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Cena ropy. 
Cena ropy, jak zresztą cena każdego produktu jest zależna od 

popytu i podaży. W obecnych jednak anormalnych stosunkach odgrywa 
w przemyśle naftowym główną rolę kwestja, czy rafinerje jako odbiorcy 
ropy, mają do dyspozycji potrzebną ilość pieniędzy — każda rafinerja 
bowiem kupi wszelką ilość ropy, chcąc sobie zabezpieczyć jak najwięk- 
szą ilość surowca. | 

Zapotrzebowanie ropy w Polsce jest bezwarunkowo większe, jak 
produkcja, a rafinerje nie pracują w pełni swojej zdolności. Z tego po- 
wodu wpłynął do Sejmu wniosek rządowy o zakazie wywozu ropy 
zagranicę. Zakaz ten obniża popyt za ropą — stwarza więc dla pro- 
ducentów ropy warunki gorsze, aniżeli przy wolnym handlu i odbija 

się odrazu na cenie ropy, oraz na ruchu wiertniczym. Wobec -wzraa 
stającej tendencji do założenia kartelu naltowego, powstanie w pierw- 
szym rzędzie zmowa rafinerów, celem obniżenia cen ropy, jak to już 
miało miejsce systematycznie za czasów austrjackich. g 

. Jaka powinna być sprawiedliwa cena za ropę t.j. taka, któraby 
ła zysk ralinerji oraz zapewniła producentom udział w konjunktu- 

rze handlowej ? Dla odpowiedzi na to pytanie, podam treść układów, 
jakie zostały zawarte między członkami Związku Polskich Przemy- 
słowców Naftowych, a jedną z rafinerji. | 

—. Przyjęto, że z każdego wagonu ropy typu borysławskiego otrzy- 
muje się następujące produkty w kilogramach, po cenach ogłoszonych 
ostatnio przez rafinerje : | | 

NSTYTUT NAFTOWY AŚ. 
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ilość : cena 

Benzyna 120/25 150 kg 62.35 zł. p. 93.525 
<a 725/45 09 — ARR w 53.000 
s 150/60 300, 43.— ,„ , 86.000 
Ę - 225/85 400 , 28.— „ , 42.000 

Naita rafinowana - 200. 4050, 406.000 
Olej gazowy ** GDG 7 100— „ , 150.000 

4 MASZ. TAL _ B—4/2%0 L20053 BOO 141.000 . 
sę A 3—4/50 450 , ST. a 95.625 
> i > 6-—7,50 300 , 33.— „ o» 99.000 
„ Ccylindrowy 235 — 2450 3001 24— „ , 42.000 

Parafiny 50/52 SA > 30.28 3 210390 ' 
Asfalt twardy | OU = P> 5. 91.000 . 

| razem 8.800 kg 1,629.525 
Wyniki rafineryjne są na ogół lepsze, aniżeli w powyższej tabelce 

podano, szczególnie otrzymuje się więcej i lepszej benzyny, ale nawet 
i te wyniki, dają rafinerjom za wszystkie produkty kwotę 1.520 złp. = 
frankowi szwajcarskiemu. Tytułem kosztów przeróbki rafinerja po- 
biera 25% powyższych produktów w naturze tak, że jako równowar- 
tość ropy pozostają producentowi produkty naftowe wartości 1.222 złp., 
ezyli przy dzisiejszym kursie złp. = 24,440.000 Mkp., podczas, gdy naj- 
wyższe osiągnięte ceny za ropę ostatnich dni wynosiły 1% miljonów 
marek za wagon. Zaś koszta sprzedaży tych produktów nie wyniosą 
więcej nad 5—6%. i | | 
| Z powyższego obliczenia widać, że producenci ropy, o ileby so- 
lidarnie pilnowali interesu, mogliby osiągnąć cenę obecnie przynaj- 
maniej 23—24 miljonów marek, bez krzywdy ze strony rafinerji. - 

Szczególne znaczenie przybiera to obliczenie przy kwestji ropy 
" bruttowej, gdzie cena, wypłata tej ceny i dewaluacja pieniądza olbrzy- 

mie tworzy różnice między wartością ropy, a otrzymaną przez brut- 
towca kwotą. Zyski Państwowych Zakładów Naftowych już z samego 
tytułu dewaluacji marki w miesiącu czerwcu wynosić winne przeszło 15 
miljardów marek. | 

Producenci ropy tzw. „czyści*, którzy popierali projekt ustawy 
o ropie bruttowej, winni żądać, aby takie nadzwyczajne zyski były 
używane na zakup ropy i zasilanie kredytem czystych producentów, 
a nie jak dotychczas rafinerów. - Inż. Marjan Wieleżyński 

Państwowe Zakłady Naftowe. 
(Gazety Warszawskie przynoszą budżet preliminowany przez Główną 

Dyrekcję Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych dla Pań- 
stwowych Zakładów Naftowych na r. 1923. : ka 

W tym preliminarzu, cyfry są mniej interesujące same w sobie, 
gdyż zupełnie nie odpowiadają żadnemu realnemu odpowiednikowi, 
znamienne są jednak razem z objaśnieniami jako wyraz tendencyj, ja- 
kim się poddali obecni warszawscy włodarze tych przedsiębiorstw. 
Czytamy tam zatem o obecnych, jakoby „nieproporcjonalnie wysokich Ą za 
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cenach ropy, w stosunku do produktów finalnych". Takie rzeczy wła- 
„śnie wmawiają agenci zagranicznych firm rafineryjnych w nieznają- 
cych się na rzeczy Warszawiaków. We Lwowie toby nikt takiej rzeczy 
nie napisał, jak tam czytamy, bo wiemy, że to wygląda całkiem inaczej. 
Nam tutaj trudnoby podawać do wierzenia, że naftę rafinowaną sprze- 
daje się po 750 marek za kilo, a świece po 2000 marek, przy cenie 
ropy 500 marek za kilo. , _. 

