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PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO. 

N~ 4 (257). Dąbrowa Górnicza w kwietniu roku 1920-go. Tom Xll. 

Dąbrowie Górniczej Koło w 
Związku górników i hutników polskich. 

Otwieranie wszelkiego rodzaju stowarzyszeń 
doznawało zawsze w Państwie Rosyjskiem wiel
kich trudności. Najłatwiej było uzyskać pozwole
nie na otwarcie klubu z grą w karty i zabawami 
tanecznemi; otwieranie stowarzyszeń naukowych 
było o wiele trudniejsze a kulturalnych zupełnie 
niemożliwe. Wobec tego gdy przed 25 laty ujaw
niła się w zagłębiu Dąbrowskiem potrzeba pewne
go rodzaju łączności pomiędzy ludżmi, pracującymi 
w zawodzie górniczym i hutniczym, wypadło szu-

mi Sekcji oraz cała rachunkowość ześrodkowaną 
była w Dąbrowie Górniczej. Pierwszym prezesem 
Sekcji Górniczo - Hutniczej był p. Stanisław Kont
kiewicz a pierwszym sekretarzem i jednocześnie 
skarbnikiem p. Kazimierz Srokowski. 

Działalność Sekcji Górniczo-Hutniczej ujawnia
ła się przeważnie w zbieraniu się i wygłaszaniu 
odczytów, które wywoływały odpowiednie dysku
sje. Odczytów wygłoszono: 

w roku kać innej drogi d la osiągnięcia pomienionego celu. 
Drogę tę znaleziono w otwarciu oddziału istnieją-
cego już stowarzyszenia. 

W Petersburgu na mocy ustawy, zatwierdzo
nej w roku 1867-ym, istniało Towarzystwo popie
rania rosyjskiego przemysłu i handlu, mające na 
celu dopomaganie rozwojowi wszystkich gałęzi prze
mysłu w Państwie i rozszerzenie handlu wewnętrz
nego i zewnętrznego. Towarzystwo miało prawo 
otwierania oddziałó~ miejscowych w tych miastach, 
gdzie zamieszkiwało przynajmniej I O jego członków. 
Oddziały miały prawo wybierania swoich władz 
miejscowych. Na zasadzie tego prawa w wielu 
miastach Państwa Rosyjskiego zaczęły powstawać 
oddziały Towarzystwa, w tej liczbie w Warszawie, " 
Łodzi, Tomaszowie i Kaliszu. Oddział w Warsza-

1 
" 

wie otwarty został w roku 1894-ym i dzielił się na 
ośm sekcji. Myśl otwarcia Sekcji Górniczo-Hutni
czej Oddziału w Warszawie należy zawdzięczać p. 
Stanisławowi Kontkiewiczowi, który w roku 1896-ym 
podjął w tym celu starania w zarządzie Oddziału 
w Warszawie. Otwarcie Sekcji Górniczo-Hutniczej 
uzyskało pozwolenie i w czerwcu r. 1896-go do no
wopowstałej Sekcji zapisało się 48 członków, za-
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Koło Związku górników 
i hutników polskich 

mieszkałych w Dąbrowie Górniczej i pobliskiej Oprócz odczytów na zebraniach Sekcji oma-
okolicy. wiane były różne sprawy techniczne i ekonomicz-

Oprócz tego wyrazili wkrótce życzenie nale- ne, nadto członkowie Sekcji komunikowali na ze
żenia do Sekcji Górniczo-Hutniczej górnicy i hutni- braniach o różnych nowych wynalazkach i ulep
cy, zamieszkali w ziemi Radomskiej. Wywołało to szeniach technicznych, dotyczących górnictwa i hut
podzielenie Sekcji na dwie tak zwane delegacje: nictwa. 
zachodnią z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i wscho- Z innych spraw, któremi zajmowała się daw-
dnią z siedzibą w Skarżysku. Zarządzanie sprawa- , na Sekcja Górniczo-Hutnicza, zaznaczyć należy: 
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I) Informowano osoby 1 mstytucje, zwracające 
się do Sekcji w różnych sprawach, dotyczących 
przemysłu górniczego i hutniczego; dotyczyło to 
przeważnie badań geologicznych, analiz chemicz
nych różnych ciał kopalnych, różnych danych sta
tystycznych i handlowych i t. p. 

2) Pracowano nad polskiem słownictwem gór
niczem i hutniczem i wzięto w roku 1900-ym udział 
w konkursie na wytworzenie polskiego słownictwa 
technicznego. 

3) Brano udział w pracach, dotyczących rewi
zji traktatów handlowych z państwem Niemieckiem. 

4) Brano bliższy udział w redagowaniu od r. 
1897-go do r. 1903-go działu „Górnictwo-hutnictwo" 
w czasopiśmie Przegląd Techniczny a od r. 1903-go 
do r. 1914-go w redagowaniu czasopisma Przegląd 
Górniczo-Hutniczy. 

5) Dokonano pod kierunkiem p. Stanisława 
Kontkiewicza przekładu na język polski i wydania 
dzieła Jerzego Puscha „Opis geologiczny Polski". 

Liczba członków Sekcji Górniczo-Hutniczej 
(od r. 1918-go Koła w Dąbrowie Górniczej Zwią- 1 

zku górników i hutników polskich) była następują- ' 
ca (w końcu każdego roku): 

1896 51 
1897 69 
1898 68 
1899 108 
1900 92 
1901 93 
1902 83 
1903 85 
1904 94 
1905 72 
1906 72 
1907 72 
1908 72 
1909 50 
1910 56 
1911 81 
1912 87 
1913 87 
1914 87 
1915 87 
1916 87 
1917 45 
1918 52 
1919 69 

W dwóch okresach czasu działalność Sekcji I 
Górniczo-Hutniczej zupełnie zamierała, mianowicie 
w r. 1905 1908-ym oraz w r. 1914 1917-ym. 
W roku 1917-ym Sekcja Górniczo-Hutnicza Oddzia- I 
łu Warszawskiego Towarzystwa popierania rosyj
skiego przemysłu i handlu ze względu na zmianę 
zasadniczą warunków politycznych, w jakich kraj 
znalazł się, uznała za właściwe porzucić swą po
stać pozorną, nadającą jej przedtem możność istnie
nia, i stać się tern, czem w rzeczywistości była, 
mianowicie zrzeszeniem naukowo - społecznem gór-

\ 

ników i hutników polskich. Zamiast jednak prze
kształcania się w samodzielne zrzeszenie górników 
i hutników polskich uznano za więcej celowe przy
łączenie się do powstałego w roku 1906-ym Z wią
zku górników i hutników polskich na zasadach, po
danych w projekcie statutu Związku.*) Po doko
naniu w projekcie powyższym pewnych zmian Ko
ło w Dąbrowie Górniczej Związku górników i hut
~ikó_w polskich przyjęło statut w postaci następu
JąceJ: 

I. Cele i zadania Związku. 

§ I. Związek górników i hutników polskich 
ma na celu: 1) przyczynianie się do rozwoju gór
nictwa i hutnictwa polskiego; 2) opracowywanie i 
wprowadzanie w życie środków, mających na celu 
rozwój górnictwa i hutnictwa polskiego; 3) staranie 
się o rozwój zawodowego szkolnictwa górniczego i 
hutniczego niższego, średniego i wyższego; 4) zrze
szanie górników i hutników polskich i wyrabianie 
w nich poczucia łączności zawodowej i solidarności 
wzajemnej; 5) rozwijanie i pielęgnowanie pośród 
swoich członków poczucia obowiązku, uczciwości i 
godności; 6) tworzenie dla swoich członków ciał 
samopomocy i pośrednictwa pracy; 7) okazywanie 
swoim członkom poparcia materjalnego i ducho
wego. · 

§ 2. Dla osiągnięcia celów, wyrriienionych w 
§ 1-ym statutu niniejszego, Związek górników i hu
tników polskich stosuje środki następujące: I) zwo
ływanie zjazdów górników i hutników polskich; 2) 
urządzanie wycieczek naukowo-zawodowych i towa
rzyskich; 3) zwiedzanie kopalń i hut; 4) zbieranie 
wiadomości i danych, dotyczących przemysłu gór
niczego i hutniczego wogóle a polskiego w szcze
gólności, jego historji, rozwoju i stanu pod wzglę
dem geologicznym, technicznym i gospodarczym; 5) 
podejmowanie starań u odpowiednich władz pań
stwowych i samorządowych o zarządzenia i środki, 
mające na celu rozwój górnictwa i hutnictwa pol
skiego; 6) zbieranie i opracowywanie danych staty
stycznych, dotyczących przemysłu ~órniczego i hu
tniczego wogóle a w Polsce w szczególności; 7) 
urządzanie konkursów, wystaw, stacji doświadczal
nych, laboratorjów, muzeów, szkół, kursów, wykła
dów, kursów dla robotników i t. p.; 8) urządzanie 
odczytów i pogadanek jak również zebrań towa
rzyskich; 9) wydawanie czasopism, podręczników, 
dzieł i broszur w zakresie teorji i praktyki górni
czej i hutniczej , geologji, gospodarstwa przemysło
wego, stosunków ekonomicznych, robotniczych i t. p.; 
1 O) przedstawicielstwo i obrona interesów górników 
i hutników polskich we właściwych urzędach pań
stwowych oraz w ciałach samorządowych, społecz
nych i innych; 1 I) otwieranie kas pomocy wzajem
nej dla swoich członków, wyszukiwanie swoim 
członkom odpowiednich zatrudnień oraz polecanie 
pracowników do objęcia odpowiednich stanowisk 

*) Czasopismo Górniczo-Hutnicze, r. 1917, zeszyt 8-•. 
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w przedsiębiorstwach górniczych i hutniczych; 12) wszelkiego rodzaju majątku nieruchomego rucho
udzielanie młodzieży, kształcącej się w zawodzie mego oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów i 
górniczym i hutniczym, stypendjów, zapomóg i in- 1 t. p., dozwolonych przez obowiązujące p rawo. 
nych pomocy naukowych; 13) otwieranie kół gór- § 1 5. Koło jest odpowiedzialne za wszelkie 
ników i hutników polskich. swoje zobowiązania, lecz nie odpowiada za zobo-

§ 3. Związek górników i hutników polskich wiązania, zaciągnięte przez Związek (§ 1 14). 
spełnia swoje zadańia (§§ 1 i 2) bezpośrednio oraz 2. Cz./onkowie Kola. 
za pośrednictwem kół (§ 7), otwieranych przez za- § 16. Członkowie Koła górników i hutników 
rząd Związku w miejscowościach, czyniących za- polskich są jednocześnie członkami Związku gór
dość wymaganiu, zawartemu w § 9-ym statutu ni- ników i hutników polskich (§ 1 15). 
niejszego. § 17. Członkowie Koła dzielą się na: I) czyn-

§ 4. , Terenem działalności Związku górników nych, 2) popierających i 3) honorowych. 
i hutników polskich jest cała Polska. § 18. Członkiem czynnym Koła może być 

§ 5. Związek górników i hutników polskich, każdy polak wyznania chrześcijańskiego w wieku 
stojąc na polskim gruncie narodowym i popierając przynajmniej 21 lar bez różnicy stanu, płci i prze
państwowość polską, nie może jako taki, hołdować konań politycznych, zatrudniony w przemyśle gór
kierunkowi żadnego stronnictwa politycznego i nie niczym łub hutniczym 1 i posiadający wykształcenie 
powinien prowadzić ani na zewnątrz ani pośród wyższe lub Średnie. 
swoich członków żadnej agitacji w kierunku jakie- § 19. Osoba, czyniąca zadość wymaganiom, 
gokolwiek stronnictwa politycznego; zastrzeżenie wymienionym w § 18-ym statutu niniejszego i ży
niniejsze obowiązuje również wszystkie koła górni- cząca sobie wstąpić do Związku górników j hutni
ków i hutników polskich. ków polskich, powinna złożyć zarządowi najbliższe-

§ 6. Przy spełnianiu swoich celów i Żadań go Koła zgłoszenie pisemne z przyrzeczeniem ści
Związek górników i hutników polskich obowiązany słego przestrzegania statutu i regulaminów Związku 
jest przestrzegać wszelkie przepisy i postanowienia oraz współdziałania jego celom i zadaniom, wy
rządowe, wydane w sposób, przewidziany przez mienionym w §§ 1-ym i 2-im statutu niniejszego. 
prawo obowiązujące. § 20. Przewidziane w § 19-ym statutu niniej-

II. 

I. 

Ustrój kół. 

Zasady ogólne. 

szego zgłoszenie powinno być podpisane przynaj
mniej przez dwóch członków czynnych tego Koła, 
do którego zgłoszenie zostało złożone, uważających 

§ 7. Koło górników i hutników polskich speł- zgłaszającego się, jako godnego przyjęcia do Związku. 
nia w danej m.iejscowości wszystkie cele i zadania I § 21. Członkowie zarządu Koła nie mają pra
Związku, wym1emone w §§ 1-ym i 2-im statutu wa podpisywania przewidzianych w § 20-ym statu-
mme)szego. tu niniejszego zgłoszeń na członków czynnych Koła. 

§ 8. Granice działalności każdego Koła okre- § 22. Przyjmowanie do Koła osób, zgłaszają-
śla zarząd Związku. cych się na członków czynnych Związku, może na-

§ 9. Koło powinno posiadać najmniej pięt- stępować nie wcześniej, niż w cztery tygodnie po 
nastu członków. podaniu do wiadomości członków Koła imion i na-

§ 1 O. Miejscowość, w której ze względu na I zwisk osób, które zgłosiły życzenie ~stąpienia do 
niedostateczną liczbę członków nie może powstać Koła, zapomocą ogłoszenia w siedzibie Koła oraz 
Koło, czyniące zadość wymaganiu, wymienionemu I w inny sposób, uznany przez zarząd Koła za od-
w § 9-ym statutu •niniejszego, powinna być przez powiedni i potrzebny. . 
zarząd Związku dołączona do Koła w najbliższej I § 23. Przyjmowanie do Koła osób, zgłasza
miejscowości sąsiedniej. jących się na członków czynnych Związku, odby-

§ 1 1. Po zwiększeniu się w miejscowości, wy- 1 wa się zapomocą głosowania tajnego zwykłą wię
mienionej w § 10-ym statutu niniejszego, liczby kszością głosów na zebraniu zarządu tego Koła, do 
członków Koła do wysokości, przewidzianej w którego zgłoszenie zostało złożone. 
§ 9-ym statutu niniejszego, zarząd Związku powi- § 24. Osoby, zamieszkałe w obrębie działalno
nien otworzyć w tej miejscowości odrębne Koło ści danego Koła (§ 8), mogą być przyjęte na człon
górników i hutników polskich. ków czynnych innego Koła nie inaczej, jak na mo-

§ 12. W wypadkach wyjątkowych zarząd cy zezwolenia pisemnego zarządu tego Koła, w 
Związku może otworzyć Koło, nie czyniące pod granicach działalności którego mieszkają. 
względem liczby członków zadość wymaganiu, wy- § 25. Osoba, nie przyjęta do jednego Koła. 
mienionemu w § 9-ym statutu niniejszego. nie może być przyjęta do żadnego innego Koła 

§ 13. Koło posiada pieczęć z odznaką Zwią- górników i. hutników polskich. 
zku, z napisem „Związek górników i hutników poi- § 26. Członkowie czynni Związku górników 
skich" oraz nazwą miejscowoś.ci, w której Koło i hutników polskich płacą do kasy Koła, do które
znajduje się. go należą: I) przy składaniu zgłoszenia (§ 19) wpi-

§ 14. Koło górników i hutników polskich sta- sowe w wysokości, ustanowionej przez zebranie 
nowi jednostkę prawną i ma prawo nabywania, członków Koła, które to wpisowe w żadnym razie 
wydzierżawiania, sprzedawania i oddzierżawiania nie podlega zwrotowi; 2) opłatę na rzecz Koła w wy-
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sokości, ustanowionej przez zebranie członków Ko- I zdań rocznych z działalności właściwego Koła 
ła, płatną z góry w ratach dowolnych, nie mniej- Związku. 
szych jednak, niż kwartalnych; 3) opłatę na rzecz j § 3 I. Członkiem popierającym Koła jest w 
Związku w wysokości, ustanowionej przez zebranie I danym roku przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub 
przedstawicieli kół, płatną z góry w ratach dowoł- instytucja, która uiściła w terminie ustanowionym 
nych, nie mniejszych jednak, niż kwartalnych; 4) należne opłaty (§ 32). 
inne opłaty dobrowolne, lub obowiązkowe na cele § 32. Członkowie popieraiący Koła płacą do 
specjalne właściwego Koła albo Związku w wyso- Kasy Koła, do którego należą: I) opłatę na rzecz 
kościach dowolnych lub określonych przez zebranie Koła w wysokości, ustanowionej przez zebranie 
członków właściwego Koła albo przez zebranie członków Koła, płatną z góry w ratach rocznych 
przedstawicieli kół. za cały dany rok kalendarzowy; 2) opłatę na rzecz 

§ 27. Członek czynny Związku, przyjęty do Związku w wysokości, ustanowionej przez zebra
danego Koła w pierwszej połowie kwartału, obo- nie przedstawicieli kół, płatną z góry w ratach 
wiązany jest uiścić wszelkie opłaty za cały dany 1 rocznych za cały dany rok kalendarzowy; 3) inne 
kwartał; członek czynny Związku, przyjęty do da- opłaty dobrowolne lub obowiązkowe na cele spe
nego Koła w drugiej połowie kwartału, zwolniony cjałne w wysokościach dowolnych lub określonych 
jest od wszelkich opłat za ten kwartał, w którym przez zebranie członków właściwego Koła albo 
został przyjęty. przez zebranie przedstawicieli kół. 

§ 28. W wypadkach, zasługujących na uwzglę- § 33. Do członków popierających Koła nale-
dnienie, zarząd Koła może zwolnić członka w pier- żą obowiązki, wymienione w p.p. 1-ym, 2-im i 6-ym 
wszym roku, licząc od dnia skończenia przez niego § 29-go statutu niniejszego. 
zakładu naukowego, od opłat, przewidzianych w p.p. § 34. Prawa członków popierających Koła 
1-ym i 2-im § 26-go statutu niniejszego. są następujące: I) branie udziału w zebraniach 

§ 29. Obowiązki członków Koła są następu- członków właściwego Koła z prawem przemawia
jące: I) współdziałanie celom i zadaniom Związku, nia, głosowania i wybierania; 2) wszystkie prawa 
wymienionym w §§ 1-ym i 2-im statutu niniejsze- wymienione w p. p. 2-im, 3-im, 6-ym i 7-ym § 30-go 
go; 2) ścisłe przestrzeganie statutu i regulaminów statutu niniejszego. 
Koła i Związku; 3) przestrzeganie, żeby nie popeł- § 35. Członkowie popierający Koła biorą u
nić czynu, narażającego na szwank godność członka dział w zebraniach, zjazdach, i t. p. przez swoich 
Z~iązku; 4) staranie się o rozwój Związku i zjed- przedstawicieli, posiadających każdorazowo upowa
nywanie mu nowych członków odpowiednich; 5) żnienie pisemne. 
pomaganie innym członkom Związku i popieranie § 36. Członkami honorowymi Koła mianuje 
ich na wszystkich połach życia publicznego, obywa- zebranie członków Koła osoby, którym chce dać 
telskiego, społecznego i zawodowego (obowiązek przez to wyraz uznania za ich wybitne zasługi na 
niniejszy nie dotyczy działalności politycznej); 6) polu górnictwa lub hutnictwa polskiego. 
uiszczenie w terminach ustanowionych wszelkich § 37. Członkowie honorowi korzystają ze 
opłat, nal eżnych na rzecz Koła właściwego i Związ- wszystkich praw, przysługujących członkom czynnym 
ku; 7) udawanie się we wszelkich sporach i niepo- (§ 30), lecz nie ciążą na nich żadne obowiązki. 
rozumieniach z innymi członkami Związku z wy- § 38. Zaden członek Koła nie może tłuma
jątkiem sporów natury pieniężnej i majątkowej wy- czyć się nieznajomością statutu i regulaminów Ko
łącznie do sądu Koła z pomijaniem sądów państwo- ła i Związku. 
wych, polubownych i honorowych; 8) zawiadamia- § 39. Wystąpienie członka czynnego z Koła 
nie zarządu Koła o każdorazowej zmianie miejsca może nastąpić skutkiem: I) wła~nego życzenia, 2) 
swojego zamieszkania. wykreślenia i 3) wykluczenia. 

§ 30. Prawa członków czynnych Koła są na- § 40. Członek czynny Związku, który życzy 
stępujące: I) branie udziału w zebraniach członków sobie wystąpić z Koła, do którego należał, pow1-
-właściwego Koła z prawem przemawiania, głoso- nien zawiadomić o tern zarząd rzeczonego Koła 
wania, wybierania i wybieralności; 2) zgłaszanie na , przynajmniej na dwa tygodnie przed dniem wystą
piśmie do zarządu Koła życzeń i zażaleń jak rów· pienia i zwrócić kartę, stwierdzającą należenie do 
nież wniosków na zebranie członków Koła; 3) ko- Koła (§ 30 p. 4), jak również odznakę (§ 30 p. 5). 
rzystanie na warunkach, określonych przez zarząd § 41. Członek czynny Związku, który wystą
Związku, ze wszystkiego, co daje Koło i Związek pił z Koła na własne życzenie z zachowaniem wy
przez spełnianie swoich celów i zadań; 4) posiada- magań, wymienionych w § 40-ym statutu niniejsze
nie ustanowionej przez zebranie przedstawicieli kół go, może być ponownie przyjęty do tego samego 
karty, stwierdzającej należenie do Związku; 5) no- I lub do innego Koła na warunkach, wymienionych 
szenie odznaki, 'ustanowionej przez zebranie przed- w § § 19- 24 statutu niniejszego. 
stawicieli kół; 6) otrzymywanie bezpłatnie lub za § 42. Członek czynny Związku, który opusz
opłatą, określoną przez zarząd właściwego Koła lub cza miejscowość, gdzie znajduje się Koło, do któ
Związku, czasopism oraz innych wydawnictw Koła rego należał, i przenosi się do miejscowości, w któ
lub Związku; 7) otrzymywanie bezpłatnie sprawo- rej istnieje inne Koło górników i hutników polskich, 
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obowiązany jest zwrocie zarządowi poprzedniego p. 1 ); 3) dochody z prenumeraty wydawanych przez 
Koła kartę (§ 30 p. 4.) i odznakę (§ 30 p. 5), wza- Koło czasopism oraz ze sprzedaż

0

y wydawnictw Ko
mian za które otrzymuje odpowiednie zaświadcze- ła jak również z komisowego od sprzedaży czaso
nie, na mocy którego zarząd Kota w tej miejsco- pism i wydawnictw obcych; 4) dochody z urządza
wości, do której przybywa, przyjmuje go z pomi- nych przez Koło odczytów, wycieczek, kursów po
nięciem wymagań, wymienionych w § § 19- 24 sta- gadanek, zebrań i t. p.; 5) opłaty za korzystanie 
tutu niniejszego; jedynym warunkiem, koniecznym z urządzonych i utrzymywanych przez Koło zbio
do przyjęcia byłego członka jednego Koła do inne- rów, muzeów, stacji doświadczalnych, laboratorjów 
go Koła, jest zgłoszenie się do tego ostatniego przez i t. p. oraz za korzystanie z innych usług Koła; 6) 
byłego członka poprzedniego Koła najpóźniej w , zapisy, zasiłki i dary bezwzględne i warunkowe; 
cztery tygodnie po przesiedleniu się do innej miej- • 7) odsetki od kapitałów Koła; 8) inne wpływy sta
scowości, w przeciwnym bowiem razie przed przy- łe i przypadkowe. 
jęciem do Koła muszą być zachowane wszystkie § 51. Fundusze Koła dzielą się na: 1) spe-
wymagama, wym1emone w §§ 19- 24 statutu ni- cjalne, 2) zapasowy, 3) obrotowy. 
mcJszcgo. § 52 Fundusze specjalne Koła składają się z 

§ 43. Członek czynny Związku, który prze- zapisów, zasiłków i darów warunkowych, przezna
nosi się do takiej miejscowości, gdzie niema Koła czonych przez ofiarodawców na cele określone, i 
górników i hutników polskich, może w razie życze- mogą być wydatkowane jedynie na cele, wskaza
nia pozostać nadal członkiem swego Koła dotych- ne przez ofiarodawców. 
czas, dopóki w miejscowości, do której przeniósł § 53. Fundusz zapasowy Koła stanowi: I) od-
się, nie powstanie nowe Koło. liczenia, dokonywane z opłat członków czynnych i 

§ 44. Zarząd Koła obowiązany jest wykreślić popierających w wysokości, określonej przez ze
z Koła takiego członka czynnego, który nie uczynił branie członków Koła; 2) odsetki od funduszu za
zadość wymaganiom, wymienionym w § 40-ym sta- pasowego. 
tutu niniejszego, lub nie uiścił jakiejkolwiek opłaty § 54. Fundusz zapasowy Koła lub jego część 
w terminie ustanowionym (§ 26 p. p. 2 i 3). może być na mocy każdorazowej uchwały zel;>ra-

§ 45. Członek czynnny. Związku, wykreślony nia członków Koła użyta na: I) potrzeby nadzwy
z Koła na zasadzie § 44-go statutu niniejszego, mo- . czajne Kola; 2) kupno nieruchomości dla celów ko
że być przyjęty do tego samego lub innego Koła ła; 3) czasowe zasilenie fundu·szu obrotowego w 
nie inaczej, jak po uprzedniem zapłaceniu wsze!- razie koniecznej tego potrzeby z warunkiem zwro
kich należności do kasy tego Koła, któremu zadłu- tu w określonym z góry terminie. 
żył się, oraz po zwróceniu ~arządowi rzeczonego § 55. Fundusz obrotowy Koła stanowią wszyst
Koła karty i odznaki i następnie po uczynieniu za- kie wpływy, nie należące do funduszów specjal
dość wszystkim wymaganiom, wymienionym w §§ nych i funduszu zapasowego, i wydatkuje się na 
19- 24 statutu niniejszego. pokrycie wydatków bieżących Koła. 

