 2"

I

Akcesoria do rur

szt.

86I.365
1.026.483

1
1
1

j

98.681

218.274; 8.195.756

I

14.993

9.596.275 j

569.759 |33.537.317

j

383.337

2.925.876 ;

290.812 j 8.396.256

I

1

1

1

248.550! 14.297.526I

1

1

1

36.725^

1

348.525|19.801.414

!

612.815

,

542.252

-I-i

1

I96.129! 8.118.273

1i
1
1

! 317.186

1
1
404.231! 21.861.320 !
I
I

1
671.741 {29.705.488
ł
1

397.517; lo. 130.. 666

554,964

237.778 1 28.594.186 I

655.295I46.724.852
I

12.115! 27.O5O.599

8.762

5.062 j i7.OlO.9GO [

17.177 {44.041.387

j

3.700

—-------- (_

Razem

kg.

szt.

10.622.3031433.291.045 »3„001,795
12.115} 27.030.399 L___ 0/762

10.509.769{529.748.601{21132.152965.039.726 j.l6,Cj 7.572.026
5.062» 17.11:'. 988 I
17.177 {44.04i.587 !_____ '______3^700

===t===

==ssr a aes ns ss a=sca a=

sss= Ä=r srsssssssr s==r-arasssas:=Ä=*

Jedn.j Dostawy na sam.l946r»j Zapotrz.
i w 1947 r
{ ilodd
J wartodd

{ Dostawy na z am.1947 r.

i

4==
I

i

—4*
if

war tod <5

il odd

4=
I

T{ Ogółom
ilodd

1

II

I S zyny kopalniane
kg. I7.Ö4S.259} 66.552.204 I i4.9O3.472 'l2.942.20d i24.23O.4i9
#
"
kolejowe
{4.807.756! 34.896.446 119.354.85? 119.114.699i‘192.915.235
j Łubki do szyn kopalj “
661.192* 6.700.612 !
971.166 I
428.131!
5.147.116
412.920 ! ' 311.487' 3.909.538
"
"
8
kole j J "
! 222.050! 2.517.703 !
i Podkładki do szyn kop."
! 161.360 i 1.707.930 j
464.665 i
311.85lj
4.438.334
# normal»
r."| 459.178} 5.200.041 1 1.605.554 J 1.523.030; 21.199.669
notorow.
Razem :

20.788.459
23.922.455
1.089.323
533.537
473,211

I

Rozjazdy wąskotorowe} kg.I
*
szerokotor.} szt j
I Różne akcesoria kol,

{ Obrotnice kole J owe j
iI Krzyżownioe
J Zwrotnice wąskotor. !
kolejowe

szt{
kg. j

20.800 J

903.303 {

187 {
24.300{

6.619.092 {
1.621.971

U

szt
-

:

i

i
specjalne i kg
j Iglice do toru wąako»
Łtorow. sat,
i kg.
i
.
.
normal
st or}.

i
i
ii

•
i

f
i

842.395
154
209.946 ii
106.870 i*
220
34
314
34
10) i
20.000)}
141) j
15.090)1

Sw
i
!
==±r=========
= ===
I
1

! 190.782.623
'227.809.68l
! 11.847.728
j
6.427.371
1
6.226.264

,139,4
!123,7
112,1
'129,2
| 101,8

11,961.272
I
220.166
!
543.035
:
101.433
j
152.814

J

I

5

t“

106.870|
42}
2 kupi.

220
104.223

834.395

-121

49,6 j

210.724
67.441

42 }
2 kmpl.j

210.724 !
67.441 j

19,- !
5,8

ii

H

CD

130.523

4.614.163 j

1.422.331 j

1

0,9 i

18.101.10Ö }142,8 j

j

*•

82.524

j3.O6l.246
==sj=J==========

2,992.22,2

1

i
1

26.407.710 ; 123,4 i

T
1.605.803 1i

28.800

To!

"

1

48.789.i93 {469.501.377 j

8.000}
702.500
33} 11.482.016
79.423!

:

war toć 6
i
p==:

1.982.200 }

| kg. 14.157.795 jli7.663.Cl6 ;37.692.644 | 34.631.393}351.838.36!

==t=s=xi==;4=srs=s==s==dk=s=3=r=5S3=a:=:===is5K:=======: =======:
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dostawy w 1947r.j wykon«? Pozostaje
1 planu ido realis.

:=s====s=as=rs==:

!

j

•»

I

«•

32
314
24

1.422.331 j 29,1
-

178

!

10)
20.000)

{

1

141)
&5.C90'

- «.

ti
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Stal

f==

Jedn.

Dostawy na zam.l946r.

Zapotrzel. * Dostawy na zam, 1947r.'

W I* • 1947
ilość
wart oś ć
========== ==========&:

-

4ilość
1 ZV--. /.

Ii

Ogółem dostawy w 1947$
^[ 4 1ilość
/»r> X
^ «»O
m! a/. .<
wartość

wartośćX

=1= = ========= =fc= == ====

II

wyk.

$1lnu

Pozostaje!
do realia.
740.973

li

Stal poniżej 60 kg/mm

kg

2.852.007

46.258.879

i
I
1.752.761 j 1.011.786 j 15.656.202 j3.663.795 | 6l.895.C8l

220,4 j

*

pow.60/kg/mm

n

1.926.824

42.773.755

I.876.3O6 j

140,9 j1.159.148

"

dwidrowa

13.185

390.551

175.560 j

132.612; 3.632.158 j

145.997 j

4.222.509

63,1 j

42.748

"

sprężynowa i reso:

85.216

2.431.571

224.019 j

86.713 i 3.352.263 j

173.929 \

5.763.654

77,6 5

135.306

"

stopowa

a

97.416

16.499.029

364.190;

IC7.986 j 9.515.991 j

205.404 j 25.015.020

55,4 j

276.202

kg.

4.974.646

llO.353.585

2

Razem stal:

I

}

========== =p=========z==:=z= =

717.156 j 24.Oil.267 j2.643.982 j 66.765.022

i

11

4.412.636 i 2.056.459 { 56.567.901 i 7.033.107 il68.7Cl.400

159,3 12.554.377

=================
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Obudowa i wyroby z żelaza.

:f---I Jedn
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============
Łuki

tieiTzmann
°I?Ä
aKkas“niä.
i

szt.
Częćci do łuków
Stemple rozciągali^ It
Częuoi do stempli { ff
ft
Stropnice
Łuki obud.chodników
"Moll"
1
i.

i
i
Dostawy na zam.l946r. { Zapotrzeb,{
ilość

j

wartość

j w xy4'r*

j

-

1

-

1

6.342 ;

1

Rury żeliwne
Czeöci do rur
ze 1lwnycn

kg
szt.

70.351 I
929
1

4- 1C. 167 mb
1.971.036 j 2.303.878 !

449.222 ]
1

28.040 !
1

= === ========= =

1 ,
Dostawy na zam,1947r# { Ogółem dostawy w 1947r,/ wyk.
ülßnu
ilość
i wartość
1 ilość
wartość i 1

r
i
:
23.123 komp
j
1
3.035.594 { 43.913.928» 9.927.149 J 6.475.226
273.140 1 13.815.077 i
159.292
I68.464 J
47.640 ;
3.174
43.737 ! 155.804.220;
466.292 '
203.013
78.564 ; 18.960.706;
108,458 ;
23.592
20.853 ; 26.478.232;
1
I
1

3.148.742 ! 93.776.845 ! 5.667.286.I
372.854 j14.567.656 s 1.417.073 i

Rynny potrząsalne
Lutnie powietrzne

1

446

1
1
i1
i1
J 96.906.325;
l 7.875.210;
j13.414.212;
; 52.920.976j
{20,664.270;
1
i

5.327.080!

1
1
2.292.273 !69.566.60G1
693.964 128.313.238}
1
1

1
1j

10.310.820 j 140.820.253{
. 432.432 { 2i.69o.2871
46.911 j 169.218.432;
281.577 ! 71.681.682;
44.445 { 49.142.502}
1
446 5

1
5.327.080}

1
11

I Pozostało J
,
. ,
1 do realiz.,
1
!
11
1
1
1
1
103,8} 3.451.923 }
256,6}
9.172 ;
98,4}
44.466 }
60,3;
263.279 }
40,9}
84.666 {
1
1
7,-i

1

1

5.441.015 J 165.343.453!
1.066.818 j 42.881.094!

96,-} 3.375.C13 !

1

1

75,2,'

1
1

183.149 ! 5.152.100j

5.896 i

723.909 !

1

10.167 mb

253.500 i

7.123.146 j

11,-j

2.120.729 j

26,3}

21.593 }

6.447 i

1.625.196j

7.376 j

2.074.410!

1

1

1

1

J
-
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Wyroby hutnicze. - Na ogół biorąc wykonanie planu zaopatrzenia
w wyroby hutnicze zostało osiągnięte w old 2o 140 jo i tylko
pewne asortymenty,, stanowiące "wąski przełyk" w produkcji hut
nictwa nie osiągnęły potrzebnego poziomu. Dq_ tych należą bednar
ka zimnowalcowana, uniwersale, blacha falista, blacha o specjal
nych wymiarach do nakrywania konstrukcji transporterowej, rury
wiertnicze, pewne gatunki stali, akcesoria do szyn kolejowych,
rozjazdy i zwrotnice wąskotorowe. Część tych materiałów, jak bed
narka uniwersale, blachy do nakrywania kontrakcji transportero
wej oraz pewne gatunki stali potrzebne do produkcji Zjedn.Fabryk
Maszyn i Sprzętu Górniczego miały bezpośredni wpływ na przebieg
produkcji tegoż Zjednoczenia i brak tych materiałów mógł do
prowadzić do opóźnienia terminów wykończenia zamówień,
wT przebiegu prac zaopatrzenia w wyroby hutnicze stwierdzo
no brak określenia bodaj przybliżonego terminu wykonania przyję
tego zamówienia, co przekreśla z góry wszelkie wysiłki w kierun
ku racjonalnego zaplanowania zaopatrzenia. Ten brak spowodował
w znacznej mierze powstanie nadmiarów magazynowych w tych materia'
łach, które nie stanowią wąskiego przełyku w hutnictwie. Rozjaz
dy i zwrotnice wąskotorowe nie zostały dostarczone. Powód tkwi
w zbyt małym tonażu, który dla większych zakładów sektora pań
stwowego nie przedstawia zainteresowania. Dowodem rażącej różnicy
jest dostawa rozjazdów szerokotorowych, która wynosi 142,8 jo
zapotrzebowania. Zwrotnice specjalne oraz iglice do zwrotnic
nie zostały również dostarczone, ponieważ cała produkcja była
przeznaczone dla Min.Komunikacji. Stal świdrowa - produkcja za
początkowana w roku 1947, terminy dostaw 6-8 mieś.zaś produkcja
Stali sprężynowej i stopowej niewystarczająca - przydziały nie
Podrywają zapotrzebowań, stąd narastanie portfelu niewykonanych
zamówień.
0]3udowa kopalniana. - Łuki T-H oraz części do nich osiągnęły
zadowalające wyniki zaopatrzenia, natomiast łuki typu "Moll"
wykazują poważne braki, zaległości równają się prawie rocznemu
zużyciu. -i,uki te nie są produkowane przez hutnictwo, do ich

22
wyrobu używa się starych szyn używanych,, których przemysł wę
glowy odczuwa brak. Znaczne niedociągnięcia wykazują również
stropnice, które dopiero w 1947 roku były dostarczane w posta
ci gotowej, podczas gdy w roku 1946 jako materiał zastępczy by
ły dostarczane szyny używane.
Rynny potrząsalne osiągnęły stopień nasycenia, zaległości
w portfelu niewykonanych zamówień odpowiadają cykliczności dostaw.
Lutnie powietrzne. - Dostaw lutni pod koniec roku 1947 podjął
się również przemysł hutniczy, co pozwoliło w znacznej mierze
zmniejszyć zaległości, które w tej chwili odpowiadają półroczne
mu zapotrzebowaniu i cykliczności dostaw.
Porównanie dostaw metali nieżelaznych
w 1946 i 1947 roku.

Nazwa materiału
Miedź
Mosiądz
Brąz
Aluminium
Ołów
Cynk
Cyna
Antymon
Metal biały
Lut kadmowy

|
!
!
!
!
11
i

i

Jedn . i
|
kg.
11
11
tt
Ił
11
11
?1
if
tt

i
i

1946

1 29.200
; 128.900
) 46.400
| 30.900
| 463.000
| 49.000
:
500
800
1
1|1

jWzrost w stos
do 1946r.

1947
|
'
!
|
i
|
|
!
!
:
ii
|

99.620
173.122
192.374
37.296
116.246
457.091
15.500
2.974
55.954
2.000

1
!

341
133
414
120

:
:
:
1
l
1
11

98,6
32
594 .
6.987

Z e s t a w i e n i e
porównawcze potrzeb, przydziałów z dostaw metali
nieżelaznych w roku 1947.
= ==

Nazwa mat;

Znpotrz;

Przydział

i I Dostawy
zap,

~|rr = = = = = =: — = =: =

Miedź
Mosiądz
Brąz
Aluminium
Ołów
Cynk
Cyna
Antymon
Metal biały
lut kadmowy

ton
II
?l
II
It
II
II
II
II
II

282,5
411,9
419,8
78,5
83,7

516,1
37,3
3,5
87,0
2,0

= =z = = =$=n = z= = =:=|

=

co stanowi j
v°
I
m±-. przydz.!
: ™ ——
—

^3,2
100,1
105.0
25,7
155.0
765.0
16,1
3.0
55,0
2.0

32
24
25
30
(185
P-48
! 42
85
I 63
P-00

99.620; 35,2
'172.122 J 41,7
p-92.374' 45,8
| 37.296 | 47,5
|116.246 }138,8
1457.091 ! 88,5
! 15.500! 41,2.9741 84,9
' 55.954 i 64,j 2.000 |100,i

107
170
183
157
75
60
96
99
101
100

—

23

—

Zaopatrzenie przemysłu węglowego w materiały nieżelazne
napotykało w 1947r. na szczególne trudności, wynikające tak z na
tury gospodarczej Polski (brak podstawowych surowców miedzi
i cyny i konieczności importu), półfabrykaty, rury, pręty i druty .
Brak surowca i ograniczona przepustowość walcowni były
podstawą do powołania przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
(Dep.Planowania) Komisji Gospodarki Metalami Nieżelaznymi przy
Zjednoczeniu P.M.N., której zadaniem jest :
a/ opracowanie, opiniowanie i przedstawienie C.U.P.
projektów .kontyngentów metali nieżelaznych dla po
szczególnych Ministerstw wzgl.Centralnych Zarządów,
b/ rozpatrywanie poszczególnych ,zamówień w ramach przy
znanego kontyngentu pod względem ważności potrzeb
i racjonalnej gospodarki metalami,
c/ rozpatrywanie i przydzielanie dodatkowych kontyngen- tów metali nieżelaznych.
Komisja Gospodarki Metali Nieżelaznych rozpoczęła swoją działal
ność z końcem I kwartału 1947r. Wykonanie zgłoszonych zapotrze
bowań na metale nieżelazne zostaje wstrzymana w ZPMN, aż do
nadesłania umotywowań, tak, że do końca 1947r. ZPMN przesyła
na zakłady produkcyjne zapotrzebowania na II .1 częściowo III
kwartał 47r. Równocześnie zostają .w Zjednoczeniu PMN opracowane
projekty kontyngentów na metale, które zatwierdzone przez CUP
postawiły przemysł węglowy w trudnej sytuacji zaopatrzenia Zjed
noczeń w metale w ramach niskiego kontyngentu.
■ Konsekwencją zbyt małego kontyngentu metali nieżelaznych
jest stan niewykonanych zamówień z 1947r,
\

7/ celu zlikwidowania zbyt dużych niedoborów planuje się
podanie do'importu~na rok 1948 około 150 ton rur mosiężnych,
gdyż zdolność produkcyjna zakładów krajowych pokrywa zaledwie
w 30 io potrzeby.

Wyroby

==============:= = :===
Jedrj. Dostawy na zam.l946r
ilość i
wartość
===== ======= = ====
kg.
it

!
I

Śruty
Nity

i
{

do drzewa i me taj.

|

Zapotrzeb. Dostawy na zam,1947r
na r.1947
ilość
! wartość
=====i|:=========:
========== ======

154.921? 10.789.473 j

i
i

i

{
j kg.j

ii

I ?oSMj'az8lltiaeo! kgj

I

| Łańcuchy

{
I Siatka druciana

j
j

«

! wartość

4.827.072 1218.106.376
795.636j 26.221.195

219.530

135.677 j 18.906.052

290.598 j 29.6QX.525

----------

1
------------- ►----------------——

wykon.

&T*

j

Pozostało
do realizuj
==========^
1 210.552

I

IÖO.896

j

.

83.903 j

1

•r
5.913.556 I274.025.596

2.806.444 «157.282.962

138,1

;

ll.475.35i

1
2.314.405{204.407.854 { 2.921.813 { 1.341.009 [138.152.493 | 4.155.494‘342.560.347

I

i

650.47=! 19.994.607

! spawania^ d°
J szti. 2.724.426} 14.677.162
i
I
i
| Drut do spawania! kgj
35*653j 1.551.298
I

ilość

I
2.267.216 '122.634.757
363.551 j 15.740.153

i

"

| Gwoździe i szyniaki." |

Ogółem dostawy w 1_947^J

3.497.766
564.447

5.107.1121116.742.634 I 4.231.795
= = = ==& =
==== = = j::

Razem mat .śrub.

Liny stalowe
wszelk.rodzaju

= ============= —=======:: = = =

2.539.056! 95.472.119
412.335I lO.48l.O42

•

z żelaza

1.156.615I 34.963.910

t

I.23C.806
4 9-949 kg
10.796.424

338.366
3.755.655

i

l

i

i
1
720.235 V 24.106.626 { 1.370.715 { 44.lOl.235

142,2

jl.580.804

'
1
111,2 I
1
import 11

j

N>
-P-

96,9

i
1
1
1
{3.057.204 i

4.590.996

28,2

j

275.664

!

3.293.501 !115.665.402 ! 4.450.196 }l50.629.312

110,4

!

462.074

!

7.150 mb I
! 15,640
361.320kg* 25.092.681J093.345 kg! 62.122.511

107,3

1
{
'
j

460.061

7.314.020 } 45.006.250 j^o.4%5.200, ^2.3^0.359

1
62.702

1
3.039.690 I

1

95.755{

1

510.571

«

" j 12.490 mi
|T
532.025j 36.229.O3O
I 2I
6 sztp j
j m {199.106 m 1 14.051*214 »

180 mb
O3O.I8I k*
J a
:
945
szt
610.021

96 szt I
!
100 sztl
255.585 1 10.594.436 j 452.491 } 33.445.650

1

»

74,1

1
1

j

i
356.636 !
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Materiał śrubowy i gwoździe.- Wykazane w zestawieniu wysokie prze*kroczenie planu dostaw wynoszące 138,1 $ nie odpowiada istot
nym po.trzębom PW z następujących powodów :
1/ większość, bo 52,6 $ dostaw w roku 1947, odnosi się do zamó
wień z roku 1945-46,
2/ wykonane dostawy obejmują asortyment śrubowy dający wielki
tonaż, ponieważ Centrala dystrybucyjna nie przyjmuje zamó
wień na asortymenty o małych wymiarach i małych ilościach,
3/ w dostawach tych mieści się również i materiał otrzymany.
z remanentów fabrycznych, traktowany jako materiał zastępczy,
niejednokrotnie brany z konieczności.
Przydział materiału śrubowego na rok 1947 wynosił: śrub 3.130 t.,
nitów 725 t.,wkrętek do drzewa i metali 28 t. Przydział nitównie

, został wykorzystany, przydział śrub wynosił 88 $ zapo

trzebowania, zaś przydział wkrętek zaledwie 12,8 $ zapotrzebo
wania rocznego, przydział był niewystarczający, dlatego też
i portfel zamówień niewykonanych wynosi na 31.12.47r.- 83.903 kg
tj.przydział 3 lat.
Liny stalowe,- Wysokie przekroczenie planu zaopatrzenia wynoszą
ce 142,2 °?o rozkłada się na pokrycie zaległości z roku 1946 prze
de wszystkim - dostawy na te zaległości wynoszą 2.814 t. i zużywają 98,6

pełnego rocznego przydziału na 1947r. Niewykonane

zaległości z roku 1947 wynoszące 1,580 ton obciąża,

przydziały

r.1948. Zalęgłość ta zawiera część lin oddanych do importu
(około 352 t.) z Czechosłowacji. Należy tu również wziąć pod
uwagę fakt, że okres produkcji liny szybowej wynosi .od 8-12
miesięcy, zatym portfel zamówień, który znajduje się w ZjednJ’olsk.
Fabr.Drutu,Gwoździ i Wyrobów z Drutu,

jest zjawiskiem zupełnie

normalnym i koniecznym z uwagi na wyprzedzenie

w czasie,

jakie

należy zastosować przy tego rodzaju zamówieniach.
Porównanie przydziałów lin, wynoszące w roku 1946-1995 t.,
w roku 1947 - 2851 t. przy dostawach w roku 1946 - 2120 t.,
w roku 1947 - 4155 t., świadczą o poważnym wysiłku, dokonanym
dla opanowania tego tak ważnego dla PW.zagadnienia.

