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LESZEK BALICKI 

KONCENTRACJA I CENTRALIZACJA POTENCJAŁU 
EKONOMICZNEGO W G0R1'1"1CTWIE WĘGLA ZAGŁĘBIA 

DĄBROWSKIEGO (1869-1913) 

Najważniejszymi i najbardziej syntetycznymi przejawami zmian 
w rozwoju kapitalizmu są procesy koncentracji i centralizacji kapitałów. 
Oba te typy procesów mają różną treść ekonomiczną i społeczną. Kon
centracja kapitałów musi być rozumiana jako stosunek zachodzący mię
dzy kapitałem a pracą, jako tendencja wzrostu rozmiarów kapitału wy
nikająca z przekształcenia wytworzonych nadwyżek w czynne zasoby ka
pitałowe. Dążność ta jest szczególnie silna zwłaszcza w początkowych 
etapach przyspieszenia kapitalistycznego rozwoju, w stadium rewolucji 
przemysłowej. Równolegle jednak następuje proces centralizacji kapita
łów, oznaczający łączenie już istniejących w większe zasoby kapitałowe. 
Jest to więc relacja zachodząca między samymi właścicielami kapita
łów. 

Teoretycznie rzecz biorąc, oba rodzaje procesów są łatwo rozgrani
<!Zane, istnieją jednak poważne trudności przy praktycznym ich wyod
rębnieniu. Jednakże zarówno koncentracja, jak i centralizacja kapitałów 
powoduje niemal z reguły proces koncentracji produkcji, zatrudnienia, 
czy ogólniej: potencjału ekonomicznego. Nie ma bowiem kapitału oder
wanego od produkcji i reprodukcji rozszerzonej. 

Skutki ekonomiczne i społeczne tych procesów są tym bardziej zna
<!zące, że rodzą one dialektykę rozwoju kapitalizmu . .Stopień koncentracji 
potencjału ekonomicznego jest wykładnikiem rozwoju postępu technicz
n�go , możliwości i metod wytwarzania, zaawansowania koncentracji 
i centralizacji kapitału, a więc stosunków produkcji i podziału. z drugiej 
strony, obejmując także zatrudnienie, charakteryzuje stopień rozwoju 
klasy robotniczej, jej siłę przetargową ·wobec kapitału, położenie ekono
miczne i świadomość klasową. 

Badania procesów koncentracji powinny zawierać analizę wszystkich 
wskazanych aspektów, a zwłaszcza występujących między nimi związ
ków. W niniejszym artykule podjęto taką próbę w odniesieniu do gór-
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nictwa węglowego Zagłębia Dąbrowskiego w okresie kapitalistycznej in
dustrializacji. 

Badania procesów koncentracji i centralizacji w górnictwie Królestwa 
Poliskiego tym bardziej są uzasadnione, że już ze wstępnej analizy zdają 
się wynikać charakterystyczne ich właściwości. Dodatkowym uzasadnie
niem wydaje się dotychczasowy stan badań tego problemu. Istniejące 
opracowania, oprócz ograniczenia się do pewnego terytorium i niektó
rych gałęzi przemysłu, podtrzymują aktualność tematu dopiero dla 
XX w., traktując okres wcześniejszy tylko genetycznie 1. Tymczasem do
głębna analiza np. przemysłu hutniczometalowego wykazała znaczne za
awansowanie koncentracji już w początkach lat osiemdziesiątych XIX w., 
niewiele ustępujące okresowi międzywojennemu 2. Zasadniczą przeszko
dą jest oczywiście stan materiałów źródłowych, a także i przeświadczenie 
o znikomym poziomie koncentracji w okresie wcześniejszym.

Postępy koncentracji i centralizacji kapitałów i produkcji w górnic
twie węglowym Zagłębia Dąbrowskiego, choć mieściły się w granicach 
ogólnych prawidłowości rozwoju kapitalizmu, związane były także z pew
ną odrębnością górnictwa w procesie przewrotu technicznego i w później
szych przeobrażeniach typu monopolistycznego. 

Trudno doszukiwać się rodowodu procesu koncentracji w okresie za
łamania i stabilizacji górnictwa, który trwał do 1876 r. Okres tej we
getacji wykluczał istnienie tendencji do powiększania i skupiania pro
dukcji. Obserwuje się wręcz odwrotne zjawisko - zmniejszania, bądź 
też zamierania produkcji, zwłaszcza zakładów rządowych. 

Dopiero ogólna zmiana polityki przemysłowej wobec górnictwa i wa
runków jego rozwo,ju w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX w. 
stwarza obiektywne przesłanki wzrostu wydobycia i jednoczesnej jego 
koncentracji. Przyspieszenie postępu technicznego związane z objęciem 
górnictwa procesem przewrotu przemysłowego, rosnący nieprzerwanie 
zbyt i zapotrzebowanie na węgiel oraz zmiana warunków konkurencyj
ności górnictwa po kolejnych reformach celnych musiały wzbudzić zain-= 
teresowanie wzrostem wydobycia i jego opłacalności. 

Zapoczątkowane ożywienie w przemyśle węglowym powodowało 

1 Z prac poświęconych lub podej mują cych problem koncen t racji wymienić 
można ro.in.: I. Pietrz ak - Pa wł owska, Królestwo Polskie w początkach
imperializmu, 1900-1905, Warszawa 1955; Z. Pu st ul a, Początki kapitału mono

polistycznego w przemyśle hutniczometalowym Królestwa Polskiego (1882-1900), 

Warszawa 1968, a dla Gór nego Sląska: J. Popki ew i c z, F. Rys z ka, Prze
mysł ciężki Górnego Sląska w gospodarce Polski międzywojennej, Opole 1959; 

K. P-0 pi o ł e k, Koncentracja i centralizacja p,:odukcji w górniczo-hut17:iczym
przemyśle Górnego Sląska w II połowie XIX stulecia (Kwartalnik Historyczny,
1956, nr 4-5). 