§ 56. Rokiem rachunkowym Koła jest rok 
§ 46. Członek czynny Koła, wykreślony ze kalendarzowy. 

Związku skutkiem wykreślenia ze Związku Koła, 
do którego należał (§ 119), powinien w przeciągu 
sześciu tygodni odesłać do zarządu Związku kartę 
i odznakę, poczem może być ponownie przyjęty do 
Związku na warunkach, wymienionych w §§ 19-24 
statutu niniejszego. 

§ 47. Wykluczenie członka czynnego z Koła 
ma miejsce z powodu popełnienia przez niego po
stępku, narażającego na szwank godność członka 
Związku albo działania na szkodę Koła lub Związku. 

§ 48. O wykluczenie cz~onka czynnego ze 
Z~iązku orzeka sąd Koła bez odwołania(§ 101 p. I). 

§ 49. Członek czynny Koła, wykluczony ze 
Związku na zasadzie § 48-go statutu niniejszego, 
może być przyjęty do tego samego lub do innego 
Kola nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od 
dnia wykluczenia, z zachowaniem wymagań, wy
mienionych w § § 19- 24 statutu niniejszego. 

3. Fundusze Kola. 

§ 50. Fundusze Koła stanowią: I ) wpisowe 
oraz opłaty członków czynnych Koła (§ 26 p. p. 1 
i 2); 2) opłaty członków popierających Koła (§ 32 

4. W ladze ko.fa. 

§ 57. Władzę w Kole sprawują: 1) zebranie 
członków Koła, 2) zarząd Koła, 3) komisja rewi
zyjna Koła, 4) sąd Koła. 

A. Z e b r a n i e c z ł o n k ó w K o ł a. 

§ 58. Zwyczajne zebranie członków Koła po
winno być zwoływane przez zarząd Koła raz na 
rok w styczniu każdego roku. 

§ 59. Nadzwyczajne zebranie członków Koła 
powinno być zwołane przez zarząd Koła w wypad
kach następujących: 1) w razie uznanej przez za
rząd Koła potrzeby zwołania takiego zebrania; 2) 
na żądanie zarządu Związku, komisji rewizyjnej 
danego Koła lub 1 ·10 wszystkich członków Koła, 
zgłoszone do zarządu Koła na piśmie z wymienie
niem celu, w jakim zebranie ma być zwołane. 

§ 60. W wypadku, przewidzianym w p. 2-im 
§ 59-go statutu niniejszego, ze branie nadżwyczajne 
członków Koła powinno b. zwołane najpóźniej 
w dwa tygodnie od zgłoszenia żądania, o ile w żą
daniu nie został określony termin dłuższy. 
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§ 61. Zebrania członków Koła zwołują się 
w sposób, ustanowiony przez zebranie członków 
Koła, z podaniem czasu, miejsca i przedmiotu ob
rad zebrania przynajmniej na tydzień przed zebra
niem. 

§ 68. Wszelkie wybory dokonują się zapo
mocą głosowania tajnego; w razie równe] liczby 
głosów rozstrzyga los. 

§ 69. Członek Koła, który wybrany został 
jednocześnie do zarządu i do komisji rewizyjnej 
Koła, może należeć tylko do jednej z pomienionych 
władz zależnie od swego życzenia. 

§ 70. Członkowie władz Koła pełnią swoje 
obowiązki bezpłatnie i mogą otrzymywać z fundu
szów Koła jedynie zwrot poniesionych przez nich 
w sprawach Koła wydatków, usprawiedliwionych 
potrzebą i należytymi dowodami. 

§ 71. Pod względem bliższych szczegółów 
prowadzenia obrad, sposobu głosowania, zabierania 
głosu i t. p. na zebraniach członków Koła obowią
zują przepisy 1 zwyczaje ogólne oraz regulamin, 
opracowany przez zarząd Koła, rozpatrzony przez 
zebranie członków Koła, i zatwierdzony przez za
rząd Związku. 

B. Z a r z ą d K o ł a. 

§ 62. Obowiązki zebrania członków Koła są 
następujące: I) ustanawianie siedziby władz Koła; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z czyn
ności władz Koła jak również rocznych sprawozdań 
rachunkowych i przewidywanych budżetów Koła; 
3) postanawianie o nabyciu na rzecz Ko~a. wy
dzierżawieniu, sprzedaży lub oddzierżawieniu nie
ruchomości, upoważnianie zarządu Koła do zała
twiania tych czynności oraz upoważnianie zarządu 
Koła do zaciągania pożyczek hipotecznych i niehipo
tekowanych; 4) rozpatrywanie i czynienie wniosków, 
dotyczących zmian i uzupełnień w statucie niniej
szym; 5) rozpatrywanie i załatwianie wszelkich 
spraw i wniosków, przekazanych zebraniu przez 
władze i komisje Koła, jak również wszelkich za- 1 
pytań i wniosków, zgłoszonych na zebraniu przez 
członków Koła; 6) wydawanie postanowień we § 72. Zarząd Koła składa się z określonej 
wszelkich sprawach, dotyczących działalności Koła; przez zebranie członków Koła i podzielnej przez 
7) postanawianie o rozwiązaniu Koła i rozporzą- trzy liczby członków, wybieranych przez pom1emo
dzanie jego majątkiem w razie rozwiązania lub wy- ne zebranie z liczby członków czynnych lub hono
kreślenia ze Z wjązku (§ I 19); 8) wybieranie w ra- rowych Koła. 
zie uznanej przez zebra~ie potrzeby pełnomocni- § 73. Po upływie pierwszego roku wychodzi 
ków zebrania dla sprawdzenia działalności zarządu I trzecia część członków zarządu Koła przez losowa
Koła jak również dla innych czynności Koła; 9) wy- nie, po upływie drugiego roku wychodzi trzecia 
bieranie w razie uznanej przez zebranie potrzeby część członków przez losowanie z liczby pozosta
komisji stałych lub czasowych dla odrębych spraw łych dwóch a po upływie każdego następnego roku 
i czynności Koła z zastrzeżeniem składania przez wychodzi corocznie trzecia część członków zarządu 
wybrane komisje zebraniu członków Koła sprawo- z kolei starszeństwa wyboru; wychodzący członko-
zdań ze swoich czynności; I O) zał a wianie wszelkich wie mogą być wybierani ponownie. . 
spraw i czynności, włożonych na zebranie członków § 74. W razie wyjścia w ciągu roku którego 
Koła przez statut niniejszy oraz przez właściwe re- I z członków zarządu Koła wchodzi do czasu najbliż
gulaminy. szego zebrania członków Koła ten członek, który 

§ 63. W zebraniu członków Koła każdy jego j na ostatnich wyborach otrzymał po wybranych naj
członek bierze udział osobiście; zastępowanie oraz I większą z kolei liczbę głosów; najbliższe zebranie 
przelewanie prawa głosu przez upoważnienie jest j członków Koła dokonuje wyboru uzupełniającego 
niedozwolone. do końca tego terminu, jaki przysługiwał członko-

§ 64. W zebraniach członków Koła mogą wi, który wyszedł z zarządu. 
brać udział bez prawa głósowania, o ile nie są , § "15. Obowiązki zarządu Koła są następują
człon.kami danego Koła, członkowie zarządu Zwią- ce: I) wykonywanie wszelkich prac i czynności, 
zku oraz osoby, zaproszone przez prezesa Koła. I włożonych na zarząd Koła przez statut niniejszy 

§ 65. Na zebraniu członków Koła przewod- oraz przez regulamin zarządu, opracowany przez 
.niczy prezes Koła lub w razie jego nieobecności zarząd Koła i zatwierdzony przez zarząd Związku; 
zastępca prezesa; protokół zebrania prowadzi se- 2) wykonywanie wszelkich uchwał i poleceń ze-
kretarz Koła. brań członków Koła. 

§ 66. Zebranie członków Koła jest prawo- § 76. Dla wykonywania specjalnych czynno-
mocne przy wszelkiej liczbie przybyłych na zebra- ści Koła zarząd może w razie potrzeby powoływać 
nie członków Koła, o ile na zebraniu jest obecny komisje lub sekcje z grona członków zarządu lub 
prezes Koła lub jego zastępca i o ile zebranie zwo- j z poza tego grona. 
lane zostało z zachowaniem wymagań, zawartych § 77. Zarząd Koła powinien objąć czynności 
w § 61-ym statutu niniejszego. najpóźniej w dwa tygodnie od dnia wyboru; po-

§ 67. Uchwały zebrań członków Koła zapa- przedni zarząd ustępuje nie wcześniej, niż po ob
dają zwykłą większością głosów obecnych na ze- jęciu czynności przez nowy zarząd. 
braniu członków Koła; w razie równej liczby gło- § 78. Zarząd Koła na pierwszem swojem ze
sów rozstrzyga głos przewodniczącego na zebraniu, I braniu wybiera corocznie zapomocą głosowania taj
który tylko w tym wypadku głosuje. nego ze swojego grona prezesa, sekretarza i skarb-
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nika oraz w tazie potrzeby ich zastępców; innych § 89. Zebrania zarządu Koła są prawomocne 
potrzebnych pracowników zarząd może powoływać bez względu na liczbę przybyłych na zebranie człon
ze swojego grona lub z poza tego grona; pracow- ków zarządu, o· ile na zebraniu jest obecny prezes 
nicy powołani z poza grona członków zarządu Ko- Koła albo jego zastępca. 
ła, nie posiadają na zebraniach zarządu Koła pra- § 90. Czlonek zarządu Koła, który opuścił 
wa głosowania. dwa kolejne zebrania zarządu bez powodów, uzna-

§ 79. Jeden i ten sam członek zarządu Koła nych przez zarząd za usprawiedliwiające jego nie
może być tylko trzy razy z rzędu wybierany na obecność, przestaje być członkiem zarządu (§ 74). 
prezesa Koła. § 91. Na zebraniach zarządu Koła każdy 

§ 80. Każdy członek zarządu Koła powinien członek zarządu bierze udział osobiście i rozporzą
mieć powierzoną sobie stałą czynność określoną, dza jednym głosem; zastępowanie oraz przelewa
którą obowiązany jest spełniać sumiennie i bez za- nie prawa głosu przez upoważnienie jest niedo-
rzutu. I zwolone. 

§ 81. W razie niespełniania przez którego z j § 92. Uchwały zebrań zarządu Koła zapada-
członków zarządu Koła powierzonych mu czynno- ją zwykłą większością głosów obecnych na zebra
ści zarząd obowiązany jest uważać, że dany czło- 1 niu członków zarządu; w razie równej liczby glo
nek wyszedł z zarządu, i powinien postąpić zgo- sów przeważa głos przewodniczącego na zebraniu, 
dnie z § 74-ym statutu niniejszego. który tylko w tym wypadku głosuje. 

§ 82. Prezes Koła jest jego przedstawicielem § 93. W zebraniach zarządu Koła mogą brać 
nazewnątrz, zwołuje zebrania zarządu Koła z wy- udział bez prawa głosowania osoby, zaproszone 
mienieniem czasu, miejsca i porządku obrad rzeczo- przez prezesa Koła. 
nych zebrań przynajmniej na trzy dni przed zebra- § 94. Bliższe szczegóły sposobu działania za
niem, układa porządek obrad zebrań powyższych, rządu Koła powinny być zawarte w regulaminie, 
uzupełniając i zmieniając go w myśl życzeń wię-

1 
opracowanym P.rzez zarząd Koła, rozpatrzonym 

kszości zebranych, przewodniczy na tych.zebraniach, przez zebranie członków Koła" i zatwierdzonym 
wprowadza w Życie postanowienia zebrań zarządu ' przez zarząd Związku. 
i czuwa nad spełnianiem przez zarząd oraz przez 
komisje i sekcje zarządu ich obowiązków jak rów
nież nad należytem wykonywaniem przez każdego 
członka zarządu poruczonych mu czynności. 

§ 83. Korespondencja ogólna Koła jak rów
nież pełnomocnictwa i dokumenty, na mocy któ
rych Koło przyjmuje zobowiązania prawne, powin
ny być podpisane przez prezesa oraz sekretarza 
Koła i opatrzone pieczęcią Kola. 

§ 84. Do podpisywania korespondencji w 
sprawach specjalnych prezes Koła może upoważnić 
członka zarządu, któremu dany dział jest powie-
rzony. 

§ 85. Wszystkie dowody rachunkowe Koła 
muszą być zaświadczone pisemnie przez tego człon
ka zarządu Koła, któremu powierzony jest dział, 
jakiego dany wydatek dotyczy, oraz przez skarbhi
ka i prezesa Koła. 

§ 86. Zebrania zwyczajne zarządu Koła od
bywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, 
niż raz na m1es1ąc. 

§ 87. Zebranie zwyczajne zarządu Koła po
winno być zwołane przez prezesa Koła w wypad
kach następujących: I) w razie uznanej przez pre
zesa Koła potrzeby zwołania takiego zebrania; 2) 
na żądanie prezesa Związku albo trzeciej części 
członków zarządu Koła, zgłoszone pisemnie preze
sowi Koła z wymienieniem celu, w jakim zebranie 
ma być zwołane. 

§ 88. W wypadku, przewidzianym w p. 2-im 1 

§ 87-go statutu niniejszego, zwołanie zebrania za
rządu Koła powinno nastąpić najpóźniej w siedm 
dni od zgłoszenia żądania, o ile w żądaniu nie zo
stał określony termin dłuższy. 

C. . K o m i s j a r e w i z y j n a K o ł a. 

§ 95. Komisja rewizyjna Koła składa się z 
trzech członków, wybieranych na jeden rok przez 
zebranie członków Koła z grona jego członków 
czynnych i honorowych. 

§ 96. W razie wyjścia w ciągu roku którego 
z członków komisji rewizyjnej Koła wchodzi na je
go miejsce do końca danego roku ten członek, któ
ry na ostatnich wyborach otrzymał po wybranych 
największą z kolei liczbę głosów. 

§ 97. Obowiązki komisji rewizyjnej Koła są 
następujące: 1) sprawdzenie przed każdem zebra
niem rocznem członków Koła ksiąg, dowodów fun
duszów i majątku Koła oraz rocznego sprawozda
nia rachunkowego zarządu Koła; 2). sprawdzenie 
doraźne przynajmniej raz na rok ksiąg, dowodów 
i funduszów Koła; 3) sporządzenie sprawozdania 
rocznego z działalności komisji rewizyjnej oraz wy
ników dokonanych sprawdzeń i złożenie tego spra
wozdania i wyników zebraniu członków Koła; 4) 
zażądanie w razie uznanej przez komisję rewizyjną 
potrzeby od zarządu Koła zwołania zebrania nad
zwyczajnego członków Koła (§ 59 p. 2). 

§ 98. Komisja rewizyjna w czynnościach swo
ich wewnętrznych rządzi się regulaminem, opraco
wanym przez komisję rewizyjną i zatwierdzonym 
przez zebranie członków Koła. · 

D. Sąd Koła. 

§ 99. Sąd Koła składa się z szescm 
ków, wybieranych corocznie przez zebranie 

człon
człon-

ków Koła. 
§ 100. W razie wyjścia w ciągu roku które-
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go z członków sądu Koła wchodzi na jego miejsce 
do końca danego roku ten członek, który na osta
tnich wyborach największą z kolei liczbę głosów. 

§ 1 O I. Obowiązki sądu Koła są następujące: 
I) rozpatrywanie oskarżeń, zgłaszanych do sądu 
przeciwko członkom Koła przez prezesa Koła i 
przekazywanie tych oskarżeń kompletom sądzącym; 
2) rozpatrywanie sporów i nieporozumień pomiędzy 
członkami Związku i przekazywanie tych oskarżeń 
kompletom sądzącym; 3) przekazywanie kompletom 
sądzącym do zbadania i sprawdzenia na prośbę 
lc.tórego z członków Koła zarzutów, uwłaczających 
jego czci; 4) tworzenie. odrębnych kompletów są
dzących dla każdej z wymienionych powyżej spraw 
zapomocą losowania z liczby wszystkich członków 
sądu; 5) zawiadamianie o wypadkach, przewidzia
nych w p. 1-ym, zarządu Koła, a w wypadkach, 
przewidzianych w p. 2-im, stron zainteresowanych 
o orzeczeniach kompletów sądzących najpóźniej w 
trzy dni po otrzymaniu orzeczenia kompletu sądzą
cego; 6) wykonywanie wszelkich czynności, włożo
nych na sąd Koła przez statut niniejszy oraz przez 
regulamin sądu (§ I 09). 

§ I 02. W razie sporów pomiędzy członkami 
Związku, należącymi do różnych kół, daną sprawę 
rozpatruje sąd tego Koła, do którego należy po
zwany .. 

§ 103. Do kierowania sprawami sądu Koła 
sąd wybiera corocznie ze swojego grona przewod
mczącego. 

§ I 04. Komplet sądzący działa oddzielnie dla 
każdej sprawy w wypadkach, przewidzianych w p.p. 
1-ym, 2-im i 3-im § 1 O I-go statutu niniejszego, i 
składa się z trzech sędziów, wylosowanych na ze
braniu sądu, którzy każdorazowo wybierają ze swo
jego grona przewodniczącego. 

§ I 05. W wypadkach, przewidzianych w p. 
1-ym § I O I -go statutu niniejszego, w komplecie są
dzącym bierze udział bez prawa głosowania prezes 
Koła, jako oskarżyciel. 

§ · I 06. Orzeczenia kompletu sądzącego za
padają zwykłą większością głosów i są ostateczne. 

· § 107. W postępowaniu swojem komplet są
dzący nie jest krępowany żadnemi formami, a orze
czeI?ia kompletu sądzącego zależne są wyłącznie 
od jego uznania. 

§ I 08. Przewodniczący w komplecie sądzą
cych składa pisemne orzeczenie kompletu, podpisa
ne przez wszystkich sędziów, prezesowi sądu Koła 
najpóźniej w trzy dni po wydaniu orzeczenia. 

§ I 09. Bliższe szczegóły sposobu działania 
sądu Koła, nie objęte statutem niniejszym, powinny 
być zawarte w regulaminie, opracowanym przez 
sąd Koła i zatwierdzonym przez zebranie członków 
Koła. 

Ili. Ustrój Związku. 

I. Zasady og6lne. 

§ 11 O. Wszystkie czynne koła górników i hu-

tników polskich tworzą Związek górnikow i hutni· 
ków polskich. 

§ 111. Związek górników i hutników polskich 
wciela w życie w całej Polsce cele i zadania Zwią
zku (§§ I i 2), czuwa, żeby poszczególne Koła gór
ników i hutników polskich spełniały pomienione 
cele i zadania jak również żeby rzeczone Koła 
przestrzegały statut i regulaminy Kół i Związku. 

§ 112. Związek posiada pieczęć z odznaką 
Związku i napisem „Związek górników i hutników 
polskich". 

§ 113. Związek górników i hutników polskich 
stanowi jednostkę prawną i ma prawo nabywania, 
wydzierżawiania, sprzedawania i oddzierżawiania 
wszelkiego rodzaju majątku nieruchomego i ruchome
go oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów, aktów 
i t. p., dozwolonych przez obowiązujące prawo. 

§ 114. Z wiązek jest odpowiedzialny za wszel
kie swoje zobowiązania, lecz nie odpowiada za zo
bowiązania, zaciągnięte przez poszczególne koła 
(§ 13) . . 

2. Członkowie Związku. 

§ 115. Członkami pośrednimi Związku górni
ków i hutników polskich są członkowie czynni, po
pierający i. honorowi wszystkich kół, należących do 
Związku. 

§ 116. Członkami bezpośrednimi Związku 
górników i hutników polskich są wszystkie Koła, 
należące do Związku. 

§ 117. Obowiązki kół g-Orników i hutników 
polskich są następujące: I) wcielanie w zyc1e w 
obrębie danej miejscowości (§§ 7 i 8) celów i za
dań Z wiąz ku, wymienionych w §§ 1-ym i 2-iin sta
tutu niniejszego; 2) ścisłe przestrzeganie statutu 
Koła i Związku oraz wszelkich regulaminów; 3) 
uiszczanie w terminach ustanowionych wszelkich 
opłat, należnych od Koła na rzecz Związku; 4) wy
konywanie wszelkich poleceń zarządu Związku. 

§ I 18. Prawa kół górników i hutników pol
skich są następujące: I) branie za pośrednictwem 
swoich przedstawicieli (§ 133) udziału w zebraniach 
przedstawicieli kół z prawem przemawiania, głoso
wania, wybierania i wybieralności; 2) zgłaszanie do 
zarządu Związku życzeń i zażaleń jak również 
zgłaszanie przez swoich przedstawicieli wniosków 
na zebranie przedstawicieli kół; 3) korzystanie na 
warunkach, określonych przez zarząd Związku, ze 
wszystkiego, co daje Związek przez spełnianie 
swoich celów i zadań. 