- 26 Elektrody i druty do spr.wn.nia.- Wachlarz asortymentów elektrod,
produkowanych w kraju, nie pokrywa się jeszcze b pełnym wach
larzem potrzebnych PW asortymentów, wysokogatunkowe elektrody
nie są jeszcze wytwarzane w Polsce, zaś zapasy tych gatunków
znajdujące się jeszcze do niedawna na wolnym rynku zostały już
zużyte, stąd nieosiągnięcie przyjętego planu i znaczne zaległości
w elektrodach, których część musi być pokryta z importu. Drut
do spawania żelaza AE-35 (wykonanie planu zaopatrz,28,2 $)
posiada bardzo długi termin dostawy, od 12-18 miesięcy. Pokry
cie potrzeb o mniejszym znaczeniu nastąpiło materiałem zastęp
czym, tj.drutem żarzonym, który jednak nie może być stosowanym
we wszystkich wypadkach. Tak długi termin dostaw spowodowany jest
zbyt małą zdolnością produkcyjną odpowiednich zakładów - ponie
waż sama prąd ukcja nie nastręcza specjalnych trudności.

\

Materiały elektrotechniczne
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Dostawa na zam.l946r.
ilość

wartość

19.050

2.925.520

i

i

lGl.192

j
i

124.112
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Dostawy na zam.!947r^
Ogółem dostawy w 1947 f*. wykon! Pozostało
i ir ^nU| do realiz
wartość i
ilość
wartość
ilość
1
91.229
import
i
91.229 |
106.954 j 25.713.607
07.924 j 22.785.03? j
109,3 j 2.039
1
1
645.527 j 47.3lG.5u3
113,4 j 23,200
524.415 143.596.058 j
1
1
import j
54.325 j
54.325
56.361 i 4.966.739 i
7.003.536
115,5 J 22.452
99.537 1

3.721.725

547.595

45.176

2.036.797

1
133-130 j
i

553.445

79.665.936

i 243.996
{
ii

23.542.516

999.673 !
315.693
i
i
2*464.537 | 2 .043.929

4.123.741

ii
112.202 »,

ici.960

31.005

29.304 {

24.304

1
«1

400,601

if

51.699

20.551

i

lu.101

997.321

1.530

!

5 00 j 6.335.622

704.360

049.401

i
1

!
049.401 j 5.301.139

kg. | 16.979
i
II
522
{
i
szt. ii
16l9ślE?lkl
53.527
i
it
l
ł
i
i
kg. it 39.692
tr i
J preszpan
\
1
! Akumulatoiy
szt. 1
170
1
i Kabelek strzeliIi 108.602
M
iniozy
i

i

Zapotrzebj
w 1947r. i

'ft»*

Jedn J
1
1
1

1.629.462

I
\
7.007.070 1
1
-

470.290
3.400 mb
00.400

1

i 02.411.6GG i 649.136 1 162.077.624
1•
16.500 {
1•
104.206.235 *, 2.207.925 j i07.748.75i
11
11
! 43.075.657 ! 115.939 ! 47.999.425
24.906 !
791.472 !
022.555
11
11
462.205 i 33.964.320
'32.334.838 }
1i
11
I
91.591 5 19.004.563
fu.917.493
ł
4
!1 4.271.611 1
lö.lOl i
4.271.611

j

64,9 j6G3.950
import{
93,5 ! 420.605

1
j
84,7 !
1

106,-

96,6 !

10.242
5.0C0
69.617

If 3.400mb
113.9 j

28.709 kg

80,- j

2.450
950

758 j

7.332.943

49,2 j

I.035.O831

6.165.507

122,2 j
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Żarówki wysokowatowe powyżej 100 W,- Tak ważny materiał ze
względu na bezpieczeństwo pracy ma wprawdzie dostawy wynoszące
109,3 io zapotrzebowania, jednakże wyłącznie dzięki importowi,
który pozwolił na pewnego rodzaju zaspokojenie potrzeb PW,
Import ten wynosi 50,3

zapotrzebowania i 46 % dostaw całego

roku 1947. Pełny przydział żarówek wysokowatcw ych na rok 1947,
wynoszący 172.000 szt.,

czyli ca.95 $ zapotrzebowania, nie zos

tał przez przemysł elektrotechniczny wykonany.
Żarówki niskowatowezarówno w przydziałach 158 °jo zapotrzebowa
nia jak i w dostawach 118,4 7& zapotrzebowania osiągnięto wyniki
zadowalające,

jednakże jakość pozostaje w dalszym ciągu na

niskim poziomie,

zmuszając PW przez to do utrzymywania wysokich

zapasów magazynowych.
Żarówki spec.laine do lamp górniczych i sygnalizacyjne nie są
reglamentowane. Pr cd ulcowae w bardzo maäych ilościach typów,
odbiegających daleko od potrzeb, zostały jako problem opanowa—
ne jedynie dzięki importowi. Dostawa 153.862 szt. żarówek specj
alnych, pokrywająca w 115,5 i° zapotrzebowanie w roku sprawoz
dawczym, została osiągnięta dzięki importowi. Przywóz wyniósł
54.325 szt. ,.t j. 35,5

całości dostaw. W tej cyfrze importu

mieszczą się żarówki do lamp górniczych w ilości 33.223 szt,,
krajowa produkcja żarówek tego typu nie mogła być brana pod .uwagę,
zarówno co do ilości, jak i jakością Problem “dzikich” napięć,
stosowanych wyłącznie w przemyśle węglowym, uwzględniany w barńzo znikomym stopniu w produkcji żarówek,

jest powodem pozosta

łych zaległości wynoszących 47.770 szt, dla wszystkich 3 typów
wyżej omówionych żarówek.
Kable i przewodniki nie podlegają reglamentacji. Dostawy po
krywają zaledwie 64,9 $ zapotrzebowania kabli „i 93,5 $ prze
wodników. Okres produkqji kabli wynosi przeciętnie powyżej
6 mieś., przyczym dostawy z roku 1947 odnoszą się w 51,3 i°
do zapotrzebowań z roku 1946. Na tak niskie wykonanie dostaw
miał wpływ - poza długimi terminami dostaw - rozpoczęty eks
port kabli. Zaległości, wynoszące 684.000 mb.,będą wykonane

-
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prawdopodobnie do końca III kwartału 1948r. Wysokie zapotrzebo
wanie ma swe uzasadnienie w postępującej elektryfikacji kopalń.
Dostawy przewodników trudne z początkiem roku sprawozdaw
czego ulegają stopniowej poprawie,tak, że pod koniec roku 1947
doprowadziły w rezultacie do wystarczającego stanu zaopatrzenia.
Należy przytym podkreślić, że w roku 1947 dostarczono ponad
400.000 mb.przewodników dla instalacyj elektrycznych w domkach
fińskich.

Druty nawojowe podlegają częściowej reglamentacji :
przydział roczny
druty nawój.w emalii od
w
" w oprzędzie "
"
"
profil.
"
razem łączny przydział
co stanowi około 71

0,05-1,5 0,1-4
-

zapotrz.roczne

3.923 kg
94.100 ”
6.000 "

8,232 kg
96.560 "
7.410 "

104.023 kg,

rocznego zapotrzebowania. Dostawy w roku

1947 wynoszą 118.939 kg, czyli 80,8 # zapotrzebowania. Ten na
pozór zadowalający wynik zaopatrzenia zawiera w sobie nieopano
wany w istocie problem drutów nawojowych w emalii, specjalnie

$ 0,8 i o,9 mm, używanych do produkcji elektrycznych wiertarek
górniczych. W roku 1947 wyprodukowała fabryka "MOJ" 519 szt.
wiertarek elektr., na co potrzeba około 950 kg.drutu nawojowe
go w emalii, wyłącznie na produkcję nowych wiertarek. Ponadto
do nawijania motorków spalonych należy doliczyć .'koło 20 $
powyższe j ilości na ponowne przewinięcie. Otrzymany zatym rocz
ne zapotrzebowanie około 1.140 kg, podczas gdy całkowita dosta
wa w tej dymensji wynosiła w całości 694 kg. Brak ten wskazuje
na konieczność importu,

zwłaszcza, że plan produkcji wiertarek

fabryki "MOJ" na rok 1948 przewiduje produkcję 1.200 szt.,
tj. o 140

więcej, aniżeli w roku 1947.

Druty nawojowe w oprzędzie zostały pod koniec roku 1947 wyelimi
nowane z reglamentacji o średnicy powyżej 2 mm, dostawy nie na
stręczają żadnych trudności, przeciwnie wskazują nawet na znacz
ne na sycenie potrzeb i stworzenie zapasów magazynowych.

- 30 Proszp<-nT materiał regioniento..any, przydział roczny wyniósł
20,450 kg. zapotrzebowanie 20.551 kg. - dostawa 18.101 kg., t j.

88

planu. Niedociągnięcie spowodowane brakiem odpowiedniej wy

sokości produkcji.
Przewody ślizgowe profilowe - reglamentowane - roczny przydział
212.950 kg. odpowiada zarówno zapotrzebowaniu roku 1947,

jak i za-

ległym zamówieniom. Wykonanie kształtuje się w sposób zadowalający
i wykazuje stopniową likwidację zaległych zamówień.
BezpieczniM wszystkich typów niereglamentowane. Dostawy po uru
chomieniu krajowej produkcji bezpieczników DZ i DZ V, wystarczaClą za wyjątkiem bezpieczników "Träg'a", które nie są produkowa
ne w kraju.
Materiały izolacyjne wysokowartościowe jak : taśmy i płótna
olejne, mika i mikanit są nadal trudnym do dostawy materiałem,
brak wyraźniejszego zainteresowania się produlceją tych artyku
łów przez odnośny przemysł zmusza n/Centraię do pokrycia swego
zapotrzebowania wyłącznie drogą importy,przy czym osiągnięcie
nic zaspokajają istotnych bardzo skrupi: l&tnie
trzeb :

zapotrzebowanie
taśma olejna

6,600 kg

płótno olejne

7.000 m2

mikanit

3.500 kg

mikafolium

1.700 kg

obliczonych po-

dostawy

% wykonania

2.939 kg

44,5 1<>

0
509,3 kg
30
Z

kg

14,5 #
1,76 #

narzędzia
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Dostawy na zam,1947r.
Zap ot rzek.
w
1947r.l
ilość
ilodć
wartość
wortoś<5
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II

szt
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23.292 j

2.712.022
4.674.576
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65.387 j 4.934,318
1
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23.801j 12.061.299 |
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1
»1 10.000.479 5
!
! !l 1
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25.036 ] 7.595.123{ 182.520
175.730} 25.678.584 j
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1
1
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II
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Ł
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47.703
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!Klacze maszyn ve
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6.474 i
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i
1
II
j
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j
1 Świdry górnicze
932.775
\
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3.236,942
;
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j
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i
I1
M }
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3.510
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1
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i
1
«
1
1
i
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1
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1
!
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" I
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!
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i 8.930.216 !
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174,1
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27.3i7.9i6
j
50.443
226.723} 93.864.268 !
15,9
1
!
!
i
i
i
1
i
Ogółem dostarczono w r.1947 330.000 szt.łożysk, lecz brak rachunków. Wszystkie zapotrzebowania. Zjednoczeń
na r.194-5 i 1947 zostały anulowano.Zjedncczenia wystawiły nowe zapotrzebowania włączając do niob niewykonano zapotrzebowania z lat poprzednich.
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Tarcze szlifierskie. Dostawy, wynoszące 19.688 szt.łącznie z im
portem i stanowiące 73,4 $ pokrycia zapotrzebowania, nie są wy
starczające,

zwłaszcza Silicrum-Carbid' owe.. Produkcja krajowa

z braku odpowiednich surowców nie może się w pełni rozwinąć,
zmuszając do importu. Przywóz ten osiągnął w roku sprawozdawczym
cyfrę 5.725 szt., tj.około 29 1° całej dostawy. Biorąc pod uwagę
jakość tarcz szlifierskich (do końcówek Widia) krajowej produk
cji, która nie osiągnęła wymaganego poziomu, otrzymamy właściwe
naświetlenie tego zagadnienia, które pod koniec roku przybrała
stan krytyczny.
Łączniki do rur kuto-lane. Dostawy wynoszą zaledwie 32,8 °Jo zapo
trzebowania, co spowodowało powstanie zaległości w dostawach, wynoczące na koniec roku 593,988 szt. Powodem był eksport tych ma
teriałów z jednej strony i długie terminy dostaw, wynoszące 10
do 18 mieś. z drugiej strony, co wymagało znacznego wyprzedze
nia w planowaniu.
Armatura. Na tym samym poziomie kształtują się dostäwy kurków
i zaworów, oraz zasuw i garnków kondensacyjnych.Uwzględniając
ważność tych materiałów należy stwierdzić, że dostawy nie osiąg
nęły wymaganego poziomu,‘ruch wprawdzie nie został z tego powodu
zahamowany,

jednakże zapasy są minimalne, pomimo, że zakup obej

mował również import w ilości 500 szt., a nawet i wolny rynek.
££ärIB narzędzia. Wykazywały dostawy odpowiadające w zupełności
zapotrzebowaniu: Dostawy te wyrównywały w znacznej mierze zaległoś
ci ograniczając je do kwot, wypływających z cykliczności dostaw.
Wyjątek stanowią widły do kpksu o znormalizowanych odstępach,
służące jako sprzęt sortujący. Zapotrzebowanie nie zostało po
kryte ,• nastąpi to dopiero w roku 1948. po uruchomieniu produkcji.

2naczn.e

niedociągnięcia w dostawach wykazywały również klucze

^szynowe i świdry górnicze, kształtując się na poziomie 39,6
äla kluczy i 34,1 ^ dla świdrów. Niedostateczna produkcja kluczy
maszynowych spowodowała powstanie zaległości w wysokości około
^4 % rocznego zapotrzebowania.

•
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Brak stali na świdry do przedmuchiwania (świdry drążone),

którą w roku 1947 trzeba było importować, oraz niedostateczne
dostawy stali o specjalnych profilach (mieczowy i jlcttmanowski)
nie pozwoliły pokryć całego zapotrzebowania, oraz spowodowały
zaległości,

sięgające ponad 75 ]° rocznego zapotrzebowania.

koronki do wrębiarek osiągnęły w dostawach wymaganą wysokość
jodynie dzięki importowi, który kształtował się na poziomie
^4,25 $ dostaw. Wobec zwrotu ilości wrębiarek w ruchu zaległości
s% jeszcze poważne i wynosiły na koniec 1947r. 6.786 szt., tj.
około 83

rocznego zapotrzebowania.

Stożki "Widia11 j noże do wrębiarek osiągają w dostawach (łączn^"e z z&ległościami) 95>7 $> zapotrzebowania i w przeciwieństwie

do roku 1946 nie przedstawiają już większych trudności . Potrzeb116

°dkówki dostarczają huty, zaś wkładki "Widia" stanowiące

Same ostrza importowano ze Szwecji względnie w ramach dostaw
Separacyjnych ze strefy radzieckiej. Produkcja gotowych raczków
W 2Qkładach "Rapid" była poza instalowaniu pieca elektryczne go

^starczająca.
Dostawy po raz pierwszy osiągnęły ilościowo zadawalającą
Wysokoóś, za wyj-et k je m pilników trójkątnych do pił. Jednak ją
drowo pozostawiają jeszcze do życzenia, powodując przez to
nQczne zwiększenie zużycia. Zachodzą np.wypadki całkowitego
2Użycia nasiekania*pilnika po przepracowaniu jednej zmiany.
-^jLjĘoprzeczne kabłąkowe, Piły osiągnęły w dostawach znaczny
°cent pokrycia zapotrzebowań i to zarówno w piłach do drzewa,
i metali. Natomiast piły tarczowe do metali,
ci°^UlCC^ krajowej

nie

Iirport ze Szwecji
wania .

JiOŻ

skutek znikomej

zostały dostarczone w dostatecznej ilośw ilości 344 szt. nie pokrył zapotrzebo

oczne. Rosnąca produkcja Zjednoczeń Fabr.Maszyn i Sp.

to łllC20^0» do której potrzeba bardzo poważnych ilości łożysk
S2tC2n^, postawiła przed Centralą .zadanie d starczenia 1 *27,516
• łożysk tocznych. Dostawy następują wyłącznie w drodze importu
n^2naczne ilości zakupiły Zjednoczenia z wolnego rynku we włastoiei-2'"^'reSie* dostawy efektywne wynoszą 335.385 szt., jakkol2 braku rachunków ostatecznych zarachowano w zestawieniu
° 226.723 szt. na kwotę 93.864.268 zł.
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Materiały wybuchowe. Zapotrzebowanie PW w materiały wybuchowe
kształtowałyby się zupełnie normalnie w stosunku do wydobycia,
gdyby nie jakość tych mate riałów, która w II kwartale wydatnio
się obniżyła, powodując wzrost zapotrzebowań niewspółmiernie
wysoko w stosunku do wydobycia. Obniżenie jakości nastąpiło
wskutek braku nitrogliceryny, potrzebnej do produkcji.
Środki zapalcze. Dostawy były dostateczne za wyjątkiem zapalni
ków mostkowych i szparowych typu "Eschbach". Krajowej produkcji,
tego typu zapalników niema, dostawy muszą z konieczności oprzeć
się na imporcie z Austrii, który będzie miał miejsce dopiero
w roku 1948. Prowadzone w roku 1947 mokre roboty górnicze mogły
byś wykonane jedynie w oparciu o zapasy poniemieckie,
Karbid. Dostawy karbidu osiągnęły pod koniec roku 1947 ppziom
odpowiadający zużyciu, nie dając jednak możliwości stworzenia
wymaganych zapasów magazynowych, które kształtowały się następu
jąco :
na • 1.1.1947
383,7 t.

1.4.1947
229,5 t.

1.7.1947
409,8 t.

1.10.1947
515,3 t.

1,1.1948
351,5 t.

Zważywszy,.że przyjęta norma zapasów magazynowych równa się
Jednomiesięcznemu zużyciu, tj.około 660 t., stwierdzić należy,
jakkolwiek wydobycie nie doznało przerw z tego powodu, to
jednak nie można było stworzyć odpowiednich zapasów, dających
Pełnię bezpieczeństwa ruchu. Zwłaszcza .w II kwartale 1947r<,
trzeba było niejednokrotnie uciekać się do przerzutów pomiędzy
Zjednoczeniami, względnie pobierać drobne ilości (po 400-600 kg)
własnymi środkami transportowymi bezpośrednio od dostawcy. Sta^iając na pierwszym miejscu stworzenie nieodzownych warunków
pra°y i bezpieczeństwa dla górnika na dole, ograniczały Zjedno
czenia zużycie karbidu w wytworznieach acetylenowych dla celów
spawalniczych. Łączy się to bezpośrednio z dostawą acetylenu,
gdyż brak karbidu do spawania wzmógł zużycie acetylenu. Wskutek
tego dostawy gazów przemysłowych wynosiły 110 $ zapotrzebowania
w stosunku do roku 1946 wzrosły o 43,7 0.