To objaśnienie budżetu zapowiada też jednym tchem. „rewizję 
stanowiska wobec producentów ropy*, rozumie się w duchu zbicia 
w dół ceny ropy w stosunku do produktów, konstatuje zmniejszanie 
się produkcji, zapowiada również dążenie do „rozbudzenia silniejszego 

ruchu wiertniczego* i do „podniesienia produkcji ropy*. Widzą zatem 
autorzy tego programu fakt zmniejszania się produkcji 1 malejącego 
wskutek nierentowności ruchu wiertniczego ; — zaradzić zaś chcą temu 
i powiększyć ruch wiertniczy — przęz dalsze jeszcze pogorszenie jego 
szans rentowności. Gdyby się ktoś wysilił, to nie potrafiłby w jednym 
ustępie pomieścić większej ilości pomysłów nawzajem się doprowa- 
dzających do absurdu. | o 

Ten preliminarz budżetowy, podaje oczekiwane wydatki rafinerji 
państwowej na około 91 miljardów, a oczekiwane dochody na nie- 
spełna 90 miljardów, preliminuje deficyt jednego miljarda. . 

Tymczasem fachowcy twierdzą, że nawet przy obecnie nadmier- 
nie i niepotrzebnie produkowanej przeróbce, należy preliminować zysk 
20 do 40 miljardów, o ile produkty nie będą marnowane albo sprze- 
dawane niżej cen targowych. L: 

Ogłoszony preliminarz sam w sobie jest nieszkodliwy, bo wyniki 
ruchu przedsiębiorstwa powinny mu zaprzeczyć, pośrednio jednak, 
może on przynieść wielkie szkody, gdyż ułatwi plany i rachuby obcej 
finansjery, która czycha na wykupienie z rąk Państwa tego złotodaj- 
nego przedsiębiorstwa i dla ułatwienia sobie tej tranzakcji, umyśłnie 
stara .się o wyrobienie mu wbrew faktom opinii przedsiębiorstwa de- 
licytowego. Tego rodzaju wersje są stale rozszerzane przez jeden z kie- 
rujących dzienników lewicowych stołecznych, subwencjonowany w na- 
grodę za te usługi przez międzynarodową finansjerę. 

Dla fachowców ten preliminarz wydaje się tembardziej dziwnym, 
Że wydajność parafiny jest tam podana na połowę wydajności praw- 
dziwej (2'79% zamiast 5 do 6%) (nafty zamało, bo 26% zamiast 32%), 
wydajność benzyny dużo za niska, a zato preliminowano, że aż 38% pro- 
duktów sprzeda się jako „mieszankę opałową*, „ropał* i „gudron*, co 
wydaje się anachronizmem. Przecież to już nie „Odbenzyniarnia*, dziś 
ło już nowoczesna rafinerja która nietylko preliminowane 1000 cystern, 
ale i 2000 cystern miesięcznie, może z łatwością przerobić aż na go- 
towe produkty, benzynę, nafię, parafinę, świece, smary i asfalt. Na- 
tomiast sprzedawanie bez mała 40% produkcji, jako pół produktu po 
cenie niższej od surowca (w preliminarzu po 400 marek), to wprost 
zbrodnia. Ten półprodukt zakupi odrazu obca finansjera, jako surowiec 
dla swych rafinerji i na jego przeróbce zarobi dziesiątki miljardów. 

Jeżeli gospodarka miałaby być taką, jak preliminarz, to byłoby 
to bardzo smutnem. Mamy jednak nadzieję, że nasz nowy rząd położy 
koniec temu „kultowi niekompetencji*, który zapanował w tej sprawie 
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w ostatnich kilku miesiącach i wyrządził już nieobliczalne szkody prze-- 
mysłowi i Państwu. 
-. Dużo szkody stało się już bezpowrotnie, dużo jednak da się 

jeszcze uratować i naprawić. Wstawienie w budżet Państwa elaboratu... 
który nie może być brany poważnie i będzie pośmiewiskiem dla fa- 
chowców w kraju i co gorzej zagranicą, jest próbką tego, do czego 
prowadzi oddanie tak ważnej sprawy czynnikom zajmującym się spra- 
wami naltowemi tylko amatorsko w chwilach wolnych od innych 
zajęć urzędowych. Takie są na razie wyniki przerwania funkcjonowa- 
nia głównej dyrekcji Państwowych Zakładów Naftowych we Lwowie, 
prowadzonej przez fachowców, która” już za r. 1922, wykazała czystego. 
zysku ponad 20 miljardów marek. W 