2 P u st u ł a, op. cit., s. 143. 
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w warunkach Zagłębia Dąbrowskiego powstanie pewnego dualizmu ten
dencji rozwojowych górnictwa, który utrzymał się, z przerwami, aż do 
I wojny światowej. Osiągnięcie efektów, które oferowała sytuacja ko
niunkturalna i nowa technika maszyny parowej, było uzależnione od 
znacznego powiększenia rozmiarów kopalni i wydobycia. Obiektywną 
przesłanką wzrostu rozmiarów przedsiębiorstw była rosnąca niepodziel
ność innowacji technicznych i opłacalności ich stosowania dla produkcji 
na szerszą niż dotąd skalę. Tendencjom tym odpowiadały zarówno moż
liwości zbytu, jak i źródła finansowania związane z napływem kapitałów 
zagranicznych do górnictwa. 

Dowodem istnienia warunków koncentracji produkcji jest stosunko
wo wczesne wprowadzenie do górnictwa nowych form stosunków wła
snościowych i wzrost zasobów kapitałowych. Pierwsze przedsiębiorstwa 
akcyjne powstają w górnictwie Zagłębia w latach siedemdziesiątych. 
Już w momencie ich powoływania dysponują one znacznymi kapitałami 
akcyjnymi, które w miarę rozwoju produkcji i wzrostu rentowności sy
stematycznie się powiększają. W 1887 r. łączna suma kapitałów akcyj
nych działających w górnictwie węgla nie przekraczała 5 mln rubli, 
W 1891 r. wynosiła ona 11 mln, w 1897 r. 15 mln, w 1903 r. 25 mln, 
a w 1910 r. 30 mln rb s. W 1913 r. określano, że suma kapitałów w gór
nictwie osiąga 40,5 mln rb 4. Przy dziewięciu działających od 1903 r. 
przedsiębiorstwach tego typu oznacza to, że na każde z nich przypadało 
ponad 4 mln rb kapitału. 

Zarówno warunki koniunkturalne, jak i intensywne metody pod
wyższania opłacalności produkcji sprzyjały dalszemu wzrostowi zasobów

kapitałowych przedsiębiorstw. Wysokość zysków, które w latach 1885-
1888 sięgały 3,6 - 60/o, wykazuje stałą tendencję wzrostową. W końcu 
lat dziewięćdziesiątych wynosi już ponad 100/o 5

. W 1899 r. przedsiębior
stwa dąbrowskie wypracowały ponad 2,5 mln rb zysku, tj. 170/o w sto
sunku do sumy kapitałów. W 1903 r. zyski wynosiły już ponad 5 mln rb, 
co stanowi 21,50/o, a w 1912 r. 9,3 mln rb, tj. 290/o 6. 

Wypłacane dywidendy stanowiły tylko część zysków. Reszta ich po
większała zasoby kapitałowe przedsiębiorstwa. Suma wypłacanych dywi
dend stanowiła przeciętnie połowę wykazywanych zysków. Tak np, 

3 Bez kapitałów Towarzystwa Renard, którego kapitał określała wartość ma

jątku. Dane według: E. Ca s p a r  i, Współzawodnictwo węgla górnośląskiego na 

terenie Królestwa Polskiego (Ekonomista, 1912, t. III, s. 102, 132); t e  n że, Prze

mysł węglowy Zagłębia Dąbrowskiego w r. 1912 (tamże, 1914, t. I); Kamiennougol

naja promyszlennost w Carstwie Polskom (Trudy Sjezda Gornopromyszlennikow 

Carstwa Polskogo, Dąbrowa 1910, s. 11). 
4 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, s. 179. 

5 „Przegląd Techniczny", 1899, nr 45, s. 478. 

e Ca sp a r  i, Przemysł węglowy ... , s. 199; Ukazatiel diejstwujuszczich w Im

pierii akcyjoniernich priedprijatij, red. W. Dmitriew-Mamonow, St.-Peterburg 1903, 
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w 1899 r. wynosiła ona 1 409 tys. rb (560/o), w 1903 r. 2 780 ·tys. rb (500/o), 
a w 1912 r. około 4 mln rb, tj. 4311/o 1. 

Oprócz kapitałów akcyjnych przedsiębiorstwa dysponują znacznymi 
zasobami kapitałów rezerwowych, amortyzacyjnych i obligacyjnych. 
W 1903 r. łąc�ną ich sumę oblicza się na 12,2 mln rb, a w 1910 r. na 
23,5 mln rb s. Według obliczeń S. Jabłońskiego w roku sprawozdawczym 
1912/13 9 przedsiębiorstw górniczych wykazywało, oprócz 35 mln rb ka
pitałów akcyjnych, 9,5 mln rb kapitału obligacyjnego i 42 mln rb kapi
tałów amortyzacyjnych, zapasowych i rezerwowych 9• Oznacza to, że 
w dyspozycji największych przedsiębiorstw węglowych pozostawało oko
ło 75 mln rb kapitału. 

Największe przedsiębio:rstwo, Towarzystwo Sosnowieckie, posiadało 
9 750 tys. rb kapitału zakładowego i 5,5 mln rb kapitału obligacyjnego. 
Towarzystwo Hrabia Renard szacowało wartość swego majątku na 9 mln 
rb. Tylko dwa przedsiębiorstwa posiadały kapitał mniejszy niż 2 mln 
rb 10. 

Dla porównania podajmy, że kapitały banków akcyjnych Królestwa 
Polskiego określano w 1899 r. na 21 mln rb, w 1907 r. - 23 mln rb, 
a w 1915 r. - 63,5 mln rb. Ich wkłady wynosiły odpowiednio: 15 mln, 
80 mln i 192 mln rb 11. Związki przemysłowców z bankami były dość jed
nostronne. Według opinii S.· Kempnera „Bank Handlowy, a ściślej jego 
filia w Sosnowcu, nie zasilał również kredytem w większej mierze gór
nictwa, gdyż właściciele kopalń, bogate towarzystwa francuskie i nie
mieckie, do Banku o kredyt przeważnie się nie zwracały, przeciwnie, 
posiadały w Banku na rachunkach bieżących i w lokatach poważne su
my" 12. 