- 37 Pak brykietowy jest artykułem reglamentowanym. Dostawy nie pokry
wały całości zapotrzebowań ruchu na rok 1947 wobec niedostatecz
nych przydziałów. Nie można było stworzyć nie tylko potrzebnych
zapasów magazynowych, ale i wykonanie planu brykietowni nie było
możliwym. Zaległość w dostawach wynosi 178,6 ton.
Kwas solny reglamentowany - przydziały w ciągu roku 1947 niewy
starczające, nie gwarantowały bezpieczeństwa ruchu. Zapasy maga
zynowe , które dla 2-ch tylko Zjednoczeń, powinny były wynosić

62,5 t., w żadnym kwartale nie osiągnęły tej wysokości dla całe
go przenysłu węglowego.

Osiągnęły one :
aa

31,3.1947
36,2 t.

Stan

50.6.1947________ 50.9.1947
40,56 t.

26.9.t

31.Ir.1947
46,3 t.

ten zmuszał Centralę - analogicznie jak przy karbicie -

przerzutów, a nawet pobierania kwasu solnego "awansem”

na

Poczet przydziałów następnego kwartału. Dostawy innych artyku

wyjąt
osiągnęły wprawdzie 100,6 $
następowało to z dużymi trud

łów chemicznych nie wymagają specjalnego omówienia, za

kiem

farb suchych, gdzie dostawy

pokrycia zapotrzebowań, jednakże

nościami.

Materiały pędne, smary i oleje
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tonaż
0.273.441

i

3.715 .683

{ 31.121

1.197.462

$ 66.783

i

13.106.506

r .■ *

j. 97.904

warto&ć J
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tonaż

Razem dost,1946 i 1947
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} wartość

{

tonaż

4=
1

j

wartość
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1

| 0.161.503- J313.230.107 | 0.161.503 $313.238.107
i
*i
■ii
1
!I.423.O31 J 3.640.916 ll63.0C2.347
! 3.672.037 $165.225.370
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1

1

$ 3«698*000 5 1.143.029 $107.301,177
iii

1

1

$ 1.210.612 $111.499.105

I

%

===F= ============
{pozostało
j

wykon. {do rcaliz.

:=========

{
—1

96,6

|111.938,-

98,0

74.767,-

101,09

! 53.633,-

98,9

!240.338,-

11

J5.121.039 $12.946.240 {564.O4l.63i $13.044.152 $509.962.670
iii
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- 39 Dostawy osiągnęły przeciętnie 98,9 $ zapotrzebowania , Zastrze
żenia budzi jedynie jakość olejów i smarów maszynowych, które
nie osiągnęło właściwego poziomu. Paktu tego. nie można pominąć
zważywszy, że pogarszający się stan maszyn i urządzeń wymaga
bardzo dobrych gatunków smarów.
Należy tu dodać, że smar do lin Koepe'go, oraz do wózków
kopalnianych był dostarczany z .poza sektora państwowego, z uwagi
na lepszy gatunek i niższą cenę. Dostawy materiałów pędnych
kazały wzrost o 10.6

wy

w stosunku do dostaw roku 1946, zaś sma

rów stałych o 28,3
Stopień zniszczenia maszyn występował dobitniej w zużyciu,
które w porównaniu z rokiem 1946 wzrosło w olejach o 24,8
w smarach stałych o 13,18

Wzrost ten nie mógł być w całości

zapisany na rachunek wzrostu wydobycia.
Zwiększenie dostaw materiałów pędnych miało swe uzasad
nienie w .zapotrzebowaniu tych materiałów dla majątków rolnych,
oraz zwiększonej ilości pojazdów mechanicznych, których stan
na koniec roku 1946 wynosił 520 szt, i 1025 szt.na koniec roku
1947.

i
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f 411,5 kg|

^ transporterowe gumowe mb.
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I azt.

z°2olki klinge ryt owe

i
I

43.345

1.426 kg
220.530 szt

2.965.540

Jł
klingcry towe

kg.

I

Q;le Sumowg

i

j 10.062,5

W

mb.
kg

gumowe do spr^pow.

j 47.795
f 3.5C5

Sazów spręż.(do
Uc»u i acet,)

i
i

y 61101 »różne kształtki gum.
V

1

,

^

*

ibalatoidowe {

'

j

U9zezelki azbestowe !

01i*To azbest.-grafit. !

23.228.989

146.972 mb

9.964 kg
41.136 mb

I 34.51G.019

i
I
9OO.9OC j11

32.493 mb

I9.591.C65

II.363.3OÓ szt
j

I

!

i

i

!

ezt.l 5.242 szt

315.020 {

kg. j 1.667,3 .kg j

355.007 I

i

53 ezt.
^0 kmpl
23*34® mb

I

1.279;kg)
7.022 mb)

3.1G8.260

645.029 szt
40 kg

j 16.651.123

»

26^wo bawełniane
^liwo konopne

V n3I>ędowe parciane
* 8 sierść! wielbi.
ttaPędowe Jedwabno

! kg.
I

kg. !

17.761 mb
4.061 szt
• 10 kg
31 mb

25.032 szt
169 kg

12.117 szt
+ 56 kg

go szt.

i

21.703 kg
386 ezt

! 65.069,5
i
I
1
i

{4Ö3.950.C64

I

j

5

1.609,6 kg,j

342.041

23i491 kg •

2.707,5 ”

325.039

24*634 kg
3.530 mb

21.763 kg.

flOBtawy zaftrp.niqzno,

i

j10.634.552

34.264 mb
*
5 szt.

$ wykbn,
planu

103,2

{I UNRRA - 665012,17 mb
i U.S.A» - 36,201,45 "
i* Francja- 50*320,07 "
j Dania - 5,863,7 "
} Belgia -__.4i.Qfigjr.~JL
Razom 162.397,40 rab

j

j

j 43.295 kg

1 23.228.989

j 14.843,5 kg j

4.896.514

! Gö!931 mb
!
i 7.022 mb

j 51.026.156

j

j

2.200 kg

0o,- x {
i UNRRA
i

- 22,967 kg

j I7NRRA

- 26.226 mb

O.O3O.450

j

200,- x |

I

132,0
100,50,-

4«0G9,l60

;923.320 szt
1.160 kg

9 szt
I 26.164.60G
I
4.664.2GÖ
560.775

j

i

!

'
} 26.102,17 mb' 40*321.179
prano jo. I
I
i
4.001 szt
10 kg
4.664.200
31 mb
}
j 17.359 szt
36 kg
003.795

,i
i

♦ 67,7 x j

7.616,24

!

J

23.370,3 kg i

306 uzt. i

2 szt.

144,4 x j
i

90,7
69,3

import

ir.33i.896 {Szwecja

700 kg

121.700

i

:!

100,0

*ł
x j

i

5.284.705

12 szt. j
{ 10.305,6 kg j

5.627.546

78,-

4.G92.ÖIO

j 24.550^5 kg j

5.210,657

95,- x |
I

16*230 mb
+

4.039.065

|.
i

I 10.976,039*

i 26.242.lCG

I
mb.j12.232 mb

5

i
19 kg_, !
5179.765 szt j lO.O39.887

I

12 ezt,
16.776 kg

*

| Ogółom dostawy w 1947r

9 Szt

/14Ö mb

!

5 3

i

4.499 ezt
10 kg
32 mb '

24.545 kg

5

{ __ ä6ßJS3QLJayU2E0_-__1
wartość
2
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wartość {
ilość
==a===s=rs=5=csrs:s:=sł;=:s2s-as=s=:rs:3:5ct==s=x=si==ssB==»SB=~=s=:=:=cs
3
:r=ca«a==5*x3«*»Mc:=:i
=j==:a
4

!

i

"

43.295 kg

!

* (boz końca)
V,

j

25*743 kg

1.606.622

{ _
<
! B.iiAMł
OO 1 tzC
CT1
0.341,17 mł»
mbjI 22.156.571

!

7.074.339

4.701 kg

1*001 kg

1,12u

I

6*116 kg

I
I
>
jw.*»«. i

*1@

19 kg
156*420 szt

I 3.289.692 I
I
j 16.500.137 i

i

gumowe

j 40 ark - 120 m

I

Jjh

5
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210.169
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iI 28.570 mb

19.201.093

j

2 szt. j
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j

■
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Dostawy na
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1
iloäd
iwartoaó

!5SK!3»aciaU*tg» *856=1=33

I

sasa* acaesssssa «äs; ~-c= ac s
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1.922 #zt.

1.397 kg.
ll.igz mb
328 kg.
15 szt,

®o,ski skórzane, pasy

napęd,skórz,

2,198

^r°ki do szycia pasów}
8kórzanych

1.934.391 Bzt.

1.403.815 szt.

I

472 szt,
14.132 kg.

I

1.376.413

472 zzt.
31.904 kg

6.O44.64O

34.277 mb.
4.676 kg.
1.057 szt.

27.740 ab.
9.041 kg.
1,839 szt.

3.885.100

6.800 kg)

1.469 kg

50 mb)

krążki,membrany i raanł®2ety skórzane

14.991 ezt.
6 mb.
396 kf.

*

977 kg.
1

3 kompl.
{125.144 ezt.

i

-

3.287.819

i

728,732

3.569.534

I 22.739.688

!
!
1113.364,468

J

877 kg.
14 kompl

4O6.867

I

|
i

.

Ogółem dostawy w 1947r.
dostawy zagraniósme
dostawy krajowe
wartodd
11 Odd
wortoud
ilojd
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534 set, {
i
15.529 kg. I 24.116.102 {

5.478.358

38.872 mb
9.369 kg,
1,854 szt

kilku jednostek «lary (xł*

i

% wykon,
plonu

50,- x
UBRRA - 5.398,6 tab

3.667 kg,

135,T X

•9.363,458

53.9 x

27.166.363

100,- X

121.126 szt. j
24.154.336

13.738.572

<6 mb.
1.246 kg.
14 kmpl.i
612.011 szt,

I

I
17.026,391j

i

j
j

J '
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i
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ffwagli Procentowoó'5 wykonania planu trudne uetaltd z powodu wprowadzenia

1

76.8

1.087,015 I

1.485.737 szt

. j 119.409.116 j

106.135 szt.

126.225 art.

,3.012.027

wartoóó
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517.481

62 set,1

Skóry twarda

t
I

5

I
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Gotowe uszczelki fibr*
Uszczelki tektur owe i

I
i
Wyroby drzewna tokarskie
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Taśmy transporterowe gumowe, dostawy częściowo krajowe, częściowo
zagraniczne wynosiły 227.466,9 mb., tj.108,2 $ zapotrzebowań.
(Efektywnie dostarczono Zjednoczeniom 234 km, jednakże iloś6
ta nie została pokryta rachunkami dostawców.lMlRA):rftrdz±aŁ.iimportu
w dostawach kształtował się w ilości 162.397,4 mb., tj. 71,4 #
dostaw. Produkcja krajowa nie wystarczała na pokrycie zapotrze
bowań i wynosiła zaledwie 28,6

dostaw.

!__weżach gumowych do spręż,powietrza dostawy pokrywały zapotr® bowania roku 1947 wskutek znacznych dostaw UNRRA, które
Partycypują w cyfrze 26.226 mb na ogólną ilość 115.157 mb +
13*469 kg.
ffęże gumowe do acetylenu i tlenu -.dostawy nie były dostateczne,
dał się odczuwać brak specjalnie węży do acetylenu,
Pasy gumowe, uszczelki gumowe wszelkich typów i wymiarów, oraz
kleje gumowe dostarczane były w wystarczających ilościach, bez
specjalnych trudności i to zarówno z przenysłu gumowego, jak
1 Centralnych Warsztatów Gumowych "WALBO", podlegających prze
mysłowi węglowemu, ponadto 29 i* dostaw wyniósł import pasów
balatoidowych z Francji,
£lyty i uszczelki klingerytowe. Dostawy krajowe łącznie z dosta
wami UNRRA pokryły zapotrzebowania w płytach z dużym nadmiarem,
zaś w gotowych uszczelkach w wysokości dostatecznej.
.Szczeliwa długie azbestowe. Dostawy były w zasadzie wystarczą^ce, trudności sprawiały jedynie szczeliwa azbestowe zamknię
te i zbrójowe do komór koksowniczych, nieprodukowane w kraju.
Import wyniósł zaledwie 700 kg., tj.2,75

sumy dostaw. Szcze

liwo bawełniane z braku wystarczającej ilości produkcji (brak
surowca), wykazywało braki w wysokości ca.22 $ zapotrzebowań,
natomiast dostawy szczeliwa konopnego były w zupełności wy
starczające .
Pg-sy napędowe parciane,

oraz z sierści wielbłądziej 1 jedwabne

nie przedstawiały większych trudności, za wyjątkiem pasów
jedwabnych, dla których były znacznie dłuższe terminy dostaw,

00 powodowało powstanie zaległości, lecz dla ruchu bez znacze
nia.

- 43 fosy napędowe skórzane w dostawach pras kraczały plan o 35 /&. Nad
wyżka powstała przez dostawy UNRRA, które wyniosła 5.598 mb.,
t j. 12,2 $ dostaw,

'

Troki do szycia, pasów, objęte pod koniec roku 1947 reglamentacją,
wykazały znaczną poprawę w stosunku do roku 1946.
Wyroby przemysłu drzewnego,

jak styliska, trzonki do narzędzi

i drabiny, osiągnęły dostawy w. wysokości 83,9 °J° planu. Trudności
pokonania były znaczne z uwagi na konieczność uzyskania mate
riału .odpowiedniej jakości, zwłaszcza drabin górniczych, co wią
że się bezpośrednio z bezpieczeństwem pracy.
te>.ny i dętki samochodowe, materiał reglamentowany, wykazały w dał
bym ciągu poważne braki w dostawach. Na 1025 pojazdów mechanicz—
nych, jakie przemysł węglowy posiada i zapotrzebowaniu około
TOO kompletów, dostawy wyniosły 2,195 szt., tj« 48 $ zapotrze
bowania , co spowodowało unieruchomienia poważnej ilości pojazdów.
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1
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ilOJĆ
wartość •
wartość
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1
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i
i
I
1
I
i
172.090
20.911 1%
5.O84.817 j
66,49
114.415{ 36.962^972
93.504
j 31.878.155
78,586 *
1
1
1
51.922
24.522
1.392.436 *
27.340 *
68.929 1
12.236.743
93.511} 13.629.179 180
1
i
05.212
15*350 11
239.509
100.560} 50.765.754
154.231
6.373.797 1
44.391.957
41,99
i
1
1
25.250
1*112 1 1.207.539}
00
21.117
32.63O.i24
22.229} 33.O37.663
4.133
1
1
i
1
90.294',224.493.152 103
85.516
214.777.439
4.778 1
9.715.713!
87.649
ii
2.133
1
86,13
343.644
I«
1.297.217! , 260.020
34.G3O.567
295.991} 36.127.734
75.624
27.971 |ł
1
$2,,910.370 1
06,21 5.209.050
.43.O3O.704 14.030.245! 50.910.747
17.201.725
7.000.043 111.911.875
t
1>
i
1
1
«
1
X
V
1
l6.972.lll
i 200.050 1
2.101.752!
10.515.142
1.901.702
4.214.625
1.543.031!
51,77 2.232.923
i
1
1
l
■
753.9411 67.2O2.O40 104,46
721.738
5.221.605j
62.061.155
35.194 «t
710.747
2.991 *
t
!
I.IO6.982«
0.6141 9.922.470
16.302
6.550
52,G4
9.712
8.815.496
2.024 i
i
1
4-57 5 lkp 1+10 03 par
3136 par +
i
913S par* 629 kg * 12 kg+25 par
+
1000;pacz.
*5751
kp1+629
,ke
* 5751 kmpl i
9l6lpar+749 kg
1
1
257.6705
27.4O2.266
450.240 sęt 52.594
245.156
j
205.004
3.518.993*
65
{
23.963.273
1
1
1
1 196.334 1 10.667.685; 1.620.991
2.600.702
i 30.799.170
1.025.377 4i.66O.O55
67,09 1.059.791 1
t
1
1
i
43C.8G9«
7.96?
j
4.458.498
30,85 i 16,472
9-494} 4.0G9.3G7
24.435
1.531 1
*
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- 45 W dostawach materiałów budowlanych brał udział zarówno sektor
państwowy ( materiały reglamentowano),

jak i sektor prywatny

(materiały niereglamentowane).
Dostawy cementu, wapna,

szkła, papy dachowej przekraczały dostawy

2 roku 1946 i tylko wapno nie pokrywało pełni zapotrzebowań
(88 #). Pod koniec roku 1947 - dzięki długotrwałej .pogodzie ^uch budowlany (roboty inwestycyjne) utrzymywał się jakby w peł
ni sezonu. Spowodowało to napływ doraźnych zapotrzebowań, bądź
to wypływających z tak zwanej "akcji T", bąd% dla wykorzystania
sprzyjających warunków atmosferycznych.
Dostawy żwiru i kamienia wynosiły 66 $ i 42

zapotrzebowania*

2 okresu roku należy właściwie odliczyć okres zimowy, w ciągu
którego były wstrzymane dostawy żwiru, stąd też powstała zaleg
łość.
W cegle budowlanej dostarczonej przeważnie przez własne cegielnie

2jednoczeń, nie osiągnięto pełnego wykonania planu, zwłaszcza
w cegle wysoko gatunkowej

(szybowej). Osobne zagadnienie sta

nowią materiały ogniotrwałe. Zapotrzebowania na te materiały,
zwłaszcza dla remontu koksowni, były bardzo wielkie, przekra
czając możliwy do uzyskania przydział z krajowej produkcji.
Produkcja kształtek formowanych maszynowo stopniowo wkrosła
i w pewnym przybliżeniu odpowiadała realnym potrzebom, natomiast
Produkcja kształtek formowanych ręcznie wynosiła zaledwie 14-15/j
Ogólnej produkcji, podczas gdy zapotrzebowanie na te kształtki
stanowiły około 26-27 # całkowitego zapotrzebowania. Stąd po
wstały zaległości, które wyniosły pod koniec roku sprawozdaw
czego 1,059.790 szt.,

to jest ca 52 # rocznego zapotrzebowania.

Materiały ogniotrwałe są reglamentowane przez Komisję Rozdziel
cy» powołaną przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W jej
5kład wchodzą przedstawiciele najwięcej zainteresowanych prze
mysłów, Reglamentacja pozwala wnioskować, ze trudności roku
^947 zostaną w znacznym stopniu usunięte w 1948 roku.

f

Artykuły, odnoszące się do t.zw* stałego zaopatrzenia górnika.
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Nazwa materiału
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K-01
K-02

0010-11

Odpadki bawełniane

j kg.

Tkaniny bieli£niane
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|
«
|
ł
1
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K-03

•

ubraniowe

K-04

"

do okiyoia

K-05

•

dla oelów techn.

I kw*
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5-533

10.616

mb.

317.110

223.919

mb.

212.463

40.406

BZtm

6.715

0.005

mb.

87.600

65.230

Worki

I

szt.

12.100

14.040

8-01

tJbraaia szybowe i azbest,

i korapl.

11.524

9.114

1
1
•

65.561

36.907

szt.

203

42

J par
i
J szt.

60.650

52.006

92

6.490
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robocze

8-01

Płaszcze robocze

S-01

Spodnie robocze

8-01

Kombinezony "

S-01

Fartuchy

S—02

11

3.611

Koszule

i szt.
1
{ szt.

59.994

15-110

8-02

Kale sony

!

par

60.113

7.012

3—06

Obuwie skórzane

! Par

66.245

102. 501

3-06
3-06

8

8

łączone

Buty gumowe

-
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]

399.570,3

3.560

1

5.690

36.190

6.042

j

10.947

37.627

9.942

1.212
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3.264
1

40.020

6.500

|

723.223
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21.162

1

113.622
4.503

!