Wymowne cyfry. 
Obecna niestała sytuacja ekonomiczna utrudnia wyrobienie sobie 

zdania o najbardziej żywotnych zjawiskach, gdyż wiele czynników 
„ działających chwilowo wpływa na sposób kształtowania się życia go- 

spodarczego. Chcąc przeto mieć obraz stanu naszego przemysłu nalto- 
wego, należy porównywać ze sobą średnie cyfry dotyczące dłuższych 
okresów. Ostatnie szesnaście lat można”podzielić na okres austrjacki 
przedwojenny i wojenny, oraz polski wojenny. . Produkcja, przywóz. 
iwywóz ropy i produktów naftowych za te lata przedstawia się 
w miljonach kg. rocznie jak następuje: 

1907-1918) 1914-918. 1313-1920 1921-1922 

PBIGAOKCHETOPDYC SOA. 1481 842 685 588 
IZYWOÓZ TODN | Fei 14 9 — — 
Wywóz TODY SG" 00572078 10 BIO "28 65 R 
Zużycie zapasów ropy . . .. — 105 20 <<xKG _Ę 
Wzrost zapasów ropy . . -. 4 32 — | — — ł 

ziola TOM O" O 50 1453 952 684 |" 54] 
Przywóz produktów naft. . . 20 30. — = 
Wywóz produktów naft. . . 480 292 137 344 

Nadwyżka wywozu produktów | | 
naftowych . . 460 262 33 344 

11, straty ropy przy przeróbce 3 2DD O" 31 16 41 

Zużyta w kraju ropa . 
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Okresy wojenne nie dają miary zużycia produktów naitowych, 
ponieważ nadmiernie wysokie zużycie na cele wojenne odbywało się 
kosztem redukowania zużycia na inne cele. W okresie przedwojennym 
austrjackim pol. przemysł naftowy zasilał kraj o zaludnieniu około 
24,/00.000 mieszkańców. Roczne przeto zużycie ropy na głowę wyno- 
siło w Austrji 18.3 kg., a w Polsce wynosi, obecnie 5.8 kg. W Stanach 
Zjednoczonych Ameryki zużycie ropy wynosi obecnie : około 900 kg. 
na mieszkańca. i 

W powyższem zestawieniu uderza fakt, że za czasów austrjackich 
w pierwszym okresie mimo, że produkcja ropy była średnio blisko 
trzy razy większa niż dzisiaj, dowożono z zagranicy więcej ropy niż 
wywożono. W Polsce nie przywozi się ropy zupełnie, a natomiast 
około 11, ropy wywozi się za granicę. Zakaz wywozu surowej ropy 
powinien był być już dawno zarządzony zwłaszcza, że Polska jest 
obecnie prawie zupełnie pozbawiona zapasów ropy, tak, że w razie 
wybuchu wojny może znależć się w trudnem położeniu. Sredni zapas 
ropy w okresie 1907— 1914 wynosił 1.100,000.000 kg., a dgja 1. stycznia 
1923 tylko około 100,000.000 kg. t. j. jedenastą część średniego zapasu 
przedwojennego. 

Nasz przemysł naftowy przechodzi obecnie ciężkie chwile. Więk- 
szość polskich zakładów naftowych zmieniła w ostatnich latach wła- 
ścicieli, przyczem płacono dawnym posiadaczom wysokowartościowemi 
walutami, kwoty znacznie wyższe od realnych wartości. Obecnie umo- 
rzenie i oprocentowanie tych zręcznie przez pośredników ustalonych 
wartości jest nader trudne. Zarządy przedsiębiorstw naitowych starają 
się utrzymać na powierzchni i odroczyć termin niewypłacalności przez 
wyzbywanie się zapasów. Obecnie zbliża się jednak chwila, w której 
nie będzie już zapasów na sprzedaż. 

Sytuacja jest bardzo poważna: to też wyłaniają się różne pomysły 
sanacji. Bardzo ponętnym jest dla wielu kartel i unieruchomienie 
Państwowych zakładów naftowych. Dużo ludzi zużyło wiele energii 
na urzeczywistnienie tego pomysłu, jednak jak dotąd hez wielkiego 
rezultatu. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te wysiłki kończyć się 
będą niepowodzeniem, gdyż mowy nie może być aby odrodzona Pol- 
ska oddawała produkcję materjału wojennego w ręce kapitału, którym 
rządzą nasi przeciwnicy w ewentualnej wojnie. Formalnie większość 
kapitału w naszym przemyśle naftowym mają Francuzi, ale przedsię- 
biorstwami rządzą albo Niemcy, albo bezwględni germanolfile. 

Kartel naszego przemysłu naftowego nie zbawi, gdyż albo całkiem 
do skutku nie przyjdzie, albo trwać będzie bardzo krótko. | 

Nasz przemysł naftowy pracuje w nader trudnych warunkach 
technicznych i dlatego może on się utrzymać i rozwijać — jedynie 
przez nader staranne zreformowanie obecnych metod eksploatacji. 
Jako przykład jak wielkie pole do działania ma w tym po macoszemu 
pod względem technicznym obsługiwanym przemyśle technik, podaję 
kilka cyfr dotyczących kotłów parowych na naszych kopałniach ropy, 

W obrębie drohobyckiego Starostwa górniczego w roku 1922 
stan kotłów parowych czynnych na kopalniach ropy, oraz zużycie 
opału było następujące: 
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Powierzchnia ogrzewalna kotłów parowych 47.490 m* 
Spalono gazu ziemnego . 290;000.000 m? 