§ 119. Zarząd Związku obowiązany jest wy
kreślić ze Związku takie Koło, które nie uiściło ja
kiejkolwiek opłaty w terminie ustanowionym lub 
które pogwałca statut albo regulaminy Związku. 

3. Fundusze Związku. 

§ 120. Fundusze Związku stanowią: I) opła
ty członków czynnych wszystkich kół, należących 
do Związku (§ 26 p. 3), wpłacone do kasy Zwią
zku za pośrednictwem kół; 2) odsetki od opłat 
członków popierających wszystki<(h kół, należących 
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do Związku (§ 31) w wysokości, ustanowionej przez 
zebranie przedstawicieli kół; 3) dochody z prenu
meraty wydawanych przez Związek czasopism oraz 
ze sprzedaży wydawnictw Związku jak również z 
komisowego do sprzedaży czasopism i wydawnictw 
obcych; 4) dochody od urządzanych przez Związek 
odczytów, .wycieczek, kursów, pogadanek, zebrań i 
t. p.; 5) opłaty za korzystanie z urządzanych i utrzy
mywanych przez Związek zbiorów, muzeów, stacji 
doświadczalnych, laboratorjów i t. p. oraz za ko
rzystanie z innych usług Związku; 6) zapisy, zasił
ki i dary bezwzględne i warunkowe; 7) odsetki od 
kapitałów Związku; 8) inne wpływy stałe i przy
padkowe. 

§ 121. Fundusze Zw'iązku dzielą się na: I) 
specjalne, 2) zapasowy, 3) obrotowy. 

~ 122. Fundusze specjalne Związku składają 
się z zap1sow, zasiłków i darów warunkowych, 
przeznaczonych przez ofiarodawców na cele okre
ślone, i mogą być wydatkowane jedynie na cele, 
wskazane przez ofiarodawców. 

§ I 23. Fundusz zapasowy Związku stanowi; 
I) odliczenia, dokonywane z opłat członków czyn
nych, oraz odsetki od opłat członków popierają
cych w wysokości, określonej przez zebranie przed
stawicieli kół; 2) odsetki od funduszu zapasowego. 

§ 124. Fundusz zapasowy Związku lub jego 
część może być na mocy każdorazowej uchwały 
zebrania przedstawicieli kół użyty na: I) potrzeby 
nadzwyczajne Związku; 2) kupno nieruchomości dla 
celów Związku; 3) czasowe zasilenie funduszu obro
towego w razie koniecznej tego potrzeby z warun
kiem zwrotu w określonym z góry terminie. 

§ 125. Fundusz obrotowy Związku stanowią 
wszystkie wpływy, nie należące do funduszów spe
cjalnych i funduszu zapasowego, i wydatkuje się 
na pokrycie wydatków bieżących Związku. 

§ I 26. Rokiem rachunkowym Związku jest 
rok kalendarzowy. 

4. Wladze Związku. 
§ 127. Władzę w Związku sprawują: I) ze

branie przedstawicieli kół, 2) zarząd Związku i 3) 
komisja rewizyjna Związku. 

A. Z e b r a n i e p r z e d s t a w i c i e 1 i k ó ł. 

§ 128. Zwyczajne zebranie przedstawicieli 
kół powinno być zwoływane przez zarząd Związku 
raz na rok w lutym każdego roku. 

§ 129. Nadzwyczajne zebranie przedstawicie
li kół powinno być zwołane przez zarząd Związku 
w wypadkach następujących: 1) w razie uznanej 
przez zarząd Związku potrzeby zwołania takiego 
zebrania; 2) na żądanie komisji rewizyjnej Zwią
zku lub 1/ 10 wszystkich przedstawicieli kół, zgłoszo
ne do zarządu Związku na piśmie z wymienieniem 
celu, w jakim zebranie ma być zwołane. 

§ 130. W wypadku, przewidzianym w p. 
2-im § 129-go statutu niniejszego, zebranie nadzwy
czajne przedstawicieli kół powinno być zwołane 

najpóźniej w cztery tygodnie od zgłoszenia żąda
nia, o ile w żądaniu nie został określony termin 
dłuższy. 

§ 131. Zebrania przedstawicieli kół zwołują 
się w sposób, ustanowiony przez zebranie przed
stawicieli kół, z podaniem czasu, miejsca i przed
miotu obrad zebrania przynajmniej na dwa tygo
dnie przed zebraniem. 

§ 132. Obowiązki zebrania przedstawicieli 
kół są następujące: I) ustanowienie siedziby władz 
Związku; 2) ustanowienie odznaki Związku (§§ 13 
i 112); 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
z czynności władz Związku jak również rocznych 
sprawozdań rachunkowych i przewidywanych bud
żetów Związku; 4) postanawianie o nabyciu na 
rzecz Związku, wydzierżawieniu, sprzedaży lub od
dzierżawieniu nieruchomości, upoważnianie zarządu 
Związku do załatwiania tych czynności oraz upo
ważnianie zarządu Związku do zaciągania pożyczek 
hipotecznych i niehipotecznych; 5) rozpatrywanie 
wniosków zebrań członków kół, dotyczących zmian 
i uzupełnień w statucie niniejszym, oraz zmienianie 
i uzupełnianie rzeczonego statutu; 6) rozpatrywanie 
i załatwianie wszelkich spraw i wniosków, przeka
zanych zebraniu przez władze i komisje Związku, 
jak również wszelkich zapytań i wniosków, zgło
szonych na zebraniu przez przedstawicieli kół; 7) 
ustanawianie liczby członków Koła, dającej prawo 
do posiadania jednego przedstawiciela na zebraniu 
przedstawicieli kół, z tern jednak, że każde Koło 
niezależnie od liczby członków powinno mieć pra
wo do posiadania na zebraniu przynajmniej jedne
go przedstawiciela; 8) rozpatrywanie i postanawia
nie we wszelkich sprawach, dotyczących działalno
ści Związku; 9) postanawianie o rozwiązaniu Zwią
zku i rozporządzenie jego majątkiem w razie roz
wiązania; I O) wybieranie w razie uznanej przez ze
branie potrzeby pełnomocników zebrania dla spraw
dzenia działalności zarządu Związku jak również 
dla innych czynności Związku; 1 I) wybieranie w 
razie uznanej przez zebranie potrzeby komisji sta
łych lub czasowych dla odrębnych spraw i czynno
ści Związku z zastrzeżeniem składania przez wy
brane komisje zebraniu przedstawicieli kół spra
wozdań ze swoich czynności; 12) załatwianie wszel
kich spraw i czynności, włożonych na zebranie 
przedstawicieli kół przez statut niniejszy oraz przez 
właściwe regulaminy. 

§ I 33. W zebraniach przedstawicieli kół bio
rą udział przedstawiciele kół, wybrani przez zebra
nia członków właściwych kół w liczbie, ustanowio
nej przez zebranie przedstawicieli kół (S 132 p. 7). 

§ 134. W zebraniach przedstawicieli kół bio
rą udział z prawem głosowania prezes, sekretarz i 
skarbnik Związku, chociażby nie byli wybrani na 
przedstawicieli żadnego Koła. 

§ 135. Przedstawiciel Koła, który nie może 
przybyć na zebranie, ma prawo upoważnić pisem
nie przedstawiciela tego samego albo innego Koła 
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do zastąpienia go; jeden przedstawiciel może za
stąpić najwyżej jednego nieobecnego. 

§ 136. W zebraniach przedstawicieli kół mo
gą brać udział bez prawa głosowania, o ile nie są 
przedstawicielami którego z kół, członkowie zarzą
du i komisji rewizyjnej Związku oraz osoby, za
proszone przez prezesa Związku. 

§ 137. Na zebraniu przedstawicieli kół prze
wodniczy prezes Związku lub w razie jego nie- , 
obecności zastępca prezesa; protokół zebrania pro
wadzi sekretarz Związku. 

~ 138. Zebranie przedstawicieli kół jest pra
womocne przy wszelkiej liczbie przybyłych na ze
branie przedstawicieli kół, o ile na zebraniu jest 
obecny prezes Związku lub jego zastępca i o ile 
zebranie zwołane zostało z zachowaniem wyma
gań, zawartych w § 131-ym statutu niniejszego. 

§ 139. Uchwały zebrań przedstawicieli kół 
zapadają zwykłą większością .głosów obecnych na 
zebraniu przedstawicieli kół, licząc również głosy, 
posiadane przez nich na zasadzie upoważnienia 
(§ 135); w razie równej liczby gło~ów rozstrzyga 
głos przewodniczącego na zebraniu, który tylko w 
tym wypadku głosuje. 

§ 140. Wszelkie wybory dokonują się zapo
mocą głosowania tajnego; w razie równej liczby 
głosów rozstrzyga los. 

§ 141. Członek Związku, który wybrany zo
stał jednocześnie do zarządu i komisji rewizyjnej 
Związku, może należeć tylko do jednej z pomie
nionych władz zależnie od swego życzenia. 

!:; 142. Członkowie władz Związku pełnią 
swoje obowiązki bezpłatnie i mogą otrzymywać z 
funduszów Związku jedynie zwrot poniesionych 
przez nich w sprawach Związku wydatków, uspra
wiedliwionych potrzebą i należytymi dowodami. 

~ 143. Pod względem bliższych szczegółów 
prowadzenia obrad, sposobu głosowania, zabierania 
głosu i t. p. na zebraniach przedstawicieli kół obo
wiązują przepisy i zwyczaje ogólne oraz regulamin, 
opracowany przez zarząd Związku i zatwierdzony 
przez zebranie przedstawicieli kół. 

B. Z ar z ą d Z w i ą z ku. 

§ 144. Zarząd Związku składa się z określo
nej przez zebranie przedstawicieli kół i podzielnej 
przez trzy liczby członków, wybieranych przez po
mienione zebranie ze swojego grona lub z poza 
tego grona, lecz z grona członków czynnych lub 
honorowych któregokolwiek z kół, należących do 
Związku. 

z członków zarządu Związku wchodzi do czasu 
najbliższego zebrania przedstawicieli kół ten czło
nek, który na ostatnich wyborach otrzymał po wy
branych największą z kolei liczbę głosów; najbliż
sze zebranie przedstawicieli kół dokonuje wyboru 
uzupełniającego do końca tego terminu, jaki przy
sługiwał członkowi, który wyszedł z zarządu. 

§ 147. Obowiązki zarządu Związku są nastę
pujące: I) wykonywanie wszelkich prac i czynno
ści, włożonych na zarząd przez statut niniejszy oraz 
przez regulamin zarządu, opracowany przez zarząd 
Związku i zatwierdzony przez zebranie przedstawi
cieli kół; 2) czuwanie, żeby wszystkie należące do 
Związku Koła przestrzegały statut Koła i Związku 
oraz właściwe regulaminy; ·3) wykonywanie wszel
kich uchwał i poleceń zebrań przedstawicieli kół. 

§ I 48. Dla wykonywania specjalnych czynno
ści Związku zarząd może w razie potrzeby powo
ływać komisje lub sekcje z grona członków zarzą
du lub z poza tego grona. 

§ 149. Zarząd Związku powinien objąć czyn-' 
ności najpóźniej w cztery tygodnie od dnia wybo
ru; poprzedni zarząd ustępuje nie wczesmeJ, mz po 
objęciu czynności przez nowy zarząd. 

§ I 50. Zarząd Związku na pierwszem swo
jem zebraniu wybiera corocznie zapomocą głosowa
nia tajnego ze swojego grona prezesa, sekretarza i 
skarbnika oraz w razie potrzeby ich zastępców; in
nych potrzebnych pracowników zarząd może po
woływać ze swego grona lub z poza tego grona; 
pracownicy, powołani z poza grona członków za
rządu Związku, nie posiadają na zebraniach zarzą
du Związku prawa głosowania. 

§ 151. Jeden i ten sam członek zarządu Zwią
zku może być tylko trzy razy z rzędu wybierany 
na prezesa Związku. 

§ 152. Każdy członek zarządu Związku po
winien mieć powierzoną sobie stałą czynność okre
śloną, którą obowiązany jest spełniać sumiennie i 
bez zarzutu. 

§ 153. W razie niespełniania przez którego 
z członków zarządu Związku powierzonych mu 
czynności zarząd obowiązany jest uważać, że dany 
członek wyszedł z zarządu, i powinien postąpić 
zgodnie z § I 46-ym statutu niniejszego. 

§ 154. Prezes Związku jest jego przedstawi
cielem na zewnątrz, zwołuje zebrania zarządu Zwią
zku z wymienieniem czasu, miejsca i porządku ob
rad rzeczonych zebrań przynajmmeJ na tydzień 
przed zebraniem, układa porządek obrad zebrań 
powyższych, uzupełniając i zmieniając go w myśl ży
czeń większości zebranych, przewodniczy na tych 
zebraniach, wprowadza w życie postanowienia ze
brań i czuwa nad spełnianiem przez zarząd oraz 
przez komisje i sekcje zarządu ich obowiązków 
jak również nad należytem wykonywaniem przez 
każdego członka zarządu poruczonych mu czyn-
ności. 

§ 145. Po upływie pierwszego roku wycho
dzi trzecia część członków zarządu Związku przez 
losowanie, po upływie drugiego roku wychodzi 
trzecia część członków przez losowanie z liczby 
pozostałych a po upływie każdego następnego roku 
wychodzi trzecia część członków zarządu z kolei 
starszeństwa wyboru; wychodzący członkowie mogą 
być wybierani ponownie. 

§ 146. W razie wyjścia w ciągu rokn którego I 
§ 155. Korespondencja ogóll1a Związku jak 

również pełnomocnictwa i dokumenty, na mocy 
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których Związek przyjmuje zobowiązania prawne, I branie przedstawicieli kół ze swojego grona lub z 
powinny być podpisane przez prezesa oraz sekre- poza tego grona, lecz z grona członków czynnych 
tarza Związku i opatrzone pieczęcią Związku. lub honorowych któregokolwiek z kół, należących 

§ 156. Do podpisywania korespondencji w do Związku. 
sprawach specjalnych prezes Związku może upo- § 168. W razie wyjścia w ciągu roku które
ważi:tić członka zarządu, któremu dany dział jest go z członków komisji rewizyjnej Związku wcho
pow1erzony. dzi na jego miejsce do końca danego roku ten 

§ 157. Wszelkie dowody rachunkowe Zwią- członek, który na ostatnich wyborach otrzymał po 
zku muszą być zaświadczone pisemnie przez tego wybranych największą z kolei liczbę głosów. 
członka zarządu Związku, któremu powierzony jest § 169. Obowiązki komisji rewizyjnej Zwią
dział, jakiego dany wydatek dotyczy, oraz przez zku są następujące: 1) sprawdzenie przed każdem 
skarbnika i prezesa Związku. zebraniem przedstawicieli kół ksiąg, dowodów, fun-

S:: 158. Zebrania zwyczajne zarządu Związku 1 duszów i majątku Związku oraz rocznego sprawo
odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej je- 1 zdania rachunkowego zarządu Związku; 2) spraw
dnak, niż· raz na kwartał. dzenie doraźne przynajmniej raz na rok ksiąg, do-

§ 159. Zebranie nadzwyczajne zarządu Zwią- wodów i funduszów Związku; 3) sporządzenie spra
zku powinno być zwołane przez prezesa Związku wozdania rocznego z działalności komisji rewizyj
w wypadkach następujących: I) w razie uznanej nej oraz wyników dokonanych sprawdzeń i złoże
przez prezesa Związku potrzeby zwołania takiego nie tego sprawozdania i wyników zebrania przed
zebrania; 2) na żądanie trzeciej części członków stawicieli kół; 4) zażądanie w razie uznanej przez 
zarządu Związku, zgłoszone pisemnie prezesowi komisję rewizyjną potrzeby od zarządu Związku 
Związku z wymienieniem celu, w jakim zebranie zwołania zebrania nadzwyczajnego przedstawicieli 
ma być zwołane. kół (§ 129 p. 2). 

§ 160. W wypadku, przewidzianym w p. 2-im § 170. Komisja rew1zy)na w czynnościach 
§ 159-go statutu niniejszego, zwołanie zebrania za- swoich wewnętrznych rządzi się regulaminem, opra
rządu Związku powinno nastąpić najpóżniej w dwa cowanym przez komisję rewizyjną i zatwierdzonym 
tygodnie od zgłoszenia żądania, o ile w żądaniu przez zebranie przedstawicieli kół. 
nie został określony termin dłuszy. 

§ 161. Zebrania zarządu Związku są prawo
mocne bez względu na liczbę przybyłych na zebra
nie członków zarządu o ile na zebraniu jest obec
ny prezes Związku albo jego zastępca. 

§ 162. Członek zarządu Związku, który opu
ścił trzy kolejne zabrania zarządu bez powodów, 
uznanych przez zarząd za usprawiedliwiające jego 
nieobecność, przestaje być członkiem zarządu(§ 146). 

§ 163. Na zebraniach zarządu Związku każdy 
członek zarządu bierze udział osobiście i rozporzą
dza jednym głosem; zastępowanie oraz przelewanie 
prawa głosu przez upoważnienie jest niedozwolone. 

§ 164. Uchwały zebrań zarządu Związku za
padają zwykłą większością głosów obecnych na ze- 1 

braniu członków zarządu; w razie równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego na ze
braniu, który tylko w tym wypadku głosuje. 

§ 165. W zebraniach zarządu Związku mogą 
brać udział bez prawa głosowania osoby, zaproszo
ne przez prezesa Związku. 

§ 166. Bliższe szczegóły sposobu działania 
zarządu Związku powinny być zawarte w regula
minie, opracowanym przez zarząd Związku i za- I 
twierdzonym przez zebranie przedstawicieli kół. 

C. K o m i s j a r e w i z y j n a Z w i ą z le u. I 
§ 167. Komisja rewizyjna Związku składa się I 

z trzeeh członków, wybieranych corocznie przez ze-

Przytoczony powyżej statut stanowi tak sze
rokie i dogodne ramy dla powstawania nowych 
kół i daje tym kołom tak obszerną samodzielność, 
iż spodziewać się należy, że wzorem Dąbrowy 
Górniczej we wszystkich ośrodkach górniczych na 
ziemiach polskich powstaną koła górników i hu
tników polskich, zjednoczone w jednym Związku 
z siedzibą w Krakowie. Na razie istnieje faktycz
nie jedno tylko Koło w Dąbrowie Górniczej, gdyż. 
Koło w Krakowie nie ujawnia, jako Koło, żadnego 
życia, a przytem Koło to dąży niejednokrotnie do 
wkraczania w dziedziny, należące do zakresu dzia
łania Zw~ązku, gdyż sam Związek znajduje się 
jeszcze w stanie chaotycznym i próby, czynione w 
celu wyjścia z tego chaosu, nie dały na razie wy
ników dodatnich. Istnienie tak zwanej Delegacji 
górników i hutników polskich, stworzonej, jako or
ganizacji górniczej trójzaborowej wówczas, gdy 
istniały granice rozbiorowe, jest dziś niepotrzeb
nym przeżytkiem. Zamiast Delegacji należy utwo
rzyć zarząd Związku, wybrany przez zebranie przed
stawicieli wszystkich kół, lecz przedtem musi po
wstać większa niż dwa (w Krakowie i Dąbrowie 
Górniczej) liczba kół. Spodziewać się należy, że 
prastare dzielnice polskie, mianowicie Śląsk Górny 
i Śląsk Cieszyński, po przyłączeniu się do Polski 
wpłyną na ożywienie w Polsce ruchu społeczno-
zawodowego górniczego i hutniczego. r. 
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Warunki pracy płacy robotników, zatrudnionych w kopalniach węgla 
kamiennego w zagłębiu Dąbrowskiem. 

Głębokie przeobrażenia natury politycznej, ja
kim podległa do nowego bytu powołana Polska, 
wysunęły na powierzchnię naszego życia społecz
nego szereg spraw wagi pierwszorzędnej. Cały 
ogrom zadań trzeba podejmować i rozstrzygać bez 
względu na to, czy znajdujemy wśród siebie łudzi 
odpowiednio do tego przygotowanych. Rwący po
tok życia wbrew woli nawet całego społeczeństwa 
wysuwa coraz to nowe zagadnienia, które doma
gają się rozwiązania i rozwiązywane być muszą. 

Obok spraw w dosłownem tego słowa zna
czeniu politycznych wysuwają się na plan pierwszy 
sprawy natury gospodarczej, należyte rozstrzyganie 
których posiada niezmiernie ważne znaczenie d la 
nowobudującego się państwa. Zwłaszcza w okre
sie obecnego przesilenia ekonomicznego, które, 
można powiedzieć, wszystkie kraje przechodzą, 
sprawy gospodarcze nabierają szczególniejszego 
znacz em a. 

Niedawna niewola, której podlegaliśmy, a prze
dewszystkiem w zaborze rosyjskim, uniemożliwiała 
wszelkie uczestnictwo i wybitniejszą rolę polaków 
w regulowaniu i kształtowaniu się stosunków go
spodarczych na terenie b. Kongresówki . Inicjaty
wa i rzutkość jednostek lub przedsiębiorstw mo
gła dotyczyć, można powiedzieć, techniki, przemy
słu i handlu, natomiast wszelkie regulowanie sto
sunków pracodawców do pracowników, zabezpie
czenie ustawowe ich losu i t. p. były wyłączną 
atrybucją władz rządowych, wrogich polskości, któ
rym bynajmniej nie zal eżało na tern, aby stosunek 
ten oprzeć na zdrowych podstawach, gwarantuj ą
cych zgodne współżycie tych dwóch przeciwstaw
nych sobie grup. Hasło divide et impera obok wie
lu innych maksym, uznanych przez naszych zabor
ców za mądrość polityczną i sztukę rządzenia, było 
w całej pełni stosowane przez rząd rosyjski w 
dziedzinie naszych stosunków gospodarczych. I pod 
tym zwłaszcza względem byliśmy nadzwyczaj za
cofani. Pleśń zastoju, pokrywająca grubą warstwą 
wszystkie bez wyjątku urządzenia państwowe ro
syjskie, tamowała i nasz rozwój na wszelkich po
lach a przedewszystkiem na polu reform społecz
nych, których domagał się duch czasu. Nie należy 
przeto dziwić się, że życie, nie mogąc przebić się 
przez grubą powłokę obskurantyzmu rosyjskiego i 
nie mając możności wydobyć się w formie legal
n ej na światło dzienne, zmuszone było torować so· 
bie kręte ścieżki podziemne, co wyjątkowo sprzy
jało wypaczeniu i skrzywieniu w zasadzie zdro
wych prądów, nurtujących społeczeństwo polskie. 

Takim nienormalnym prawom rozwoju podle
gał i ruch robotniczy w b. Kongresówce. Niedo
stateczne prewodawstwo państwowe i instytucje 
różnych pośredników rosjan, inżynierów okręgo-

wych, inspektorów fabrycznych i t. p., pomiędzy 
warstwą robotniczą i przemysłowcami, spełniały 
przysłowiową rolę komisarzy do spraw włoścjań
skich, polegającą na judzeniu stron i podkopywa
niu wzajemnego zaufania. Odgrywały one ro lę 
piasku w p recyzyjnie dopasowanym mechanizmie, 
jakim powinien być każdy na zdrowych podsta
wach oparty organizm społeczny. 