102.520

5.008

10.090
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j

4.O9C

0.501

1.411

;

22.500

99.015

242

i

23.004

90.451

199.196

i

00.372

j

440.394

20.941

i

14.092

{

103.499

ł

11.023

;

10.520

par

37.120

23.346

1
1
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5.049

9.101

1

!

j

35.773
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Ubrania szybowe^ Dostawy w 1947 r. wyniosły 324 # dostaw r.1946,
pokrywając całkowicie zapotrzebowanie i pozwalając stworzyć ko
nieczne zapasy magazynowe,
Ubrania robocze. Dostawy nie osiągnęły wysokości dostaw z r,1946
(zaledwie 55 9°) .Ze względu na wysoką ich cenę, stojącą w dość
rażącej dysproporcji do skromnego budżetu robotnika, nie sta
nowiły one atrakcji dla górnika. Jakkolwiek nie osiągnięto 100 $6
wykonania planu - to w magazynach poszczególnych Zjednoczeń zna
lazły się znaczne ilości ubrań, które z braku popytu zostały
postawione Centrali do dyspozycji, Z tego też powodu Centrala
Zaopatrzenia Materiałowego nie wykorzystała w pełni przyznanych
Przydziałów na ubrania robocze,
Obuwie roboczy, na skórzanej podeszwie zostało dostarczone Zjed
noczeniom w ilości 511.454 par ( w zestawieniu podano 448.394,
gdyż do końca roku sprawozdawczego brak było rachunku za
63,060 par, dostarczonych pod koniec IV kwartału bezpośrednio
Zjednoczeniom),

-

daje to 114 $ dostaw z roku 1946, Dostawy nastą

piły z produkcji krajowej i importu, który wyniósł 133.000,
tj. 2.6 fi sumy dostaw. Przywóz nastąpił w drodze zamiany obuwia
za węgiel deputatowy, odstąpiony przez pracowników.
Obuwie robocze łączone (dostawa dla jeńców) dostarczono w ilości

0 37 % większej niż w r,1946, Przy około 26.000 jeńców dostarczon° Prawie 4 pary drewniaków na jeńca.
jLJbutach gumowych dostawy w roku sprawozdawczym były mniejsze
w Porównaniu z rokiem 1946 i wynosiły zal&dwih 80 °Jo tychże.
Uwzględniając również złą ich jakość otrzymamy dość poważny
hiedobór, którego zlikwidowania możemy się spodziewać dopiero
w r.1948.
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Sprawy

Handlów e

Wytyczną Działu Handlowego było sprostanie potrzebom p%zemysłu węglowego, wyłaniającym się ze stale zwiększającego się planu wydobycia węgla, tj. jakościowe, ilościowe i terminowe dostar
czanie Zjednoczeniom potrzebnych materiałów.
Dla zobrazowania rozmiarów zagadnienia należy podkreślić,
Ze zaopatrujemy w potrzebne materiały :
11 Zjednoczeń P.W.

=

3 Zjednoczenia Pornocn. =
3 Centrale Handlowe

=

oraz ubocznych

88 kopalń
11 zakładów
3 jednostki
6 jednostek.

Dostawy dokonywane są:
a) ładunkami pełnowagonowymi bezpośrednio na Zjednoczenia,
kopalnie, lub zakłady ;
mniejsze ilości materiałów sprowadzane są na nasze centralne
magazyny, poczym rozprowadzane na zapotrzehowujące zakłady.
Realizacja zaopatrywania Zjednoczeń FW dokonywana jest
Przez Wydziały Branżowe Działu Handlowego, a mianowicie :
•

1/ Wydział Śrub i Wyrobów z Drutu
2/ Wydział Elektrotechniczny
3/ Wydział Narzędziowy •
4/ Wydział Paliw i Smarów
5/ Wydział Chemiczny

6/ Wydział Materiałów Pomocniczych
7/ Wydział Materiałów Hutniczych

8/ Wydział Materiałów Budowlanych
9/ Wydział Stałego Zaopatrzenia Górnika *
10/ Wydział Magazynów Własnych.
^ ile w latach poprzednich nie było na wszystkich odcinkach zbyt
* Zaopatrzenia dostatecznie .skrystalizowanej, względnie unormo/ailej»jednolitej linii postępowania, o tyle początek 1947r.przynosl na wszystkich odcinkach produkcji krajowej wyraźną poprawę,
dzięki czemu mamy do zanotowania w okresie sprawozdawczym dodat—
nie rezultaty :
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1/ opanowanie możliwości produkcyjnych, sektom państwowego,
2/ wciągnięcie ido współpracy Dyrekcyj Wojewódzkich Przemysłu
Miejscowego,
3/ uwzględnienie jako dostawców materiałów,niedostarczanych
przez przemysł państwowy, w szerszej mierze, niż dotąd
prywatnych zakładów, zorganizowanych w zrzeszeniach branżowych
przy Izbach Przemysłowo - Handlowych.
OSIEDLA ROBOTNICZE.
W końcu pierwszego półrocza okresu sprawozdawczego wyłoniło się
Poważne zagadnienie dostarczenia Biuru Budowlanemu P.W. materiałów do budowy i wyposażenia osiedli robotniczych, pośpiesznie bu
dowanych. głównie dla repatriowanych górników. Ze względu na krót
ki»

zakreślony nam termin, uniemożliwiający normalne zaplanowanie

0raz z uwagi na znaczne ilości materiałów,

jakie wchodziły w grę,

nasuwały się wątpliwości, czy zadanie to, przekraczające ramy
u/Centrali, uda nam się pomyślnie rozwiązać. Poczynione przez ms
wysiłki przyniosły pomyślne rezultaty, za wyjątkiem dostawy arma'tury i kształtek kanalizacyjno-wodociągowych. Nadspodziewanym wy
nikiem

uwieńczone zostały nasze wysiłki pokrycia zapotrzebowa

nia na materiały elektrotechniczne.
Materiały ogniotrwałe.

skutek niedostatecznej produkcji krajowej w tej dziedzinie, .
Uniemożliwiającej pełne i ciągłe pokrywanie potrzeb przemysłu wę
glowego i c ;lem wyeliminowania przypadkowości i w dostawach zaini
cjowaliśmy reglamentację materiałów ogniotrwałych i począwszy od
IV kwartału 1947r. ich dystrybucję przejęła, wyznaczona przez
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Komisja Rozdzielcza, której
działalność polega na ustalaniu hierarchii potrzeb i zapewnieniu
tą drogą dostaw materiałów,, niezbędnych do wykonania najpilniejszych konserwacji i inwestycji.
sprzęt do trakcji

i

sygnalizacji elektrycznej kopalnianej.

ludności zaopatrzenia na tym odcinku nie uważamy za rozwiązane.
-N&leży zaznaczyć, że sektor państwowy w dziedzinie elektrotech
nicznej kieruje swój wysiłek w pierwszym rzędzie do zurge^i zowa
nia produkdi
VykulJ masowo pc
'
przemysłom,
^tomiast o ile chodzi o meter-’ nly o charakterze niemasowym,

ii

— 50 —
specjalizują się w ich wytwarzaniu drobne zakłady przemysłowe.
Zgodnie przeto z wytycznymi trójsektorowej gospodarki przemysłoWed» podjęliśmy współpracę z sektorem prywatnym, a w szczególn°ści z zakładami, posiadającymi długoletnie doświadczenie.
Produkcja tych zakładów, pomimo dużych wysiłków organizacyjnych
i możliwości technicznych, napotyka na trudności z powodu niena
leżytego zaopatrzenia ich w potrzebne surowce. Spodziewać się
należy, że wszczęta ostatnio przez Ministerstwo Przemysłu i Hand
lu akcja, umożliwi tym zakładom produktywną pracę i przyczyni
do włączenia sektoru prywatnego do współpracy z sektorem pań
stwowym .
/

,

SKORA I "WYROBY SKÓRZANE.
Doceniając konieczność wielkiej oszczędności w gospodarce skórą
1 wyrobami skórzanymi, OZMPW zaopatrywała przemysł węglowy przede wszystkim w gotowe wyroby, unikając rozprowadzania skóry
w stanie nieprzerobionym. Polityka ta spowodowała, że przydzia
ły Departamentu Planowania Ministerstwa Przemysłu i Handlu w pełzaspokoiły potrzeby przemysłu węglowego.
Należy podkreślić, że wysiłkiem naszym było, aby w miarę możnośGl» zapotrzebowania na pasy skórzane pokrywać pasami gumowymi,
lub parcianymi celem zaoszczędzenia skóry, jako materiału wy
bitnie deficytowego.
SZCZELIWO.
Drobiem zaopatrzenia przemysłu węglowego w szczeliwo, ze względu
na różnorodność jego rodzajów,

jest niezmiernie trudny do opano-

Wania tym więcej, że sektor państwowy wielu wymiarów nie dostarC2'a* Jednakże przez zainteresowanie znanych przedsiębiorstw sek0ru Prywatnego oraz przez nawiązanie bardzo ścisłej współpracy

6 Zjednoczeniem Przemysłu Artykułów i Tkanin Technicznych,które
ci3gu 1947r.przejęłe szereg fabryk prywatnych, udało nam się
D°kryć zapotrzebowania na szczeliwo bawełniane, konopne, azbestowe etc.
Vr

^ Uwagę zasługuje fakt,iż dzięki posiadaniu własnych Warsztatów
Gumowych, byliśmy w możności zaspokoić zapotrzebowania Zjedno-

ZQh na wszelkiego rodzaju szczeliwa gumowe.
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nakolanniki gumowe.

2e względu na deficytowość skóry istniała jedynie możliwość
zastąpienia nakolanników skórzanych - gumowymi. Ponieważ przemysł
gumowy nie wykazał zainteresowania produkcją nakolanników, roz
wiązaliśmy zagadnienie zaopatrzenia we własnym zakresie, powie
lając produkcję Centralnym Warsztatom Gumowym Przemysłu Węglowe
go.
Począwszy od IV kwartału dostawy biegną normalnie i należy się
spodziewać, że zaległości zostaną wyrównane pod koniec I kwarta
łu 1948r.
Büty gumowe .
P^zez podniesienie jakości produkowanych butów gumowych,o co
Wielokrotnie zabiegała CZMPW^przewidujemy uzyskanie znacznego
zmniejszenia zapotrzebowania na ten artykuł

w następnym okre-

sie sprawozdawczym i uzyskanie z tego tytułu znacznych oszczęd
ności.
SMARY.
C€*lem racjonalnego i ekonomicznego zużycia smarów zainicjowaliś^ zorganizowanie pod egidą C.P.N.kursów szkoleniowych dla rerent ów gospodarki smarowniczej♦

Myśl ta została przyjęta

Z Palnym zrozumieniem jej celowości. Zjednoczenia Przem.Węgl.
2£łosiły ponad 100 kandydatów na kursy,

jednakże z powodu trud-

**°ści natury technicznej, m.in.z powodu braku odpowiednich wykła
dowców, termin rozpoczęcia kursów nie został jeszcze ostateczustalony przez C.P.N.
^ASMy TRANSPORTEROM.
Materiał ten jest bardzo ważnym czynnikiem przy odtransportowy^u^iu urobionego węgla, dlatego też .zagadnieniu taśm transporto
wych poświęciliśmy specjalną uwagę i dzięki pozytywnej współB acy Ze Zjednoczeniem Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych,
nastawienie na produkcję taśm,poza "Wolbromiem", 2-ch.
alsgyc^ fabryk, a to "Stomil" w Poznaniu i "Pe-Pe-Ge" w Gru-*
^ądzu oraz przy jednoczesnym wykorzystaniu dostaw z importu,
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pokryliśmy w pełni planowane zapotrzebowania na 1947 r.
RYMY POTRZASAINE.
Przewidując trudności w pokryciu potrzeb przemysłu węglowego przez
Zakłady pomocnicze Przem.Węgl.oraz, biorąc pod uwagę, że rynny potrząsalne,

jako gotowy półfabrykat, mogłyby być dostarczane przez

przemysł hutniczy, zwóciła się CZM do tego przemysłu z propozycją
Przejęcia produkcji wyra. artykułu.Propozycja nasza została uwzględ
niona.
^ Pierwszych miesiącach dostawy wynosiły ok.300 ton mieś., ale pq
odpowiednim nastawieniu produkcji, z końcem ub.r, dostawy osiągnę
ły 700 ton mieś. i mamy nadzieję, że po całkowitym wyrównaniu zai^głości, począwszy od II kwartału br. będziemy mieli zapewnione
terminowe i regularne pokrywanie potrzeb przemysłu węglowego na
iynny potrząsalne.
POWIETRZNE.
^^Potrzebowanie przemysłu węglowego w roku 1947 nie mogło być w pełi terminowo pokryte przez sektor państwowy, t.zn.przez hutnictwo

1 Centralę Zbytu Wyrobów Blaszanych tym bardziej, że już z począt
kiem okresu sprawozdawczego były zaległości w pokryciu zamówień
1946 roku. Nie widząc możliwości wyrównania zaległości, ani też
trzymania zapewnienia dostatecznych dostaw z bieżącej produkcji
Sektoru państwowego, powierzyliśmy produkcję lutni powietrznych
Sektorowi prywatnemu, zapewniając z jednej strony sukcesywnie dot$wy przemysłowi węglowemu, z drugiej zaś dając sektofowi panstwoWemu
możność odrobienia zaległości oraz nastawienia produkcji na
Rotr
zęby przemysłu węglowego.

^ ogólną liczbę zapotrzebowanych przez przemysł węglowy ok.
2 "OOO szt. lutni powietrznych, dostarczyliśmy w ciągu 1947r. ca.
*000 szt.,

co stanowi wagowo ca. 1.000 ton. Według ostatnio

poprowadzonych rozmów, hutnictwo i Centrala Zbytu Wyrobów Bla^ &hych zapewniają Centrali Zaopatrzenia Materiałowego pokrycie .
^Rołni naszych bieżących zapotrzebowań. W związku z tym, uwzględwyrównanie narosłych zaległości przez sektor prywatny, przese>d2imy całkowicie do pokrywania naszych zapotrzebowań przez
Państwowy, Podkreślamy,

że jesteśmy w trakcie uzgadniania

’ Ponieważ lutnie dostarczane przez sektor prywatny kalkul"-»-'

- 53 ^ ©d 15 do 20 io taniej od lutni sektoru państwowego. Jedyną
nie—praktyczną stroną jest to, że sektorowi prywatnemu musi
CZMPW odstępować, względnie dostarczać z kontyngentu blachy do
Przeróbki.
WYDOBYWA1NE I POCHYLNIANE.

Zagadnienie lin jest niezmiernie ważne dla przemysłu węglowego,
a pokrycie zapotrzebowań zależne jest od możliwości produkcji
krajowej, tak pod względem ilości, jak i wykonania technicznego.
tym odcinku spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony
Centrali Zbytu Gwoździ, Drutu i Czarnych Narzędzi, która oddając
nas2e zapotrzebowania do produkcji podległym sobie fabrykom, stara^a eię w ramach możliwości dotrzymywać zakreślonych przez nas
Arminów dostaw, a w razie nagłych wypadków, wydatnie te terminy
skracać.Dzięki temu osiągnięto, że nie zaszedł ani jeden wypadek,
a^y którekolwiek Zjednoczenie z powodu niedostarczenia w termin*e kiny wymiennej, miało z tego tytułu przerwę w ruchu.
^2ięki inicjatywie Centrali dokonana została rewindykacja maszyn,
^wiezionych przez okupanta do zaprzyjaźnionego z .nami państwa.
te w wyjątkowo krótkim czasie znalazły się w posiadaniu
Naszego przemysłu linowego i zostały niezwłocznie uruchomione,
a° przyspieszyło możliwość zwiększenia produkcji o ca.50 ton
miesięcznie.
ałoś(5 zapotrzebowania przemysłu węglowego na liny nie mogła być
ykonana w kraju z powodu przciążenia parku i urządzeń maszynoych w fabrykach lin, zwłaszcza lin wydobywalnych o splotach
jkątnych.Linykthre nie mogły być wykonane w kraju, zostały
aMvvione zagranicą ; dostawy tych lin biegną.
^CUCHY TECHNICZNE (OGNIWOWE).

^ w Pierwszym kwartale 47r. hutnictwo (huta Baildon) otrzymało
_^góry zamówienia na cały rok. Istniały poważne obawy, że Centra-

2

^opatrzenia Mat. nie

zdoła wywiązać się z zadań. Rozwiązanie

leziono przez odciążenie hutnictwa na skutek zainteresowania
fei

łańcuchów technicznych Wojewódzkiej Dyrekcji Przemysłu

Bzj^cowego. Dostawy z tej produkcji biegną, mimo to czynimy dal^ e starania zmierzające doi. rozwoju wytwórczości ze strony przeySłu miejscowego. Znacznym ułatwieniem w pokrywaniu zapotrzebo-

- 54 Waj* Przemysłu węglowego będzie zastosowanie się kopalń do używałańcuchów znormalizowanych. Poczynione w tym kierunku kroki
dałW już w niektórych Zjednoczeniach dodatnie wyniki.
SPINACZE DO PASÓW T PANS PORTEROWYCH -"NI10SY1'.
Problem dostaw spinaczy Nilos nastręczał w ciągu okresu sprawozOwczego dużo kłopotu,

a niejednokrotnie nawet obawy zahamowania

ruchu kopalń. Został on jednak całkowicie rozwiązany przez

:

^ Podjęcie produkcji przez zakłady pomocnicze przemysłu węglowe
go, chwilowo tylko jednego numeru 7-go. Produkcja ta wynosi
ca. 50 ’-/o ogólnego zapotrzebowania ;
zwiększenie się możliwości produkcyjnych niektórych zakładów
sektoru prywatnego i ich udoskonalenie się w odpowiednim wyko
nywaniu spinaczy tak,- że - począwszy od IV kwartału . 47r. skie
rowaliśmy naszą uwagę wyłącznie na jakość spinaczy, eliminując
2 dostaw producentów, których wykonanie było nieodpowiednie.
Pr

schodząc z kolei do wyników pracy poszczególnych Wydziałów Bran
^ych mamy do zanotowania, co następuje :

1// ODZIAŁ ŚRUB I WYROBOW Z DRUTU.
Po kompetencji tego Wydziału należy zaopatrzenie w liny. druty,
elektrody,

siatki druciane, łańcuchy,

szczotki, nity, śruby,

hakrętki, gwoździe i inne wyroby z drutu.
^efrtrody i drut do spawania. Możliwości dostaw,za wyjątkiem

Satunków specjalnych, są zadowalające. Ponieważ terminy dostaw
s4ęgają kilku miesięcy, cały wysiłek Centrali szedł w tym kie
runku, aby zapotrzebowania były w odpowiednim czasie planowane
P zamówienia umiejscawiane.
redukcja krajowa elektrod specjalnych, jak złotych i manga
nowych, nic była wystarczająca, a terminy dostaw sięgają od
do dwóch lat. W ramach możliwości, zapotrzebowania zostały
Pokryte przez wolny rynek z zapasów poniemieckich, względnie
2°atały zgłoszone do importu.
druciane najwięcej stosowane, jak podsadzkowe, wskutek
Rozszerzenia produkcji przez Zjednoczenie Pote’"1oh Fabryk Drutu» Gwoździ i Wyrobów z Drutu, dostarczane są w ilościach i
• ^^oh wymaganych.
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x

W siatki ogrodzeniowe zaopatrywała się Centrala częściowo
w zakładach pomocniczych przemysłu węglowego, dostawy pozosta
łych nie nastręczały trudności

nabywano je w sektorze państwo

wym. Trudny problem stanowiło zaopatrzenie w siatki specjalne
filtrowe i fosforowo-bronzowe. Pod koniec III kwartału, przez
wykorzystanie możliwości wolnego rynku oraz przez uzyskanie
większych dostaw z importu, najważniejsze potrzeby zostały
zaspokojone.
Gwoździe. Pewne trudności w zaopatrzeniu nastręczały jedynie
gwoździe papowe i formierskie oraz gwoździe o drobnych wymia
rach. Trudności te polegały na tym, że w ramach przyznanych
przydziałów,

specyfikacja naszych zamówień na wymienione

gwoździe nie mogła przekraczać 10 # ogólnego przydziału ma
teriału. Sprawę tę poruszano w Zjednoczeniu Polskich Fabryk
Drutu, Gwoździ i Wyrobów z Drutu w Bytomiu wskazując, że dla
odbierającego nie jest jedynym problemem tonażowa dostawa
przyznanego przydziału,lecz ważna jest również specyfikacja.
/