> Topy | 38,000.000 kg.. 
Powyższą ilością materjału opałowego można wytworzyć około: 

5.280,000.000 kg. pary rocznie czyli 375.000 kg. na godzinę. 
Srednie odparowanie z jednego m? powierzchni ogrzewalnej kotła 

wynosiłoby przeto około 7.9 kg. Ponieważ w rzeczywistości kotły na: 
kopalniach wytwarzają najmniej dwa razy tyle pary — a węgla spala 
się na kopalniach ropy tylko nieznaczne ilości, nie ulega wątpliwości, 
że podana w urzędowej statystyce ilość spałanej na kopalniach ropy 
jest fikcją, a w rzeczywistości spala się najmniej dwa razy tyle 
ropy. Niskie cyfry zużycia ropy na opał kotłów podaje się nietylko 
z powodu urzędowych zakazów spalania ropy, lecz głów nie- celem 
uszczuplenia opłat na rzecz bruttowców. , 

O tem, ile siły potrzeba na pepęd kopalni ropy dotąd mało kto: 
dokładnie wiedział. Podawano fantastycznie wysokie cyfry, ustawiano 
coraz więksźe kotły parowe i spalano pod niemi bez rachunku własną 
i bruttowców ropę. Gdy we wszystkich dziedzinach przemysłu zaczęto 
wprowadzać elektryfikację, i Borysław zdobył się na elektrownię, która . 
jest już od kilku miesięcy w ruchu, lecz idzie przeważnie bez obcią- 
żenia, gdyż nasi przemysłowcy naftowi nie spieszą się z ustawieniem: 
odpowiednich motorów. Jedną wielką korzyść osiągnięto. przez dotych- 
czasowy ruch tej elektrowni. Ustalono, ile potrzeba siły na popęd 
kopalni. Tłokowanie zużywa w Borysławiu średnio 20 koni, a wier- 
cenie 8 koni. ię | | 

Na podstawie statystyki ruchu kopalń w roku 1922 w okręgu 
drohobyckim można ustalić średnie zapotrzebowanie siły, jak następuje : 

Szybów w tłokowaniu 226 - po 20 HP — 4520 HP 
Wa w wierceniu 229 BO 85 = 1832 , 
» . w pompowaniu 703 DG DS — po 

NE 0 0000000400 «0-1 000RBIE 
Ponieważ istniejąca elektrownia posiada 4800 KW instalowanych. 

t. j. 7200 koni, wystarczyć może na pokrycie zapotrzebowania całego 
okręgu zużywając na popęd nie więcej jak 50,000.000 m*% gazu rocznie. 

_W ten sposób oszczędność na wyżej wykazanych oficjalnych iłościach. 
opału wyniesie przy dawnych cenach ponad 278 miliardów marek pol- 

_ skich rocznie. | | 
Niestety istniejąca elektrownia pracnje z minimalnem obciążeniem. 

które tylko czasami osiąga 59%, pełnej sprawności, gdyż brak zrozu- 
mienia dla potrzeby ekonomizacji tego przemysłu. | 

Znaczną część odpowiedzialności za marnowanie wyżej z wymie- 
nionych miljardów ponosi Ministerstwo robót publicznych. Elektryfi- 

'kacja zagłębia borysławskiego opóźniała się z powodu kolizji praw 
interesowanych przedsiębiorstw. Ostatecznie nieporozumienia zostały 
usunięte przez zawiązanie spółki akcyjnej z kapitałem 1 miljarda. Mp. , 4 
pod firmą „Elektrosieć*. Niestety wniesione dnia 30: marca 1923 po- 4 
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danie o zatwierdzenie tej spółki zatrzymało u siebie Ministerstwo 
robót publicznych, które ma wątpliwości, czy proponowana nazwa 
spółki jest odpowiednia. Czy i kiedy wątpliwości te zostaną usunięte, 
nie wiadomo. Tymczasem spala się dalej ropę bez rachunku, a zapas 
benzyny niezbędnej jako surowca na wypadek wojny dalej maleje. 

Inż. Władysław Szaynok. 

Jeszcze „Zatarg Naftowy”. 
Odpowiedź na listy posła A. Wierzbickiego. 

Nasze życie publiczne we wszystkich dziedzinach przechodzi okres 
ząbkowania. Jest to często okres przykry, ale nie mniej konieczny, 
gdyż same pisane prawa nie wystarczają jeszcze dla normowania biegu 
życia, trzeba utarcia się odpowiednich praw zwyczajowych, zastępu- 
jących w niejednej starej demokracji n. p. w Anglji kazuistyczne prze- 
pisy formalne. 

Sprawy naftowe ze względu na ich decydujące znaczenie dla 
pogotowia obronnego Państwa i ze względu na działające w nich od 

a dziesiątków lat potężne wpływy zagraniczne, finansowe 1 polityczne, 
4 stoją w samym ośrodku najżywotniejszego zainteresowania naszych 

ster decydujących i dają dużo sposobności do „ucierania się" form 
i treści naszego życia na linji zetknięcia spraw politycznych z gospo- 
darczemi i finansowemi. | 

W trwającym od dziesiątków lat zatargu, między chcącym 
wszytko opanować naftowym kapitałem zagranicznym, kierowanym 
mimo inne pozory ciągle jeszcze z Berlina i Wiednia, a między wzma- 
cniającym się ponownie niezależnym żywiołem polskich przemysłow- 

ców naftowych, widzimy skomplikowany splot wpływów, jakiemi 
posługuje się obca finansjera. Splot, którego jednym z najważniejszych 

_. czynników są ogromne pieniężne subsydja dawane przez obcy kapi- 
tał naftowy pewnej prasie za propagowanie w niej jego dążeń, za na- 
pastowanie, i szkalowanie osób, które nie chcą sprzedać jemu swej 
niezależności choćby za cenę najwyższą. 