Czyż można dziwić się, że w takich warun
kach istnieje głęboki rozbrat pomiędzy klasą robo
czą i przemysłowcami? T embardziej jest to zro
zumiałem, że nawet bez tych zewnętrznych, me
chanicznych, można powiedzieć, przyczyn powaś
nienia warstw społecznych, z któremi my mamy do 
czynienia, nawet tam, gdzie tych specyficznie na
szych warunków brak, stosunki klasy roboczej do 
pracodawców bynajmniej nie są idyliczne. Uwzglę
dnić jeszcze należy głębokie przemiany duchowe, 
spowodowane bezprzykładną w dziejach świata 
wojną, a będziemy mieli przybliżony obraz, jaką 
spuściznę po zaborcach odziedziczyliśmy i w jak 
trudnych warunkach powojennych społeczeństwo 
polskie musi dokonywać przebudowy społecznej . 

Jedno z ważniejszych i trudniejszych zagadnień, 
jakiem jest sprawa robotnicza, w swej całości musi 
być dla swej nagłości wykonywana pospiesznie, 
?ez głębszych nad nią studjów, musi być niemal 
1mprow1zowana. 

W państwach zachodnio-europejskich od lat 
dziesiątków istnieją dparte na sankcji prawa insty
tucje, ułatwiające łagodzenie zbiorowych zatargów 
pomiędzy przemysłem i warstwą roboczą. Istnieją 
sądy, komisje, oraz różne inne instytucje rozjem
cze, istnieją na zdrowych zasadach oparte i rzeczy
wiście, w calem tego słowa znaczeniu, organizujące 
warstwę robotniczą związki zawodowe, które zapobie
gają dzikim i bezmyślnym s trejkom. Znane są oddaw
na na Zachodzie Europy umowy zbiorowe robot
ników z przemysłem, które, naprzykład w Anglji, 
w tej ojczyźnie umów zbiorowych, obejmują swą 
działalnością olbrzymie dziedziny przemysłu , zatru
dniającego wielomiljonowe rzesze robotnicze. 

Już w pierwszych prawie chwilach wznowio
nej niepodległości Polski prąd czasu upomniał s ię 
o swe prawa, idea umów zbiorowych przeniknęła 
i do nas i przejawiła się w różnych gałęziach prze
mysłu. Na początku drugiego półrocza r. 1919-go 
górnictwo polskie postawione zostało w obliczu 
zawarcia pierwszej umowv zbiorowej pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami. 

W dniu 17-go lipca r. 1919-go Związek Za
wodowy robotników przemysłu górniczego wysto
sował do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych 
w Dąbrowie memorjał w sprawie żądań robotników, 
które zostały umotywowane względami następują-
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cym1: a) ciągle wzmagającą się drożyzną, wskutek nych, aprowizacji, obuwia, bielizny i ubrania, miesz
czego zarobek robotnika nie wystarcza na pokrycie kań, opału, zapomóg chorobowych, zapomóg dla 
potrzeb najniezbędniejszych, b) zarządzeniami wa- wdów i s ierot, opieki lekarskiej, ochrony dzieci, 
lutowemi (przeliczeniem zarobków robotniczych w zdrowotności i oświaty. 
kopalniach w b. okupacj i austrjackiej z koron na P odobn e m nie j więcej żądania zostały złożo
marki), które nie poprawiły stanu rzeczy, lecz prze- ne R adzie Zjazdu i przez Zarząd Okręgowy Pol-

. ciwnie obniżyły zarobki, podnosząc jednocześme skich Związków zawodowych. 
ceny chleba, tłuszczów oraz materjałów wybucho- 1 Zaspokojenie wielu z tych żądań nie leżało 
wych, 'c) ogromnemi różnicami w zarobkach, istnie- w możności przemysłowców, lecz było kompeten
jącemi na różnych kopalniach w zagłębiu Dąbrow- cją władz państwowych, które drogą zgłoszenia od
skiem i powodującemi ciągłe strejki, wyrządzające 1 nośnych wniosków prawodawczych lub też zasto
nieobliczalne straty tak jednej, jak i drugiej stronie. I sowania praw już istniejących mogły w mmeJszym 

Te wyżej wymienione względy wywołują brak lub większym stopniu zadośćuczynić żądaniom ro-
tak niezbędnego artykułu, jakim jest węgiel, stwa- botników. , 
rzają ciągłe niezadowolenie mas pracujących i na- W sprawie polepszenia warunków płacy ro
pięcie pomiędzy kapitałem i państwem z jednej botnikom kopalnianym Rada Zjazdu związała opi
oraz robotnikami z drugiej strony. Z tych powo- nję swą z kwestją długości czasu roboczego i wy
dów Związek zawodowy robotników przemysłu dajności pracy. 
górniczego czuje się zmuszony do przedłożenia sze- Przy I 0-ciogodzinnym dniu pracy wydajność 
regu żądań. I na dużych kopalniach węgla, pracujących przeważ-

W żądaniach tych znajdował się odrębny dział, nie na pokładach grubych, wyrażała się w r. 1913-ym 
traktujący o kompetencjach Związku, który zastrze- cyfrą 1,07 tonny średnio na odrobioną dniówkę, 
gał sobie, że przyjmowanie i zwalnianie robotni- biorąc pod uwagę wszystkich zatrudnionych na 
ków musi być uskuteczniane za zgodą Związku i kopalni robotników pod ziemią i na powierzchni. 
Komitetu kopalnianego. Dalsze pnnkty zgłoszo- Porównanie wydajności fipracy na niektórych 
nych żądań dotyczyły ustanowienia obowiązujących poszczególnych kopalniach w roku 1913-ym i w lip
płac minimalnych, rodzinnych dodatków drożyznia- cu r. 1919-go daje szereg cyfr następujących: 

W r. 19 13 W lipcu r. 1919 
o n n y 

kopalnia A na grubych pokładach 1,31 0,760 
B 1,12 0,445- 0,575 
c " 1,49 0,715 
D 0,84 0,490 
E 1,07 0,626 
F 1,45 0,652 
G 

" " 1,43 0,570 
H na cienkich pokładach 0,70 0,297 

Przy wprowadzeniu w listopadzie r. 1918-go , 
8-godzinnego dnia roboczego uwzględnieniu, że 
na zjazd i wyjazd z kopalni oraz na dojście do 
miejsca robót i z powrotem zużywa górnik średnio 
I godzinę 30 minut, wydajność na jedną dniówkę 
pod ziemią i na powierzchni powinna wynosić: 

(8 - l,5) X 1•07 0818 1· 765W d ... (JO _::_ l,5) - = , , czy 1 , 'O wy a1nosc1 

przedwojennej, spadek więc wydajności powinien 
był wynosić conajwyżej 23,5%. Obliczenie to nie 
uwzględnia wzmożonego wysiłku robotników, który 
przy skróconym dniu roboczym powinien być bez
względnie większy, jak to zresztą wykazały dane 
w tych okręgach górniczych Europy Zachodniej, 
gdzie 8-godzinny dzień pracy ze względu na wa
runki miejscowe już dawniej był wprowadzony. 

Jako przykład widoczny mogą być przytoczo
ne stosunki w Belgji, gdzie wskutek pogłębienia 
szybów i wysokiej temperatury w kopalniach skró
cono czas pracy z I O do 8 godzin, a spadek wy
dajności wynosił tylko 12%. 

Przytoczone powyżej b ezsprzeczne fakty i da
ne liczbowe wskazują. że podniesienie wydajności 
na kopalniach węgla w zagłęb"u DąJ-. rowskiem jest 
z jednej s trony kon ieczn e a z drug:eJ bezwzględ
nie możliwe. O b a te m om e nty mus każdy bez
stronnie oceniający położenie uznać za słuszn e a 
Rada Zjazdu przemysłowców g órniczych widziała 
jedyną możliwość dalszego na zdrow ych zasadach 
opartego podniesienia zarobków robo tników, wią
żąc ją ściśle z wydajnością pracy. W tym celu 
Rada Zjazdu zadeklarowała, jako ostateczną pro
pozycję, wprowadzenia następujących premji dla 
ogółu robotników, pracujących na dużych kopal
niach w zagłębiu Dąbrowskiem, i wypłacania za 
każdą 1

/ 100 tonny wydajności ponad wydajność w 
lipcu r. 1919: a) górnikom i ładowaczom po 40 fn. 
za każdą odrobioną dniówkę, b) reszcie robotni
ków, pracujących pod ziemią, i wszystkim pracują
cym na powierzchni oprócz kobiet i wyrostków po 
20 fn. za każdą odrobioną dniówkę, c) wyrostkom 
i kobietom, pracującym na powierzchni, po I O fn. 
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za każdą 'odrobioną dniówkę . Górnicy i ładowa
cze, jako jedyni bezpośrednio wpływający na wy
dajność całej załogi, powinni otrzymać premję w 
podwójnej wysokości iw stosunku do reszty. Ko
biety i wyrostki z natury rzeczy nie mogą przy
czynić się do wydajności w tym stopniu jak reszta 
załogi, dlatego też powinni otrzymać połowę premji. 

Wydajność robotnika na dniówkę, będąca pod
stawą dla obliczenia premji, oblicza się, uwzględ
maJąc: 

I . Wszystkie dniówki, przepracowane pod 
ziemią przez robotników kopalni i przedsiębiorców. 

2. Dniówki, przepracowane na powierzchni 
przez robotników kopalni i przedsiębiorców: 

a) przy biegu kopalni , 
b) przy urządzeniach pomocniczych, związa

nych z eksploatacją, 
c) przy budowlach, które służą dla rozszerze

nia lub przeróbki istniejących urządzeń. 
3. Nie uwzględnia się natomiast przy obli

czaniu wydajności dniówek, przepracowanych na 
powierzchni przez robotników kopalni i przedsię
biorców: 

a) przy urządzeniach , nie związanych z eks
ploatacją kopalni, 

b) przy budowie nowych samodzielnych urzą-
dzeń. • 

Kopalnie węgla, pracujące wyłącznie na cien
kich pokładach, wskutek warunków czasowo nie
korzystnych i spowodowanych długotrwałą wojną, 
nie prze'widywały możliwości podniesienia wydaj
ności pracy robotników w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy i dlatego zadeklarowały czasowo zamiast 
premji od wzrostu wydajności ogólną podwyżkę 
płacy zarobkowej, obliczaną w ten sposób, że w 
miejsce I OO'L podwyżki, przyznanej od 12 listopa
da r. 1918-go, doliczać będą 120~, podwyżki do 
wszystkich zasadniczych zarobków tak ugodowych 
jak i dniówkowych. 

Jednocześnie Rada Zjazdu przemysłowców 
górniczych proponowała zmiany w dotychczasowym 
sposobie obliczania płac: 

I. Wzamian a) premji za regularne uczęsz
czanie do pracy i b) dodatku drożyznianego wo
jennego, związanego z powyższą premją, ustano
wić nową premję, wypłacaną tylko tym robotnikom, 
którzy nie opuścili w miesiącu więcej niż dwie 
dniówki. Rozmiar tej premji na dniówkę byłby 
następujący: 

a) dla chłopców 
b) „ dziewczyn 
c) dla robotników 
d) " 
e) " 
f) 

" 4 dzieci 

2. Dodatek 
każdej odrobionej 
m1anow1c1e: 

nieżonatych 
żonatych z 1- 2 dzieci 

z 3- 4 dzieci 
z więcej niż 

30 
40 
50 
60 
70 

80 

fenigów 

wojenny familijny (socjalny) do 
dniówki pozostaje w swej mocy, 

a) dla chłopców 
b) „ dziewczyn 
c) „ robotników 
d) " 
e) 
f) 

" 

nieżonatych 
żonatych z 1- 2 dzieci 

z 3- 4 dzieci 
• „ • • 

z w1ęceJ n1z 

I marka 
1,20 marki 
1.50 
1,80 
2,10 

4 dzieci 2,30 

3. Wprowadzenie premji od zwiększonego 
wydobycia, zgodnie z powyżej podanym projektem. 
Premja ta byłaby wypłacana ostatniego dnia każ
dego miesiąca za miesiąc poprzedni, jednocześnie 
z zaliczką . 

Na tern opierały się konkretne propozyC)e 
przemysłowców górniczych w sprawie poprawy by
tu pracowników kopalnianych, złożone w dniu 15 
sierpnia r. 1919-go Sekcji Górniczo-Hutniczej przy 
Ministerjum Przemysłu i Handlu. 

Dla zorjentowania się , w jaki spotób cyfrowo 
przedstawiałaby się proponowana przez przemy
słowców premja od zwiększonego wydobycia, na
leży przeprowadzić obliczenie następujące, przyjmu
jąc wszystkie duże kopalnie węgla kamiennego w 
zagłębiu Dąbrowskiem, jako jednostkę o jednako
wej wydajności pracy na dniówkę. 

Statystyka wykazuje, że w roku 1913-ym śre
dnia wydajność na jedną dniówkę roboczą wynosi
ła dla wszystkich kopalń 1,07 tonny. Z powodu 
zmniejszenia czasu roboczego z 1 O godzin do 8 go
dzin na dzień bez wzmożonego wysiłl.m robotni
ków wydajność robotnika na 1 dniówkę roboczą 
powinna byłaby wynosić, jak wynik.a z podanego 
już obliczenia, 0,818 tonny. Tę wydajność należy 
uwazac, ja.ko zupełnie możliwą do osiągnięcia w 
czasach obecnych, i jednocześnie uznać ją za .kres 
możliwej obecnie wydajności. Ponieważ jednak w 
lipcu r. 1919-go Średnia wydajność dniówki robo
czej wynosiła dla całego zagłębia Dąbrowskiego 
około 0,53 tonny, przeto powiększenie wydajności 
pracy robotników kopalnianych powinnoby wynieść 
0,288 tonny , za co, stosownie do zaproponowa
nej skali tej premji otrzymaliby: 
a) górnicy i ładowacze 40 fen. X 28,8 = I 1,52 

marki na dniówkę roboczą, 
b) reszta robotników, pracujących pod z1em1ą 

wszyscy pracujący na powierzchni, prócz kobiet 
i wyrostków 20 fen. X 28,8 = 5,76 marki na 
dniówkę roboczą. 

c) wyrostki i kobiety, pracujący na powierzchni 
I O fen. X 28,8 = 2,88 marki na dniówkę robo
czą. 

Premja powyższa stanowiłaby znacznie więk
szą podwyżkę, aniżeli określiła ją następnie zawar
ta w dniu 25-go sierpnia r. 1919-go umowa przed
stawicieli Rządu z przedstawicielami robotników. 

Jeżeli przytem weźmie się pod uwagę nie śre
dnią dla całego zagłębia wydajność pracy, lecz od
nośne cyfry dla poszczególnych kopalń A, B, C i 
t. d ., które już zostały poprzednio podane, i moż
liwość znacznego podniesienia wydajności pracy na 
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wspomnianych kopalniach, przyjmując za przykła
dem Belgji jedynie I 2°ó zmniejszenie wydajności z 
powodu skrócenia dnia roboczego, to premja od 

zwiększonego wydobycia na dużych kopalniach C, 
jako maximum podniesienia wydajności, i D, jako 
minimum, wahałaby się w .granicach następujących: 

a) 
b) 
c) 

górnicy i ładowacze 
reszta robotników 
wyrostki i kobiety 

„ 
po 27,80 marek lub 9,96 mk. na dniówkę 

13,90 4,98 
6,95 2,49 

Robotnicy zasadniczo sprzeciwili się takiemu okresie wojennym dodatki zostaną skasowane, a na
ujęciu sprawy w zakresie zmiany warunków płacy stąpi ich pełne scalenie. 

, robotnikom w kopalniach węgla i zażądali podnie- 2. Zaprowadzenie minimalnych płac dniów-
sienia bezwzględnego płacy dniówkowej, unieza-

1 
kowych dla wszystkich kategorji robotników. 

leżnionej od wydajności pracy, wobec czego wy- 3. Podwyższenie akordów dla górników w ta
znaczona została przez władze rządowe Komisja kim rozmiarze, ażeby ci ostatni bez straty dla sie
międzyministerjalna, mająca za zadanie uzgodnić bie płacili za materjały wybuchowe pełną obecną 
dwa sprzeczne ze sobą poglądy na sposób pod- ich cenę. 
wyżki płacy roboczej w kopalniach węgla kamien- I 4, Obowiązek wywieszania akordów w sa
nego. lach zbornych na kopalniach najpóżniej do I O dnia 

Komisja ta pracowała pod przewodnictwem każdego miesiąca. 
funkcjonarjusza Ministerjum Pracy i Opieki Spo- 5. Wzamian premji za regularne uczęszczanie 
łecznej, a uwydatnienie najważniejszych momentów do roboty i zależnego od niej dodatku drożyznia
jej pracy oraz zaznajomienie opm11 publicznej z nego wojennego, wprowadzenie jednej premji za 
istotą sprawy dokonane zostało w Komunikatach regularne uczęszczanie, zastępującej conajmniej pier
Rady Zjazdu, ogłoszonych w tym czasie w prasie wotne świadczenia. 
miejscowej, mianowicie w „Iskrze" i „Kurjerze Za- 6. Utrzymanie premji familijnej (socjalnej) w 
głębia", które dosłownie zamieszcza się poniżej. rozmiarze dotychczasowym. 

. . , , . 7. Wprowadzenie nowej premji od zwiększo-
Komunikat Rady ZJazdu prze~ysłowcow gorm- nej wydajności w następującym rozmiarze. Za każ-

czych w Dąbrowie. dą 1. 
1110 

tonny zwiększonej wydajności, otrzymają 
W dniu 22 sierpnia r. 1919 o godz. 5 po po- I za każdą przepracowaną w miesiącu dniówkę: 

łudniu w biurze inspektoratu Pracy w Dąbrowie roz- a) górnicy i ładowacze po 40 fen. 
poczęły się w sprawie zlikwidowania bezrobocia b) reszta robotników pod ziemią i robotnicy 
pertraktacje, pomiędzy przedstawicielami Związku na powierzchni, za wyjątkiem kobiet wyrostków 
zawodowego robotników przemysłu górniczego i po 20 fen. 
Polskich Związków Zawodowych, oraz posłów do c) kobiety i wyrostki po I O fen. 
Sejmu pp. Arciszewskiego i Pietrzyka z jednej Dla obliczt... d zwiększonej wydajności, przyj-
strony, a przedstawicielami przemysłowców górni- muje się wydajność na dniówkę nie za lipiec r. b. 
czych w zagłębiu Dąbrowskiem z drugiej strony. jak pierwotnie proponowano, lecz średnią z czerw
Z ramienia Ministerjum Przemysłu i Handlu uczest- ca i lipca r. b. na każdej kopalni. 
niczył w posiedzeniu inż. Roman Brzeski, naczel- Przedstawiciele związków robotniczych po
nik Urzędu Górniczego w Dąbrowie, z ramienia I wyższe warunki całkowicie odrzucili i przedstawili 
Ministerjum Pracy i Opieki Społecznej inspektor swoje żądania minimalnych dniówek i akordów, 
IV okręgu inżynier Bronisław Lelewel, inspektor , które przewodniczący posiedzenia inż. Lelewel, nie 
17 obwodu inż. Aleksander Kowalski i inspektor dopuszczając do dalszej dyskusji w imieniu Rządu 
18 obwodu inż. Seroka. przyjął, oświadczając: 

O godz. 8 m . 30 wieczór posiedzenie zostało I) że otrzymał instrukcję bezwzględnego zli-
przez przewodniczącego inż. Lelewela odłożone na kwidownnia bezrobocia, 
godz. 4 po południu dnia następnego, ażeby dać 2) że Rząd ściągnie od przemysłowców pro
możność przedstawicielom związków robotniczych ponowaną przez nich premję od zwiększonej wy
bliższego zapoznania się z propozycją przemysłow- ' dajności a robotnikom wypłaci zarobki w wysoko
ców wprowadzenia dla ogółu robotników premji ści, żądanej przez przedstawicieli związków. 
zarobkowych od zwiększonej wydajności, a przed- I Wskutek takiego postąpienia przewodniczące
stawicielom przemysłowców umożliwienia narady z go w zebraniu, przedstawiciele przemysłu węglowe
ich mocodawcami i obmyślenia Jeszcze dalszych go w zagłębiu Dąbrowskiem złożyli następujące 
ustępstw dla robotników. oświadczenie: 

Na wznowionem posiedzeniu w d. 23 b.m. przed- „Rozważywszy z całą gruntownością i bez-
stawiciele przemysłowców górniczych zadeklarowali: stronnością żądania przedst'awicieli Związków Za

l. Uporządkowanie obecnego systemu płac wodowych robotników przemysłu górniczego i Poł
w ten sposób, że wszelkie procentowe powstałe w skich Związków Zawodowych, biorąc nadto pod 
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uwagę ciężkie położenie Państwa Polskiego w ra- Odpowiedzialności za ruinę tych czynników, 
zie przedłużenia się strejku robotników w zagłębiu I stanowiących o państwowości Polski, przemysł wę
Dąbrowskiem a nawet groźbę strejku w zagłębiu głowy w zagłębiu Dąbrowskiem na swoje barki nie 
Krakowskiem, wypowiedzianą przez przedstawicieli weźmie, tak jak nie bierze odpowiedzialności za 
zw. zaw., niżej podpisani w imieniu wszystkich przyznanie podwyżek płacy robotnikom w dniu 
większych kopalń węgla oświadczają: dzisiejszym przez Rząd za pośrednictwem p. ln-

1) Z twierdzeniem zw. robotniczych, że jedy- spektora Pracy IV Okręgu, p. Lelewela. 
nie wprowadzanie minimalnych ale wysokich za- Delegaci Rady Zjazdu przemysłowców gorm-
robków dla różnych działów pracy na kopalniach czych w Dąbrowie. 
będzie zbawiennym środkiem, gwarantującym wy- Skarbiński, L. Pirszel, K. Srokowski". 
dajność robotników, zgodzić się nie można, do- Wreszcie przedstawiciel Ministerjum Przemy-
świadczenie bowiem, wykazało, iż po wprowadze- słu i Handlu zaznaczył, że instrukcji swej władzy 
niu w listopadzie r. 1918-go 1 OOO., podwyżki zarob- o takiem zlikwidowaniu strejku nie posiada i wy
ków, wydajność spadła do 301~ i w ciągu 8 miesię- jeżdża wieczorem do Warszawy, ażeby tam sprawę 
~y po.dniosła się mniej więcej do 55~, przedwo- wyjaśnić. 
1enneJ. Wobec powyższego przewodniczący komisji 

2) Twierdzenie przedstawicieli zw. zaw., że złożył oświadczenie, że swoją decyzję pierwotną 
ogół robotników, pracujących na kopalniach, cierpi zawiesza do czasu wyjaśnienia sprawy w War
nędzę i niedostatek, nie jest zgodne z prawdą. szaw1e. 
Świadczą o tern liczby, zamieszczone w memorja- Powyższy możliwie treściwie i objektywnie 
le przemysłowców górniczych z d. 27 marca r. b., ujęty przebieg pertraktacji bez żadnych z naszej 
przedstawionym Ministerjum Przemysłu i Handlu, strony komentarzy podajemy do wiadomości, aże
Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i by opinja publiczna nie była wprowadzoną w błąd 
Spraw Wojskowych. przez nieścisłe przedstawienie sprawy. 