Gruby i nitv - stanowią zagadnienie niezmiernie trudne do
rozwiązania, przede wszystkim ze względu na wialkie zróżnicz
kowanie tych materiałów. W roku sprawozdawczym nastąpił wpraw
dzie poważny wzrost dostaw, które mimo to są niewystarczające
do pokrycia zapotrzebowań PW. Zagadnienie to rozwiązała Centrala częściowo przez penetrację rynku i wykorzystanie rema
nentów składowych w fabrykach, w dalszym ciągu jednak odczu
lano poważne braki.
GZMPW dopatruje się następujących przyczyn niedociągnięć w tej
Gałęzi przemysłu :
a) Zjednoczenie Polskich Fabryk Śrub, Nitów i Okuć Budowlanych,
względnie podległa tezn.u Zjednoczeniu Centrala dystrybucyj
na, przekazuje do wykonania podległym sobie fabrykom je
dynie śruby i nity, przedstawiające duży tonaż,
k) skreśla zapotrzebowania na małe wymiary,
c) Ponieważ nie należy stwarzać nadmiernych remanentów maga
zynowych, przekraczających zużycie ponad 3 miesiące, a je nocześnie Zjednoczenie Fabryk Śrub przyjmuje zamówienia
w ilościach określonych, koniecznym jest, aby - specjalnie

- 56 na materiał śrubowy - Centrala Zbytu tego Zjednoczenia po
siadała skład konsygnacyjny ze stokiem magazynu o pełnym
asortymencie w wymiarach znormalizowanych. Utworzenie takie
go składu ma również wielkie znaczenie dla odbiorców. Zapo
trzebowania na śruby i nity z metali kolorowych, które są
na ogół ilościowo za małe, aby je można było przekazać do
produkcji, powinny być planowane przez Centralę Śrub, Nitów,
Okuć Budowlanych i Części Kutych, na podstawie znajomości
potrzeb wszystkich gałęzi przemysłu, na skład.
2/

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNICZNY.
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zaopatrze
nie wykazało niewątpliwie pewną poprawę. Wpłynęła na to po
stępująca odbudowa i rozbudowa przemysłu elektrotechnicznego,
jak również postępy organizacyjne na odcinku handlowym. Na
leży jednak podkreślić, że zaopatrzenie w materiały elektro
techniczne pozostawiało jeszcze wiele do życzenia i że jest
to najsłabszy odcinek naszego zaopatrzenia. Dlatego też za
gadnieniu temu poświęcaliśmy szczególną uwagę.
Żarówki oświetleniowe. Produkcja krajowa w dalszym ciągu nie
jest dostateczna ani pod względem ilościowym, ani też jakoś
ciowym. Zapotrzebowania na żarówki wysokowatowe na anormalne
napięcie pokryliśmy w znacznej mierze z importu. Problem pro
dukcji krajowej żarówek nisko- i wysokowatowych na napięcie
anormalne, używane wyłącznie w przemyśle węglowym, nie jest
jeszcze rozwiązany, przyczym należy podkreślić, że potrzeby
Przemysłu węglowego nie były należycie ujęte w planowaniu
Przemysłu elektrotechnicznego, który w swoich planach produkcyjnyeh kierował się masową produkcją żarówek o napięciach
Zn°rmalizowanych.

Osobnym i zupełnie nierozwiązanym zagadnieniem jest kwestia
•

Zaopatrzenia w żarówki specjalne, przede wszystkim sygnalizacyjne, które w programie produkcji krajowej uwzględnione
S0e tylko fragmentarycznie. Z pośród setek potrzebnych nam
typów, przemysł krajowy produkuje zaledwie kilkanaście.
Szczególnie ważna jest produkcja żarówek do lamp górniczych
Przenośnych, która zarówno ilościowo, jak i jakościowo pozo
stawia bardzo wiele do życzenia. Większość zapotrzebowań na
te żarówki pokrywana była z importu.

- 57 Kable i przewodniki. Zaopatrzenie w druty strzelnicze pod
względem ilościowym i jakościowym nie nastręczało trudności.
dostawie kabli silnopr^dowych zaznaczyła się pewna poprawa,
za wyjątkiem przewodów wrębowych,

szczególnie ważnych dla

przemysłu węglowego, oraz kabli słaboprądowych.
linki j druty gołe napowietrzne. Realizacja naszych zamówień
na linki i druty gołe z miedzi w końcu roku 1947 napotkała na
trudności spowodowane brakiem miedzi i zamierzonym przejściem
na aluminium, którego możliwość praktycznego zastosowania zwią
Zana jest z podjęciem produkcji złączników i zacisków z Al-cu.
Dyut.y nawojowe. Przydziały i dostawy z sektoru państwowego
drutów nawojowych w oprzędzie włóknistym o średnicach śred
nich i grubszych były zadowalające, natomiast produkcji drutów

0 małych średnicach sektor państwowy nie rozwiązał.
Fatalnie przedstawiała się sprawa drutu nawojowego w emalii,
a szczególnie drutu o średnicach od Q8 do 1 mm,, z braku któreoO odstawiane były narzędzia pracy, jak wiertarki,

stanowią

ce podstawowe narzędzia pracy w górnictwie. Wykończenie nowych
wiertarek, całkowicie wyprodukowanych przez zakłady pomocnicze
przemysłu węglowego, było uniemożliwione przez brak jednego
elementu,

jakim był drut nawojowy, Możliwości importu nie przed

stawiały się korzystnie, ponieważ brak ten odczuwały również
rynki zagraniczne.
Sprzęt teletechniczny. Zaopatrzenie miało charakter dorywczy
przez wykorzystanie drogą penetracji resztek zapasów na wol
uty01 rynku lub przez wykorzystanie niewielkiej ilości arty
kułów, produkowanych przez sektor państwowy, którego możliwości były jednak bardzo ograniczone.
M&teriały izolacyjne. Ilościowe dostawy taśm czarnych były
Po£ koniec okresu sprawozdawczego dostateczne, natomiast ja
kościowo zupełnie nieodpowiednie.
Dostawy taśm bawełnianych (źakonetowych) w pełni pokryły
hasze zapotrzebowania, w przeciwieństwie do lat poprzednich.
Poważne trudności nastręczało zaopatrzenie w materiały niepro^ukowane w kraju,

jak taśmy olejne, płótno olejne, mika,mika-

hit itd. Jak do tej pory, pomimo zainteresowania przemysłu
krajowego tą gałęzią produkcji, nie widać pozytywnych rezul-
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tatów. Stwierdzić należy, że tak przydziały,
którę już uprzednio nie były wystarczające,

jak i dostawy,
jeszcze się po

gorszyły, zarówno pod względem ilościowym, jak jakościowym.
Szczotki do maszyn elektrycznych. Analogicznie do powyższego,
nastąpiło pogorszenie w dostawach wszelkiego rodzaju szczotek
do maszyn elektrycznych. 0 ile zrozumiałym jest, że z braku
miedzi, mogły być trudności w dostawach szczotek miedzianych,
o tyle niewytłumaczone jest pogorszenie dostaw szczotek węglo
wych. Dążenia Centrali do poprawy zaopatrzenia przemysłu wę
glowego w materiały elektrotechniczne przez zainteresowanie
tą gałęzią produkcji Dyrekcji Przemysłu Miejscowego, spół
dzielczości, czy też sektoru prywatnego, nie przyniosły rezul
tatów i nie rokują powodzenia z powodu.braku materiałów re
glamentowanych,

jak miedź, druty nawojowe itd.

Te same trudności nastręczają inne materiały elektrotechnicz
ne,

jak sprzęt oświetleniowy, elektroinstalacyjny,

zabezpie

czający i łącznikowy.
V

WYDZIAŁ NARZĘDZIOWY.
Wyroby szmerglowe;
a) Papier szmerglowy i szklisty. Zapotrzebowanie pokryto
w pełni z produkcji krajowej. Wodoodporne i olejne,nieprodukowane w kraju (również i przed wojną) mogą być dos
tarczane z importu, jednakże - ze względu na minimalne
ilości - nie mogły być bezpośrednio lokowane. Zaintereso
wane zostały w tym względzie Centrale Importowe.
b) Tarcze szmerglowe
elkorundowe. Zapotrzebowania w pełni
zostały pokryte z produkcji krajowej.
Silicium Carbid - Pod koniec ostatniego kwartału 47r.
byliśmy w całości zdani na import. Bieżąca produkcja fa
bryk krajowych nie jest zapewniona z powodu braku surcw ca
pochodzenia zagranicznego, mimo, że fabryki te są w sta
nie pokryć zapotrzebowanie w 50 $6.

»■Czarne narzędzia. Dostawy, za wyjątkiem dostaw wideł do
koksu 9-zębowych, o odstępach 40, „70 i 80 mm.,następowały.
normalnie. Produkcja wideł o odstępach 40 mm.została podjęta
w styczniu 1948r. i dostawy przewidywane są na koniec I kwar
tału 1948r.
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Dostawy kluczy maszynowych w pierwszej połowie 47 roku biegły
normalnie.W związku z przejęciem fabryki Brevillier i Urban
przez Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego, produkcja, maS2yny i urządzenia przeniesione zostały do Fabryki Wyrobów
Metalowych w Osowcu, w związku z czym nastąpiło poważne zaha
mowanie w zaopatrzeniu, wywołane przerwą w produkcji.
Narzędzia specjalne. .
.Piły do drzewa. Zapotrzebowania pokryte w pełni,

jednakże ja

kość tych pił była nieodpowiednia i cały wysiłek Centrali
aule rżał w kierunku poprawy gatunku.
.Piły do metali. Zapotrzebowania ha piły do obróbki ręcznej po
kryte w pełni, na piły do obróbki maszynowej zaledwie w 10 $>.
.Gwintowniki,

frezy i narzynki. W stosunku do poprzedniego ok

resu sprawozdawczego nastąpiła lekka poprawa w zaopatrzeniu,
jednakże w dalszym ciągu możliwości były minimalne, ponieważ
produkcja fabryk obejmowała niewystarczający asortyment wymia
rowy i typowy, a jakość wykonywanych narzędzi przedstawiała
wiele do życzenia.

•

Inne narzędzia stolarskie, ciesielskie i elektrotechniczng^
Produkcja sektoru państwowego, zwłaszcza narzędzi specjalnych,
była niewystarczająca. Należy jednak oczekiwać poprawy, gdyż
dało się zauważyć pewne ożywienie w Centralach Technicznych,
będących dystrybutorami riarzędzi, oraz w Centralach Importo
wych.
Narzędzia pomiarowe. Centrala Zaopatrzenia Mat.była całkowicie
2dana na dostawy z Central Importowych, gdyż produkcja kra
jowa była minimalna.
Rżyska. Zapotrzebowania pokrywane były wyłącznie z dostaw
importowych. W okresie sprawozdawczym na ogólną liczbę zapo
trzebowanych

1.427.516 szt. dostarczyła CZMPW 335.585 szt.

Znaczną poprawę przewiduje się

w rokti 1948.

Na tę poprawę wpłynął fakt zainteresowania się sprawą łożysk
Przez Centrale Importowe, które zapewniły terminy większości
dostaw. Terminy te, jak wykazują pierwsze miesiące

są

1948r.

naogół dotrzymywane. Zachodzi jedynie obawa, czy Centrala

ZM
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otrzymywać będzie pełny, zapotrzebowany asortyment, gdyż brak
jakiegoś rodzaju łożyska powoduje dla zakładów przemysłu węg
lowego duże trudności.
Lampy karbidowe. Zapotrzebowanie zostało pokryte w pełni

2 produkcji krajowej. Centrala wywierała nacisk na jakość
lamp i konieczność produkcji wszystkich części wymiennych,któ
rych wytwórczość dotychczasowa nie pokrywa jeszcze zapotrzebo
wań PW.
Sprzęt ratunkowy,

(aparaty Draegera) Produkcja ograniczała się

3o naprawy sprzętu. -Produkcja nowych aparatów została zorgani
zowana dopiero późną jesienią. Dostawy jeszcze nie nastąpiły,
ponieważ nie została wydana ostateczna opinia zachowania się
w pracy nowowyprodukowanej, próbnej serii aparatów.
Odlewy. Wszelkiego rodzaju odlewy w stanie surowym nie nastrę
czały trudności w dostawach. Wprawdzie poprzednio terminy dos
taw były bardzo odległe,

jednakże przez przerzucenie zamówień

do Centrali Żelaza i Stali nastąpiła wyraźna poprawa.
Armatury wodne, parowe, gazowe i powietrzne. W dalszym ciągu
istniały'poważne trudności w realizacji zamówień. Trudności
te były spowodowane dużym asortymentem tak z punktu widzenia
wymiarów, jakości materiałów, jak i wymagań technicznych
(ciśnień).. Terminy dostaw obracały się w granicach od 10 do
18 miesięcy. W ramach możliwości pokrywano zapotrzebowania ■

2 zapasów podawanych do upłynnienia (aktywizacji), z akcji
/

PIOPZO, lub też z nadarzających się okazji zakupu na wolnym
rynku. W tych wypadkach zamówienia pierwotnie umiejscowione,
zostały anulowane,

Sprężyny stalowe, druciane oraz resory. Do końca I półrocza .
47 roku wyłącznymi producentami były: Katowicka fabryka Sprę
żyn, Mostostal i Fabryka dla Przemysłu Kolejowego oraz Zjedhoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego. Realizacja n/zamówień
hie była zadowalająca, a możliwości produkcyjne tych firm
nie mogły zaspokoić potrzeb PW., przyczym wykonanie w termi**ie przyjętych od nas zamówień w wielu wypadkach nie mosrłc mieć

/

x

-
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miejsca z powodu braku surowców (odpowiedniego gatunku stall),
Sytuacja poprawiła się w drugiej połowie 1947r., a specjalnie
pod .koniec IV kwartału wskutek przejęcia masowej produkcji
sprężyn i resorów przez hutę Stalowa Wola i przez przejęcie
produkcji pewnych typów przez Dyrekcję .Przemysłu Miejscowego.
Spodziewać się należy, że w ciągu następnego okresu sprawoz
dawczego nastąpi dalsza, znaczna poprawa.
2łom - W okresie sprawozdawczym dostarczono hutom 31.807 ton
złomu (przeć.2.650 ton miesięcznie). Dla porównania podajemy
ilości dostarczone w r.1945 i 1946. 1945r, - 6.216 ton (przeć,
i.534 ton miesięcznie) 1946r, - 21.800 ton (przeć,1.818 ton
miesięcznie.
4/

WYDZIAS PALIW I SMARÓW.

Materiały pędne, benzyna, benzol.,. Zapotrzebowania były w pełni
1 w terminach pokrywane. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie
sprawozdawczym nie było reklamacji co do nieodpowiedniej ja
kości tych dwóch artykułów. To samo dotyczy oleju gazowego,
t&k,że te trzy artykuły nie nastręczały żadnych trudności w

po

krywaniu zapotrzebowań. Powstały natomiast trudności w zaopatrze
niu w dostateczną ilość olejów samochodowych, których dostawa#
względnie przydział ograniczony został do 5 fi zamawianych mate
riałów pędnych, który to stosunek - jak sygnalizowały zakłady
Używające tych artykułów -

nie był wystarczający, szczególnie

Vl odniesieniu do samochodów i maszyn przestarzałych, lub pocho
dzących z demobilu. Zabiegi Centrali o podwyższenie procento^go stosunku nie odniosły dotychczas skutku.
^gnry stałe i półstałe samochodowe. Dostawy ilościowe i jakoś
ciowe były wystarczające. poważne trudności nastręczało pokrywa
nie zapotrzebowań na płyn do samochodów — hydrol. Jest to arty
kuł importowany, przydzielany w niedostatecznych ilościach.
Produkowane w kraju gatunki zastępcze do tej pory hie dorównały
pełnowartościowemu, znanemu płynowi markowemu. Zagadnienie to
może zostać rozwiązane jedynie przez zainteresowanie produkcją
te£° artykułu sektora państwo wego.
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Oleje i smary maszynowe. Dostawy dokonywane były w ilościach
i terminach zadowalających. Wyjątek stanowił olej turbinowy,
który szczególnie od IV kwartału .dostarczany był w ilościach
niewystarczających. Spotykano się również z reklamacjami od
nośnie nieodpowiedniej jakości różnego rodzaju olejów.
5/

WYDZIAŁ CHEMICZNY.
Materiały wybuchowe. Dostawy materia26wwybuchowych i środków
zapalczych nie wywoływały trudności. Wyjątek stanowiły jedy
nie zapalniki "Eschbachowskie", gdyż zapalniki zastępcze pro
dukcji krajowej nie mogły zastąpić zapalników importowanych,
przeznaczonych wyłącznie do robót dołowych w terenach mokrych.
Produkcją odpowiednika została zainteresowana wytwórczość „
krajowa, lecz dotychczasowe badania nie zezwalają na podję
cie produkcji masowej.
Farby i oleje. Ilościowe dostawy znacznie się poprawiły,po
krywając w niektórych rodzajach w pełni nasze zapotrzebowania.
Wiele do życzenia pozostawiała jakość tych artykułów, szczegól
nie jakość lakierów izolacyjnych, gdzie wielkie znaczenie ma
rodzaj izolacji, do której mają służyć. Dążeniem naszym, przy
chylnie przyjętym przez wytwórnie farb 1 lakierów, jest pro
dukowanie i dostarczanie lakierów izolacyjnych, odpowiadających
wymogom technicznym.
Suche farby. Niedostateczne były jedynie dostawy farb kolo
rowych, jak błękit, zieleń i czerwień, na skutek braku w kra
ju odpowiednich pigmentów.
Materiały nieorganiczne. Przydziały i dostawy pod koniec
okresu sprawozdawczego były -wystarczające.
Kwas siarkowy

- jest materiałem reglamentowanym. Zapotrze
bowania P.W. w dalszym ciągu nie były w pełni pokrywane.
Ąug potasowy. Krajowa produkcja byłaby dostateczna, gdyby nie
falct, że wytwarzany ług zawierał szkodliwe związki, jak chlor
i krzem i do czasu

usunięcia tych związków zapotrzebowania
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na ług potasowy do lamp bezpieczeństwa pokrywała Centrala tyl
ko z importu.
Produkty węglopochodne,pak. Zapotrzebowania nie zostały w całoś
ci pokryte z powodu niedostatecznych przydziałów na skutek nie
wystarczającej produkcji.
Olej płuczkowy. Zapotrzebowania zostały w całości pokryte, lecz
jakość artykułu była nieodpowiednia, gdyż o%ej płuczkowy zawie
rał ilość naftalenu ponad dopuszczalną normę, powodującą tęże
nie cieczy i zanieczyszczanie urządzeń.
S61 przemysłowa. Pod koniec okresu sprawozdawczego mieliśmy trud
ności w pokrywaniu zapotrzebowań, gdyż dostawy sektoru państwo
wego soli przemysłowej były niewystarczające skutkiem braku
środków skażających. Zagadnienie to zostało obecnie rozwiązane
i w następnym okresie mamy zapewnione bieżące dostawy.
Odczynniki chemiczne. Dostawy były niewystarczające z powodu
braku urządzeń 1 surowców. Sporadyczne zapotrzebowania na
drobne ilości różnych chemikalii były pokrywane przez sektor
Prywatny.
6/

WYDZIAŁ MATERIAŁOM POMOCNICZYCH.
Szczotki, pędzle itp. Pokrycie następowało wyłącznie z rynku
niereglamentowanego. Dostawy ze strony Dyrekcji Przemysłu Miej
scowego były niewystarczające, a niezależnie od tego nieodpo- Wiednie jakościowo, co powodowało konieczność pokrycia niedobor<5w dostawami sektora prywatnego.
Sprzęt pożarniczy. Jedynie zapotrzebowania na węże pożarnicze
i częściowo naboje do gaśnic pokrywane były z rynku re'••‘lamentowanego, a pozostały sprzęt z rynku prywatnego, przyczym wybór
i odbiór techniczny dokonywany był przez Główny Inspektorat
Pożarnictwa CZPW.
§P_rzet do użytku domowo-gospodarczego> jak wszelkiego rodzaju
emalie, szkło, porcelana i wyroby z blachy pokryte były prawie
w całości z rynku reglamentowanego.
ffi^yoby z drzewa, .jak styliska, drabiny, urządzenia biurowe
1 żłóbków itp. pokryte zostały w dostatecznej ilości z rynku

Materiałowcu
Reglamentowanego. Centrala Zaopatrzenia
'
"
*
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flała nn znaczne trudności w lokowaniu na rynlru reglamentowa
nym zapotrzebowań na styliska, drabiny i inne wyroby z drzewa
ze względu na brak możliwości terminowego wykonania. Poza tym
niezadowalające były dostawy tych artykułów pod względem jakoś
ciowym 1 pod względem ceny. W drugim półroczu zapotrzebowania
zostały w całości umiejscowione w Dyrekcjach Przemysłu Miejsco
wego i w Przemyśle Chałupniczym, które jednak z dostaw nie wywią
zały sl.ę terminowo. Dążeniem Centrali jest, aby produkcja wyrobów
drzewnych przejęta została w całości przez Dyrekcję Przem.Miejsc,
oraz •• zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu przez Centralę Przemysłu Lud-owęgo.
Wyroby gumowe

jak węże, szczeliwo, płyty itp. pokrywane były

w pełni przez rynek reglamentowany. Ha skutek dodatkowych dostaw
z DNRRA (węże) mieliśmy możność z początkiem każdego kwartału
zaspokoić planowane zapotrzebowania na najbardziej biegowe

dymensje.
Oponyr dętki samochodowe i rowerowe. Samochodowe pokrywane by
ły w ramach przydziałów Departamentu Planowania z dostaw kra
jowych i zagranicznych,ni9zaspakajających w pełni potrzeb prze
mysłu. Zapotrzebowania na dętki rowerowe pokryto całkowicie
2 rynku reglamentowanego.
Papier, druki i materiały piśmienne. Dostawy papieru do pisania
i druków pokryte zostały tylko do wysokości otrzymanych przyiałów i nie było możności pokrycia deficytu z innych źródeł,
Zapotrzebowania na materiały piśmienne, ze względu na rozpiętość
asortymentu i brak reglamentacji, pokrywała Centrala częścio
wo (kalka, taśmy do maszyn).