Uznanie chcę wyrazić na tem miejscu „Gazecie Warszawskiej*, 
nietylko zato, że drukowała głosy pochodzące od niezależnych polskich 
przemysłowców naftowych, ale i zato, że okazała się odporną w tej 
dziedzinie na pokusy finansowe i odrzuciła plan wydawania „numeru. 
naltowego*, wypełnionego artykułami dostarczonymi i opłaconymi 
przez obcy wielki kapitał. Dla wydawnictwa oznaczało to ubytek kil- 
kudziesięciu miljonów, a ponieważ ten sposób postępowania stosowany 
jest widocznie i w innych dziedzinach życia gospodarczego, zatem za 
pismo to czytelnicy muszą drożej płacić — dostają jednak wzamian 
do czytania rzeczy pisane z przekonania, a nie elaboraty opłacone, 
służące obcym interesom. <* | leo 

panującej w tych sprawach zatęchłej atmosferze, uznałem za © 
konieczne uderzenie w stół, aby ozwały się nożyce. W liście otwartym 



88 NAFTA. . Nr. 6 

drukowanym w (razecie Warszawskiej z dnia 25, marca br. wykaza- 
łem, że ataki na inż. Wieleżyńskiego jako dyrektora Państwowych 
Zakładów Naftowych, były tem spowodowane, że wydarł on to przed- 
siębiorstwo z pod wpływu obcej finansiery, uwolnił od pasożytujących 
na niem Spółek „Krajonafta* i „Polmin G. m. b. H, w Berlinie* i przez 
dobre zagospodarowanie i zorganizowanie zapewnił jego żywotność. 
Wykazałem zarazem, że przezto doznał załamania kierunek nadany 
sprawom naftowym przez posła Diamanda (z czasu P. K. L. w Kra- 
kowie), polegający na przystosowaniu się do kierunku wymaganego 
przez obcą finansjerę. Wykazałem rownież osobistą interesowność wy- 
stępującego z zarzutami posła Szydłowskiego, a prezesa wspomnianej 
„Krajonafty* i współzarządcy berlińskiej spółki „Polmin G. m. b. H.* 

Wydało mi się rzeczą zupełnie naturalną, że zaatakował mnie 
zato publicysta naftowy z „Kurjera Polskiego" płacony przez Związek 
Ralinerów. Byłem jednak niemało zdziwiony, gdy przeciw moim twier- 
dzeniom, wyruszył z polemiką nie poseł Szydłowski lecz poseł 
Wierzbicki (Gazeta Warszawska z 30 marca) i oświadczając, że „Pod- 
jęta przez p. p. Wieleżyńskiego, Szaynoka i Szczepanowskiego akcja 
spolszczenia przemysłu naftowego i uniezależnienia go od wpływów 
obcych zasługuje oczywiście na jaknajgorętsze uznanie i poparcie* — 
zarazem podniósł przeciw tym „zasługującym na poparcie* osobom 
zarzuty tak ciężkie, że gdyby się one okazały prawdziwymi, to po- 
grzebałyby one zupełnie nietylkó ich znaczenie i „akcję przez nich 
podjętą*, ale też odebrałyby im nawet dobre imię. 

Niżej podpisanemu zarzucił p. Wierzbicki, że jako członek Rady 
Nadzorczej Państwowych Zakładów Naftowych — „przy transakcjach 
zawieranych przez tę fabrykę* należał do osób, które tam działały 
„w podwójnej roli swoich własnych dostawców i odbiorców równo- 
cześnie", przez co Skarb Państwa poniósł kilkadziesiąt miljonów strat. 
Przez pisanie przytem o „ukrytych subwencjach rządowych* chciał 
widocznie p. Wierzbicki wywołać wrażenie, jakobym z tego osiągał 
jakieś osobiste korzyści. | | 

(rdy jednak — (Gazeta Warszawska z dnia 27. kwietnia) — pod- 
niosłem, że w żadnej z transakcyj inkryminowanych przez p. posła 
Wierzbickiego nie brałem jakiegokolwiek udziału, gdyż nie były one 
wogóle rozpatrywane na Radzie Nadzorczej Państwowych Zakładów 
Naftowych, poseł Wierzbicki (w Gazecie Warszawskiej z 29 kwietnia), 
nie przecząc temu mojemu twierdzeniu podnosi twierdzenie inne, dla 
tej sprawy bezprzedmiotowe, usiłując we mnie wmówić, że wiedziałem 
o tych transakcjach, jako współwłaściciel zainteresowanych spółek. 
P. Wierzbicki zatem, zamiast cofnąć zarzut o „podwójnej roli* polega- 
jący na oczywistej nieprawdzie, której on sam już nie podtrzymuje, 
podnosi nowe, również nieprawdziwe twierdzenie, gdyż — gdyby się 
lepiej poinformował, to dowiedziałby się, że i „Gazolina* i „Między- 
miasiowe Grazociągi* są dla moich przedsiębiorstw firmami konkuren- 
cyjnemi iw ich zarządzie udziału nie biorę, ani brać nie mogę. . 