3) Zarządy kopalń pomimo to nie stoją na Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
stanowisku, ażeby nie przyznać robotnikom pod- w Dąbrowie 
wyżek płacy. Przeciwnie oświadczeniem z dnia 15 Przewodniczący Skarbiński. 
sierpnia r. b. za Nr. 833 zostały zadeklarowane w 
jaknajbardziej lojalnej formie podwyżki w postaci Dąbrowa d. 25 sierpnia r. 1919. 
premji od zwiększonego wydobycia. Zważywszy, W kilka dni potem Rada Zjazdu zmuszona 
że przedstawiciele zw. sami przyznawali możliwość była ogłosić następujący 
podniesienia obecnej wydajności o 25~„ a niewąt-

d Komunikat Il. pliwie w krótkim czasie wy ajnosć ta okazałaby 
się jeszcze większą, zwyżka zarobków obecnych Z powodu ukazujących się w prasie różnorod-
podniosłaby się od 40 do 50'~. nych artykułów o przyczynach bezrobocia na ko-

Motywy przedstawicieli zw. zaw. raz, że sy- palniach węgla w zagłębiu Dąbrowskiem, jakie 
stem premjowy jest przestarzałym systemem, dążą- miało miejsce w b. m., jesteśmy zmuszeni w celu 
cym do podniesienia wydajności, drugi raz, że go sprostowania przytoczyć bezsporne fakty i dane 
można wprowadzić dopiero za dwa lata, a zastoso- liczbowe. 
wanie go nie może mieć miejsca, gdyż zw. nie ma- Dnia 25 sierpnia r. h. w godzinach rannych 
ją zaufania do uczciwości przemysłowców i Urzędu otrzymaliśmy zawiadomienie, żeby delegaci Rady 
Górniczego, pomimo iż pan naczelnik Urzędu Gór- Zjazdu przemysłowców górniczych p rzybyli na godz. 
niczego w Dąbrowie na początku posiedzenia w d. 12 m. 30 w południe do inspektora Pracy w Dą-
22 b. m, zaproponował dla sprawdzania wydajno- browie dla dalszego omówienia z komisją między
ści utworzenie komisji, w której braliby udział w ministerjalną żądań robotników, strejkujących w ko
równej liczbie przedstawiciele przemysłowców i ro- palniach węgla w zagłębiu Dąbrowskiem. Komisja 
botników, nie mogą być uważane za słuszne i za ta miała wznowić pertraktacje, przerwane w1eczo
akt dobrej woli, konieczny przy układach. Niemniej rem dnia 23 sierpnia r. b. 
musi być uznany za karygodny postępek teroru na Delegaci nasi zastali przybyłych z Warszawy 
szybie „Marja" kop. węgla w Grodźcu, gdzie trzej szefa Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerjum Prze
robotnicy w sąsiedniej kopalni zmuszali do wyga- mysłu i Handlu oraz szefa Sekcji Pracy Ministe
szania kotła. rjum Ochrony Pracy i Opieki Społecznej i po wy-

4) Niżej podpisani odrzucając żądania przed- jaśnieniu istoty sprawy zaznaczyli, że Rada Zjazdu 
stawicieli zw. zaw . . zwiększenia płac akordowych i pomimo wszystkie okoliczności musi utrzymać swo
dniówkowych bez realnej gwarancji podwyższenia je oświadczenie, podyktowane do protokółu z dnia 
wydajności, czynią to w poczuciu pełnej odpowie- 23 sierpnia r. b., albowiem proponowana przez ni<) 
dzialności, gdyż chodzi im nie jedynie o egzysten- w celu podniesienia zarobków robotniczych premja 
cję przemysłu węglowego, lecz działają w obronie od zwiększonej wydajności: 1) gwarantuje powięk
organizacji pracy i w obronie gospodarki społecz- szenie ilości wydobywanego a tak bardzo Państwu 
nej w Polsce. i iego obywatelom potrzebnego , węgla, 2) czyni 
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zbytecznem podniesienie cen sprzedażnych wę- , strejkujących, którzy oświadczyli, że w szystkie zło
gla lub też dokonywanie dopłat zarządom kopalń żone przez nich żądania zostały im przyznanę i że 
węgla przez Skarb Państwa i 3) wprowadza zdro- wobec tego druga zm iana o go dz. 2 po południu 
wą zasadt; dodatkowego wynagrodzenia za więcej stawi się do pracy. 
intensywną pracę. Pozatem delegac i nasi zwrócili Położenie naszych d elegatów było w obec te
uwagę na to, że taryfa najniższych płac dniówko- go nadzwyczaj trudn e i fa1szvwe; nie mogli oni 
wych , złożona przez przedstawicieli związków ro- bowiem objaśnić swoich moco dawców o wynikach 
botniczych, ułożona jest nieracjonalnie i obniży bez- postanowień komisji rządowei, 0 których robot
względnie wydajność robotników, pracujących akor- nicy byli jednak należyc ie poinformowa11i. Dopie
cłowo, o ile nie będą poczynione pewne zastrzeże- ro naczelnik Urzędu Górniczego w Dąbrowie od
nia, wreszcie że taryfa ta jest na ogół za wysoka. czytał im z notatek w fo rm e wi elce lakonicznej 
W końcu delegaci nasi wyraźnie zaznaczyli, że je- warunki umowy z robotnika m .. R7eczone warunki 
żeli Komisja pojednawcza zakończy b ezrobocie na wymagają jednak zasadniczych WVja,;n· e n, aby za 
zasadzie innych podwyżek płac w porównaniu z rządy kopalń ni e były znów na'a 1.one na ponowne 
tymi, jakie zaproponowane zostały przez Radę Zja- zatarg i z robotnikami, a to te rn ba. z'l • Z<' warun
zdu w dniu 23 si e rpnia r. b. , wówczas Rada Zja- ki otrzymane przez n aszych Jelega .Ów w Urzędzie 
zdu musi domagać się pisemnej gwarancji Rządu, Górniczym, roznią s ię znac1:me od ogłoszonych 
że powstałe z teg o tytułu straty będą zarządom przez związki rob otnicze. 
kopalń zwrócone. 

Zarządom kopalń węgla w ngtębiu Dąbrow
Po tych wyjaśnieniach delegaci nasi zwolnie- skiem nie pozostaje zatem nic innego, j k c7 ekać 

ni zostali od dalszej dyskusji i zawezwani byli do- na nadesłanie przez komisję p o · ed:!a \\ CZf! p i nego 
piero na godzinę 8 m. 30 wieczorem. tekstu zawarte j przez nią z ro t otnikam t u mowy. 

Przez trzy godziny delegaci nasi oczekiwali w 
lokalu inspektora Pracy na wezwanie ich do obrad Jednocześnie z powodu nap as~ 1 w pewnym 
łub przynajmniej do wysłuchania postanowten odłamie prasy na s tanowisko p .lf'tnvsłowców wę
komisji pojednawczej i dopiero 0 godzinie I I-ej glowych w tej sprawie, R ada L1aza u w in na jest 
m. 30 oświadczono im jedynie to, żeby przyby- wyjaśnić opinji publi czne j rzeczyw'ste w a runki b ytu 
li nazajutrz o godzinie 11 przed południem. Przy- robotników. 
bywszy dnia 26-go sierpnia r. b. o wskazane j po- I, Zarobki przeciętn e netto n a dniówkę ro
rze, delegaci nasi nie zastali już komisji pojedna w- botników na kopalniach węgl a p rzy 8 ,,.oo' · nnym 
czej; w inspektoracie Pracy w Dąbrowie oświad- dniu pracy łączni e z czasem, p otrzcbn) m n a zjazd 
czono im, że członkowie komisji rządowej wyje- i wyjazd z kopalni , a w sobo iy przy 6-goJz nnym 
c hali w nocy do Warszawy i żadnej nie zostawili dniu pracy, łącznie z premj ą za re.gu'arne uczęsz
wiadomości dla delegatów Rady Zjazdu. czanie, dodatkiem drożyznianym i d od \ ~ ·em wo-

Tymczasem w dniu 26 sierpnia r. b. na ko- / jennym familijnym (socjalnym) , wynosi za ostatnie 
palniach węgla odbywały się wiece robotników 3 miesiące do wybuchu bezrobocia: 

górników 
ładowaczy 

mk. 20 do 

pozostałej pomocy pod ziemią 
maszynistów, palaczy, ślusarzy i t. p. 
robotników niewykwalifikowanych 

13,50 " 
10,50 
13,50 " 
10,50 " 

25 
15,50 
12,50 
17,50 
11,50 

Oprócz tego świadczenia w naturze, jak de
putat węgla, dopłaty do materjałów wybuchowych, 
oświetlenia, narzędzi, kasy chorych i do artykułów 
spożywczych wynoszą średnio mk. 9 fen. 27 na 
każdą dniówkę. 

Wreszcie utrzymanie szkół. ochron, rozmca 
kosztu mieszkania i oświetlenia wynosi mk. 2 na 
dniówkę. 

Tym sposobem zarządy kopalń ponoszą na
stępujące przeciętne koszta utrzymania rocznie na: 

a) Górnika, który zarabia przeciętnie 
i świadczenia jak wyżej 

mk. 22,50 
9,27 

i utrzymanie szkół, ochron t. p. 2,00 mk. 33,77 

a w ciągu 300 dni roboczych 

Mk. 10 13!,00 

b) Robotnika niewykwalifikowanego, który zarabia 
przeciętnie tylko mk. I I ,OO 
+ jak wyzeJ 9,27 
-+ jak wyżej 2,00 22,27 mk. 

-------
a w ciągu 300 dni roboczych 

Mk. 6681,00 

li. Aprowizacja robotników i ich rodzin, do
konywana przez cały czas wojny, jak i dotąd, 
przez zarządy kopalń, stanowi znakomitą pomoc i 
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zapewnia robotnikom regularne i zupełnie wystar
czające odżywianie. Poniżej zamieszczamy ilości, 

M i e 
Ilość u żytko-

wych kalo- n a I r o - - b 

-----

ceny i koszt miesięczny artykułow spożywczych. 

s i ę c z n i e 

o t n i k a na I członka rodziny 
Nazwa artykułów 

kg. r rji w 100 gr. 
Cena I IKoszt zakupu! Użytko- !Koszt zakupu' Użytko-żywności 

Mk, 
Klg. 

Mk, wych kalorii 
Klg. 

Mk. wych kalorii 

Mąką żytnia 316,3 0,54 7,62 

" 
pszenna 3-i 3,0 I ,22 8,83 

Kasza 338,5 0,90 l ,ó2 
Strączkowe 262,; :~.66 I, 9 1 
Cukier 3%,+ :: '20 1 ',:) .. -
Sól - ".;o 11 , ~ll 

Ziemniaki 8~.o 11, 17 3(1,1() 
Mięso J ;9,>-> \71' 1 '!i.f 
Szmalec 88.f,9 I!\, 98 I, 12 

Ogółem 55,26 

Dziennie l,84 

Z powyższego zestawienia jest widocznem: 

I) że robotnik otrzymuje dziennie około 3 700 
kalorii użytkowych w pożywieniu i miesięcznie pła
ci za 55,26 klg. artykułów spożywczych mk. 50,49 

2) że członek rodziny otrzymuje oko-
ło 2 OOO kalorii dziennie i płaci miesięcz-
nie za 30,97 klg. . . mk. 

3) biorąc pod uwagę, że na kopal
niach węgla na jednego robotnika przy
pada przeciętnie 3 członków rodziny, 
koszt m1es1ęczny środków spożywczych 
wynosi na I robotnika mk. 

3 członków rodziny 28,30 X 3 -

28,30 

50,49 
84,90 

Ogółem mk. 135,39 

lll. Budżet przeciętny jednego robotnika wy
raza się zatem w następujących liczbach: 

I. Górnik otrzymuje średnio na dniówkę go
tówką Mk. 22,50, zatem miesięcznie licząc 25 dnió
wek roboczych . . . mk. 562,50 
koszt Środków spożywczych dla przecięt-
nej rodziny wynosi 135,39 

Pozostaje mu do dyspozycji:miesięcznie mk. 427, 11 I 
2. Robotnik niewykwalifikowany zarabia na 

dniówkę średnio mk. 11 czyli miesięczn. mk. 275,00 
koszt środków spożywczych, jak wyżej 
wynosi 135,39 

Pozostaje mu do-dyspozycji miesięcznie mk. 139,61 

Z powyższego należy wprowadzić wniosek, 
że zarobki robotników na kopalniach węgla do wy
buchu bezrobocia dawały mu możność kompletne
go odżywiania siebie i rodzin oraz tyle jeszcze 

.+, 11 24 102,06 3,81 ~·,o,-, 12051,fH 
10,7:.! 30 286,YO 3,'81 4 .6~ I 3 Pf\ł~,30 

I, •6 5 -i 83,70 I, 12 1,01 3 79 :,"tO 
6,9~ 1 :'1013 ,75 1,20 ..f ,39 3 I 10, n() 

\~i ti o~ \li8 fl,S2 1,1-:0 3 26(i,88 
l, ) 0,30 n, I ~ -
; ')•) n .~23,1·0 11-, ~o :.i, I~ 16465,110 .. -
I', '.!O 2t121',-2 O,f> I :C ' \ I 97..f,7 3 

I '.!, 3tJ 9 91 Il,'~ n,so S,73 7 08Y,20 

~0,.f9 11 () 7%,69 30,97 W,30 59 S46,39 

1,fi8 3 ti~I i,22 I ,O 3 0,91 1 9~'-i ,8~ 

przewyżki zarobków, że o nędzy i głodzie me mo
glo być mowy. 

IV. Wydajność. Powyżej wykazane zadawa
lające wyniki zarobkowo-budżetowe osiągane były 
przy wydajności pracy o tyle niedostatecznej, że 
można ją uważać za połowiczną. Znaczna popra
wa materialnego położenia robotnika górniczego le
żała zatem w jego mocy, gdyż przez zwiększenie 
wydajnośći swojej pracy i doprowadzenie jej do 
normalnej wysokości mógł on przy dotychczaso
wych płacach podnieść znacznie swe zarobki. Mi
mo to zarządy kopalń nie były przeciwne dalsze
wu podwyższeniu płac robotnikom, czyniły to je
dnak zależnem od zwiększonej wydajności pracy, 
proponując wprowadzenie specjalnych premji dla 
poszczególnych kategorii robotników. 

Dla należytego oświetlenia tej sprawy, za
mieszczamy poniżej zestawienie za rok 19 13 i za 
pięć miesięcy r. b. z całego zagłębia Dąbrowskiego. 

Wydobycie Liczba Wydajność 
Rok 

w tonnach robotników na I dniówkę 
w tonnach 

1913 6 873 587 20682 1,07 

1919 I 694 175 33 198 0,53 

(5 miesięcy) 

Liczby powyższe same mówią za siebie, ko
mentarze są zupełnie zbyteczne; liczba robotników 
w r. 1919-ym w stosunku do roku 1913-go wynosi 
160~» a wydajność z 1,07 tonny spadła do 0,53 
tonny czyli o 50' ~ . Wobec tego propozycja nasza 
wprowadzenia premji od zwiększonej wydajności 
była najzupełniej uzasadniona. 
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Podane powyzeJ cyfry i liczby, które mogą 
być w każdym czasie sprawdzone przez czynniki 
miarodajne jak niemniej stanowisko przemysłow
ców węglowych, zajęte wobec bezrobocia, oraz wy
sunięte przez nich postulaty oddajemy pod sąd 
opinji publicznej, gdyż chodzi nam o wykazanie 
prawdy i słuszności. 

Rada Zjazdu 
przemysłowców górniczych 

Przewodniczący 

Skarbiński. 
Dąbrowa, d. 27 sierpnia r. 1919. 

Charakterystycznym objawem, towarzyszącym 
pertraktacjom, było bezrobocie, które zakończyło 
się po wyrażeniu przez przedstawicieli Rządu za
sadniczej zgody na stawiane przez robotników żą
dania. Strejk ten nie był stosowany, jako broń 
.ostateczna w razie nieprzyznania słusznych i ko
niecznych dla robotników żądań, lecz wywołany 
został w celu wytworzenia „sprzyjającej atmosfery" 
przy układach. 

Osiągnięte w takich warunkach porozumienie 
nosi nazwę „umowy", jakkolwiek nie odpowiada 
ono zasadniczym wymaganiom istotnej umowy, 
dla zawarcia której brakowało jednej ze stron, 
mianowicie przemysłowców. 

Oryginalny tekst tego dokumentu brzmi, jak 
następuje: 

Umowa 
zawarta pomiędzy delegatami Rady Ministrów Rze
czypospolitej Polskiej a Zwil\zkami zawodowymi 
robotników przemysłu górniczego w Dl\browie 

Górniczej. 

Dnia 2S sierpnia r. 1919-go. 

Z ramienia Rady Ministrów uczestniczyli: 
Główny Inspektor Pracy i Szef Sekcji Mini

sterjum Pracy i Opieki Społecznej 
inżynier F. S okal 

Szef Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerjum 
Przemysłu i Handlu 

inżynier S. Świętochowski 

Z ramienia Związków Zawodowych 
przemysłu górniczego 

robotników 

Stańczyl~, J.:ozub, H ·ukowicz, Malecki, Miodek, Wal
czakiewicz, Szyprowski i Kobus oraz poseł Arciszewski. 

Z ramienia Polskich Związków Zawodowych: 
}ędralski, JWiedziński, Dubiński, Pietras, A'otala i Manik 

oraz poseł Rajca. 

I. Wszelkie dodatki zostają włączone do zarob
ku, prócz premji za regularne wykonywanie 

pracy, dodatków rodzinnych i premii od wydajno
ści pracy. 

2. Wszystkie płace akordowe i dniówkowe zo
stają podwyższone o 3090 • 

3. Ustalone obecnie płace akordowe od wózka 
przy robotach filarowych oraz na chodnikach 
odbudowy zostają podwyższone o 301~ i nie 
mogą być w żadnym wypadku obniżone. 

4. Zarząd kopalni obowiązany jest ustalić i ogło
sić podwyższone o 30°0 w stosunku do normy 
obecnej minimum płacy jednostkowej, stoso

wanej na chodnikach przewozowych, które w żad
nym razie nie może być obniżone. 

S. Zostaje wprowadzone powszechnie obowiązu
jące: gwarantowana dniówka dla poszczególnych 
kategorji i robotników dniówkowych w następują
cej wysokości: 

A N a do Ie. 

Górnicy 
Pomoc górników (ładowacze) 
Obsługa szybów 
Pomoc (ciskacze, podpinacze i inni) 
Chłopcy poniżej lat 17-tu spinacze, kie-

rowacze . . . . 
Podsadzkowi robotnicy 

" 
przy mokrych 

podsadzkach 
Cieśle i murarze . 

B. N a p o w i er z c h n i. 

Robotnicy placowi i wagowi 
Kobiety 
Chłopcy poniżej lat 17-tu 
Stróże 
Furmani . 
Elektromonterzy, ślusarze , tokarze, ko

wale, cieśle i stolarze 
Pomocnicy wyżej wymienionych rze-
mieślników . . . . . 

Chłopcy terminatorzy, poniżej lat 17-tu 
Maszyniści wyciągowi i turbinowi 

„ pozostali 
Palacze 

17.00 mk. 
13.00 
10.50 
9.SO 

8.00 
12.00 

IS.OO 
17.00 

11.50 mk. 
7.00 
6.00 
8.00 

IO.OO 

IS.OO 

9,50 . " 
S.00 

18.00 
IS.OO 
12.00 

Uwaga: Do powyższych płac minimalnych na
leży doliczać premje za regularne uczęszczanie, do
datki rodzinne i premje od wydajności pracy. 

6. Gwarantowana dniówka przysługuje tym robo
tnikom akordowym, którzy, pracując normal
nie, wskutek niekorzystnych warunków pracy 
nie osiągają wysokości tej dniówki. O ile zo
staje stwierdzone przy współudziale męża za
ufania robotników, że robotnik rozmyślnie ob
niża wydajność swej pracy, traci on prawo do 
gwarantowanej dniówki. 

7. Robotnik akordowy, zatrudniony przy robotach 
dniówkowych, winien otrzymać przeciętny za
robek akordowy z miesiąca poprzedniego. 

8. Umowa niniejsza obowiązuje od I sierpnia 
roku bieżącego do I-go stycznia r. 1920. 

9. Robotnicy gwarantują podniesienie wydajności 
kopalń o 25'~ w stosunku do średniej wydaj
ności za czerwiec i lipiec roku bieżącego. 
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10. 

li. 

12. 

13. 

O ile warunek ten będzie dotrzymany umo
wa zostaje automatycznie przedłużona na dal
sze 3 miesiące, w przeciwnym razie umowa 
podlega rewizji przed 15 października. 
O ile nastąpi ogólne podwyższenie cen arty
kułów spożywczych, związki zawodowe robot-
ników mają prawo zażądać rewizji umowy za 
dwutygodniowem uprzedzeniem. Takież pra- I 
wo ma Rząd w razie ogólnej zniżki cen. 
Narzędzia pracy jak kilofy, kłódki, klucze itp. ' 
powinny być bezpłatnie dostarczane i reparowa- j 
ne przez kopalnie, 
Robotnicy otrzymują urlop płatny 7-miodnio-1 
wy po roku pracy, dwutygodniowy po dwu 
latach. 
Sprawy mieszkań, zapomóg w razie choroby i 
nieszczęśliwych wypadków, zapomóg dla wdów 
i sierot, jak również sprawa dostarczenia odzie
ży i obuwia będą przez rząd energicznie po
pierane. 

14. Za czas strejku robotnicy otrzymują zwrot do
datkowej aprowizac11. 

15. Prawa związków zawodowych, jako uznanych 
Dekretem z dnia 8 lutego r. 1919 za organiza
cje, reprezentujące interesy pracowników, win
ny być przestrzegane . . 

16. Mężowie zaufania robotników, wyznaczeni 
przez Związki zawodowe, winni być jako tacy 
uznawani. Kompetencje mężów zaufania będą 
określone przez Ustawę, bądź przez rozporz~
dzenie rządowe. Do udziału w opracowaniu 
projektu Ustawy, wzg[ędnie rozporządzeni~ ~zą
dowego powołani zostaną przedstaw1c1ele 
Związków zawodowych. 

17. Umowa niniejsza obejmuje wyłącznie kopalnie 
węgla zagłębia Dąbrowskiego i nie stosuje się 
do kopalń galmanu i rudy żelaznej. Sprawa 
uregulowania płac w tych kopalniach odracza 
się na dwa tygodnie od daty złożenia oddziel
nych żądań. 
Podpisy: Delegaci Rady Ministrów Rzeczy-

pospolitej Polskiej: . . . 
Szef Sekcji i Główny Inspektor Pracy Mm1sterJum 

Pracy i Opieki Społecznej, i·. -"oka/ 
Szef Sekcji Górniczo - Hutniczęj Ministerjum Prze

mysłu i Handlu, St. Swiętochowski. 

Za delegatów Związku Zawodowego robotni
ków przemysłu górniczego: 
Jan ::>tańczyk, sekretarz, Micha! Witkowski, Franci

szek Malecki. 

Za delegatów z ramienia Polskich Zwiazków 
Zawodowych: 

Boleslaw Jędra/ski, B. Miedziński. 

Wyjaśnienia i uzupełnienia 

umowy, zawartej pomiędzy delegatami Rady Mini
strów Rzeczypospolitej Polskiej a Związkami Za
wodowymi robotników górniczych w Dąbrowie Gór
niczej dnia 25 sierpnia r. 1919-go. 