Obok zasadniczej prawidłowości, wyrażającej się we wzroście kapita
łów i produkcji w przedsiębiorstwach, zespół warunków rozwojowych 
górnictwa powodował także tendencję odwrotną. Zarówno warunki geo
logiczne, niezbyt sprzyjające szerokiemu wykorzystaniu maszyn do bez
pośredniej mechanizacji wydobycia, jak i względnie tania· siła robocza 
zachęcały do tworzenia zakładów o mniejszej zdolności produkcyjnej 
i wyposażeniu technicznym. W Zagłębiu Dąbrowskim było wiele drab-

7 Tamże. 
8 Tamże.
9 S. Jab ł oń s ki, Przemysł węglowy na ziemiach polskich (Prace polskiej 

narady ekonomicznej w Petersburgu, t. II, Warszawa 1919, s. 110). 
10 Stwierdzenie odnosi się do przedsiębiorstw akcyjnych. ,,Przegląd Górniczo

Hutniczy", 1913, nr 4, 11, 17, 19, 21; tamże, 1915, nr 3, 5, 9, 15 - ogłoszenia o bi-

lansach towarzystw akcyjnych w górnictwie.
- ·· 

11 L. Ja n o w i c z, Zarys rozwoju przemysłu w Królestwie Polskim, Warszawa

1907, s. 65; S. A. Ke m p n  er, Rozwój gospodarczy Polski. Od rozbiorów do 

niepodległości, Warszawa 1924, s. 140. 
12 S. A. Ke m p n  e r, Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, t. I, 

Warszawa 1920, s. 142. 
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nych kopalni, które istniały w okresie kryzysów i niepomyślnej koniunk
tury; działały one często tylko przez kilka miesięcy rocznie. 

Operując liczbą kopalni, a nie odrębnymi przedmiotami własności, 
wyraźnie zauważa się znaczne, niekiedy z roku na rok występujące zmia
ny liczby działających (lub notowanych) kopalń. Przyporządkowanie 
liczby kopalń wielkości wydobycia umożliwia wstępną ocenę koncentra
cji produkcji średnim wydobyciem jednej kopalni. Wskaźnik ten daje 
tylko przybliżone i niezbyt dokładne rozeznanie, ale wskazuje jedno
cześnie kierunek zachodzących zmian. 

Tab. 1. Wydobycie kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim13 

Liczba Łączne wydobycie 
Przeciętne wydoby-

Rok cie 1 kopalni w tys. 1913 = 100 
kopalń w tys. ton 

ton 
-

I 

1870 11 320,7 29,9 13,.5 

1874 20 402,1 20,l 9,4 

1878 28 893,l 31,9 15,0 

1880 30 1267,7 42,3 19,9 

1882 27 1284,3 47,5 22,2 

1885 24 1768,9 73,7 34,.5 

1888 23 2390,l 103,9 48,7 

1890 20 2450,2 122,5 57,4 

1895 19 3633,l 185,9 87,l 

1899 18 3905,0 217,0 101,6 

1902 31 4158,5 134,1 62,8 
1910 33 5457,3 165,4 77,4 

1913 32 6833,6 213,5 100,0 

Jeśli pominąć wahania koniunktury i inne przypadkowe załamania, 
to łączne wydobycie kopalń dąbrowskich wykazywało stałą tendencję 
wzrostową w całym okresie. Zmiany średniej wydajności kopalń zale
żały zatem od liczby działających kopalń. Liczba ta zmieniała się, jak wi
dać, dość radykalnie, wykazując do początku lat osiemdziesiątych stały 
prawie wzrost, który w latach następnych zanika. Liczba czynnych za
kładów wydobywczych zmniejszała się odtąd do końca kryzysu z przeło
mu XIX i XX w. Zaostrzenie walki konkurencyjnej pod koniec stulecia 
wyeliminowało część drobnych przedsiębiorców górniczych. Dopiero po 
zakończeniu kryzysu w 1902 r. liczba kopalń ponownie wzrasta, utrzy
mując się odtąd na poziomie ok. 30 kopalń wyjąwszy lata 1904-19.05. 

Odpowiednio do tych zmian kształtuje się przeciętne wydobycie jed
nej kopalni. Tendencja wzrostowa trwa do początków kryzysu. W czasie 

13 Według: ,,Gornyj żurnal", 1872, 1880; ,,Gornozawodskaja proizwoditielnost 
Rossii w ... gadu" (dalej: GPR), 1884, 1885; Sbornik statisticzeskich swiedienij o gor

nozawodskoj promyszlennosti Rossii w ... godu (dalej: SSSGPR), 1895, 1890, 1899, 
1902, 1910; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, oraz W AP Katowice; 
Archiwum Górnicze Dąbrowy (dalej: AGD), 544, 675, 691, 2401. 

2 - Sobótka 1976, z. 3 
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kryzysu wielkość wydobycia kopalń zmniejszyła się do 630/o i dopiero 
w latach następnych zbliżyła się do poziomu przedkryzysowego. 

Proces koncentracji mierzony wydobyciem kopalń był w całym okresie 
znacznie słabiej zaawansowany niż w górnictwie górnośląskim. Średnia 
roczna wydajność kopalni dąbrowskiej stanowiła w 1874 r. zaledwie 306/o 
wydobycia kopalń na Górnym śląsku. W latach następnych stosunek ten 
ulega poprawie: w 1884 r. 430/o, w 1894 r. 560/o i w 1899 r. 600/o. Tempo 
koncentracji produkcji w Zagłębiu Dąbrowskim jest szybsze. Tendencja 
ta zasługuje na uwagę tym bardziej, że na Górnym śląsku w latach 
dziewięćdziesiątych nastąpiło poważne zmniejszenie liczby kopalń 14. 

Z końcem kryzysu tendencje w obu zagłębiach ulegają jednak odwróce
niu i od początku XX w. wydobycie kopalni dąbrowskiej stanowi ok. 
30-40'0/o produkcji kopalni na Górnym śląsku 1s.