Tymczasem sprawa została oświetlona i z innej strony, miano- 
„wicie poseł Szydłowski ogłosił w „Kurjerze Polskim* artykuł, w którym | 
ataki osobiste ułatwia sobie nietylko niezgodnem z prawdą przedsta- 

a NĄ at. 
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wieniem różnych spraw, ale też n. p. fałszywem cytowaniem składu 
Zarządu Związku Polskich Przemysłowców Naftowych. P. Szydłowski 
podaje jednak cenne informacje o berlińskiej spółce „Polmin G. m. 

b. H.*, której zarzuciłem pasożytowanie na Państwowych Zakładach 
Naftowych, zaznacza więc, że skoro został wybrany posłem, dla 
uniknięcia kolizji wystąpił z Rady Nadzorczej tej Spółki, a jej spólni- 
kiem wogóle nie był, odnośnie zaś do 50 miljonów, których nie mógł 
«wydostać mimo starań od pp. Lippego, Wahrhaftiga i Rosenhecka, 
kierujących tą berlińską spółką, to zaznacza, że kwota ta należała się 
firmie „Ropol* z tytułu budowy instalacji w Gdańsku dla Państwowej 
'Rafinerji — powołuje się przytem na świadectwo pp. Widomskiego 
i Starkla. 

Trudno wprawdzie zrozumieć tak oryginalny sposób zalatwiania 
interesów Państwowej Rafinerji w owym czasie, że za nią mieli owi 
panowie z Berlina i Wiednia płacić 50 miljonów „Ropolowi*, co 
przed dwoma laty było poważną kwotą, warto jednak stwierdzić, że 
ten tajemniczy „Bopol”, będący współwłaścicielem berlińskiego „Pol- 
minu* jest tu kluczem zagadki. Mianowicie czytamy w Monitorze Pol- 
skim z dnia 18 kwietnia 1921, że do założycieli tej spółki należą: 
Spółki Akcyjne „Polska Nafta" i „Tepege”, t. j. firma posła Szydłow- 
skiego, zaś z wpisów do rejestru handlowego widzimy, że do zarządu 
należą tu znów pp. poseł Szydłowski i Dr. Alfred Kielski, kolega po- 

-sła Wierzbickiego z Zarządu „Polskiej Nafty 5. A." Wobec tego — za- 
przeczenia posła Szydłowskiego odnoszącego się do berlińskiej spółki 
„Polmin G. m. b. H.* nie można brać dosłownie, ale pokazuje Się 
ponadto, że w tym interesie spólnikiem jest pośrednio i poseł Wierz- 
bieki jako spólnik i członek Zarządu S. A. „Polska Nalta”. 

Jako drugą spółkę pasożytującą na Państwowych Zakładach Nat- 
towych wymieniłem (Gazeta Warszawska z 25 marca br.) lirmę „Kra- 
jonafta* i tu niestety dowiedziałem się, że poważną część korzyści ze 
szkody wyrządzonej Państwu pobrała spółka posła Wierzbickiego 
„Polska Nafta*, że pieniądze wypłacane Państwowej Rafinerji po pa- 
romiesięcznej zwłoce już zdewaluowane, były w międzyczasie w czę- 
ści w obrocie właśnie u „Polskiej Nafty*, która zgarnęła prócz innych 
zysków i zysk dewaluacyjny.. | 

Gdy ponadto dowiedziałem się dowodnie, że obcy kapitał rali- 
neryjny płaci wielokrotne miljony, prowadzonemu przez posła Wierz- 
bickiego „Lewiatanowi*, żądając wzamian zastępstwa swych intere- 
sów, przeciwnych Państwowym Zakładom Naftowym — zrozumiałem, 
czemu z kampanją w tej sprawie wyruszył właśnie poseł Wierzbicki 

Przebieg faktyczny sprawy „zatargu naftowego* przedstawia mi 
się więc, jak następuje: Dyrektor Wieleżyński skonstatowawszy, że na 
Państwowych Zakładach Naftowych pasożytują „Krajonalta* i berliń- 
ski „Polmin G. m. b. H.* — które wyrządziły im szkodę o wartości 
dzisiejszej kilku miljardów marek, usuwa ten sian rzeczy i wprowa- 
dza przedsiębiorstwo na tory racjonalnej. samodzielnej gospodarki. 
Obcy kapitał i czynniki ukrócone w swem posożytnictwie, aranżują 
potem kampanję osobistą przeciw niemu i doprowadzają do przyjęcia 
przez Ministra Przemysłu i Handlu dymisji p. Wieleżyńskiego, o którą 
się tenże podał dwa miesiące przed tą kampanią, co jest — mojem 

> 
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zdaniem — sprawą podrzędną, ale doprowadzają one zarazem do: 
tego, że Państwowe Zakłady Naftowe wogóle zostają pozbawione sa- 
modzielnego iachowo-kompetentnego kierownictwa i ulegają szkodli- 
wej biurokratyzacji, która — o ile potrwa dłużej — doprowadzi je do 
upadku, a to jest już rzeczą istotną. 

Najistotniejszą sprawą wydaje mi się jednak zagadnienie : jak to: 
w Polsce jest możliwem, aby w takich sprawach decydowali posło- 

_ wie-interesenci i aby całą rzecz mógł aranżować, iako przewodniczący 
sejmowej komisji przemysłowo-handlowej poseł, będący w załatwieniu 
tej sprawy z kilku stron finansowo osobiście zainteresowany. 