Gotowe druki.. w miarę normalizacji druków dla całego przemysłu
Węglowego przejmowaliśmy skomasowane zapotrzebowania Zjednoczeń
1 Począwszy od IV kwartału, przekazywane nam zapotrzebowania,
Umiejscawialiśmy na rynku reglamentowanym. Trudno jest jeszcze
°cenić wyniki pracy ze względu na krótką współpracę z Centralą
Druków.
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HUTNICZYCH.

Zapotrzebowanie pod koniec I kwartału z 1947r. doznało wydatned'poprawy, do tego stopnia, że skutkiem realizacji zamówień
2 poprzednich okresów zmuszeni byliśmy przeprowadzić rewizję
portfelu niezrealizowanych zamówień, wstrzymując gromadzenie
się remanentów materiałów ponad możność zużytkowania. Mimo
usiłowań Centrali niektóre dostawy nie mogły być wstrzymane ;
powstałe nadmiary oddane zostały do dyspozycji Ministerstwa
Przemysłu i Handlu. Ogólnie biorąc - nie spotykaliśmy^ ze apeojelUymi reklamacjami pod względem tonażowym, natomiast były niedo
ciągnięcia pod względem gatunkowym, zwłaszcza tam, gdzie mate
riały stanowiły wąski przełyk w hutnictwie.
üjgia20, blacha, rury, W tej grupie materiałów były niedociąg
nięcia w dostawach żelaza uniwersalnego, blach do wózków kopal
nianych, blach żeberkowych, korytek, dwuetowników NP 8-12.
Nawierzchnie kolejowe,. Zaopatrzenie

w nowe szyny o wszyst

kich profilach, zrealizowano w pełni. Trudności,mieliśmy w otrzy
maniu szyn, używanych do obudowy kopalnianej. Dopiero w końcu
okresu sprawozdawczego Ministerstwo .Komunikacji odstąpiło
Centrali 4.000 ton szyn, tak, że częściowo zapotrzebowanie zosiał0 pokryte. Oddzielne > zagadnienie, którego do tej pory nie
Uważamy za rozwiązane, stanowiły akcesoria kolejowe. Największe
trudności sprawiała różnorodność zapotrzebowanych typów, to też
gżeniem naszym jest ich, normalizacja* Wysunęliśmy również konCePcję, aby dystrybutorem śrub do akcesorii kolejowych była
Centrala Żelaza i Stali, ponieważ dotychczasowy sposób zamawia*lj"a szyn i akcesorii w Centostp&i, a śrub w Polskim Zjednoczeniu
?abryk Śrub i Okuć Budowlanych powodował nieskoordynowanie zaopa
trzenia.
^äj^_szlachetne. Trudności powodował brak dostatecznego
Sortymentu. Najważniejszym niedociągnięciem, powodującym
trudności w szybkim zaopatrzeniu, był fakt, że zapotrzebowane
•Uości nie mogły być wyprodukowane przez hutnictwo do czasu
ebrania odpowiedniego tonażu. Ponieważ nie było to objawem .

—
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powojennym, lecz zjawiskiem stale się.powtarzającym, po dłuż
szych interwencjach Centrali, hutnictwo - doceniając potrzeby
odbiorcy - wprowadziło składy, które obowiązane są dostarczać
każdą, żądaną ilość stali. Składy te nie zostały jeszcze zaopa
trzone w wymagane potrzebami asortymenty, ale już w drugim pół
roczu l947r. odczuliśmy wydatną poprawę i spodziewamy się, że.
przez kontynuowanie polityki składowej, zaopatrzenie w stal bę
dzie się w dalszym ciągu poprawiało.
Metale kolorowe. Dopiero w ostatnim kwartale okresu sprawozdaw
czego otrzymaliśmy większe przydziały i dostawy, lecz wyłącznie
metali w blokach, jak : biały metal, cyna, antymon, bronz, miedź
i aluminium, co umożliwiło nam zażpokoić bieżące, a nawet wy
równa 6

zaległe potrzeby. W dalszym ciągu niepokojącą jest

sprawa dostaw półwyrobów zę względu na brakujące od dłuższego
czasu surowce oraz•ze względu na ograniczenie zdolności pro
dukcyjnej walcowni metalu. Oddzielne

zagadnienie, również nie

korzystne ,stanowią odlewy, jak; tuleje, kształtki

, wałki itp.,

wykonywane przez przemysł krajowy państwowy i prywatny, który
zalega z dostawami z braku dostatecznych przydziałów surowców,
potrzebnych do produkcji.
żeliwne. Tonażowa dostawy rur wodociągowych, kanalizacyj
nych i zlewowych były nieograniczone. Trudności powodowały je
dynie zbyt odległe terminy dostaw, sięgające do półtora roku.
WYDZIAŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
i Piasek. Zagadnienie zaopatrzenia uważamy za całkowicie
Rozwiązane przez zainteresowanie eksploatacją sektora prywat- /
nego, który dostatecznie wyrównuje braki sektora państwowego.
^yiy i są nadal poważne trudności w dostawach odpowiednich
granulacji i gatunków żwirów filtracyjnych (kwarcytowych), któ
rych eksploatacja w kraju znajduję się w stadium organizacji.
ifejrLenie drogowe i okładzinowe« Dostawy uległy wydatnej poprawie
na skutek;Reorganizacji w przemyśle’ mineralnym
*• *rybucji tych materiałów.

produkcji i dy-

- 67 Szkło. Zapotrzebowania na szkło okienne zostały w pełni po
kryte po zalesieniu reglamentacji. W dostawach szkła zbrojo
nego, nadal reglamentowanego, mieliśmy poważne trudności,
spowodowane brakiem dostatecznej podaży siatek drucianych.
Szkła wodowskazowe są produkowane jedynie w ograniczonym asor
tymencie i w nieodpowiedniej, a nawet zdecydowanie złej jakoś
ci. Zapotrzebowania pokrywała Centrala‘z importu, dążąc
jednocześnie do skłonienia produkcji krajowej do podniesienia
jakości wyrobów i podjęcia produkcji szerszego asortymentu.
Papa, 0 ile w poprzednim okresie.były poważne braki w dosta
wach,

tak pod względem ilości, jak i jakości materiału, o tyle

w ciągu okresu sprawozdawczego przydziały pokrywały w pełni
zapotrzebowania P.7/. ilościowo, kształtując się nadal nieko
rzystnie pod względem jakości.

,

Dachówki. Zapotrzebowanie nie zostało w pełni pokryte, mimo
znacznego postępu w dostawach tak ilościowo, jak i jakościowo,
Armatura kanalizacyjno-wodociągowa. Centrala napotykała na
poważne trudności w zaopatrzeniu^ wywołane zbyt odległymi ter
minami dostaw i spowodowane faktem, że zapotrzebowania, w związ
ku odbudową powojenną, przekroczyły możliwości produkcji kra
jowej .
Okucia budowlane. W okresie sprawozdawczym pokrycie fcapotrzebowań uległo wydatnej poprawie dzięki rozszerzeniu asorty
mentu przez sektor’państwowy i spółdzielczość,

>
;

Materiały ciążące. Centrala nie miała ważniejszych trudnoś—
ci w dostawach wapna, cementu i gipsu.
Kredy do znakowania. Istniejące trudności zostały usunięte
przez podjęcie produkcji przez fachowo przygotowane wytwór
nie zrzeszonego przemysłu piywatnego.

9/
WYDZIAŁ stałego zaopatrzenia górnika.
Zaopatrzenie -następowało z rynku reglamentowanego, a rozdziału
dokonywano/na podstawie klucza procentowego w zależności od
stanu załóg, przy równoczesnym uwzględnieniu! warunków pracy.

*»
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—ochronna. Zapotrzebowania na ubrania szybowe, kwas oodporne, azbestowe itp., nastręczające z początkiem roku trud
ności, pokryliśmy

w pełni w II półroczu z tym, że pod ko-

nie.c roku 1947 wyeliminowaliśmy wytwórców prywatnych.
Odzież rvbocza. Kwestia zaopatrzenia w ubrania drelichowe,
kombinezony itp. przedstawiała się analogicznie, jak odzieży
ochronnej. Pod koniec I półrocza, ze wzgl'du na wprowadzenie
cen komercyjnych, artykuły te nie wywołały większego zaintere
sowania
załóg tak, że przyznane przydziały nie zostały
w pełni wykorzystane.
Obuwie. Przewidziane, w ramach umów zbiorowych,ileści obuwia
dostarczone zostały z rynku reglamentowanego oraz z importu.
Zasługuje na uwagę, że jakość wyrobów, ciągle jeszcze nieodpo^
Wiednia, w II półroczu uległa poprawie.
Bielizna i materiały tekstylne. Przydziały rozdzielane były
według stanu załóg. Dopóki otrzpynaliśmy przydziały po cenach
sztywnych, każda rozprowadzona ilość przyjmowana była przez od
biorców z zadowoleniem, natomiast po wprowadzeniu cen kome.rcyjr*ych, dostawy straciły na atrakcji. Centrala spotykała się
hawet z odmową przyjęcia przydzielanych artykułów. Przewiduje
my zaopatrywanie Zjednoczeń w te artykuły jedynie na wyraźne
ilościowe i gatunkowe zapotrzebowania.
Artykuły tekstylno-techniozne. Pokrycie z rynku reglamentowanego napotykało na trudności jedynie z powodu braku jednoli
tej nomenklatury i różnorodnych, niekiedy nieuzsadnionych żą
dań co do rodzajów i gatunków.
WYDZIAŁ MAGAZYNÓW WŁASNYCH.
Bosiadamy magazyny własne w Wełnowcu, Mysłowicach i Janowie,
Sdzie składujemy wszystkie materiały, których nie możemy dostarczyć Zjednoczeniom tranzytem. W ciągu okresu sprawozdawcze-

%°t poza towarami sprowadzanymi własnymi środkami transportowym:L* rozładowano w magazynach .
w Wełnowcu

-

wagonów

w Mysłowicach

-

"

-

413
595*

- 69 Odbiór towarów, rozprowadzanych na Zjednoczenia lub zakłady
pomocnicze, dokonywany był własnymi środkami Zjednoczeń,
zaś - począwszy od II półrocza - w celu przyśpieszenia dos
taw,. jak również celem uzyskania szybkiej przelotności maga
zynów, podjęliśmy dostawy naszymi środkami lokomocji dla Zjed
noczeń, najbliżej położonych, z uwzględnieniem materiałów
0 dużym tonażu.
UPŁYNNIENIE ZAPASÓW PONIEMIECKICH - Na ogólną sumę wartości
inwentarzowej na dzień l.I.1947r. - zł. 16,040.680,- upłynnio
no po dzień 31.XII.1947r. materiałów wartości zł. 4.558.674,REKLAMACJE KOLEJOWE - Z tytułu mylnie zaliczonych kosztów
Przewozu :

.

wniesiono reklamacji na kwotę
ofektywnie otrzymano zwrot

zł. •1.021.382,"

368.Q01,-

2or»anizowanie sprawnego działania magazynów przedstawiało duże
trudności z braku odpowiednich i dostatecznych pomieszczeń. Po
Przeniesieniu

magazynów do będącego w budowie nowego budynku

2 odpowiednimi urządzeniami wyładunkowymi, przelotność ich, a
c° zatym idzie,

szybkie zaopatrywanie Zjednoczeń, ulegną znacz-

ned poprawie.

f
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Sprawy

Import owe

W ciągu roku 1947 Dział Importowy CZMPW nawiązał poza
dotychczasowymi rynkami, którymi były: Belgia,Czechosłowacja,
Dania, Francja, Szwajcaria, Szwecja, kontakt z Anglią,Austrią,
Holandią, St.Zjednoczonymi Ameryki, niemieckimi strefami okupa
cyjnymi i Włochami.
Jak wynika z poniżej zamieszczonej tabeli, okres sprawoz
dawczy odznacza się wzrostem ilości ulokowanych zamówień w sto
sunku do lat ubiegłych :
1000

Materiały
~~ “** — — — — — “ “ ~ ™ — — — zx — — n == —

#
1947

==

biegowe
inwestycyjne
Razem zamówiono

5.689 i 10.939
?

P^zy czym należy zauważyć, że wzrost ten odnosi się głównie do
Materiałów inwestycyjnych, podczas gdy wartośó zamówień na mąteriały biegowe spadła w stosunku do roku 1946 ze względu na po
krycie zapotrzebowania w dużej mierze z produkcji krajowej.
2 zagranicy sprowadzaliśmy taśmy transporterowe (Francja, U.S.A.,
Hania, Belgia), liny wydobywalne, ług potasowy (.Czechosłowacja),
Płytki z twardych stopów do wiertarek oraz wrębówki (Szwecja).
Jeśli chodzi o materiały inwestycyjne, to ulokowano zamówiehia w :
^*.

Austrii

na kotły parowe flPaukera11, silniki, transforma
tory, prostowniki,

t Czechosłowac ji na maszyny koksownicze, wentylatory,- części
zapasowe do turbin, dźwigi portowe, wrębówki,
^*

Francji

*

Szwajcarii

*

Szwecji

na maszyny opadowe, odpylacze, motory do rynien
potrząsalnych, filtry,
na obrabiarki, części zapasowe do turbozespołów,
części zapasowe plo maszyn wyciągowych,
na obrabiarki, części zapasowe do turbin, samo
chody elektryczne, ładowacze,
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G. U.S.A.

na wrębówki, turbokompresory, turbossawy, lokomotywy
dołowe, silniki,
<

Włoszech

na obrabiarki, transformatory, przekaźniki.

* Na poczet zamówień dokonanych w roku 1945, 1946 i 1947
dostarczono ogółem towarów wartości X USA - 3#230.056,Jak wynika z niżej podanej tabeli, najwięcej dostaw prze
prowadzono w III i iv kwartale 1947r.
Materiały

____________dostarczono w 1000 $
TTw7
11 Jew art.
Ili łrw. lV kw.

inwestycyjne

23.4

biegowe_______

59

razem ;

82.4

Razem

42,4

171,5

757,3

275.8

916,8

983,8 2.235,4

318,2

994,6

1.088,3 1741,1 3.230,0
:===========a=*==a

Wartość materiałów dostarczonych w ramach UNRRA. w okresie
°d 1.1, - 31.12.1947 r. wyniosła ca.2.5515.000»Od 1.9.1947 na mocy decyzji Ministerstwa Przemysłu i Händ
ig pozostawiono Centrali Zaopatrzenia Materiałowego- Przemysłu
igłowego prawo .bezpośredniego importowania tylko urządzeń, ma
teriałów i sprzętu typowo górniczych. Pozostałe materiały zo
stały oddane pod kompetencje importowe branżowych Central Hand
ln Zagranicznego. Są to.: obrabiarki, narzędzia, urządzenia kot
łowe, energetyczne, elektrotechniczne, chemiczne i teletechnicz
ne. Jakkolwiek wprowadzony ^przez Ministerstwo podział kompetencJi importowych jest zrozumiały ze stanowiskanspecjalizacji
branżowych organizacji, zajmujących się przywozem towarów
2 zagranicy, tym nie mniej jednak spowodował on poważne za- ,
Mieszanie w toku pracy Działu Importowego, powodując opóźnienie
w lokowaniu zamówień oraz częściowe niewykorzystanie przydzie
lonych przemysłowi węglowemu kredytów importowych.
.Ministerstwo Przemysłu i Handlu wprowadziło również inoWację w technice lokowania zamówień zagranicznych. Mianowicie
zamiast istniejących dotychczas delegatur zagranicznych po
szczególnych central importówych, zostały w niektórych państwach,
Ważnych ze względów inwestycyjnych, powołane do życia Misje
Zakupów Inwestycyjnych (Czechosłowacja-Anglia), które lokują
zamówienia globalnie dla wszystkich przemysłów.

i
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Na terenie Czechosłowacji została poza tym utworzona przez
M*P«i H« Generalna Reprezentacja Polskich Central Handlu Zagra
nicznego w Pradze, która zajmuje się lokowaniem zamówień na ma
teriały biegowe w imieniu firm "Polimex", C,I.E.Ch.,

"Varimex",

"Elektrim" i "Dal".
Interesy przemysłu węglowego reprezentują przy Misji Zaku
pów Inwestycyjnych w Czechosłowacji i Anglii delegowani przez
CZMPW eksperci techniczni.
Poza istniejącymi dotychczas delegaturami CZMPW :

.„

1» w Stockholmie na Szwecję, Norwegię, Danię i Finlandię
2. w Paryżu
3. w Bernie

na Francję, Belgię i Holandię
na Szwajcarię

^organizowano w roki; sprawozdawczym dalsze delegatury :
.
*
w Nowym Jorku na Amerykę
5. w Mediolanie na Włochy
6. w Berlinie
w Londynie

na Niemcy
na Wielką Brytanię.

Jednocześnie.w związku z utworzeniem Generalnej Reprezentacji Polskich Central Handlu Zagranicznego w Pradze, zlikwido-,
Wano istniejącą tam stałą delegaturę CZMPW na Czechosłowację.
Dla charakterystyki zakupów na poszczególnych rynkach zagra
nicznych należy zauważyć, co następuje :
glia. Na rynku angielskim zamówienia były dokonywane
w 1947 r. tylko za wolne dewizy. Brak umowy handlowej pomiędzy
pdską i Anglią był powodem, że "rynek ten pozostał najmniej
badanym- w roku sprawozdawczym pod kątem widzenia zakupów dla
Przemysłu węglowego • Ulokowane zamówienia obejmowały tylko
^teriały biegowe, a mianowicie

: taśmy hamulcowe i pasy na-

P?dne "Balata". Obecnie, już poza okresem sprawozdawczym, po
tawaroiu umowy handlowej przewiduje się ulokowanie w Anglii za*ówień na urządzenia inwestycyjne, a to ; elektrowozy .normalne
^ dołowe, maszyny wydobywalne elektryczne. różny sprzęt i ma
S2yny.górnicze, czerpaki, płuczki, filtry, przesuwnice, wialnie
Rządzenia koksownicze.
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4-^. stria. Na ogół rynek ten, z uwagi na stosunkowo wysokie
ceny i dość długie terminy dostaw, nie przedstawiał się zbyt
Atrakcyjnie dla przemysłu węglowego, Na rynku austriackim CZMPW
ulokowała zamówienia w ramach umowy z dnia 21 września 1946r. na
kotły "Paukera", na zakup któryoh zarezerwowano dla przemysłu
węglowego 1.000.000,- X USA,, oraz na maszynki strzelnicze, wier
tarki, klingeryt i in.
iLg 1 g i a% Z braku umowy handlowej z Belgią, CZMPW lokowała
w roku 1947 zamówienia za wolne dewizy. Zamówienia obejmowały
tylko materiały biegowe, a mianowicie: taśmy transporterowe,
szkła wodowskazowe i żarówki do lamp górniozych. Dokonano również zamówienia na 50 sztuk młotków pneumatycznych dla Dolno
śląskiego Zjednoczenia PW w ramach daru Polonii francuskiej dla
Polskich górników. Zakup urządzeń inwestycyjnych planuje się do
piero na rok 1948 .
£Sochosłav;acja.