Do punktu umowy: 

I-go. 

2-go. 

Pod wszelkimi dodatkami, które zostają 
zcalone z płacą zasadniczą, należy rozumieć 
dodatki odsetkowe. Premje oraz inne do
datki, dotyczące niektórych tylko kategorji 
robotników i specjalne tantjemy nie podle
gają zcaleniu. 

Nowa premja za regularne uczęszczanie 
do pracy obejmuje dawną premję za regu
larne uczęszczanie do pracy oraz dawny 
wojenny dodatek drożvrniano-rod7'nny, zwią
zany z premją powyzszą i wypłacaną bę
dzie tym tylko robotnikom, którzy w ciągu 
miesiąca bez należytego usprawiedliwienia 
opuścili nie więcej, niż 2 dniówki. 
Wysokość tej nowej premJ1 określa się, 

jak następuje: 
Fenigów 

na dniówko: 

Dla chłopców i dziewczyn poniżej 
lat 17-tu . . 30 

Dla kobiet bezdzietnych i dziewczyn 
powyżej lat 17-tu 40 

Dla robotników nieżon h 50 

dzieci 
Dla robotników 

dzieci 
Dla robotników 

niż 4 dzieci 

żonaty< Il z I lub 2 

żonatych z 3 lub 4 
. . 

żona ych z więcej 

60 

70 

80 

Za należyte usprawiedli wienie uważać 
należy chorobę, oraz usprawiedliwione i za
meldowane uprzedni o urlopy. Opuszczone 
z tych powodów dni pracy nie pozbawiają 
robotnika prawa korzystania z premji po
wyższej. 

Przerwa w pracy podczas strejku sierp
niowego me wpływa na wypłatę tejże 
prem11. 

Wymienione w umowie dodatki rodzinne 
oznaczają premję rodzinną (tak zwaną so
cjalną, wypłacaną jako dodatek dniówkowy, 
wynoszą one: 

w markach 
Dla chłopców i dziewcząt poniżej lat 

17-tu . . . I.OO 
Dla kobiet bezdzietnych i dziewczyn 

powyżej lat 17-tu . . . 1.20 
Dla robotników nieżonatych 1.50 

żonatych z I lub 2 
dzieci . . . . . 1.80 

Dla robotników żonatych z 3 lub 4 
dzieci . . . . . 2. I O 

Dla robotników żonatych z więcej 
niż 4 dzieci 2.30 

Premja od wydajności pracy, jako obec
nie nieistniejąca wypłacie nie podlega. 
Podwyżce o 30<t; podlegają ' zcalone z do-
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datkami odsetkowymi płace akordowe (ugo
dowe) i dniówkowe po potrąceniu od nich 
należności za materjały wybuchowe podług 
cen, ustalonych przez rozporządzenie pana 
Komisarza Nadzwyczajnego na powiat bę
dziński z dnia I VI r. 19 19-go. 
4-go. W razie zmian y systemów i warun
ków pracy, wprowadzenia roboty mecha
nicznej zamiast ręcznej i zmiany stanu ro- I 
bót, mogą być us talone nowe ceny akordo
we (ugodowe), które w wyniku nie mogą 
dawać robotnikom zarobku mzszego, niż 
przy poprzednim systemie i przy dawnych 
warunkach pracy. I 
Pomiędzy uwzględnionemi w umowie kate
gorjami robotników na powierzchni: 

Robotnicy placowi i wagowi 
Chłopcy poniżej lat 17-tu 

Ustanawia się dwie nowe kate
gorje pośrednie: 
Pomoc starsza na powierzchni . 

młodsza 

w markach 

I I.SO 
6.00 

IO.OO 
8.SO 

Pod nazwą pomoc starsza na powierzch
ni należy rozumieć robotników, którzy pra
cują u właściciela danej kopalni więcej, niż 
3 lata, łub w chwili przyjęcia do roboty 
mają ukończone 2 1 lat. 

Pod nazwą pomoc młodsza na powierzch
ni należy rozumieć robotników, którzy żad
nemu z obu przytoczonych warunków nie 
odpowiadają, a przekroczyli wiek łat 17-tu. 

Wymienioną w umowie grupę robotni
ków placowych i wagowych z płacą marek 
I I .SO rozumieć należy, jako wykwalifikowa
nych placowych i wagowych. 

Do wymienionych kategorji „pomoc na 
dole" robotników dodać „koniarze". 

Do wymienionych kategorji robotników 
„na powierzchni" kobiety dodać i dziewczy
ny powyżej lat 17-tu. 

„Chłopcy poniżej lat 17-tu" dodać 'po 
„chłopcy" i dziewczyny. 

Furmani. Do furmanów zalicza ~ie robot
ników, którzy są stale zatrudnieni przy ko
niach (żywią, czyszczą i t. d.); pozostałych 
pracujących przy pomocy koni zaliczyć na
leży do odpowiedniej kategorji robotników 
na powierzchni. 

Elektromonterzy, ślusarze, tokarze, kowale, cie
śle i stolarze: po „cieśle" dodać „murarze". 

Pomiędzy tą kategorją robotników, a po
mocnikami tychże ustanawia się grupę bar
dziej wykwalifikowanej pomocy warsztato
wej z płacą 12 mk. SO fen. 

Maszyniści wyciągowi i turbinowi. Maszyni
ści wyciągowi są to maszyniści zajęci przy 
maszynach wyciągowych na szybach głów
nych. Maszyniści turbinowi są to maszyni- I 

7-go. 

9-go. 

sci, zajęci przy turbogeneratorach. Maszy
niści pozostali są to maszyniści samodzielni 
przy innych maszynach głównych (pompy, 
kompresory i t. p.). Do powyższych kate
gorji dodać należy: obsługa różnych mecha
nizmów pomocniczych (kołowroty, pompy, 
małe wentylatory, wózki motorowe i t. p.) 
z płacą minimalną marek 9.SO. 

Robotnicy przy podsadzce mokrej. Pod na
zwą tą należy rozumieć tylko zamulaczy, 
przestawiaczy, tamiarzy oraz robotników, 
zajętych przy układaniu rur, lecz nie przy 
czyszczeniu ścieków i pomocy dodanej, wy
mienionym kategorjom, którzy zaliczeni są 
do pomocy na dole. 

Uwaga. Do powyższych płac minimal
nych należy doliczać: 

I. Nową premję za regularne uczęszcza
nie do pracy. 

2. Premję rodzinną (tak zwaną socjalną), 
patrz wyjaśnienie do punktu I-go. 
Stosowanie przepisu, zawartego w tym punk
cie, zaczyna obowiązywać z dniem 1-ym 
września r. 1919-go i to tylko w tym wy
padku, gdy robotnik przechodzi z roboty 
akordowej (ugodowej) na robotę dniówko
wą z polecenia zarządu kopalr}i, a nie na 
własne życzenie. 

Robotnik akordowy (ugodowy), który 
chwilowo zostaje zatrudniony w środku mie
siąca, jako robotnik dniówkowy, otrzymuje 
wynagrodzenie dzienne w wysokości prze
ciętnego zarobku poprzedniego miesiąca. 

Robotnik akordowy (ugodowy), który zo
staje zatrudniony przy robocie dniówkowej 
od pierwszego dnia w miesiącu otrzymuje 
swoją gwarantowaną dniówkę (a nie prze
ciętny zarobek z poprzedniego miesiąca). 
W razie ukończenia roboty akordowej (ugo
dowej) wpośród miesiąca robotnik akordo
wy (ugodowy) może być zatrudniony przy 
robocie dniówkowej i otrzymuje płacę w 
wysokości gwarantowanej dniówki. 
Wydajność oblicza się na jednego robotni
ka i na jedną dniówkę, przyczem uwzglę
dnia się wszystkie dniówki, przepracowane 
pod ziemią przez robotników kopalni i 
przedsiębiorców; 

wszystkie te dniówki, które przepracowa
ne zostały na powierzchni przez robotników 
i przedsiębiorców: 

I. przy biegu kopalni 
2. „ urządzeniach pomocniczych, zwią

zanych z eksploatacją 
3. przy budowlach, które służą do roz

szerzania lub przeróbki istniejących 
urządzeń. 
Nie uwzględnia się przy obliczaniu 
wydajności: 
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11-go. 

12-go. 

14-go. 

16-go. 
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1. Dniówek, 
wierzchni 
biorców: 

przepracowanych na po-1 
przez robotników i przedsię-

a) przy urządzeniach, niezwiązanych z 
eksploatacją kopalni, 

b) przy budowie nowych urządzeń sa
modzielnych. 

2. Dniówek dozorców. 

Kopalnie winny dostarczyć robotnikom bez
płatnie kompletów narzędzi, potrzebnych 
każdemu robotnikowi do wykonania pracy: 
lamp, karbidu, w ilościach wydawanych do
tychczas, oraz kłódek z kluczami. Narzę
dzia, lampy i kłódki pozostają własnością 
kopalni i przy ustąpieniu robotnika z ko
palni powinny być zwrócone; brakujące po
winny być zapłacone przez robotnika. W 
razie zużycia się narzędzi robotnicy otrzy
mują nowe za zwrotem zużytych, otrzyma
nych poprzednio. 

Udzielanie robotnikom urlopów ma na celu 
zapewnienie im podczas urlopu zupełnego 
wypoczynku. Robotnik więc nie powinien 
przyjmować w tym czasie innej płatnej ro
boty. O ile mimo to zostałoby stwierdzo
ne, robotnik powinien jest zwrócić otrzy
maną za czas urlopu zapłatę. 

Kolejność i czas, w którym robotnicy ma
ją korzystać z urlopu, zależą od zarządu 
kopalni, który reguluje je stosownie do po
trzeb biegu prac kopalni. 

zarówno związki robotników, jak przemy
słowców. 

Delegat upełnomocniony Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Sekcji i 
Główny inspektor Pracy Ministerjum Pra-

cy i Opieki Społecznej 

F. Sokal 

Takimi torami potoczyła się pierwsza dla gór
nictwa polskiego „umowa" zbiorowa pomiędzy pra
codawcaqii i robotnikami. Należy stwierdzić, że 
nowe warunki pracy i płacy okreś!'one zostały 
wbrew opinji przemysłowców, którzy bynajmniej 
nie dla interesów wyłącznie przedsiębiorstw, przez 
siebie reprezentowanych, lecz w imię organizowa
nia na zdrowych podstawach życia gospodarczego 
odradzającego się kraju dążyli do osiągnięcia lep
szej wydajności pracy, gdyż tą tylko drogą można 
było położyć kres stale wzmagającej się drożyznie. 
Jedynie większa intensywność pracy ludzkiej może 
obniżyć cenę wytworów, gdyż za jednakową lub 
bardzo nieznacznie podniesioną sumę kosztów wy
twórczości otrzymuje się więcej przedmiotów pracy 
ludzkiej. 

Przy osiągnięciu tego celu pomimo znacznie 
lepszej zapłaty robotnikom kopalnianym zbytecz
nem byłoby podniesienie cen węgla. 

Robotnicy zasadniczo przeciwstawili się kon
cepcji przemysłowców i znależh całkowite poparcie 
swego stanowiska w Komisji Międzyministerjalnej. 
Polityka gospodarcza Rządu, uwydatniona przy za
łatwianiu umowy z dnia 25 sierpnia r. 1919 i sto
sowana we wszystkich innych dziedzinach życia, 

Przy określeniu kolejności urlopów po- zbiera obecnie owoce. Drożyzna wzmaga się w 
winna być uwzględniona długość czasu za- sposób zastraszający; ciągłe podnoszenie zarobków 
trudnienia każdego robotnika w kopalni. nie polepsza warunków bytu rzesz pracujących, 

Urlop płatny 7-mio i 14-stodniowy udzie- gdyż dosłownie po upływie tygodni polepszone 
la się raz w roku i nie może być dzielony. płace już okazują sie zamałe. Konieczność wyda
Płacę za czas urlopu jedno względnie dwu- wania nowych emisji banknotów państwowych ob
tygodniowego otrzymuje robotnik w wyso- niża stale wartość waluty polskiej i zachodzi oba
kości 6-cio lub 12-stodniowego zarobku we- wa, że w niedługim czasie cena zużytego papieru 
dług gwarantowanej dniówki, lub płacy mi- na banknot i zapłata za wykonanie tegoż będzie 
nimalnej dniówkowej swojej kategorji z do- 1 stanowiła poważną częsc nominalnej wartości drob
liczeniem premji za regularne uczęszczanie nych banknotów. 
do pracy i premji rodzinnej (tak zwanej so- I Dalsze następstwa narzuconej przez Rząd 
cjalnej). ' przemysłowcom węglowym umowy z dnia 25 sierp-

z k 
. b .k. d nia r. 1919-go wniosły jednocześnie dezorganizację 

a za. upioną prz~z ro otm ow po czas I w wewnętrzny ustrój pracy na kopalniach węgla 
ostatniego bezrobocia po cenach rynkowych kamiennęgo. Jako rozwinięcie punktu 16-go umo-
żywność nie zwraca się nadwyżki cen po- d · 25 · · 1919 M' · · p 
nad ceny kopalniane, 1 ·1 b t 'k wy z ma sierpnia r. -go, mistenum ra-

. c:;cz 0 1 e. ro 0 m • cy i Opieki Społecznej w dniu IO grudnia r. 1919-gó 
zgodnie z rozporządzeniem komisarza ~a ogłosiło w Nr. 14-tym Dziennika Urzędowego po
powiat będziński nie otrzymał przypadaJ'.ł" I wiatu Będzińskiego rozporządzenie o wprowadze
CeJ na niego żywności, wówczas może Ją niu instytucji mężów zaufania robotników i ko
otrzymać po cenach normalnych (kopalnia- mitetów kopalnianych w zagłębiu Dąbrowskiem 
nych). oraz komisji rozjemczych do rozstrzygania spraw, 
Pod związkami zawodowymi, których przed- wynikłych przy stosowaniu umowy z dnia 25 sierp
stawiciele powołani zostaną do udziału w nia r. 1919-go. 
opracowaniu tego projektu, rozumieć należy I Rozporządzenie to zostało wydane z pommię-
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ciem rygoru, zastrzeżonego w wyjaśnieniach i uzu
pełnieniach do umowy z dnia 25 sierpnia r. 1919-go, 
według którego do opracowania projektu tego roz
porządzenia mieli być powołani zarówno robotnicy 
jak i przemysłowcy. Zdanie przemysłowców w tej 
sprawie nie było wzięte pod uwagę, · a rozporzą
dzenie odnośne brzmi w sposób następujący: 

Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej o wprowadze
niu instytucji mężów zaufania robotników i komi
tetów kopalnianych w kopalniach zagłębia Dąbrow
skiego oraz komisji rozjemczych do rozstrzygania 
spraw, wynikłych przy stosowaniu umowy z dn. 25 

VIII 1919 roku. 

Na podstawie umowy, zawartej w dniu 25 
sierpnia r. 1919 pomiędzy delegatami Rady Mini
strów Rzeczypos_połitej Polskiej i Związkami Za
wodowymi robotników przemysłu górniczego po
stanawiam co następuje: 

I. Mężowie zaufania. 

Art. I. Ogół robotników i robotnic w każdej 
kopalni wybiera na okres 6 miesięczny mężow za
ufania od każdej rozpoczętej setki zatrudnionych w 
kopalni robotników i robotnic. 

Art. 2. Każdy robotnik i robotnica głosuje 
na -tyłu kandydatów, ilu mężów zaufania przypada 
na daną kopalnię. 

Art. 3. Wybory są bezpośrednie, tajne i pro
porcjonalne według systemu, przyjętego przy wy
borach do Sejmu Ustawodawczego. 

Art. 4. Bierne prawo wyborcze przysługuje 
tym robotnikom i robotnicom zatrudnionym w da
nej kopalni, którzy w chwili wyborów ukończyli 
21 lat. 

Art. 5. Wyborami kierują Zarządy Związków 
Zawodowych robotników przemysłu górniczego, 
wyłaniając wspólną Komisję Wyborczą. 

Art. 6. Mężowie zaufania są organami po
mocniczymi komite tów kopalnianych. 

Art. 7. Zadaniem mężów zaufania jest: 
I) pośredniczyć pomiędzy robotnikami swej ko

palni, a komitetem kopalnianym we wszystkich 
wypadkach sporów i nieporozumień, powstałych 
z Zarządem kopalni; 

2) donosić komitetowi kopalnianemu o wszystkich 
zauważonych przyczynach obniżenia się wydaj
ności pracy; 

3) czuwać nad prawidłowością i intensywnością 
pracy w kopalni; 

4) w razie powołania na członka komitetu ko
palnianego wypełniać jego obowiązki. 

Art. 8. Mężowie zaufania za swe czynnosc1 
wynagrodzenia nie pobierają. 

li. Komitety Kopalniane. 

Art. 9. Po dokonaniu w kopalni każdorazo
wych wyborów zarządy związków zawodowych wy-

znaczają z pomiędzy męzow zaufania jako człon
ków komitetów kopalnianych: 
I) jednego o ile kopalnia zatrudnia me więcej mz 

I OO robotników 
2) dwóch o ile kopalnia zatrudnia od I OO 300 

robotników 
3) trzech o ile kopalnia zatrudnia od 300 500 

robotników 
4) czterech o ile kopalnia zatrudnia więcej niż 500 

robotników. 

Art. I O. Zarządom związków zawodowych 
przysługuje prawo odwołania członka komitetu ko
palnianego i wyznaczenie na jego miejsce następ
cy z uwzględnieniem ar t. 9 i I I przepisów nm1ej
szych. 

Art. I I. Przy wyznaczaniu członków komite
tów kopalnianych z pośród mężów zaufania, wy
branych z różnych list kandydatów, obowiązuje za
sada proporcjonalności, przyjęta przy wyborach do 
Sejmu Ustawodawczego. 
Uwaga. W razie choroby lub ustąpienia członka 

komitetu kopalnianego zostaje w wyżej 
wskazany sposób wyznaczony jego czaso
wy lub stały zastępca. W razie braku 
kandydata, zarządza się nowe wybory mę
żów zaufania. 

Art. 12. Członkowie komitetu kopalnianego 
d~ielą s~e czynności pol'!1ię?zy siebie na podsta
wie wzajemnego porozumienia. 

Art. 13. Do czynności komitetu kopalniane
go należy: 
I) uczestniczyć w rozważaniu wszelkich spraw, 

zgłaszanych przez mężów zaufania kopalni; 
2) w razie wyznaczenia na członka komisji roz

jemczej wypełniać jego obowiązki; 
3) pośredniczyć w zatargach i nieporozumieniach, 

powstałych pomiędzy zarządem danej kopalni 
i robotnikami oraz w razie niemożności polu
bownego załatwienia tych zatargów zawiada
miać o tern zarządy związków zawodowych; 

4) komunikować zarządowi kopalni o brakach w 
urządzeniach technicznych i administracji ko
palni ze względu na wzmożoną wydajność i 
bezpieczeństwo pracy; 

5) czuwać nad należytą aprowizacją robotników 
przez: 

a) uczestniczenie w kontroli n:ad jakością i ilo
ścią artykułów spożywczych i pierwszej po
trzeby, dostarczanych na użytek robotników 
danej kopalni; 

b) komunikowanie zarządowi kopalni potrzeb i 
życzeń robotników dotyczących aprowizacji; 

c) czuwanie nad sprawiedliwym podziałem apro
wizacji pomiędzy robotnikami; 

d) współdziałanie w sporządzaniu rejestracji 
osób, uprawnionych do korzystania z apro
wizacji kopalnianej. 

Art. I 4. Każdy członek komitetu kopalnia
nego pobiera od zarządu kopalni wynagrodzenie 
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c) wydawanie opinji w sprawach, objętych przez 
art. I O Umowy (rewizja Umowy w razie wzro
stu lub spadku cen artykułów pierwszej po
trzeby). 

Art. 21. Postanowienia Komisji zapadają wię
kszością głosów; w razie równości głosów rozstrzy
ga przewodniczący. 

dzienne w wysokości swego przeciętnego zarobku 
dziennego w ciągu ostatniego przepracowanego 
miesiąca, wraz z premją za regularne uczęszczanie 
do pracy i premją rodzinną (tak zwaną socjalną). 
Członkowie komitetu kopalnianego korzystają z 
aprowizacji kopalnianej narówni z ogółem robotni
ków; poza tern nie przysługuje im prawo do żąda
nia żadnych innych świadczeń od zarządów ko
palni. 

III. Komisje Rozjemcze 

S kła d Kom is j i. 

Art. 22. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
I zyc1e z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
I. 

A. Prystor. 

W założeniu słuszna zasada utworzenia legalnego 
Art. 15. Komisja składa się: z przedstawicie- I 

la Ministerjum Pracy i Opieki Społecznej jako 
przewodniczącego, dwóch członków stałych i dwóch 
członków niestałych. 

1 przedstawicielstwa robotników została wskutek roz-
porządzenia powyższego wypaczona. Drobne uchybie
nieprzepisoweprzy organizowaniu wyborów mężów 
zaufania, oddające według artykułu 5-go Zarządom 
Związków Zawodowych robotników przemysłu gór-

Art. 16. Członkami stałymi są: 
a) przedstawiciel Rady Zjazdu przemysłowców \ 

górniczych w Dąbrowie Górniczej; 

b) przedstawiciel Związków Zawodowych Robot
ników Przemysłu Górniczego zagłębia Dąbrow
skiego. 

Art. 17. Członkami niestałymi są: 
a) przedstawiciel zarządu kopalni, której dotyczy 

b) 

rozpatrywana sprawa; 

przedstawiciel robotników tejże 
śród komitetu kopalnianego. 

kopalni z po-

2. Czy n n ości K om s j i. 

Art. 18. Komisja w składzie członków sta
łych pod przewodnictwem przedstawiciela Mini
sterjum Pracy i Opieki Społecznej zbiera się raz 
na tydzień w sobotę i rozpatruje sprawy, które 
wpłynęły bądź od Rady Zjazdu przemysłowców 
górniczych, bądź od Związków Zawodowych prze
mysłu górniczego i jeśli zajdzie tego potrzeba, wy
znacza dzień i godzinę do rozpatrzenia sprawy na 
m1e1scu. 

Art. 19. Przy rozpatrywaniu sprawy na miej
scu powyższy skład Komisji winien być uzupeł
niony przez powołanie członków niestałych, wy
mienionych w art. 3. 

Art. 20. Do kompetencji Komisji należy roz
patrywanie i rozstrzyganie wszelkich nieporozumień 
i zatargów, powstałych pomiędzy ropotnikami prze
mysłu górniczego w zagłębiu Oąbrowskiem i za
rządami kopalń na tle stosowania umowy z dnia 
25 sierpnia r. 1919, a w szczególności: 

a) 

b) 

rozpatrywanie i rozstrzyganie wątpliwości spo
rów, powstałych przy stosowaniu art. 6 Umo
wy (przyznanie robotnikowi akordowemu dniów
ki gwarantowanej); 

rozpatrzenie sprawy, wynikającej z art. 9 Umo
wy (zobowiązanie się robotników do podnie
sienia wydajności pracy o 25'~ i wydanie w tej 
sprawie swej opinji); 

niczego kierownictwo wyborów, w praktyce dopro
wadziło do zupełnego zlekceważenia artykułu 3-go 
rozporządzenia i całą akcję wyborczą sprowadziło 
do roli wewnętrznej formalności w łonie partii po
litycznej, ekspozyturą której są Związki Zawodowe 
robotników przemysłu górniczego. Wyborów mę
żów zaufania właściwie nie było, a komitety kopal
niane powstały drogą nominacji i bynajmniej nie 
są oną wyrazicielami opinji rzesz robotniczych. 