W Anglji odnośni posłowie zostaliby pociągnięci do odpowie- 
dzialności i do zapłaty olbrzymich. grzywien i odszkodowań, u nas — 
jeżeli się z tem zasadniczo zrobi porządek — to unikniemy na przy- 
szłość 1 niezdrowych stosunków i marnowania ludzi skąd innąd war- 
tościowych., Inż. Szydłowski n. p. pozostałby przy sprawach przemy- 
słowych, w których przy swych zdolnościach i pracowitości, osiągnąłby 
napewne wyniki dużo większe. niż przy roli firmanta wyciągającego 
kasztany z ognia dla ukrytych za kulisami anonimów, korzystających 

'z braku wyrobienia społecznego u niego. i | 
Szczegółowy stan taktyczny tej. sprawy napewne doczeka się zba- 

dania na odpowiedniem forum, wyciągnięcie jednak konsekwencji 
z przebiegu tej sprawy dla rozwoju naszych stosunków ogólnych jest 
rzeczą naszych decydujących czynników politycznych. | 

Inż. Stanisław Szczepanowski. 

Wiadomości bieżące. 
Nasi przeciwnicy. Posłowie. Sejmowi Diamand, Wierzbicki i Szy- 

dłowski zarzucili „Związkowi polskich przemysłowców naitowych* 
czerpanie dochodów kosztem „Państwowych Zakładów Naftowych*. 

Dotychczasowe stosunki handlowe między wyżej wymienionemi 
organizacjami polegały na dostawie ropy przez „Związek* dla „Pań- 
stwowych Zakładów Naftowych*, oraz na odbiorze pewnej ilości pro- 
duktów, a mianowicie: 3 

Związek polskich przemysłowców naftowych | 
| dostarczył wagonów ropy ' otrzymał wagonów produktów" 

od stycznia do czerwca 1922 2 25 RE 134.9 
od czerwca 1922 do marca 1923 138 | | "8a 

.. Czy transakcje te były dla „Państwowych Zakładów Naitówych* 
niekorzystne, może ocenić wyłącznie bezstronny sędzia. Jeśli ponosi: 
tutaj ktoś szkodę, powinna Ona być bezwzględnie naprawiona, a po- 
noszący winę powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. 

„Związek* nasz jako spółdzielnia nie jest obliczony na zyski. Wie 
o tem dobrze p. Szydłowski, który do ostatnich dni był członkiem 

- Rady Nadzorczej „Związku* 1 otrzymał za swe czynności tantjemę 
4 
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w kwocie 1765 Mp. Rozumiemy, że p. Szydłowski zostawszy ORKAN 
nikiem. kartelu naflowego mógł, czy musiał zapomnieć o zbyt skromnie 

Niechęć do nas wyżej wymienionych posłów spowodowana zo- 
stała naszą działalnością, polegającą na oswobodzeniu polskiego prze 
mysłowca naftowego od przewagi wielkiego kapitału w tym pr pea e. 
Dawno już pogodziliśmy się z taktem, że wiele wpływowych jedno» 
stek będzie się nieżyczliwie do nas odnosić. 

Podwyżka stawek podatku od zużycia olejów mineralnych na- 
stąpiła z dniem 15 b. m. rozporządzeniem rady ministrów z dnia « 
b. m. Dz. U. Nr. 59,28. | 

Podwyżka ta dotyczy wszystkich producentów naftowych do- 
tychczasowe stawki tego podatku zwiększone zostały 3—+ krotnie 
1 przy normach dzisiejszych wynoszą: m, 

a) oleje mineralne o gęstości do 1507 Areometra przy 120 R (15 ©) 
od 100 kg. 70 tys. marek; | _ | 

b) oleje mineralne o gęstości ponad 150W do 8650 Areometra przy 
plus 129R (plus 150C) od 100 kg. 35 tys. marek: | 

c) oleje mineralne o gęstości ponad 865" do 8809 Areometra przy 
plus 12*R (plus 150C) od stu kg. 3 tys. marek: 

d) oleje mineralne o gęstości ponad 8859 Areometra przy plus 
129 R (plus 1500), tudzież ropał i waselina od 100 kg. 15 tys. mk.: 

e) parafina i świece od 100 kg. 20 tys. marek.; 
[) asfalt miękki i twardy, koks i gudron (maż) od 100 kg 3 tys. 

marek. | Rozporządzeniem wykonawczem ministerstwa skarbu z 8. b. m. 
Dz. U Nr. 59/23 do powyższego rozporządzenia rady ministrów na 
ropał, wywożony zagranicę, nałożona została opłata w kwocie 150 mp. 
od 1 kg., podczas gdy inne, wywożone zagranicę produkty i półpro- 
dukty naftowe zwolnione są od opłaty podatku konsumpcyjnego. 