Zasadniczą i najczęściej stosowaną miarą w badaniach procesów kon
centracji powinien być statystyczny wskaźnik koncentracji 1s. Zestawie
nie obliczonych dla górnictwa dąbrowskiego wskaźników daje dość nie
o·czekiwane rezultaty. Stosowana miara koncentracji może przybierać 
wartości od O do 1. Wielkość wskaźnika równa O oznacza równomierny, 
„normalny" rozkład skupienia produkcji w kopalnich o różnej wielkości 
wydobycia. Zatem sytuacja przedstawiona w tab. 2 oznacza wyraźną, 
przewyższającą stan przeciętny, koncentrację wydobycia w górnictwie 
Kró�estwa 11. 

Zastanawia jednak analiza zmian koncentracji charakteryzowanej tym 
wskaźnikiem. Wynika z niej bowiem sugestia o stopniowym spadku po
ziomu koncentracji w górnictwie węgla w latach 1870-1899. Najwyższa 
wartość wskaźnika przypada na 1878 r., w latach następnych zaś spada 
z 0,75 do 0,55, a od początków XX w. ulega względnej stabilizacji. Ozna
czałoby to istnienie odmiennych niż powszechnie przyjęte dla kapitaliz-

u M.in. dlatego, że pola górnicze przestano traktować jako odrębne kopalnie. 
Por.: J. J a r  o s, Historia górnictw.a węglowego w Zagłębiu Górnoślqskim do 

1914 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 127. 
1s Obliczono według Ca s p  a r  i, Współzawodnictwo ... , s. 81, 116; t e  n że, 

Przemysł górniczy na Górnym Sląsku (Ekonomista, 1907, t. I, s. 288); Uprzemysło
wienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, Wrocław-Warsza
wa-Kraków 1970, s. 184, S. P o p r  a w s  k a, Aneks II. Tabele statystyczne doty
czące przemysłu górniczo-hutniczego. 

16 Jest to liczbowy wyraz tzw. krzywej koncentracji Lorenza, obrazującej 
rozkład częstości występowania dwóch zjawisk. W naszym wypadku: kopalń i od
powiadającego im wydobycia. Por.: S. S z u  1 c, Metody statystyczne, Warszawa 
1963, s. 257. 

17 Nie wydaje się natomiast poprawna interpretacja podawana przez E. Ka
czyńską, że wskafoik wyrażony liczbą 0,50 lub mniej wykazuje w praktyce brak 
koncentracji. Por.: E. K a  c z y ń s k a, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce
pod zaborami, Warszawa 1970, s. 233. Brakowi koncentracji, tj. proporcjonalnemu, 
w jednakowym stopniu rosnącemu wydobyciu i liczbie kopalń, odpowiada krzywa 
Lorenza, będąca prostą, nachyloną pod kątem 45°, i wskaźnik = O. 
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Tab. 2. Wskaźnik koncentracji wydobycia w górnictwie węgla Zagłębia Dąbrowskiego18 

Rok Wskaźnik Rok Wskaźnik 

1870 o 1895 0,61 

1878 0,75 1899 0,55 

1884 0,67 1902 0,68 

1885 0,61 1910 0,64 

1890 0,57 1913 0,66 

mu prawidłowości rozwoju. Najwyższego tempa wzrostu produkcji i jej 

skupienia w wielkich zakładach należałoby się bowiem spodziewać w fa

zie bezpośrednio poprzedzającej kształtowanie się kapitalizmu monopo

listycznego, a więc w końcu XIX i na początku XX w. 

Dla wyeliminowania ewentualnych wahań przypadkowych obliczono 
średni wskaźnik w trzech przedziałach czasowych: 1884-1886, 1899-

1902 i 1909-1911. W pierwszym okresie wynosi on ok. 0,60 i utrzymuje 
się na tym poziomie także w połowie lat dziewięćdziesiątych. Dla lat 

1899-1902 osiąga wartość 0,56, a więc przeciętnie poziom koncentracji 

spada nieznacznie. Jest to jednak stan osiągnięty już w latach dziewięć
dziesiątych (1895 - 0,61, 1897 - 0,54). Krótko przed wojną rola wielkich 
zakładów znowu wzrasta, a stopień koncentracji wynosi ok. 0,65. 

W czasie najpoważniejszego dla przemysłu Królestwa Polskiego kry

zysu lat 1899-1902 zmiany koncentracji produkcji są dość wyraźne, choć 
dotyczą w zasadzie tylko dwóch kolejnych lat 1901 i 1902. W latach 

1899-1900 sytuacja odznaczała się względną stabilnością i dopiero w ro
ku następnym stopień koncentracji spada do 0,48, natomiast pod koniec 
kryzysu, w 1902 r. znowu wzrasta do 0,68 19. 

Wydaje się jednak, że powyższy sposób badania, mimo iż powszech
nie stosowany, nie określa w sposób adekwatny natężenia zmian oraz po
ziomu koncentracji w górnictwie. 

Posługując się choćby ostatnimi stwierdzeniami, dotyczącymi końco

wej fazy kryzysu, wskazywano na spadek, a następnie nasilenie koncen
tracji w latach 1901-1902. Charakterystyczne jednak, że statystyki no
towały w 1901 r. 19 kopalń, a w roku następnym już 31, w tym 8 kopalń 
(pól górniczych ?) dzierżawionych od Towarzystwa Sosnowieckiego, któ

re nie reaktywowały, lecz rozpoczynały swą działalność. Wydobycie tych 
ostatnich nie przekraczało 30 tys. ton 20. Jednocześnie istniały w Zagłę
biu „stałe", ciągle działające kopalnie, których wydobycie odpowiadało 
poziomowi produkcji wielkofabrycznej. Dość równomiernie jednak roz-

is Zródła: jak w przyp. 13 oraz: ,,Przegląd Techniczny", 1879, t. IX; ,,Przegląd 

Górniczo-Hutniczy", 19·28, nr 10, s. 20. 
19 Obliczono według źródeł przyp. 18 oraz: Przemysł i handel Królestwa Pol

skiego, Warszawa 1912; Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim, 1910-1911. 