-

-

7.nnówlmvt-i na rynku czcsko-słownckim.zostały

dokowane w ramach nowo zawartej 4-letnięj umowy inwestycyjnej.
Współpraca z tym krajem przedstawiała się pozytywnie, jakkolwiek
terminy

dostaw w większości wypadków były dość długie. Stopień

Wykorzystania kredytów, .przydzielanych na tym rynku, był naj
większy poza rynkiem francuskim.
^ u i a - W iroku sprawozdawczym nie dokonano na tym rynku noWych zamówień, realizowano jedynie zamówienia na dźwigi portowe
1 taśmy transporterowe, ulokowane w ramach umowy handlowej
2 3-946 roku. Rynek duński nie mógł zaoferować potrzebnego nam
Sprzętu, albo ćeny nie były dostatecznie konkurencyjne w sto
sunku do innych rynków.
n c j a _ jak już 'zaznaczono poprzednio, stopień wykorzysta.przyznanych przemysłowi węglowemu kredytów w ramach umowy
^udlowej z tym krajem, „był stosunkowo największy poza rynkiem
czeskim. Poważną pozycję obejmowały tutaj zamówienia na taśmy
transporterowe i górnicze urządzenia powierzchniowe. W końcu
aku sprawozdawczego,

ze względu na nieustabilizowane stosunki

Gospodarcze w tym kraju, ulokowanie dalszych zam°wień nie było
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dogodne dla przemysłu węglowego. Napotykaliśmy również na duże
trudności przy realizacji zamówień już uplasowanych.
iL° 1 a n d i a . Najpoważniejsze zamówienia na tym rynku dotyczy
my żarówek wysokowatowych w firmie Philipps, oraz dzierżawy bunki'owca dla Działu Przeładunków Morskich Centrali Zbytu Produktów
Przemysłu Węglowego. W końcu roku sprawozdawczego wspomniany po
wyżej dzierżawiony bunkrówlec został definitywnie zakupiony.
Niemcy .ffvlrnr^vstanlfl rynku niemieckiego było dla przemys
łu węglowego ważne, ze względu na wielką ilość posiadanych maszyn i urządzeń pochodzenia niemieckiego, do których części za
pasowe i wymienne mogły być nabyte tylko u producent a.Chodziło
również o zrealizowanie zamówień z .czasów okupacji* w większej
części już zaliczkowanych. Ze względu na to, że ciężki przemysł
niemiecki mieści się obecnie głównie w strefie anglo-amerykańs^iej, usiłowano nawiązać kontakt z tymi strefami, co się jed
nak udało dopiero w grudniu 1947 roku.
W strefie radzieckiej ulokowano zamówienia na kamienie do za
palniczek górniczych, oraz przeprowadzono naprawę" wirników.

Przewiduje się, że rok 1948 przyniesie ożywienie stosunków handlo^yoh ze strefami okupacyjnymi Niemiec.
•S^any Zjednoczone A.P« W ramach kredytu "Eximbanku" udzielono

,

Poważnych zamówień na urządzenia inwestycyjne i materiały bie5°we■jak : taśmy transporterowe, taśmy fosforo-bronzowe,żarówki■
wysokowatowe i łożyska kulkowe. Zorganizowanie stałej delegatu
ry CZHPW w Nowym Jorku przyczyniło się do dokładnego poznania
rynku amerykańskiego, ważnego dla nas ze względu na możliwość
habycia najnowocześniejszych urządzeń górniczych. Trudności
dokowania zamówień w tym kraju spowodowane są brakiem dostateczned ilości wolnych* dewiz. Terminy dostaw oferowane przez Amerykę

było bardzo korzystne.

’

.

.

ę a jr_i a. Rynek szwajcarski był atrakcyjny ze wzglę
äu ąa wysoką jakość produkowanych tam obrabiarek oraz urządzeń
elektrycznych. Poza tym przemysł węglowy jest szczególnie zainte
resowany w dostawach szwajcarskich ze względu na dużą ilość
dosiadanych urządzeń tamtejszej produkcji, do których koniec
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nym jest sprowadzenie części wymiennych i zapasowych. W roku
1947 rozpoczęto pertraktacje w sprawie ulokowania zamówień na
maszyny wyciągowe i wyposażenia elektryczne do nich. Niezależ
nie od tego, w dość licznych wypadkach, przemysł węglowy ko
rzystał z usług monterów szwajcarskich, którzy dokonywali monta
żu zamawianych, hardziej skomplikowanych maszyn, oraz przyuczali
polski personel do pracy na tych maszynach.
S z w e c j a .

Ilość dokonanych zamówień na tym rynku spadła

w stosunku do lat ubiegłych ze względu na zaspokojenie rynku
krajowego materiałami biegowymi własnej produkcji. Z tego też
powodu kredyt, przyznany przemysłowi węglowemu w ramach umowy
z 18 marca.1947 r,, nie mógł być całkowicie wykorzystany, jak
również nie zostały wyzyskane duże możliwości,

jakie dawała kre

dytowa Umowa Dodatkowa. Ulokowane w roku 1947 zamówienia obejmo
wały głównie obrabiarki, ładowacze elektryczne, płytki z twar
dych stopów,

"Coromnt11, hełmy górnicze i łożyska toczne.

Włochy. CZMPW napotkała na Ąuże trudności przy udziela
niu zamówień na tym rynku ze względu na nieustabilizowaną we
Włoszech sytuację gospodarczą. Dostawcy włoscy niechętnie
przyjmowali zamówienia wzamian za gotówkę, _dopiero zawarcie
umowy dodatkowej-, wprowadzającej kompensatę węglową, umożli
wiło szersze wykorzystanie tego rynku. Poza urządzeniami in
westycyjnymi ulokowano zamówienia na następujące materiały bie
gowe: łożyska, żarówki do lamp górniczych, przyrządy pomiaro
we i narzędzia,
U g S r y . W końcu roku 1947 rozpoczęto badanie możliwości
zakupów na rynku węgierskim. Chodziło tu przede - wszystkim o
obrabiarki i napędy do rynien potrząsalnych.
Akcja domków fińskich,
W ramach planu 3-letniego przewidziana jest dla przemysłu
węglowego akcja budowlano-mieszkaniowa dla pracowników, W ra
mach tej akcji CZMPW sprowadziła w 1947 roku z Finlandii 2.410
domków
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z zamówionej ogólnej ilości 4.000. W cyfrze tej przeważały stan
dartowe domki, najlepiej dostosowane do potrzeb polskiego górnika.
W umowie z dostawcą przewiduje się resztę dostawy na 1948 rok*
Transakcja ta finarsaxtnabyła specjalnym kredytem z Ministerstwa
Odbudowy oraz dotacjami z budżetu Państwa.Shipping "domków fiń
skich przeprowadzony był przez firmę maklerską "Baltica", która
charterowała przeważnie węglowe statki szwedzkie. Spedycję lądową Centrala powierzyła 3 firmom. Montażem i urządzeniem dom
ków fińskich zajmuje się Biuro Budowlane Przemysłu Węglowego
w Zabrzu.

•
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Sprawy
I,

Finansowe

Sprawy organizacyjne.
Równoległo ze stale zwiększającą się i rozrastającą .działal
nością Centrali,na Dział Finansowy spadały coraz większe zada
nia do wypełnienia,coraz szerszy zakres pracy do wykonania.Zagad
nienia finansowe,

związme z opracowywaniem, planów finansowych,-

sprawy związane z mobilizacją środków obrotdwych, starania o .ko
nieczne kredyty obrotowe i ich właściwe wykorzystywanie zaczęły
wysuwać się na plan pierwszy jako zasadniczej wagi dla umożliwie
nia wykonania pod względem finansowym zadań ciążących na Centrali,
W tym celu w nowym schemacie organizacyjnym dla Działu Finansowe
go obowiązującym od dnia 1,I,1947r.utworzono Wydział Planowania
Finansowego (F^),któremu powierzono do wykonania wyżej wymienio
ne zadania, pozostawiając w Wydziale Likwidacyjnym (Fg) stronę
czysto manipulacyjną, związaną z inkasem należności, regulacją
zobowiązań i prowadzeniem kasy głównej.
Zmieniono również podział organizacyjny Wydziałów,

zajmujących

się księgowością Centrali, wprowadzając w miejsce uprzednio
istniejących sześciu Wydziałów, tylko cztery,z których Wydział
Księgowości Głównej(F^) potraktowano jako komórkę centralizu
jącą całość operacji Centrali pod względem księgowym,Wydziały
Księgowości Materiałowej (F^> i Fakturowy(F^),jako Wydziały
Pomocnicze, a Wydział Rewizyjny (Fg) jako Wydział specjalny dla opracowywania rachunków- dostawców i kontroli ich obiegu, oraz

i

kontroli wypłat, dotyczących budżetu administrącyjno-hąndlowego
Centrali.Zmiany te wpłynęły korzystnie na tok prac księgowości,
a unowocześnienie metod p^nc przy zaopatrzeniu Wydziału Księgo
wości Głównej w maszyny księgujące przyczyniło się do dalszego
‘ich usprawnienia.

*

Momenty wyżej wspomniane przy jednoczesnej poprawie fachowości
personelu pozwoliły Działowi Finansowemu sprostać, specjalnie
\

w drugiej połowie 1947r.,narastającej pracy przy stosunkowo
niedużym w stosunku do wzrostu prac zwiększeniu ilośćiowemu pra
cowników. Niże j podane cyfry ilustrują ilościowy obieg zasadni-

i
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czych dokumentów księgowych, wpływających, i wychodzących z Dzia
łu Finansowego w roku 1946 i półrocznych okresach roku sprawoz
dawczego .
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Jak z powyższego wynika, ogółem w II półroczu opracowano zasadni
czych dokumentów o 71 $ więcej niż w pierwszym, gdy stan średni
zatrudnienia II półrocza w stosunku do I-szego wzrósł tylko .
o 7 fo, świadczy to z jednej strony o dużym podciągnięciu się
pracowników i wzroście wydajności, z drugiej o odpowiedniej
organizacji wewnętrznej.
**• Zagadnienia finansowe.
Działalność finansowo-kredytowa Centrali opierała się w I pół
roczu 1947r. na systemie swobodnej regulacji rachunków dostaw
com, przy inkasie należności Centrali w drodze pokrycia wekslo
wego od odbiorców.
Korzystając z odpowiedniego kredytu dyskontowego w Narodowym
Banku Polskami miała Centrala możność upłynnienia zainkasowanyeh
weksli i dysponowania uzyskanymi w ten sposób środkami obrotowy
mi na pokrycie swych zobowiązań za dostawy towarowe.
Jakkolwiek posiadany przez Centralę własny kapitał obrotowy w wy
sokości 200 mil.zł.w stosunku do dokonywanych obrotów nie star
czył na ich finansowanie, to jednak Centrala dysponując :
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w I kwartale 1947r.kredytem otwartym w wys.

90 mil.zł.

oraz kredytem dyskontowym w wysokości

700

"

"

a w II kwartale kredytem otwartym w wysokości

100

"

"

1.000

M

"

i kredytom dyskontowym w wysokości

przy równoczesnym wyzyskaniu na swą korzyść różnicy w cyklu
obrotowym rachunków między dniem inkasa należności od odbiorców
a dniem zapłaty dostawcom, jakoteż przy możliwości uzupełnie
nia niedoboru własnych środków obrotowych emisją własnych ak
ceptów do wysokości 470 mil ..zł., mogła przy odpowiedniej poli
tyce finansowej wywiązać się ze swych zobowiązań.
t
Powyższy stan rzeczy uległ jednak zasadniczej zmianie z chwilą
wprowadzenia z dniem 1 lipca '1947r .nowego systemu rozliczania
się za dostawy i usługi między przedsiębiorstwami państwowymi,
w myśl zasad uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dn.
20 maja 1947r. Zgodnie z brzmieniem wyżej powołanej uchwały zo
stali dostawcy,

jeśli chodzi o Inkaso swych należności, faktycz

nie uniezależnieni od Centrali, ‘gdyż przedstawione przez nich
do inkasa rachunki są przez Bank automatycznie regulowane w cię
żar' rachunku Centrali. Przy jednoczesnym zniesieniu obrotu wek
slowego , oraz związanego z tym kredytu dyskontowego w Banku
Polskim,

zaistniała po stronie Centrali konieczność możliwie

szybkiej mobilizacji środków obrotowych w takiej wysokości, aby
na swym rachunku bankowym skoncentrować odpowiednie fundusze na
spłatę zobowiązań wobec dostawców. Wspomniana uchwała odebrała
również Centrali gaożność manipulacji akceptami własnymi dla
uzupełnienia niedoborów posiadanych śrądków obrotowych, stawia
jąc w dodatku Centralę wobec konieczności wykupu tych akceptów
z własnych funduszów obrotowych..
Centrala przez reorganizację systemu inkasa, w drodze jak naj-

\

szybszego refakturowania i reinkasa znalhzła częściowe pokry
cie zapotrzebowanych środków obrotowych. Powyższe* okazało się
jednak niedostateczne, gdyż czasokres- cyklu obrotowego rachun
ków dostawców od dnia ich wpływu od dostawców do dnia inkasa
należności od odbiorców wynosi około 20 dni, przy równoczesnej
konieczności zapłaty zobowiązań wobec dostawców do dni 5• Oko
liczności te wymagały zatym zabezpieczenia Centrali takiej sumy
środków obrotowych, aby móc pokryć zobowiązania powstałe wobec

i
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dostawców w czasie wyżej wymienionego okresu cyklu obrotowego,
do czasu ich reinkasa od Zjednoczeń. Tale więc Centrala była
zmuszona zwrócić się do Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego
i Narodowego Banku Polskiego o uzupełnienie własnego kapitału
obrotowego lub przyznanie odpowiedniego kredytu bankowego.
W związku z powyższym zapotrzebowanie kredytowe Centrali na III
kwartał I947r.przedstawiało się następująco :
1. Kredyt otwarty na pokrycie brakujących
środków obrotowych, na eonajmniej 10-cio
dniowy cykl obrotowy r-ków

370 mil. zł.

2. Kredyt otwarty pod zastaw towarów znajdu
jących się w magazynach Centrali, na częś
ciowe upłynnienie"zamrożonych"w tych za
pasach środków.obrotowych (60 $)
3. Kredyt przejściowy w rachunku otwartym»
na wykup akceptów własnych
razem

180
________ 470

"

"

w

w

zł. 1.020 mil.

w tym zapotrzebowaniu wyłączono już kapitał własny Centrali w
wysokości 200 mil,zł., który skonsumowany został przez zapas
towarowy w magazynach nie podlegający kredytowaniu (40

na

sumę 120 mil.zł. oraz przez rezerwy na wydatki budżetowe Centrali
na sumę 80 mil.zł.
Wyszczególnione wyżej postulaty kredytowe Centrali nie zostały
jednak przez Narodowy Bank Polski, ze względu na restrykcje kre
dytowe uwzględnione.
Na III kwartał 1947r. przyznano Centrali- :
1. Kredyt otwarty pod zastaw towarów na sumę

zł.

2. Kredyt przejściowy w r-ku otwartym na wykup
akceptów własnych
"
*

150 mil.
100

"_______

Razem
zł.
250 mil.
=3=: ±=3:=:==:=:====: 3= 3:=:===:==:=:=:==:=:=:=:

' Powyższa decyzja Narodowego Banku Polskiego nie wytrzymała jedna
kowoż próby życia, gdyż zarówno względy wyżej wyłuszczone,

jak

i wzrost obrotu towarowego Centrali w III kwartale, postawiły
Centralę pod koniec tegoż kwartału przed niemożnością wywiązania

-

81

-

się ze swych zobowiązań woboc dostawców, co skolei zmusiło Naro
dowy Bank Polski do rewizji decyzji i w konsekwencji do podwyż
szenia kredytu otwartego Centrali o kwotę 360 mil.zł. do łącznej
wysokości 610 mil.zł.
Podany stan rzeczy mógłby był przybrać bardziej drastyczną formę,
został jednak złagodzony dzięki uzyskaniu przez Centralę w III
kwartale kredytu importowego w wysokości 660 mil.zł. na finanso
wanie zaliczek i przedpłat dostawcom zagranicznym. Kredyt ten
wpłynął bardzo korzystnie na możliwości wywiązania się Centrali
z

zobowiązań w stosunku do dostawców zagranicznych, odciążając

równocześnie własne środki obrotowe Centrali, z których dotych
czas zmuszona była finansować te tranzakcje.
Dla ilustracji podajemy, że w roku 1947 przekazano dostawcom za
granicznym zaliczki i przedpłaty .za zamówienia impor
towe na materiały ruchowe na sumę

855 mil.zł.

w ciężar kredytu importowego.'
Równocześnie w tymże czasokresie zwróciła Centrala
Bankowi za już zrealizowane dostawy na rzecz naszych
odbiorców w dobro kredytu importowego kwotę

512

M

"

Różnica stanowi sumę naszego obciążenia na koniec roku 1947, na
rachunku kredytu importowego.
Jak bardzo uzasadnione były postulaty kredytowo-finansowe Cen
trali świadczy również stale wzrastająca cyfra obrotów towaro
wych Centrali na przestrzeni 1947 roku.
Jeśli obroty towarowe Centrali wyrażają się
w I kwartale sumą

zł.

1.140 mil

w II

*

2.261

"

to obroty w III kwartale wzrosły do sumy

"

5.627

"

a w IV kwartale do

"

6.961

"

"

"

Uzasadniony gospodarczo i finansowo wzrost stanu zapasów magazy
nowych Centrali na przestrzeni 1947 r, przy stanie na koniec
I kwartału wartości

zł.

228 mil

II

ft

471

II

III

"

If

740

If

IV

"

It

1.070

If

wskazywał również na konieczność podwyższenia kredytów dla Cen-
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trail, celem upłynnienia “zamrożonych" w zapasach towarowych
środków obrotowych.W uwzględnieniu wyżej wspomnianych okolicz
ności wystąpiła Centrala z wnioskiem kredytowym o przyznanie
jej na IV kwartał 1947 r.j
1. kredytu obrotowego w wysokości
na upłynnienie środków obrotowych w "za
mrożonych" zapasach towarowych, oraz na
uzupełnienie własnych środków obrotowych
dla finansowania dostaw.

zł.

2. Kredytu importowego w wysokości
na finansowanie importowych dostaw ruchowych.

870 mil.

660

Tym razem Narodowy .Bank Polski w oparciu o doświadczenie z ubieg
łych okresów uwzględnił zasadniczo postulaty kredytowe Centrali,
przyznając kredyt importowy w wysokości 660 mil-zł,, oraz kre
dyt w rachunku otwartym w wysokości 600 mil.zł., pozostawiając
jednakowoż możliwość uzupełnienia tego kredytu w razie potrzeby
z końcem kwartału. Faktycznie z końcem IV kwartału otrzymała
Centrala dodatkowy kredyt w rachunku otwartym w wysokości 350
mil*„zł., dysponując na koniec roku 1947 łącznym kredytem na
sumę 950 mil.zł.
Kredytowy, stan zadłużenia Centrali w 1947 r. przedstawiał się
na ultimo każdego kwartału następująco :
I kwartał II kwartał III kwartałIVkwartał
w tys.zł.
w tys.zł.
w tys.zł. w tys.ał.
W kredyt.otwartym
W kredyt.dyskont..
zobowiąż.z tyt.ak
cept .własnych
W kred.import.