Ceny ropy. 
Państwowe Zakłady Naftowe nadesłały nam następujący komu- 

nikat: | 
„Na podstawie wzajemnego porozumienia się Przedstawicieli 

Państw. Zakładów Naftowych z Bruttowcami, na konferencji odbytej 
dnia 5 czerwca b. r. w biurąch Głównej Dyrekcji Państwowych Za- 
kładów Naftowych we Lwowie, ustalono następujące ceny ropy netto- 
wej za I kg loco zbiorniki Towarzystw Magazynowo-Tłoczniowych 
względnie stacja nadawcza, .za miesiąc maj b. r. | 
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Ceny produktów naftowych ustalone przez Związek Rafinerów- 
i złot. pol. 

maftą . | 1 1 1 2 244 0. 44 2 1 2 . 15850 
benzyna 680,100 . . . . . . . . . . . . « 1155 

» 00,710 . . . . . . . . . . . . . 64865 
» 4106420 . . . . . . . . . . . . . 6235 

SE 420/630 . . . . . . . . . . . . . 58'50 
» 43076400 . . . . |. |... 1.1... B3— 
» 440680 . . . . . . . . . . ... . 4950 
» 4505660 . . . . . ,. . . . . . . 43— 
» «60:6460 . . . 1.1. 1 1 « . . 8880 
m 1460080 . . . . . . . . . . «. « . 28— ponad «50 114 11 1 + . 25:80 

olej gazowy . . . . .. . . , . 1 1... 2 « « 10- 
„ maszynowy 2-420, . . . . . . . . . 1U5 
» » 4—720 ... . . . . . . . 185— 
» e (—12/20 . .. .. . . . . 1410 
» » 3—4/50 . . . . . . . . . 21:25 
» » 4—5/50 ... . . . . . . . 26— 
» „ 5—6/50 . . . . . . . . . 2950 
» » 6—90/50 ... . 1 1 1 1» . 33— 
» » 4—8,/8B0 . . . . . . . . . 40— 
„ . automobilowy . . . . . . . . . . « «. 4— 
„ cylindrowy . . . . . . . . . . . . . 24— 
„,wulkanowv . . . . . . . . . « « « « 1%— 

towott . . . . . . , . . , . . . . . . . . 3650 
parafina . . . . . ... . , , , . . . . . . 8825 
świece . . . . . i... |. 5 4 4 1 1 . . 475 
koks aa a LL — 
asłalb . . « a a aooro0 1 4. 13— 

Ceny rozumieją się w złotych polskich, równych frankowi szwaj-- 
carskiemu za 100 kg loco Drohobycz oprócz podatku. 



Poważna firma 

| poszukuje generalnego zastępstwa rafinecji nafty 
na Czechosłowację. | 

Własne rezerwoary i park beczkowy w Pradze i na prowincji, 
| w posiadaniu firmy. | 

Łask. oferty pod: „Volle Bankgarantie 3127* do Biura Ogłoszeń 
Piras, Praha, Jindrisska 18. 

BACZNOŚĆ! AR — BACZNOŚĆ! 

Elektryfikacia szybów naftowych! | 

POLSKIE ZAKŁADY SIEMENS | 
ODDZIAŁ LWOWSKI, ULICA JAGIELLOŃSKA 7. 

dostarczają jako specjalność . wszel- 
kiego rodzaju napędów elektrycznych 
dla urządzeń tłokowych, wiertniczych, 
2-222 gazowych i.t. p. ------- 

Na żądanie wysyłają specjalistę inżyniera, kosztorysy i porada tech- 
niczna. bezpłatnie. Ceny przystępne. Krótki czas dostawy. Obficie 
zaopatrzony skład materjałów elektrotechnicznych we Lwowie. 
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związki Polskich Przemysłowców Waifowych 
WE LWOWIE 

ul. Sapiehy 3. 

Zgłaszam zamiar przystąpienia do Związku polskich przemysłow- 
ców naftowych z -...... udziałami po Mp. 100.000— wraz 
z 1009, wpisowem, przyczem oświadczam, iż znaną mi jest treść sta- 
tutu, a w szczególności postanowienia $ 5 18, w myśl których przy- 
stąpić do Związku mogą wyłącznie osoby narodowości polskiej, które 
pracują w przemyśle naftowym lub uczestniczą w przedsiębiorstwach 
naitowych i zobowiążą się nie pozbywać ich osobom innej narodowo- 
ści, aniżeli polskiej, a to pod rygorami $ 8 statutu. 

Należytość składam równocześnie gotówką na rachunek P. K. O. 
L. 148.476. 
| Zgłaszam przystąpienie do Związku jako pracujący w tym prze- 
myśle, oraz jako posiadacz następujących kopalni, względnie udziałów 
w spółkach naftowych, których wartość według mojej oceny podaję : 

menunzazoszzeQ 

Celem uskutecznienia wpłaty przez P. K. O. bez kosztów, należy 
użyć „blankietu wpłaty P. K. O.*, który sprzedają Urzędy pocztowe po 
:50 Mp. za sztukę. O ileby Urząd pocztowy nie posiadał na składzie ta- 
Kich blankietów, nadeślemy je na żądanie. 
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Podpis: NKSE 

Dokładny adres: . 
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OLÓRICH PRZEMYSŁ. NAFTOWICH 
WE LWOWIE UL SAPIGKY L. 4. 

Poleca następujące wydawnictwa: 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1919 cena . , , +. "5.060 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1920 cena . s . 10.000 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego - 
1921 cena . , „ 20.000 Mp. 

Poglądowa mapa naftowych terenów pań- 
stwowych 1 :1,200.000 ceńa 4.000 Mp. 

59 map szczegółowych 1 : 20.000, 
względnie 1 : 25.000 państwowych 
terenów naftowych, wyszczególnio- 
nych na poglądowej mapie, cena za 
sztukę . ; „. 50.000 Mp. 

DRUKARNIA A. GOJAWICZYŃSKIEGO („UDZIAŁOWA'), LWÓW, ULICA KOPERNIKA 29. 