20 Por.: SSSGPR, 1901, 1902. 
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kładał się udział wydobycia kopalń wielkich i średnich, co oczyw1sc1e 
zmniejszało wielkość wskaźnika koncentracji. Tak więc zmniejszenie licz
by kopalń o zakłady drobne przed 1902 r. obniża pozornie poziom kon
centracji, mimo iż praktycznie pozostałe kopalnie były w zasadzie co 
najmniej średnimi. Z 19 kopalni w 1901 r. tylko 8 wydobywało mniej 
niż 100 tys. ton węgla rocznie. 

Rozbieżność powyższa wynika - jak się zdaje - z pewnej dwu
znaczności w interpretacji określenia „koncentracja". W ścisłym znacze
niu tego pojęcia, i ten sens oddaje obliczany wskaźnik, wysoki poziom 
koncentracji produkcji oznacza nieznaczną liczbę zakładów grupujących 
większość wydobycia i niewielkie wydobycie w pozostałych, licznych ko
palniach. Badanie zjawiska koncentracji może jednak wykazać, że poważ
na część zakładów zalicza się do wielkich pod względem rozmiarów wy
dobycia, natomiast niewielki udział ilościowy mają zakłady drobne. Z po
równanych na wykresie dwóch krańcowych sytuacji pobieżna nawet ana
liza wskazywałaby na silniejszą koncentrację w 1878 r. Tymczasem licz
ba kopalń osiągających najwyższe wydobycie od 201 do 500 tys. ton 
ograniczała się do jednej, pozostałe wydobywały poniżej 100 tys. ton 
węgla. W 1901 r. 2 kopalnie dawały wydobycie 501-1000 tys. ton i 6 po 
201-500 tys. ton. Istniało przy tym 11 kopalni mniejszych.

Koncentracjo wydobycia w 1576 i 1901 r. 
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Próby określenia stopnia skoncentrowania produkcji w wielkich ko
palniach dają bardziej wierny obraz zjawiska przy tradycyjnym bada
niu rozkładu poszczególnych grup kopalń i ich wydobycia. Z dokonanych 
obliczeń wynika wyraźna tendencja do wzrostu produkcji wielkich ko
palń. Dla podkreślenia tempa rozwoju koncentracji podano tylko śred
nie i krańcowe kopalnie, o najmniejszych i największych rozmiarach 
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wydobycia, stosując wygórowane kryterium zaliczania do zakładów wiel
kich, tj. ponad 500 tys. ton wydobycia rocznie. 

Okazuje się, że w 1870 r. całe wydobycie skupiało się w kopalniach 
o zdolności produkcyjnej nie przekraczającej 50 tys. ton węgla rocznie.
Trzy największe kopalnie dawały 45--48 tys. ton 21. W 1878 r. istniało
jeszcze 780/o kopalń o tej wielkości wydobycia. Ich udział w ogólnym
wydob.yciu stanowił już tylko 190/o. Odtąd liczba drobnych kopalń zmniej
sza się aż do początków XX w., ale jeszcze szybciej spada ich produkcja
zawierająca się w granicach kilku procent całości wydobycia.

Tab. 3. Wydobycie w największych i najmniejszych kopalniach węgla Zagłębia Dąbrowskiego 

(w % ogółu}22 

Powyżej 500 tys. t Powyżej 200 tys. t Do 50 tys. t 
Rok 

I wydobycie I wydobycie J wydobycie kopalnie kopalnie kopalnie 

1870 - - - - 100 100 
1878 - - 4 24 78 19 
1885 - - 8 37 58 10 

1890 5 23 20 53 40 4 
1895 11 38 37 

I 
82 37 l 

1899 J3 38 48 88 31 2 
1902 7 27 43 80 48 3 
1910 12 43 61 82 51 5 

1913 19 62 81 91 53 4 

Po kryzysie lat 1899-1902 liczba kopalń znacznie wzrosła, natomiast 
ich potencjał wytwórczy jest w dalszym ciągu znikomy. Najniższą liczbę 
kopalń tej grupy i ich wydobycia notowano w okresie wzmożonej walki 
konkurencyjnej i względnej stabilizacji górnictwa węglowego w latach 
dziewięćdziesiątych, bezpośrednio poprzedzających kryzys. Udział wy
dobycia kopalń drobnych stanowił 1-20/o globalnej wytwórczości węgla. 

Do końca lat osiemdziesiątych największe kopalnie Zagłębia osiąga
ły wydobycie 200-500 tys. ton. W latach 1884-1886 stanowiły one 70/o 
ogólnej liczby działających kopalń i 280/o produkcji węgla. W 1892 r. 
kopalnia „J erzy" Towarzystwa Sosnowieckiego jako pierwsza wydoby
wa już 700 tys. ton węgla, tj. 1/4 całej jego ilości. Do 1895 r. kopalnia ta 
jest jedynym reprezentantem tej wielkości zakładów. W tym czasie ko.
palnia „Hr. Renard'' osiąga produkcję 508,5 tys. ton, ale w latach na
stępnych zmniejsza wydobycie i dopiero w 1898 r. działają w Zagłębiu 
3 kopalnie (,,Niwka", ,,Mortimer", ,,Hr. Renard") o wydobyciu powyżej 
500 tys. ton 2a. 

21 „Gornyj żurnal", 1872, nr 9, s. 555.
22 Obliczono według tródeł wymienionych w przyp. 18. 
23 K. Sr ok o w s  k i, J. H of m a n, Przemysł węglowy w Królestwie Pol

skim (Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1910, nr 9, s. 298). 
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Przy przyjętym kryterium wielkości produkcji 500 tys. ton proces jej 
skupienia w wielkich zakładach rozpoczął się w początkach lat dziewięć
dziesiątych i nasilał się aż do końca stulecia. Po kryzysie udział ich spa
da z ok. 12'0/o liczby kopalń .i prawie 400/o wydobycia do 70/o i 270/o w la
tach 1902-1903. Nasilenie rozwoju wielkich kopalń zwiększa się w dru
giej połowie dziesięciolecia i w 1910 r. dają one 430/o produkcji, 
a w 1913 r. - 620/o. 