W ten sposób powstałe komitety kopalniane 
nie zadowoliły się wyznaczonym im zakresem czyn
ności, określonych. w artykule 13-tym, lecz poczuły 
się w charakterze kontrolerów kopalnianych, upraw
nionych do wglądania do rozporządzeń administra
cji kopalni. Nie ograniczyły się one do roli pośre
dników pomiędzy robotnikami i zarządami kopalń, 
lecz raczej były przyczyną sprawczą wielu niepo
rozumień i zatargów. 

Komisje rozjemcze, jako ciało, mające jedy
nie za zadanie rozstrzygać spory, powstałe na tle 
umowy z dnia 25 sierpnia r. 1919-go, straciły swą 
aktualność z chwilą wyekspirowania tej umowy, co 
nastąpiło w dniu I kwietnia r. 1920 i od chwili 
wydania rozporządzenia z d. I O grudnia r. 1919-go 
nie zdążyły zorganizować się, tern więcej, że isto
tnej potrzeby ich istnienia nie było. 

Wszystkie wspomniane powyżej instytucje, 
oczywiście, potrzebne są dla należytego postawie
nia sprawy przedstawicielstwa robotniczego, lecz 
tego rodzaju sprawy nie powinny być załatwiane 
drogą rozporządzenia administracyjnego, lecz zapo
mocą uchwalonej przez Sejm ustawy. 

Umowa z dnia 25 sierpnie r. 1919-go nie zosta
ła wymówiona przed pierwszym stycznia r. 1920-go, 
samoczynnie przeto została przedłużona do dnia 
1 kwietnia r. 1920-go. 

(d. n.). Julian Hofman 
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Przemysł węglowy w 
w lutym 

• 

b. Królestwie 
r. 1920-go. 

125 

Polskiem 

Węgiel kamienny. W luty m roku 1920-go wyd obyr.ie węgla kamiennego w b . Kró lestw ie 
Polskiem było następuj ące: 

Nazwa 

kopalń 

'\Jiwka · · · 
Klimontów 1 
Klimontów li 
Mortimer 
Milowice 
~odrzejów · 
Saturn · · 
Jowisz· · 

Kazimierz · 

Jakób · · · 
Hr. Renard 
Andrzej li 
Paryż · · · 
Koszelew · 
Czeladź · · 
Grodziec li 
Flora · · 
Franciszek 
Reden · 
Antoni 
Halina 
Onon · 
Grodziec l · 
Stanisław · 
Józef I 
Józef li · · 
Wańczyków 
Helena 
Porąbka · 
Karol 
Mikoła1 · 
Alwina 1 · 
Zdzisław 
Lilit· · · 
Hieronim 
Alwina li 
Kuintca · 
Wilhelmina li 
Fryderyka 
Bory 
Lech 
Irena · · 
Aleksandra 
Staszyc · 
Jarosław 
Jadwiga · · 
Barbara · · 
Adela · · · 
Szyb Nr. 34 
Tadeusz 
Kołłątaj · · 

Właściciel 

lub dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie · 
„ „ 
„ .. 
.. .. 
„ .. 
„ 
.. Saturn · 
.. .. 
„ Warszawskie . l 
„ . I 
„ H rabia Renard 
„ „ .. 
„ Francusko-Włoskie . ' .. „ . I 
„ Czeladzkie · 
„ G rodzieckie 
„ Flora 
„ 
„ I- ral\cusko-Rosyjskie · 

Łagisza 

Dzierż. Malinowski. i Ska 
M. Mejtlis 

St. Ciechanowski 
Dzierż. St. Hilczyński · 

.. K. Kostecki i S-ka 
„ P. Wejtkowa 
„ T. Polaczek 
.. S. Szonert 1 J. Trepka · 
„ Stanisław Pawłowski 
„ Re chnic 
„ L. i J . Wartakowie 
„ J. Rydzewski 
„ J. Karniewski i Z. Rudolf 
„ He-nryk Koralewski 
„ J. Winnicki · 
„ Jakób Czapelski 
„ B. Meye r 
„ H . Priwer . 
„ 
„ J. Szpe rhng 
„ Piwowar i S-ka . 
„ Knothe i Przedpełski 
„ .. „ 
„ „ 

S. Rechnic . „ 
„ W. Modzelewski 

Z. Zwoliński 
T-.;o kopalń w<;:gla w Łagiszy 
Dzierż. Zychiewicz 

„ H. Priwer 
„ Niczewski 

Razem· 

Ro k 19 19 Rok 1920 W r. 1920 wydo byto w<;:gla wi<;:ce j 
( ) a lbo m niej ( ), niż w r. 19 19 -I (Id po•"Z:\1- I Od p 11c1.a1- Od początku roku Luty l.:ntokudo Luty ko roku d o Luty 

do końca lutego 28 llll('!(() 29 1Ul t"" !!0 

C e n t n a r ó w metry cz n y c h I li 
Ctr. metr.I 

li 

" o 

18 7 21 4 399 767 179 390 385 719 - 7 824 - 4 14 048 - 4 
120 332 243 984 124 628 274 649 4 296 3 30665 12 

186 492 186 492 -
147 742 302 883 113 679 224 779 - 34 063 23 78 104 - 26 
28910.l 592 790 327 575 674 576 38 473 13 81 786 14 
- 8 028 18618 8028 18 618 -

280 139 547 332 350 0 11 745 473 69 872 25 198 141 36 
138 131 264 123 262 44 1 499 997 124 310 90 235 874 89 

397 950 8 18 650 572 600 I 113 306 174 650 44 294 656 36 

352 893 720 293 43 1 367 9 16 144 78 474 22 195 851 27 
22 41 5 52 256 144 18 32 893 7 997 - 36 19 363 - 37 

25~1 982 541 293 364 941 696 650 I 104 959 I 40 155 357 29 

308 947 623 527 355 725 763 685 , · 46778 15 140 158 I 22 
193 <l20 377 064 253 422 571 464 59 502 3 1 194 400 1 51 
188 6 10 379 110 186 525 384 550 2 085 I 5 440 1 I 

3 633 6962 - - 3 633 100 - 6962 - 100 
152 273 315 748 182 828 385 11 7 30 555 20 69 369 22 
46845 100 972 67 256 131 490 20 4 11 43 30 518 30 
20969 43 233 35 386 79 149 14 417 69 35 916 83 
37 805 72 435 44 177 92882 6 372 17 20 447 28 
32 353 59820 20 462 48·553 11 891 37 11 267 19 
33 331 66 587 29 066 57 665 4 265 13 8922 13 
12 268 24963 13 720 28406 I 452 12 3 443 14 
3 770 7 935 22 614 36 374 18 844 500 28 439 358 
7 400 13 804 1 588 3 240 5 812 78 - 10 564 76 

14 640 28 530 31 308 53 148 16 668 114 24 618 86 
4 864 13 360 6 858 13 096 . 1 994 4 1 264 2 
3 440 6 382 5 194 IO 484 I 754 51 1 4 102 64 
2 236 4 435 2 310 4 530 74 I 3 95 - 2 

12 660 28 298 12 180 27 8 13 480 4 485 2 
2 844 5 057 2 844 5 057 -

5 325 9940 20 723 39 015 15 398 I 289 29 075 I 292 
7 305 13 076 3 438 11 11 7 3 867 53 1 959 15 

12 115 20867 11 004 23 2 17 I 111 9 2 350 i 11 
25 038 45 729 20 721 40 397 4 317 17 5 332 12 
14 865 33 880 2 737· 12 720 - 12 128 82 21 160 62 
14 020 34 359 4 224 13 217 9 796 70 - 21 142 62 
5 233 10 299 2 658 . 8 566 2 575 25 1 733 - 17 
3 836 7 731 8 784 18 054 4 948 129 10 323 133 

18 718 42 525 44 05 1 70 742 25 333 135 28 217 66 
25 404 50 652 28044 73 193 2 640 IO 22 541 - 44 
19 164 39 798 28 355 64 187 9 191 48 24 389 61 
6 542 13 290 6 496 11 005 46 I - 2 285 - 17 

36 249 80 428 51 832 102 969 15 583 43 22 541 ~8 
4 434 10015 3 505 4 105 929 2 1 5 9 10 - 59 

4 474 8 954 4 474 8954 -
I 309 2 224 3 37 1 6 937 2 062 157 - 4 71 3 212 

14 166 17 207 - - 14 166 - 100 17 207 - 100 
948 948 948 948 -

3 489 587 7 088 556 4 268 092 8 789 342 • 778 505 22 1 1700786 24 
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Podług gatunków w ydobycie węgla ka miennego w lutym roku 1920-go wynosiło: 

gatunki grube 1 795 461 centnarów m e trycznych, czyli 42,07% wydobycia 
średnie . 739 741 17,33„ 

„ drobne . 1 395601 32,70„ 
węgiel niesortowany . 337 289 7,90„ „ 

R azem 4 268 092 centnarów m etrycznych , czyli I 00,00% wydobycia 

W dniu l'-go lutego roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla k amiennego' 
na kopalniach wynosiła . 

W przeciągu lu tego roku 1920-go złożono na zapas węgla kamiennego· . 
wzięto z zapasu 

507 380 cent. m etr. · 
5 1 303 

120 995 
W dniu 29-go lutego roku 1920-go pozostałość wydo bytego węgla k amienne-

go na k op alniach wynosiła . 437 688 cen t. metr. 

R o z c h ó d w ę g I a k a m i e n n e g o w I u ty m r o ku 1920-g o b y ł n a s t ę p u j ą cy: 
a) Spr z e d aż w ęg 1 a. 

Gatunki grub e G atunki Średnie Gatunk i d robne Węgiel 
Razem n iesortowany 

Rodzaj sprzedaży I o 

o o o O,l 
centnary 0 centnary o centnary o centnary o centnary sprze· 

metrycz. 
spr ze· 

metrycz. 
spr ze-

metrycz. sprze· sprze-me trycz. d . 
daży daży daży 

metrycz. 
daży azy 

Sprzedano na kopalni 60 13 1 3,44 44 287 7,56 63 876 6,74 40 198 12,20 208 492 5,77 
Wysyłka drogami żelaznemi zakladom 

, 
własnym· 10 1 ~19 0,58 14 514 2,48 29 315 3,09 58 203 17,67 11 2 231 3,11 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
526 723 854 064 ob cym 1 676 857 95,98 89,96 90,04 231 001 70,13 3 288 645 91,08 

Wysyłka drogą wodną - - - - I 266 0, 13 - - 1 266 0,04 
Raze m · I 747 187 100,00 585 524 100,00 948 521 100,00 329 402 100,00 3 610 634 100,00 

b) R ozc h ó d w ęg la n a p o t r z e b y w ł a s n e. 

I G k b 1G k. · d · I G k d b Węgiel R atu n i gru e atun 1 sre m e atun i ro ne 
niesortowany azem 

01 0 lo o o O• 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 
o o o o 

roz- ro/.- roz- roz- roz-
centnary chodu centnary c hodu c e ntnary chodu centnary ch odu centnary ch odu 
metrycz. na po metrycz. na po- metryc z. na po- metrycz. na p o- metrycz. na p o-

trzćby trZł'by lr7.cby t r ze by trze by 
wł asn e własne wła !;n t' własne· wl1\sn ~ -

Opał mieszkań pracujących i postron· 
nych oraz domów zbornyc h i zabu· 
dowań kopalnianych 52 563 77,73 147 957 90,53 14 712 3,07 4 088 23,56 2 19320 30,16 

Opalanie kotłów parowych · · · · · ; 880 8,70 9 322 5,70 461 547 96,41 12 991 74,89 489 740 67,35 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 9 177 13,57 6 155 3,77 2 490 0.52 68 0,39 17 890 2,46 
Wysłano drogam i żelaznemi na różne 

inne potrzeby - - - - - - - -- - -
Skreślono węgiel , który stracił wartość - - - - - - 200 1, 16 200 O,Q3 

Razem· 67 620 100,00 163434 100,00 478 749 100,00 17 347j 1 oo.oo 727 150 100,00 

c) R ozc h ód ogó ln y. 

Gatunki grube Gatun ki średnie I Gatunki drobne Węgiel Ra z em niesortowany 

Rodzaj rozchodu o 0 ,0 o o n 
centnary o centnary c entnary o centnary o centnary 'O 

roz- metrycz. 
roz-

metrycz. 
roz- roz· metrycz. roz-

metrycz . c h o d u chodu c hodu 
metrycz. 

chod u chodu ----
Sprzedaż I 747 187 96,27 585 524 78, 18 948 52 1 66,46 329 402 95,00 3 6 10 634 83,24 
Rozchód na potrzeby własne 67 620 3,73 1631434 21,82 478 749 33,54 17 347 5,00 727 150 16,76 

R azem · 1 8 14 807 100,00 748 958 'iOo]O I 427 270 100,00 346 749 100,00 4 337 784 100,00 
W sto sunku do wydob ycia 101,07° o - 101,24° o - 102,27° o - 102,80° 0 - 10 1,64°:0 -
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W ysylka węgla drogami że lazn emi. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel Razem 

niesortowany 

Kierunek wysyłki o o "to 0/0 o 
centr. o centr. o centr. centr. centr. 

., 
metr. 

sprze-
metr. sprze- metr. 

sprze-
metr. 

sprze- metr. sprze· 
daży daży daży daży daży 

W kraju l 670 324 - 537 903 - 834 792 - 280 737 - 3323756 -
0 / 0 wysyłki drogami żelaznemi · 99,0 l °to -- 99,38°10 - 94, .50''/0 -- 97,07° n - 97,73° o -
Za granicę · 16 732 0,96 3 334 0,57 48 587 5, 12 8 467 2,57 77 120 2.14 

Ogółem· 1 687 056 - 541 237 - 883 379 - 289 204 - 3 400 876 -
W stosunku do rozchodu ogólnego 92,96" o - I 72,27°/11 - 6 1,89°/o - I 83,40° o - I 78,40° I) -

Wysyłka węg I a drogą ' w o dną. 

I Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Ra ze m 
niesortowany 

Kierunek wysyłki o (I " n " centr. " centr. o centr. (l centr. n centr. .. . metr. 
sprze-

metr. 
sprze-

metr. 
sprze-

metr. 
spr ze-

metr. 
sprze 

daży daży dafy daży daży 

w kraju - - - I 266 0,13 - - l 266 0,04 
Za granicę · - -1 - -

I 
- -

I 
- -

I 
- -

Razem· - - - l 266 0,13 - - l 266 0,04 

Wydobycie, rozchód i z ap asy węg I a kam ie n n ego w ok f.te si e rocznym 
tach ubiegłych (centr. metr.). 

w la-

R o z c h ó d 

s d 
Zapasy w 

Rok 
p r :z e a ż końcu mie-

Miesiąc i okresy Wydobycie Na potneby siąca lub w t e j 1 i c z b i e W ogóle 
Wpgóle własne okresu 

W kraju Za granicę W kier.niezn. 

Marzec 1919 2 801 554 2 370 922 2358365 J 2 557 - 620 204 2 99 1 126 787 755 

Kwiecień. 
" 

3 575 869 :J. 994 577 2 980 150 14427 - 651 ~28 3 646 405 717219 

Maj „ 3 565 397 2913818 2 883 261 30 5 S7 - 638 408 3 552 226 709 17 1 

Czerwiec. „ '643 407 321~738 3 J 60 11 7 52 6'.:! il - 5 75 734 3 788 -!72 564 106 

Lipiec. „ 4 559 508 3875499 3~U96 1 3 3 5 88fil - 650315 4525814 597 800 

Sierpień „ 

I 
2773319 2 505 056 2 4 68 61 5 36HI - 526 008 3 031 064 340 055 

Wrzesień. 
" 

4532435 3 779 830 3 705 424 74 40n - 643 633 4 423 463 448 966 

Październik „ I 4859111 3 443 505 3 349 049 94 456 - 699 321 4 142826 1 165 251 

Listopad . „ 4 520 295 4 088 ! 11 3 99.f 498 93 613 - 703 3'90 4 79 1 501 ~<)4 045 

Grudzień. " " 
4183 101 3 711 8 13 3 517273 19~ 540 - 774 5 76 4 486 389 590 757 

Styczeń 1920 4 5~1 250 3 822 138 3 769 880 52 258 - I 782 489 4 604 627 5U7 380 

Luty 
" 

4 268 092 3 610 63.f 3 533 514 77 120 - 727 15') 4337784 . 437 688 

„ 191 9 3 489 587 2 689 J .+6 2()78 l <iG 11 004 - 650 383 3 B9 5:29 984058 

„ 1918 3 880 380 3 267 552 1 739786 30 31.l I 497 455 570 095 3837647 79 1 938 

„ 1917 4 098 953 3 73 3 575 2 087 977 195 395 l 450 203 576 794 4310369 815 857 

„ 19 16 4144332 3 720 646 l 909 310 143 94-0 1 667 396 519 J 85 4 239 83 I 427 278 

Za 2 miesiące 1920 8 789 342 7432772 7 303 394 129 3n - 1 509 639 8 942 4 11 437 688 

„ i919 7 088 556 5412357 5 395 088 17 269 - 1 350 236 6 762 593 984 058 

" 
191 8 7 842 8761 70155~0 3 767 1281 82 212 3 166 1801 1 ~29 293 82448 131 791 938 

" 
1917 84879521 7 545 3;0 3 869 083 447048 3 229 1991 1 201 180 8746510 81 5 857 

„ 191 6 8 I 50 6 11 7 2~9 314 3 599 949 315 515 3 383 850 l 042 I 38 8 341 452 427 278 
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D o s t a w a w ę g I a k a m i e n n e g o d 1 a u ż y t k u d r ó g ż e I a z n y c h w o k r e s i e r o cz n y m. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne Węgiel niesortowany Ra ze m 

Miesi11ce Rok 

centr. metr. 

U/ 
I) 0 0 

sprze- centr. metr. sprze- centr. metr. sprze- centr. metr. d centr. metr. sprze-
daży daży daży sprze aży daży 

Marzec · I ~l I ~l ::.O'.I 392 115, 't3 ti9 I '11' 12.2:i u ::.17 3,07 18'.l:.2 7 ,t\'1 til I 00'.I :!:.,;; 
Kwiecień ~u)3 3 'd 37,7::-, 3~ l;/i ;,68 
Maj · · · ::.n 136 110,9\J ltiti 2'1 11 ~Y,,:.~• 

Czerwiec 600 727 3'.l,60 I :i1 9 117 21 ,'.l; 
Lipiec n3::. 38:' 35,:!2 207 '.106 :!S,Xtl 
Sierpień · :q1 80~1 21,2:. 90 :l'.17 1\61 
Wrzeaień ::.ossy, 28,ti7 115 ::.ti2 13,70 
Październik :.38 100 33,20 1311 ~;2 I O,~l '1 

titi7 902 :~'1,0~ 1~; :~;:i 17)ti 
ti83 ::.·11 3x,67 119 3~1·1 17,ti~ 

Liatopad · 
Grudzień 
Styczeń · I '120 801 1łti3 '12,ti'.l %ti~l/ 1'1 ,88 
Luty 7'.10 2'17 '•5,L{ 11 7 o~~ l'.1,99 
Za 2 mie1i11ce I :.~li 710 213 7'1:i 

Brykie ty z węgla kamie nnego. W lutym r. 1920 
sprzedano na kopalniach O centr. metr. brykie
tów; wysłano drogami żelaznemi O ctr. metr.; 
razem sprzedano O cen tr. metr. brykietów. Na 
opał mieszkań oraz zabudowań kopalnianych wy-

22 315 '1,:-ti 12 119::. :~.98 .;:~7 8~8 21,30 
35 l\J7 1),22 12 ti:~ 3 .. ~ 78\i21U 2ti,'.l-. 1,:;"11 

H7 5X~ 12,82 19 78ti tl,17 Xti00112 2t),77 
27 '.l9X 3,~ó 27 Yx7 11,/; S'.l'.12/ 11 23,:W 
12 tOO ~·"'5 I :. ()~IX 5,2:. 1129 't0'1 17,1 '1 
13 '133 l,'.lO ~5 '1~() ~.ti I 6ti3 2::.:i t 7,5; 
2 ;:!:. o .. , ,l.' 11:l ti67 10,27 7:!0 ~'•'t 20,Yj 

·10 62:' '1,03 3; 7~ll ~t,Ot"o Xti9 ti/I ~1.~; 
:.2 '.!Ob ::.,6::> \1' 713 :..::.x s7.'1 ;;n 23,;ó 

101 •i2'.l 10,ó7 ::.11 1;; 1 ~ j~I 1 o::.3%1i ~7.:-.8 
10tiY9 1t 11,2!1 :.o 1180 ) :.,3~ 

l 
I 011'1 /ti~I 2~1,-łY 

208 623 10'1 6::.7 - „ 
11~ 73::. 

dano O ctr. metr., na opalanie kotłów parowych 
60 ctr. metr., razem rozchodowano na potrzeby 
własne 60 centr. metr. brykietów. Rozchód ogól
ny brykietów w lutym r. 1920 wynosił 60 ctr. mtr. 

Węgiel b runatny. W lutym roku 1920-go wydobycie węgla 
ski em było następujące : 

brunatnego w b. Królestwie Pol-

Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgl a więce1 
( ) albo mniej ( ), niż w r. 1919 

Nazwa kopalni 
Właściciel 

}ub dzierżawca I 
OO porz:.t~ -·--~l~(-:-)<-:-1-po_l'_Z_lll- I 

Luty •u roku do Luty ku roku rlo 
- -- 28 lutt~gn 2Q lul<"ł;!:O 

Luty IOdpoczątku roku 
do końca lutego 

Zygmunt· 
Ludwika 
Kamili a 
Teodor 
Gustaw 
Wysoka 
Nierada 
Łośnice 
Niwa 
Łazy 
Hanna 
Izabella 

.

.. , T -wo Poręba · 
J. Mejer i S-ka 
I. Jungster 

ti3 200Cle ~ 1~-; n:.!~t; ó w ti;:~ ~~ rl y I~~;~;> c ~ 
2 ·, ;33 .1,; ~192 io 177 :is 70:l 
3t> 30 '1 o~ 1)31 ~~7 0/X , t) :. '10 

" o I Ctr. metr.I •:i 
x60 I- I 10 5:!'1 

:i '1'1 '1 20 + 11 711 
7'1 '1 I ·1 10 '.li::. 

~~ 
17 

1:0 
s 

T-wo Pabianickie 1i 071 I '1 12'.I 13 3:07 3:! '1KO 7 :!Sti 120 IS 351 
T-wo Sosn. fabr. rur i żel. 
T-wo Wysoka · · · 

12:.:!'1 21'1ilti 1''.l'.10 \'11':'>1 _; :'>7'1 - :!~ - 11;1:. 
, '11>::- 1 :-;, I 890ti 
.; :20') ~s ~ 1~~; 

;;,hl~~ ~:!1l'1łl lt)07~ :·q :,~:! 