96.000
700.000

68.000
1.000.000

546.000

955.000

300.000

470.000

145.000
541.000

551.000

Razem
1.096,000 1.538.000
1.232.000 1.506.000
==========—=======:===3=======—==============:=:===:=:=—===
Powyższe świadczy o tym, jakie trudności ze względu na rest.ryk-.
cyjną politykę kredytową Banku, musiała Centrala przezwyciężać
dla uzyskania odpowiednich środków obrotowych, niezbędnych dla
finansowania dostaw towarowych. Kwestia kapitału własnego,
względnie przyznania Centrali odpowiednich kredytów pozostaje
w dalszym ciągu otwartą. Spodziewać się jednak należy, że w
1948 r.zostanie sprawa ta rozwiązana w drodze przyznania odpo
wiednich dotacji z rachunku sum obrotowych, zgodnie z normatyw
nym zapotrzebowaniem środków dbrotowych Centrali, o dp owtadnjącyei
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20-to dniowemu cyklowi obrotowemu rachunków i kwocie potrzebnej
do utrzymania niezbędnego asortymentu artykułów koniecznych dla
przemysłu węglowego, w magazynach Centrali.
III.Obroty i koszty.
Obroty Centrali, które w roku-sprawozdawczym osiągnęły kwotę
13.991.6 mil.zł. wykazały 3,7-krotny wzrost w stosunku do obro
tów osiągniętych w 1946 r, w poszczególnych kwartałach 1947 r.
kształtowały się następująco :
I kw

1.140.7 mil.zł

II "

2.261.8

"

"

III "
IV "

3.627,8

"

"

6.961,3

"

"

Jak z powyższego wynika duży wzrost obrotów zaznaczył się w II
półroczu i niewątpliwie w poważny sposób zaważyła tu zwyżka cen,
związana z wprowadzeniem na terenie państwa cen jednolitych na
towary 1 artykuły przemysłowe. Dalszymi momentami*to zwiększenie
się możliwości produkcyjnych i dostawczych przemysłu polskiego,

„

w wyniku czego nastąpiła masowa realizacja zamówień Centrali, się
gająca i zamówień niewykonanych jeszcze z 1945 r., oraz wzmożony
import towarów z poza granic kraju, który wyniósł z górą 15 #
całości naszych obrotów. Niezależnie od tego na wysokość obro
tów wpłynął również fakt zwiększonego zapotrzebowania Zjednoczeń
w „związku z wzrastającym wydobyciem i zaopatrywanie Przemysłu
Węglowego w materiały potrzebne do inwestycji.
Za pośrednictwem magazynów Centrali rozprowadzono na Zjednocze
nia rejonowe i pomocnicze towarów o wartości 3.866,5 mil.zł.,

.

to jest 27,6 io ogólnych obrotów. Reszta kierowana była bezpośred
nio na magazyny Zjednoczeń i kopalń.
Jakkolwiek globalna suma kosztów Centrali w roku sprawozdawczym
w wysokości 239,5 mil.zł. wobec wydatkowanych w 1946 r. 83.5
mil.zł. jest prawie 3-krotnie większa, to jednakowoż stosunek
tych kosztów w stosunku do obrotów odpowiednich okresów operacyj
nych zmniejszył się z 2,22 $ w roku 46 na 1.71 # w roku 1947.
Załączone zestawienie rodzajów kosztów w stosunku do obrotów,
ilustruje kształtowanie się tych kosztów w poszczególnych kwarta
łach roku sprawozdawczego i porównawczo w procencie rocznym z ro
kiem poprzednim.
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Koszty administracyjne, aczkolwiek z kwartału na kwartał w su
mach absolutnych wzrastały, to jednak wzrost ich w stosunku do
wzrastających obrotów, był proporcjonalnie dużo mniejszy, w kon
sekwencji czego wskaźnik tych kosztów do obrotów spadł z 1,68 $
w roku 46 do 0,82 $ w roku 1947. W przeciwieństwie do tego
obserwujemy poważny wzrost kosztów handlowych, który wyraził
się w złotych sumą 6-cio krotnie większą niż w roku poprzednim,
a odnośny wskaźnik wzrósł z 0,54 i° w roku 1946 do 0*89 i<> w roku
sprawozdawczym. Główną przyczyną tego stanu była konieczność,
z braku własnych środków obrotowych, posługiwania się oprocento
wanymi kredytami bankowymi dla zapewnienia finansowania dostaw
towarowych. Koszt nakładów finansowych wyniósł w roku sprawozdaw
czym 75 milj.zł.wobec 8 milj.zł.,poniesionych w roku 1946. Sprawy
te zostały wyczerpująco omówione w rozdziale poprzednim, traktu*

jącym o zagadnieniach finansowych Centrali. Niezależnie od tego
na zwyżkę kosztów handlowych wpłynęło podwyższenie w kwietniu
1947r. taryfy kolejowej.
W sumie jednakowoż całości kosztów Centrali zdołaliśmy, dzięki
oszczędnej gospodarce.w dziale kosztów administracyjnych,
żyć koszty zaopatrzenia w stosunku do roku 1946 o 23

co jest

niewątpliwie osiągnięciem pozytywnym.

I

✓
«

i

*

»

obni

&

W

t a llejlÄ..0.

rodzajów kosztów w stosunku do obrotu w poszczególnych kwartałach
roku 1947«
w tysiącach złotych
tssag sasałSiiSK^=s=3aa sn=s =crs==r s=ssz=:sscsas=rs as sssssssaissassTrrrTjsssggsgacgigŁsssssscasasigsssssas ssgsssssas as asaesssssBagsssssassc sagasssssa:=====asssssas:

I kwartał
w tys.zł.

II kwartał # do
w tys.zł. obrot.

100

III kwartał # do
w tys.zł.
obrot.

100

17 kwartał % do
w tys.zł. obrot.

1.140.750

100

2 .261,762

1.Koszty admin,
a/ osobowe
b/ rzeczowe

15.580
5.094

1,56
0,45

18.427
6.200

0,82
0,27

20.323
8.455

0.56
0,23

26.191
14.219

razem i

20.674

1,81

24.627

1,09

28.778

0,79

5.568
8.428
2.670

0,51
0,74’
0,25

7.710
15.559
5.245 .

0,54
0,59
0,25

7.488
18.496
8.137

Obroty

l>

% 0.0
obrot.

3.627.769

100

Razem rok % od
1947
' obrot.

i do
obr .w
1946r.

13.991.578

100

100

0,38
0,20

80.521
33.968

0,58
0,24

1,06
0,62

40.410

0,58

114.489

0,82

1,68

0,21
0,51
0,22

3.434
32.704
13.782

0,05
0,47
0,19

22.200
72.987
29.834

0,16
0,52
0,21

0,17
0,21
0,16

6.961.317

2.Koszty handlowe
a/ przewozy
b/ finansowe
c/ pozostałe
razem :

14.666

1,28

26.514

1*16

54.121

0,94

49-920

0,71

125.021

0,89

0,54

ogółem koszty

55.540

5,09

50.9*1

2,25

62.899

1,73

90.330

1,29

239.510

1,71

2,22 *

nadwyżka dochodów pozaoperacyjnych
Koszty netto

8.208
231.502
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BILANS
Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu
Węglowego na 4zień 31 grudnia 1947r.

AKTYWA
I, Mająfek stały
A. Objęty przez Zarząd Państwo
wy wg cen z lat 1938-1939
000-003 1.Place, grunty i tereny
004-008 2.Budowle,budynki i aabu- . . •
dowania
01 3.Maszyny,urządzenia tech
niczne i środki transpor
towe
'
02 4.Różne ruchomości i inwentarz
żywy
5.Inne materialne składniki
majątku stałego ?
03
a/inwestycje rozpoczęte
...7........... _
04
b/Nadania
.
-r
05 6.Wartości niematerialne
i prawne
...r.....
06 7.Udziały w innych przed
siębiorstwach
, ,,r............

............................
.
—
.
...........
...........
.

21,010.- »

..,

—

21.010

B. Nabyty po objęciu zakładów
przez Zarząd Państwowy
000-003 1.Place,grunty i tereny
'
....77.....
004-008 2.Budowle, budynki i zabu
dowania
»#r•■•♦ ,*13*115*382,01 3.Maszyny,urządzenia tech
niczne i środki trans
portowe
8,237.896,02 4.Różne ruchomości i in
wentarz żywy
7.585,173,5,Inne materialne skład
niki majątku stałegor
03
c/inwestycje rozpoczę
te
Budowa Magazynów w Mysło
wicach
. •
11.576.011,05 6.Wartości niematerialne
i prawne
0560
a/Koszty uruchomienia
i organizacji
...77..,
0561
b/Koszty usuwania
szkód wojennych
...77...
0563
Remonty.dzierżawnych
budynków mieszkalnych 1.521.536,0564
Remonty dzierżawnych
budynków administr, . 2.855.485
'4.377,021,- .
06 7. Ud ziały w innych przed
siębiorstwach
200.000,- 45.091*483
do przeniesienia;
-4

45.112.493
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z przeniesienia:

45.112.493

II. Majątek obrotowy
1.Środki płatnicze
k)0~10l

a/ Gotówka
*w kasach 185.084,*•03-109
b/Banki gotów.
ka
221.652.565,*•0304-10404 Banki Faktury 987.526.533,w inkasie
110
c/Czeki obce
. .. .1%..............
117 •
Przekazy
w drodze
1.206.294,- '
115
d/Weksle obce
.................................. 1.210.570.476,12

13
14
16
17

2.Papiery wartoś
ci owe

.................................

3. Należności
a/odbiorcy
1.897.497.193,b/Dostawcy
2,075.849.202,c/inne należności
krótkoter
minowe
5.578.356, d/Należności
długoter
minowe
407.796,480,-

4.386.721,231,-

4. Zapasy
30-31
32-54
39

a/Materiały do
wytwarzania
....11,..............
b/Materiały
techniczne ,■
nichu i inne
2.447,468,c/0pakowanie
1.433.250,-

0-84,86,87 d/Wyroby goto
we i półgotowe
... .1”.......
85
e/Roboty w tow•
ku
... .11.................
55-37
f/Towary handlo- •
1
we
1.070.538.198,38
g/Towary w dro
dze
127.386.678,-

1,201.805-594,-

6.799.097.301,-

*1. Inne aktywa
/
a2-lö7 1.Pozostałe wyżej niewymianione
aktywa
, 76.298.845,188 2.Rozliczenia międzyokresowe
czynne
________ .547,470,-

76,646.3^5.-

do przeniesienia

6.920.856.109,-

z przeniesienia:
IV.

6.920.856.109,-

Straty

0896-0899

090

. 1. Z poprzednich okre
sów rachunkowych/la
ta ubiegłe/
2. Za okres bieżący spra*
wozdawczy
a/ za miesiące
ubiegłe
.............. ..
b/ za miesiąc
bieżący

.............. .
6.920.856.109,S=S3=SSS====SR==

V.

Sumy pozabilansowe
19 1.-1905 Różni za kaucje igwarancje 17.001*000
2. -1904 Obce kaucje wadia złożone
7.173.600
3. -1908 BGK-gwaranoje wekslowe zagra
niczne
60.754.778
4. 1909 Inne
.
_________ 598
84.929.776,B33,«a*333Sse
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Pasywa.
I. Kapitałyt v$:asne
080

1.Kapitał zakładowy(majątek obję
ty przez Zarząd Państwowy)
2,Rezerwy kapitałowe

081

2.710.249,34.423.955,-

II. Umorzenia i rezerwy
07
1800
181

1.Umorzęnie wartości majątku
stałego
2.Rezerwy różne
a/ Rezerwy na szkody górnicze
b/ Inne rezerwy

2.623.139,8.444.124,-

48.201.467,-

III. Kapitały obce
13.
14.
15.
150
151
16
17
IV.

1.Odbiorcy Cto Separate
2.Dostawcy
5.Akcepty
a/ towarowe
78.876.127,b/ finansowe
________________

1.153.783.165,3.046.901.173,78.876.127,-

4.Inne zobowiązanie krótkoterm. 1.647.320.897,5.Zobowiązania długoterminowe

835.0.09.216,-6.759.890.578.-

Inne pasywa

182-187 1.Pozostałe,osobne,niewymienione
pasywa
189» 2.Rozliczenia międzyokresowe
bierne
V.

69.339.811,43.424.25%,-

112.764.064,-

Zyski.

0890-0895 l.Z poprzednich okresów rachunko
wych (ląta ubiegłe)
090 2.za okres sprawozdawczy
a/ za miesiące ubiegłe
* b/ za miesiąc bieżący
6.920,856.109,Vl.
19

Stupy pozabilansowe
1. 1913-Kaucje i gwarancje złożone przez nas
2. 1914-Różni za swoje kaucje i wadia
3. 1918-BGK-obligo z tytułu gwarancji

17.001.000,7.173.600,60.754.778.-

4. 19.19-Inne

_________ 398,-

, *

84.929.776,s Ä==s ss=ss =s

ss ssss ss

Katowice, dnia 31 marca 1948r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Szpineter Zdzisław

DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO
/-/ Mrówczyński Bogdan
NACZELNY DYREKTOR
/-/ Inż.Fabris• Karol

Rachunek wyników C.Z.M.P.W,
na dzień 31.12.1947 r.
I. Nakłady operacyjne.
1, Koszty wytworów 1 świadczeń
produkcji własnej
40 Materiały zużyte do wytwarzania
41 Robocizna i świadczenia dla
robotników
42 Pensje i świadczenia dla
pracowników umysłowych
43 Energia obca
44 Materiały zużyte na cele ogól.
wytwarzania 1 administracji
45 Podatki,daniny i opłaty
publiczne
46 Różne koszty ogólne
47 Odpisy i koszty kalkulowane
4900 Szkody przemysłowe

10.544.173,69.977.335,447.520,22.894.406,253.769,30.427.509,2.144.625,136.689.337,-

2. 89 Zmniejszenie zapasów
3.975 Koszt własny sprzedanych
towarów handlowych
4.

Koszty sprzedaży
494 Opakowanie wysyłkowe
495 Przewozy wysyłkowe(ekspedycja)
496 Prowizja od sprzedaży i kosz
ty biur,przedstawicielstw itp.
497 Podatek obrotowy
498 Podatki konsumcyjne

tl.
iii.

13.991.577.965,-

10.020,908,18.496.897,28.517.805,-

24 Nakłady finansowe

144.897.712,-

Nakłady i straty pozaoperacyjne
i nadzwyczajne
200 Ofiary, zasiłki, stypendia
darowizny dla osób i insty
tucji obcych
'
201 Podatki i opłaty
do przeniesienia

75.423,3.710.314,3.785.737,- '14.301.682.819,-.
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2

przeniesienia:

202

Nakłady w związku z przyjęciem
i uruchomieniem zakładów

203
205

Nakłady i wydatki nadzwyczajne
Nakłady i koszty neutralne
Straty nadzwyczajne

206

Szkody wojenne

207

Korektury kosztów i zapasów
Wydatki dot.lat ubiegłych

204

208
209

Umorzenie maj.stałego obiektów
poza zakładowych

22

Nakłady obiektów poza zakładowych
Różnice kalkulacyjne

28

5.785.737,-

14.301.682.819,-

12.000,2.326.330,7.737.936,5.932.557,-

316,427,20.110.987,-

Czysty zysk
Razem :

14.321.793.806,-

s3=sssssssss=sr==ss3=ss=s==3
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zł.

zł.
L Dochody operacyjne
1. Sprzedaje wytworów
904 Prądu

-

905 Produkt.zakład.
ubocznych
909 Odpadków

-

2.

91 Sprzedaż wyrobów gotowych i
po~łgot owych własnej produkcji

3.

89 Zwiększenie zapasów

4.

93 Dochody z tyt.robót
i świadczeń odpłatnych

5.

♦

*.

275,świadczenia produkcji

6.

97 Sprzedaż towarów handlowychl3.991.577.965.-

7.

98 Inne sprzedaże 1 wpływy ^

251.302,280,- 14.222.880.245,-

II.Dochody finansowe

71.910.730,■

Iii.Dochody i zyski poąaoperacyjne
i nadzwyczajne

211 Dotacja na pokrycie Daniny Naród. 3.703.000,214 Dochody i zyski neutralne

603.992,-

215 Zyski nadzwyczajne

380.792,-

216 Odszkodowania wojenne
217 Korektury kosztów i zapasów
218 Dochody dot.lat ubiegłych
(tylko w bilansach mieś.)
23
28
tV.

18.211,757,4.080.182,-

Dochody obiektów poza zakła
dowych

23-108,-

Różnice kalkulacyjne

27.002,831,-

Strata netto

14.321.793.806,ss===ss =: 5= a: as sri » s * ss a ssę ss
x/ Koszty pokryte przez Zjednoczenia
Katowice, dnia 31 marca 1948r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO

/—/ Szpineter Zdzisław

/-/Mrówczyński Bogdan

NACZELNY DYĘEKTOR
/-/ Inż.Fabris Karol

i«»

m
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Transport samochodowy Centrali.

W roku sprawozdawczym została doprowadzona do końca "budowa
rozpoczętych w roku 1946 garaży, magazynu i warsztatu samochodo
wego -Centrali.. Przyczyniło się to w dużej mierze do uporządkowa
nia gospodarki samochodowej i dało możność Wydziałowi Transporto
wemu CZMPW otoczenia należytą opieką taboru samochodowego cięża
rowego i osobowego.
Tabor samochodów ciężarowych wynosił przez cały 1947 -rok
15 wozów z tym, że w ciągu roku 2 samochody 3-tonowe wymienione
zostały na 2 samochody 10-tonowe typu "Mack". Zwiększyło to znacz
nie zdolność transportową naszej Centrali, zwłaszcza po. nabyciu
dwóch łO-toąowych przyczep do samochodu typu "Mack". Z drugiej
strony postępujące stale zużycie motorów, niejednokrotnie bez możliwości ich wymiany lub zastąpienia uszkodzonych części, ob
niżało w poważnym stopniu zdolność Wydziału Transportowego w bie
żącym zaspakajaniu zgłaszanych zapotrzebowań na przewóz towarów.
Mimo tych trudności współpraca Wydziału Transportowego z Działem
Handlowym przy wykonywaniu zagadnień zaopatrzenia materiałowego
wyraziła się ilością 257.622 przebytych kilometrów oraz 369*234
wykonanych tonokilometrów. W tej ostatniej ilości mieści się
12.100 tonokilometrów, «które w II półroczu 1947 r.Wydział Trans
portowy notował jako wykonaną własnymi samochodami pracę przy
dostawie towarów z magazypów Centrali do magazynów Zjednoczeń PW
łub podległych im zakładom pracy*
Znacznie gorzej przedstawiała się w roku sprawozdawczym spra
wa samochodów osobowych. Nominalnie było W ruchu 14 wozów, w
praktyce nawet nie połowa,albowiem 5 wozów zostało uznanych ja
ko wraki, a jeden wóz oddany został do dyspozycji Ekspozytury
naszej w Gdyni, pozostałe wozy ulegały częstym uszkodzeniom, nie- 1
jednokrotnie długotrwałym. Przyczyna tego stanu rzeczy leżała
w tym, że za wyjątkiem dwóchanowych samochodów, tabor samochodów
osobowych Centrali składał się z wozów mocno zużytych, przesta
rzałych- typów. Nabywanie części wymiennych do- tych wozów natra
fiało na znaczne trudności i powodowało dłużej trwające unieru
chomienie wozów z powodu nawet nieznacznych uszkodzeń. Z tych
względów tabor samochodów osobowych nie obsługiwał należycie
Centrali, co * dużej mierze.utrudniało jej pracę.
Ten stan rzeczy znany jest CZPW,i Centrala oczekuje w 1948 r.
pomocy w formie przydziału większej ilości nowych samochodów oso
bowych.
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