Zaawansowanie koncentracji wydobycia staje się bardziej wyraźne, 
jeśli weźmiemy pod uwagę także kopalnie o 200-500 tys. ton produkcji. 
Średnie wydobycie kopalń dąbrowskich - jak wskazywano - tylko spo
radycznie przekraczało 200 tys. ton. Można więc uznać i te kopalnie za 
zakłady duże. Przy tym założeniu już w latach 1895-1910 ponad 800/o 
wydobycia, a w 1913 r. 91°/o węgla pochodziło z kopalń o produkcji prze
kraczającej średni poziom. 

Zwraca uwagę dość znaczna liczba tych kopalń. W 1913 r. było ich 
81 °/o. Skala koncentracji wydobycia odpowiadała więc w tym czasie po
ziomowi, jaki charakteryzował górnictwo rejonu dąbrowskiego w okre
sie międzywojennym. W 1933 r. 450/0 kopalń posiadało zdolność produk
cyjną ponad 200 tys. ton rocznie i dawały one 88,20/o wydobycia. Kopalnie 
o produkcji wyższej niż 500 tys. ton stanowiły 10,40/o ogólnej liczby, a wy
dobycie 290/o produkcji tego rejonu 2,.

Badanie rozwoju wielkiej produkcji w oparciu o jednostkowe zakłady 

produkcyjne nie oddaje jednak w pełni istoty przeobrażeń struktury wiś!l
kościowej górnictwa. Dla właściwości rozwoju kapitalizmu równie cha
rakterystycznym procesem była koncentracja produkcji w wielkich przed
siębiorstwach, najczęściej nowoczesnych, typu spółek akcyjnych .. Były to 
z zasady wielooddziałowe przedsiębiorstwa górnicze, często także mieszane 
zakłady górniczo-hutnicze, do których należały np. Warszawskie Towa
rzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych czy Towarzystwo Kopalń i Za
kładów Hutniczych Sosnowieckich. 

Struktura organizacyjna i ekonomiczna tych zakładów nie zawiera 
jednak, tak jak na Górnym Śląsku, typowych powiązań koncentracji pio
nowej. Są to jednak przedsiębiorstwa typu kombinatów górniczo-hutni
czych stanowiące odrębne przedmioty własności. 

Koncentracja wydobycia węgla w wielkich przedsiębiorstwach górni
czych osiągnęła stosunkowo wcześnie wysoki stopień zaawansowania. Już 
pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. 840/o wydobycia dostarczały 
4 wielkie przedsiębiorstwa, w tym dwa działające jako spółki akcyjne. 
Stan ten utrzymywał się w ciągu następnego dziesięciolecia. Od lat dzie-

24 Statystyka przemysłu węglowego w państwie polskim za rok 1933, War
szawa 1933, s. 29. Podobnie w 1926 r. Por.: Sprawozdanie Komis;i Ankietowe;. 

Badania warunków i kosztów produ.kc;i oraz wymiany, t. V, Węgiel, Warszawa 
1928, s. 52. 
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więćdziesiątych proces koncentracji ulega dalszemu nasileniu. W 1895 r. 
5 największych towarzystw węglowych skupia ok. 920/o produkcji węgla. 
W 1913 r. udział ten wzrasta do 940/o, ale liczba przedsiębiorstw zali
czanych do głównych producentów węgla wynosi 9. 

Tab. 4. Koncentracja wydobycia w przedsiębiorstwach węglowych Zagłębia Dąbrowskiego (w % 

całej produkcji węgla)25 

Nazwa przedsiębiorstwa 

Towarzystwo Warszawslcie 

Towarzystwo Francusko-

-Włoskie

Towarzystwo Hrabia Renard 

Towarzystwo Sosnowieckie 

Razem 4 przedsiębiorstwa 

Towarzystwo Czeladź 

Towarzystwo Saturn/ 

Hohenlohe 

Towarzystwo Francusko-Ro· 

syjskie 

Towarzystwo Grodzieckie 

Towarzystwo Flora 

Razem 9 przedsiębiorstw 

1879 r. 1885 r. 1895 r. 1900 r. 1910 r. 1913 r. 

14,8 11,2 13,0 lJ,8 11,7 12,8 

27,4 18,9 9,0 11,5 9,8 9,5 

13,5 12,0 13,9 14,0 10,3 10,3 

29,2 35,5 42,1 35,0 21,3 21,4 

84,9 77,6 78,0 72,3 53,1 54,0 

3,8 4,5 6,4 9,0 9,0 

9,5 10,5 12,5 12,5 

2,1 4,5 4,0 

o 8,8 9,3 

5,0 5,7 

84,9 81,4 92,0 91,3 92,9 94,5 

Zestawienie tab. 4 potwierdza wcześniejsze uwagi o tendencjach roz
wojowych koncentracji produkcji w górnictwie Królestwa. Poziom jej 
był najwyższy - jak wynikałoby to z cz. I tabeli - w 1879 r., najniższy 
zaś v.; pocz�tkach XX Vv. Tę prawidłowość w. innym kontekście sugerował 

wskaźnik koncentracji. 
Spostrzeżenie to odnosi się jednak wyłącznie do grupy 4 największych 

przedsiębiorstw o produkcji przekraczającej 100/o udziału w ogólnym wy
dobyciu. Jeśli· natomiast badać będziemy wszystkie liczące się na rynku 
węglowym przedsiębiorstwa, to od lat dziewięćdziesiątych reprezentują 
one ponad 900/o całego wydobycia w Królestwie Polskim. Następuje więc 
w górnictwie swoiste „rozproszenie" wielkich przedsiębiorstw, czy ra
czej ich upowszechnienie. Dla ścisłości dodać trzeba, że najniższy, 2,1-
procentowy udział wydobycia Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego w po
czątkach jego działalności to 87 tys. ton węgla rocznie. We wszystkich 
pozostałych wypadkach produkcja jest wyższa niż 200 tys. ton rocznie. 