Z. Szczotkowski i S-ka 
Szulc i Miciński 

1371il 2ti~l'i2 :-..:>:.:! :!1 20:> 
::- :!~lti I O 170 I ti :i ;lX .'O IJtio l I I O '1 :! t 20:-; I 9 1''.IO 

M. Weitzen · · · 2 qti~ł l) '• '1 I 1 ólttl '• 5~1t'j :>O - I ~·1; 
F. Orman · · · · ;, 'il() 10 600 q 50'1 11' ~:-:- 77 ' ~ ~~ 

- ~l x'10 
!OO . - IO :no 

73 
100 
·oo 

B-cia Bauererlz 
I. J ungster i S-ka · 

q :-;
1

10 I 
1 __ 1_0_::._· .i_o_1 __ 1_o_:_i 3_0_ -----•--~~I 1- 1 o 3 30 

Raze m · Ili~ 2:i 1 3113 b3 :!0'1 100 '1"2 1'11'1 I '1 ,;r,q I t 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatnego 
w lutym r. 1920 było następujące: gatunki grube 
9O12 ctr. mtr. ( 4.41 '~), gatunki średnie 614 ctr. 
metr. (0,30':1). gatunki drobne 16 078 ctr. metr. (7,88~1). 
i węgiel niesortowany 178 396 ctr. metr. (87,41 ~). 

Rozchód węgla brunatnego w lutym.. r. 1920 
wynosił 209 929 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących : I) sprzedano 180 320 ctr. mtr. czyli 
85,90 11 rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 
29 609 ctr. mtr. czyli 14, I 0'~ rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała -się z pozycji nastę
pujących: I) sprzedaż na kopalniach 73 684 ctr. 
metr. czyli 40,86 1rzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi I 06 63 ctr. metr. czyli 59, 14°0 sprzedaży. 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne 

składał się z pozycji następujących: 1) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 14017 ctr. mtr. czyli 47,34'~ użyt
ku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów paro
wych 15 458 ctr. mtr. czyli 52,21 '~ użytku na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby o ctr. metr. czyli o.oo:) użytku na po
trzeby własne; 4) skr.eślono węgiel, który stracił 
wartość 134 ctr. mtr. czyli 0,45':i użytku na potrze
by własne. 

Wysyłka węgla drogami żełaznemi w lutym 
r. 1920 według kierunków była następująca: I) w 

1 kraju 79 691 ctr. mtr. czyli 37,96°~ wysyłki, 2) za 
granicę 26 945 ctr. mtr. czyli 14,94'~ sprzedaży. 

K. F. 
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/ 

Nr. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 

• 

K R O N I K A B I E Z Ą C A. 
Spis czynnych kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiem. 

Nazwa kopalni 

W ęgiel k amie nn y. 

Je rzy (Niw ka) 
Władysław (Klimontów I) 
Ign acy (Mortimer) 
Upadowa 
Jadwiga I (Klimontów li) 
W ik tor (Milowice) 
H rabia Renard 
Andrzej li 
Saturn 
Jowisz 
Kazimierz 
Juljusz 
Jakób. 
Paryż. 
Kosz elew 

Ernest Michał (Czeladź) 

Grodziec Il 

Flora . 

Reden 

Antoni 

Grodziec 1 

Stanisław 
Józef I 
Lech 
H ieronim 

Helena 1 
Jadwiga li 
H alina 

Irena . 
Staszyc 
Aleksandra 
Porąbka . 

K arol . 

Jarosław 
Orion 
Mikołaj 

Nazwa miejscowości, 
w której kopalnia znaj· 

duje się . 

Niwka 
Klimon tów 
Zagórze ' . 
Niwka 
K limontów 
Milowice . 
Sosnowiec 
Strzyżowice 
Czeladż .. 
Wojkowice 
Niemce .• . 

„ 
Dąbrowa Górnicza . 

Czeladź . 

Grodziec 

Gołonóg 

Dąbrowa Górnicza . 

Łagisza . 

Grodziec 

Dąbrowa Górnicza . 
Bu rki ...... . 
Dąbrowa Górnicza . 

Niwka 

Dańdówka 
Z agórze 
W ojk owice 
Zagórze 

Niw ka 
„ 

Gołonóg 

Adres zarządu kopalni 

t Towarzystwo Sosnowieck ich kopalń i za-
~ kładów hu tniczych w Sosnowcu. 

} Towarzystwo Hrabia Renard w Sosnowcu. 

' I 
I 
I 

Towarzystwo Saturn, poczta Sosnowiec. 

Towarzystwo Warszawskie kopalń węgla 
i zakładów hutniczych w Niemcach, pocz. 

Granica lub Dąbrowa Górnicza. 
T owarzystwo Francusko -Włoskie Dąb
rowskich kopalń węgla kamiennego w 

Dąbrowie Górniczej. 
Towarzystwo kopalń węgla Czel adź, pocz-

ta Sosnowiec. 
Towarzystwo Grodzieckie kopalń węgla i 
zakładów przemysłowych, pocz. Grodziec. 
T owarzystwo kopalń węgla Flora, poczta 

Dąbrowa Górnicza. 
Francusko-Rosyjskie Towarzystwo Górni

cze w Dąbrowie Górniczej. 
Towarzystwo górniczo-przemysłowe Ła

gisza, poczta Będzin. 
Ciechanowski Stanisław w Grodźcu, pocz

ta Grodziec. 
Myszkowski i S-ka w Dąbrowie Górniczej. 

K. Kostecki i S-ka w Sławkowie. 
Widera i S-ka w Dąbrowie Górniczej. 
Winn icki, Skiba i S-ka w Dąbrowie 

Górniczej. 
I. Trepka i S-ka w Sosnowcu. ul. Czysta 8. 
W . Modzelewski w Sosnowcu, ul. P olna 8. 
Filipczyński i S-ka w Sosnowcu , ul. Wiej-

ska 6. 

l Kno;he i Przedpełski w Sosnowcu, u l. 
) Małachowskiego I I. 

Pawłowski w Zagórzu , poczta Dąbrowa 
G órnicza. 

R echnic w Z agórzu , poczta Dąbrowa 
G órnicza. 

S . R echnic w Sosnowcu, u l. Policyjn a 6. 

I 
Moritz Meitl is w Sosnowcu, ul. P olicyjna 6. 
Józef M aciej Wartak, Dąbrowa G órnicza, 

skrzynka pocztowa 90. 
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37 

38 

39 
40 
41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 
50 

51 

52 
53 

54 
55 
56 

57 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

PRZEGLĄD G_913_NICZO - HUT__Nl~ZY 1920 

Nazwa kopalni 

Al wina 

Alwina II 

Alwina Ili 
Barbara . 
Wilhelmina II . 
Fryderyka 

Tadeusz. 

Janina 

Wańczyków 

Józef li 

Lilit 

Wanda 
Adela 
Bory 

Stanisław 

Kuźnica 
Franciszek 

Maciej 
Szyb. Nr 34 
Zdzisław 

Kołłątaj . 

W ę g i e 1 br u n at ny. 

Izabella 
Kamili a 
Elka 
Julek . 
Ludwika 
Zygmunt 
Jan Karol 
Teodor 
Hanna 

Gustaw 

Wysoka 

Nierada 

Łośnice 

Łazy 

Niwa 

Nazwa m1eJscowosc1, 
w której kopalnia znaj- Adres zarządu kopalni 

duje się 

Niwka 

„ 
Sosnowiec 

Psary. 

Zagórze 

Józefów. 

Zagórze 

Ostrowy 

Grodków 
Łagisza . 
Grodziec 

... 

pod Będzinem 

„ „ 

Stanisław Krodkiewski, Sosnowiec, ul. 
Małachowskiego 13. 

Jakób Czapelski w Sosnowcu, ul. Ko
walska 8 . 

. ) Zdzisław Zwoliński w Sosnowcu, ul. 

. f Przejazd I . 
T owarzystwo Hr. Renard w Sosnowcu. 
Henryk Priwer w Sosnowcu, ul. War

szawska 5. 
Antoni Szczypiński, Będzin, dom Wza

jemnego Kredytu. 
Leon Śliwicki w Zagórzu, poczta Dąbro

wa Górnicza. 
Roman Jaworski i S-ka, Dąbrowa Górni

cza, dom własny. 
Knothe i Przedpełski w Sosnowcu, ul. 

Małachowskiego I I. 
Konopka i Rakowiecki, poczta Strze-

m 1eszyce. 
J. Chełmicki i S-ka, poczta 
J. Chełmicki i S-ka, poczta 

Jan Szperling w Będzini e, ul. 
na 20. 

Będzin. 
Będzin. 
Nadrzecz-

Stanisław Pawlicki w Sosnowcu, ul. Ka-
liska 23. 

Dąbrowa Górnicza . 
Bogumił Meyer w Sosnowcu, ul. Niska 4. 
Myszkowski i S-ka w Dąbrowie Górni
czej, ul. Sławkowska, dom Urbańczyka . 

" u 

Strzemieszyce 

Dąbrowa Górnicza 

Niegowonice 
Cięgowi ce 
Kuźnica 
pod Zawierciem . 

n u 

Poręba ... 
„ 

Gołuchowice 
Mijaczów .. 

pod Zawierciem . 

. ·1 Wysoka 

Nierada . 

Łośnice. 

pod Zawierciem . 

. l Stanisław Życiewicz, Dąbrowa Górnicza. 

. f ul. Sławkowska, dom Urbańczyka. 
Z. Rudolf i Ska, Dąbrowa Górnicza, 

skrzynka pocztowa 98. 
Niczewski i S-ka, Dąbrowa Górnicza, ul. 

Miejska. 

Izaak Jiingster, Zawiercie, skrzynka pocz
towa 23. 

Jerzy Meyer i S-ka, Zawiercie. 

· } Towarzystwo Poręba, poczta Zawiercie. 

Spółka z ograniczoną poręką, Zawiercie. 
Towarzystwo akcyjne B-cia Bauerertz w 

Mijaczowie, poczta Zawiercie. 
Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i 

żelaza w Zawierciu . 
Fabryka Portland - Cementu Wysoka w 

Wysokiej, poczta Zawiercie. 
Zygmunt Szczotkowski i S-ka, Zawiercie. 

skrzynka pocztowa 18. 
Szulc i Miciński w Łośnicach, poczta 

Zawiercie. 
Franciszek Orman w Łośnicach, poczta 

Zawiercie. 
Maurycy W eitzen Niwa Blanowice, pocz

ta Zawiercie. 
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Kongres pracy w Waszyngtonie. W zwoła-
nym niedawno w Waszyngtonie kongres{e pracy 
wzięły udział wszystkie prawie państwa z wyjąt
kiem Niemiec, Austrji, Rosji i Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej. Kaźde z reprezentowa
nych na kongresie państw miało prawo do wysła
nia czterech delegatów: dwóch od Rządu, jednego 
od pracodawców i jednego od robotników. Dele
gaci państw utworzyli na kongresie trzy odrębne 
grupy: rządową, pracodawców i robotników. Każda 
z tych grup wyodrębniła się i pracowała samodziel
nie. Na kongresie rozpatrywane były cztery na
stępujące sprawy zasadnicze: I) długość dnia ro
boczego, 2) podjęcie środków dla zapobiegania 
bezrobociom, 3) praca kobiet i dzieci w przemyśle 
i 4) używanie fosforu do wyrobu zapałek. 

W zakres sprawy pierwszej (długość dnia ro· 
boczego) ujawniły się dwa poglądy: przedstawicie
le Rządu i robotników domagali się zmniejszenia 
liczby godzin pracy, gdy przedstawiciele pracodaw
ców, przyjmując za zasadę ośmiogodzinny dzień 
pracy, dążyli do osiągnięcia możliwie większej licz
by godzin pracy. Przyjęto ostatecznie 8 godzi:i 
pracy dziennie i 48 godzin tygodniowo. 

jako dzielny i radny element gospodarczy. W sto
sunku do strajków, szczególniej gdy są one wymie
rzone przeciwko interesom publicznym, tak Rząd 
jak i opinja publiczna zajmują stanowisko }Vrogie 
a wszelkie manifestacje strajkowe rozpraszane są 
wówczas przy użyciu kijów. W ostatnich czasach 
zanotować należy szereg nieudanych strajków, jak 
zecerski, stalowy i górniczy. Rząd w celu przerwa
nia strajku górników położył areszt na wszystkich 
kapitałach związków zawodowych górniczych i śro
dek ten w jednej chwili zażegnał bezrobocie. r. 

Udział kapitałów obcych w przemyśle pol
skim. W październiku r. 1919-go Ministerjum Prze
mysłu i Handlu zwołało pod przewodnictwem swe
go wiceministra p. Henryka Strasburgera naradę z 
udziałem przedstawicieli społeczeństwa polskiego 
we wszystkich trzech byłych zaborach w celu roz
ważenia trzech następujących spraw: I) udział 
przedsiębiorstw i kapitałów zagranicznych w życiu 
gospodarczem polskiem, 2) prawo, przysługujące 
nam z traktatu pokojowego w sprawie wykupu to
warzystw akcyjnych niemieckich, 3) nacjonalizacja 
i denacjonalizę.cja przedsiębiorstw. 

Co do punktów I-go i 3-go prawie ogólnie 
wypowiedziano zdanie, że o ile poż.ądanym jest 
udział kapitałów zagranicznych w naszym przemy
śle, o tyle polityka otwartych wrót dla przedsię
biorstw zagranicznych byłaby szkodliwą i należy 
przyjąć za zasadę, że wszystkie osoby prawne zbio
rowe, przedstawiające · zorganizowany kapitał, mu
szą posiadać obywatelstwo polskie, powinny być 
poddane prawodawstwu polskiemu i mieć siedzibę 
w Polsce. Z tego względu podjęte przez kilka 
przedsiębiorstw miejscowych starania o przemiano
wanie ich na zagraniczne z zachowaniem prawa 
działalności w· kraju powinny być odrzucone. 

Co do punktu 2-go stwierdzono przedewszyst
kiem nieustalenie tłumaczenia postanowień trakta
towych co do przysługujących nam pod tym wzglę
dem praw. Następnie co do celowości wywłaszczeń 
stanu posiadania niemieckiego zdania podzieliły się 
na trzy następujące poglądy: I) należy z całą bez
względnością zlikwidować stan posiadania wrogie
go sąsiada, korzystając z momentu i okoliczności, 
jakie mogą już nie powtórzyć się; 2) nie należy · 
stosować żadnych środków przY.musowych, ponie
waż przez wykup dobrowolny akcji można unaro
dowić przemysł; 3) przymus należy uważać za 
wskazany dla pewnych rodzajów posiadania zna
czenia ogólno-krajowego (komunikacje, górnictwo, 
fabryki broni i amunicji i t. p.). 

Nieprzybycie przedstawicieli Stanów Zjedno
czonych tłumaczone było odmową ratyfikacji trak
tatu. W rzeczywistości jednak powodem tego był 
odrębny ustrój Ameryki, która chce iść własną dro
gą i obawia się, że Liga Narodów ograniczałaby 
znacznie swobodę jej ruchów. Pracodawcy amery
kańscy uważają, że istota sprawy robotniczej zasa
dza się na wysokości płacy; nie skąpią oni tej pła
cy, lecz żądają za to pracy normalnej i zwiększe
nia liczby godzin pracy. Robotnicy natomiast oba
wiają się, że Liga Narodów może zechcieć ujedno
stajnić wszędzie płace, a to nie leży w ich intere
sach. Ameryka i Stary Świat są to dwa przeciw
ne obozy, jest to walka dwóch systemów i chodzi 
o to, kto zwycięży. Przemysł amerykański oraz 
stosunki, w jakich przemysł ten pracuje, różnią się 
zasadniczo od przemysłu i stosunków w Europie. 
Obfitość surowców i bogactw naturalnych, pojem
ność rynku oraz brak robotników wytwarzają wa
runki odmienne. Przemysł amerykański organizuje 
się pod osłoną państwa konstytucyjnego. Rząd 
zdaje sobie sprawę z tego , że przemysł musi zara
biać i że należy mu pomagać. Sieć komunikacyjna 
kolejowa, pocztowa, telegraficzna i telefoniczna ma 
wpływ doniosły dla rozwoju przemysłu; Rząd ro
zumie to i udziela w tym względzie pomocy i po- li 

parcia. Stosunek pomiędzy pracą i kapitałem jest 
w Ameryce wręcz odmienny, niż w Europie. Na 
przemysł składają się trzy ważne czynniki: kapitał, 
praca umysłowa i praca fizyczna. Kierownik jest 
ceniony i dobrze wynagradzany; ma on udział w 
zyskach przedsiębiorstwa. Robotnik otrzymuje tyl
ko czystą płacę i o innej pomocy ze strony praco
dawcy niema mowy a tern bardziej o udziale w 
zyskach; wyjątki pod tym względem są bardzo nie
liczne. Wogóle robotnik amerykański uważany jest 

Narada w Ministerjum Przemysłu i Handlu 
miała cechę czysto opinjodawczą co do wyświetle
nia poglądów, panujących w społeczeństwie poi

, skiem trzech byłych zaborów w sprawie udziału 

I kapitałów zagranicznych w życiu gospodarczem pol
skiem. 

Doniosłe znaczenie tej kwestji dla przemysłu 

I 
polskiego skłoniło Towarzystwo przemysłowców w 
Królestwie Połskiem do zarządzenia ankiety w ce-
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lu wyjaśnienia stanowiska, zajmowanego wobec 
wspomnianego zagadnienia przez sfery zaintereso
wane. 

Ze swej strony Towarzystwo przemysłowców 
uważało za właściwe wskazać na niektóre następ
stwa, wynikające z dopuszczenia lub niedopuszcze
nia w Polsce działalności fiłji zagranicznych spółek 
akcyjnych, mianowicie: I) Zagraniczne spółki ak
cyjne, jak wskazuje praktyka, zdradzają dążenie do 
prowadzenia rachunkowości w taki sposób, aby 
dochody fi lji, znajdujących się w kraju obcym, były 
możliwie zmniejszone kosztem powiększenia docho
dów centrali , co mogłoby narazić Skarb naszego 
Państwa na dotkliwe straty. 2) Filje zagranicznych 
spółek akcyjnych znajdowałyby się pod protekto
ratem państw właściwych i korzystałyby z całego 
szeregu przywilejów, stojących często w sprzecz
ności z zamierzeniami gospodarczemi Państwa Pol
skiego. 

Względy powyższe zdaniem T owarzys~wa 
przemysłowców przemawiają za niedopuszczeniem 
do bezpośredniej działalności w Polsce spółek za
granicznych. Wydawałoby się przeto rzeczą bar
dziej wskazaną dążyć nie do otwierania w Polsce 
oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, lecz do 
tworzenia odpowiednich przedsiębiorstw polskich, 
które byłyby zasilane przez kapitały zagraniczne. 
W myśl tego działające już u nas w kraju towa
rzystwa zagraniczne byłyby, zdaniem T owarz:yst"".a 
przemysłowców, obowiązane do przekształcenia się 
na towarzystwa polskie. Istnieje wszakże obawa, 
że przy takiem postawieniu sprawy kapitaliści za
graniczni mieliby mniejsze zaufanie d.o dział~jących 
w Polsce przedsiębiorstw, co utrudniłoby fmanso
wanie towarzystw akcyjnych w naszym kraju. Taki 
wynik byłby dla Polski niepożądany, gdyż kapi.tały 
obce w chwili obecnej są dla przemysłu polskiego 
potrzebne, bezwzględny więc zakaz dopuszczenia 
do działalności w Polsce zagranicznych towarzystw 
akcyjnych mógłby poniekąd wywierać wpływ ujem
ny na rozwój naszego gospodarstwa społecznego. 

Na zasadzie zebranych przez Towarzystwo 
przemysłowców opinii p. Chromiński opracował w 

. omawianej sprawie refetat i złożył go Radzie Zwią
zku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finan
sów; referat ten będzie ogłoszony w czasopiśmie 
Przegląd Gospodarczy. r. 

Materjały wybuchowe dla kopalń węgla. Ko
palnie węgła w zagłębiu Dąbrowskiem doznają po
ważnych trudności w zaopatrywaniu się w potrze
bne materiały wybuchowe. Dzięki pomocy, oka
zanej przez pułkownika amerykańskiego p. Barbe
ra, kapitana amerykańskiego p. Fiska i p. Bojem
skiego, Urząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej zdo
łał sprowadzić z Niemiec pewną ilość malerJałów 
wybuchowych dla kopalń węgla w zagłębiu Dą
browskiem po cenach następujących: 

chloracyt węglowy po 32.00 marki za kg. 
dynamo n 16.50 
dynamit 64.00 
kapiszony Nr. 2 I.OO sztukę 

Nr. 8 1.50 
lonty podwójnie smo-
łowane. IO.OO krążek 

lonty gutaperkowe 13.00 
r. 

Cena karbidu. Wobec podniesienia cen wę
gla Urząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej zatwier
dził proponowaną przez Towarzystwo akcyjne Elek
tryczność w Ząbkowicach cenę karbidu , mianowi
cie od dnia I -go kwietnia r. 1920-go I 350 marek 
za I OO kg loco fabryka. Za zwrócone przez od
biorców bębny blaszane do opakowania karbidu 
fabryka będzie zaliczała nie mniej niż 75 marek na 
I OO kg karbidu. r . 

Angielskie kredyty wywozowe. Jak wiadomo, 
Rząd Angielski dla poparcia wywozu postanowił 
był przed kilku miesiącami udzielić kredytu w su
mie 26 miłjonów funtów szterlingów na finansowa
nie wywozu towarów angielskich do nowych państw 
(Polska, państwa bałtyckie, Rumunja, Czecho - Sło
wacja i Jugosławia) . Warunki jednak tego ~redy
tu są tak ciężkie, że nadzwyczaj utrudniają jeżeli 
nie uniemożliwiają korzystanie z nich. Mimo to 
zwracano u nas niejednokrotnie uwagę na koniecz
ność wyzyskania tego kredytu przyczem zaznacza
no, że należy spieszyć się, gdyż inne państwa 
energicznie starają się o to samo, wobec czego dla 
Polski może nic nie pozostać. Pojawiła się nawet 
wiadomość, jakoby Czesi z powyższej sumy ogól
nej 26 miljonów zapewnili już dla siebie 12 milio
nów funtów szterlingów. Otóż obecnie angielskie 
Ministerium Handlu wskutek interpelacji, wniesio
nej w parlamencie, podało szczegóły cyfrowe o do
tychczasowych wynikach owego „planu kredytu 
wywozowego", a są one takie, że prasa angielska 
nazywa całą sprawę poprostu fiaskiem. Mianowicie 
dotychczas na odnośne podania, udzielono zezwo
leń wszystkiego na sumę niecałych 300 OOO funtów 
szterlingów, z tej sumy zaś ubiegaj.ący się podjęli 
w rzeczywistości tylko około 13 OOO f. szt. Oprócz 
tego wydano zezwoleń warunkowych na sumę 
I 330 OOO f. szt., co do których jednak nie wiadomo, 
czy kto z nich kiedy skorzysta. Angielskie Mini
sterium Skarbu obliczało, że z sumy ogólnej 26 
milionów będzie podjęte do końca marca r. 1920-go 
12 milionów f. szt. (może stąd owa pogłoska o 12 
milionach dla Czecho-Słowacji), tymczasem zaś, jak 
widać z podanych cyfr, wyniki są więcej niż skrom
ne, pra"" ie usprawiedliwiając wspomnianą opinię 
prasy. Ta ostatnia zaznacza też, że przyczyną tego 
niepowodzenia jest między innemi wyłączenie su
rowców od korzystania z tego kredytu. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w b. Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski. 
~~~~~~~~~ --W drukarni Edmunda Mirka i S·ki. 
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