Rozwojowi wielkich zakładów i przedsiębiorstw górniczych towarzy
szył także wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z zastosowa
niem maszyn parowych w produkcji węgla. Szybkie tempo ich upow
szechnienia w górnictwie pozwala przypuszczać, że rozwój koncentracji 
w tym zakresie odpowiadał wzrostowi produkcji. 

25 ,,Przegląd Techniczny", 181!0, t. XII, s. 130-135; GPR, 1885; SSSGPR, 1895, 

1900, 1910; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, s. 52. 
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Tab. 5. Przeciętna moc-maszyn parowych na 1 kopalnię26

Zagłębie Dąbrowskie Górny Śląsk 

Lata liczba przeciętne wydobycie przeciętna moc maszyn przeciętna 

kopalń 
I I 

moc maszyn 
w tys. ton wskaźnik w KM wskaźnik w KM

1877-1879 27 35,9 100 125 100 
1884-1886 24 75,0 209 335 269 628 
1895-1897 20 183,7 511 962 769 1633· 
1899-1900 18 224,6 625 1203 963 1780 
1902-1903 31 147,7 411 903 722 2631 
1908-1910 32 143,8 400 1278 1224 5073 

Tempo koncentracji mierzone mocą zainstalowanych maszyn wyraź
nie wyprzedza wzrost produkcji. Przeciętne wydobycie wzrosło w oma
wianym okresie czterokrotnie, moc maszyn w kopalni aż 12 razy. Jed
nak w obu wypadkach rysują się dwa przedziały czasowe, w których 
istnieją odrębne prawidłowości ro,zwoju koncentracji. Granicę określa 
kryzys lat 1900-1902. Do kryzysu dynamika rozwoju tak produkcji, jak 
wyposażenia technicznego jest wyraźnie wyższa �ż w początkach XX w. 
Przyczyną są jednak nie tendencje do zwolnienia przyrostu produkcji 
i mechanizacji, lecz liczba działających zakładów. Średnia liczba kopalń 
malała od początków XX w. Odtąd następuje wzrost liczby czynnych ko
palń, jak wyjaśniono, prawie wyłącznie drobnych, tj. tych, których pod
stawą produkcji była siła rob�za, a nie energia parowa. Stąd wynika 
zauważona tendencfa do spadku średniej mocy maszyn przypadającej na 
kopalnię. 

Dla porównania podano rząd wielkości średniej mocy maszyn dzia
łających w kopalniach górnośląskich. W całym badanym okresie Zagłę
bie Dąbrowskie ustępowało znacznie górnictwu górnośląskiemu. Rów
nież inne były tu prawidłowości rozwojowe. Do 1900 r. tempo wzrostu 
średniej mocy maszyn w kopalni śląskiej było niższe niż w górnictwie 
Królestwa. Jednak stała od początków XX w. liczba kopalń i systema
tyczny w�rost wydobycia i mocy maszyn działających w kopalni powo
dują, że od 1900 r. następuje przyspieszenie koncentracji na Górnym 
śląsku, o wiele szybsze niż w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Zestawienie nie obejmuje działających w górnictwie maszyn elek
trycznych wchodzących w użycie z końcem XIX w. i początkiem XX w.·
1 w tym zakresie istnieją analogiczne proporcje. W górnictwie Sląska 
w 1904 r. działało 645 silników elektrycznych o mocy 26,6 tys. KM, 

2s „Przegląd Techniczny", 1898, nr 14; 1900, nr 21; Kamiennougolnaja pro
myszlennost w Carstwie Polskom (Trudy Sjesda ... , s. 7), oraz źródła wym. 

w przyp. 25. Dla Górnego Sląska: Pop k i  ew i c z, Ry s z k a, op. cit., s. 5; 
Ca sp a r  i, Współzawodnictwo ... , s. 81; t e  n że, Przemysł górniczy ... , s. 288; Po

p i ole k, Koncentracja ... , s. 205. 
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w 1906 r. ich moc wzrasta dwukrotnie, a w 1910 r. do 149,5 tys. KM 27-
W Królestwie statystykę silników elektrycznych zaczęto prowadzić 

od 1908 r., gdy ich liczba osiągnęła 174, a moc 13 735 KM 2s. W 1910 r. 
działało w górnictwie węgla 247 silników o mocy 21 944 KM, co było 
najwyższym udziałem w całym przemyśle Królestwa. W latach 1908-
1'910 przyrost mocy maszyn elektrycznych w górnictwie dąbrowskim wy
nosił więc 1600/o, gdy na Górnym śląsku 1660/o, przy czym na 1 kopal
nię przypadało średnio 665 KM w Zagłębiu i 2577 KM na Górnym Ślą
sku. 

Tempo koncentratji sił mechanicznych mierzone wskaźnikiem kon
centracji wskazuje na podobne właściwości. Dla 1884 r. wskaźnik przyj
muje wartość 0,59, w 1910 r. 0,64. Jednakże duża liczba kopalń o wyso
kim udziale maszyn powoduje, że nie oddaje on całej dynamiki rozwoju 
koncentracji. W 1884 r. górnictwo dąbrowskie dysponowało maszynami 
parowymi o mocy 6,8 tys. KM. W najlepiej wyposażonej kopalni siła 
maszyn wynosiła 930 KM29. Liczba takich kopalń wynosiła 6 i rozpo,rzą
dzały one 660/o łącznej mO(!y maszyn. Pod koniec lat osiemdziesiątych. 
wyposażenie kopalń ulega dalszemu zwiększeniu. Od 1886 r. istnieją już. 
kopalnie posiadające park maszynowy o mocy 1000 KM i więcej. W 1895 r. 
64:'0/o mocy maszyn działających w górnictwie znajduje się w 6 kopal
niach, w tym w jednej - ponad 1500 KM, i w 4 - powyżej 2000 KM30_ 

Tab. 6. Koncentracja mocy maszyn parowych w górnictwie31 

Kopalnie posiadające maszyny o mocy 
Liczba kopalń 

ponad 1000 KM ponad 2000 KM 

Rok % ogółem 

ogółem w tym bez zainstalo- % ogółem 

liczba liczba zainstaiowa-
maszyn wanej 

nej mocy mocy 
---

1882 27 1 - - - -

1884 26 5 - - - -

1890 20 1 4 55 - -

1895 19 2 5 73 4 64 

1899 18 2 9 91 5 67 

1902 31 7 8 85 6 74 

1910" 32 11 11 96 11 96 

a Łącznie z silnikami elektrycznymi. 

27 Ponadto działało ponad QOO maszyn wytwarza.jących prąd. Ich moc dorów-

nuje mocy silników. Por.: Ca sp ar i, Przemysł górniczy ... , s. 116. 
28 Tamże; P i e  t r z a k - P a w ł  o w s  ka, Królestwo Polskie ... , s. 26.
29 SSSGPR, 1895, s. 327-328. 

30 GPR, 1884; SSSGPR, 1895, 1899, 1902, 1910. 
01 Tamże; AGD, 675.
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Potwierdza się, według załączonej tabeli, tendencja do spadku kon
,centracji maszyn w początka'Ch XX w. Dopiero upowszechnienie energii 
elektrycznej zwiększa ponownie tempo koncentracji. Dla uzupełnienia do
,dać należy, że w 1910 r. istniały już kopalnie dysponujące łączną mocą 
maszyn ponad 5 tys. KM. Było takich kopalń 5. Z tego 3 kopalnie o mocy 
.maszyn rzędu 10 tys. KM s2_

Koncentracja maszyn w odrębnych, wielkich przedsiębiorstwach gór
.niczych osiągnęła także wysoki poziom zaawansowania już w początkach 
lat osiemdziesiątych. Cztery największe przedsiębiorstwa górnicze sku
piały w 1884 r. 760/o mocy maszyn pracujących w górnictwie węgla. 
Stan ten utrzymywał się do lat dziewięćdziesiątych. Od końca XIX w. 
powstają nowe, wielkie przedsiębiorstwa akcyjne i następuje dalszy roz
wój i upowszechnienie maszyn. Stąd udział wymienionych firm spada 
;utrzymując się na poziomie 690/o w 1902 r. i 630/o w 1910 r. 33 

Dokonany przegląd postępów koncentracji i centralizacji kapitałów, 
:produkcji i techniki w górnictwie pozwala porównać i ocenić podstawo
we tendencje rozwojowe i uwarunkowania koncentracji siły roboczej. 

Wykorzystując stosowaną już miarę średnich wielkości wydobycia, 
.zatrudnienia i mocy maszyn parowych przypadających na kopalnię węg
la, otrzymamy wstępne rozeznanie stanu i dynamiki skupienia potencjału 
wytwórczego w górnictwie Zagłębia. Wyniki tego porównania _uznać na
leży za zasługujące na uwagę, tym bardziej że w literaturze istnieją wy
raźne sugestie stwierdzające odmienne, niż wynikałoby to z poniższej 
analizy, proporcje koncentracji s,. 

Najwyższe tempo rozwoju charakteryzuje proces koncentracji sił me
-ehanicznych, a w dalszej kolejności wydobycia i w końcu zatrudnienia. 
Tendencje zmian wykazują więc ekonomiczną prawidłowość wyprze
dzania rozwoju zatrudnienia przez zmiany techniki wytwarzania i zdol
ności produkcyjne kopalń. Utrzymują się przy tym sfałe, w przybliżeniu, 
_proporcje tej przewagi w dynamice zmian. Dopiero w ostatnich przed 
I wojną światową latach następuje silne przyspieszenie koncentracji ma
szyn. Wzrost ich mocy w kopalniach wyprzedza tak dynamikę koncen
tracji zatrudnienia, jak i wydobycia. 

Wyraźnie wyodrębniają się ponadto dwa etapy rozwoju wydobycia, 
zatrudnienia i mechanizacji w przeciętnej kopalni węgla. Najwyższe tern
.PO koncentracji zatrudnienia i produkcji właściwe jest górnictwu w latach 

32 Tj. kopalnia „Czeladź" - 9207 KM, ,,Saturn" - 8819 KM, ,,Kazimierz" -

8952 KM. Por.: SSSGP R, 1910, s. 387-392. 

33 SSSGPR za odp. lata. 
34 Dotyczy to w szczególności szybszego tempa koncentracji zatrudnienia niż 

mechanizacji w kopalniach dąbrowskich. Por.: I. Pi e t r z a k  - P a  w ł  o w s k a, 
Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industrializacji na ziemiach pol

.skich do 1918 r. (Uprzemysłowienie ... , s. 87). 
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bezpośrednio poprzedzających wielki kryzys z przełomu XIX i XX w., 
tj. w latach dziewięćdziesiątych. W drugim, pokryzysowym etapie tem
po wzrostu koncentracji zatrudnienia i produkcji znacznie osłabło i do 
1910 r. nie przekracza poziomu przedkryzysowego. Bardziej równomier
ny i dynamiczny jest wzrost koncentracji maszyn. Mimo załamania w po
czątkach XX w. ostateczny efekt przewyższa trzykrotnie postępy kon
centracji zatrudnienia i wydobycia. 

Przyczynowe uzasadnienie wyraźnej dwue.tapowości zawiera się w wa
runkach konkurencji i opłacalności tworzenia nowych kopalń lub ich 
likwidacji. Ograniczenie liczby działających kopalń w latach dziewięć
dziesiątych i jej wzrost po kryzysie prowadziły do znacznych wahań 
przyjętego wskaźnika. Stąd też średnie zatrudnienie w kopalniach węgla 
Zagłębia Dąbrowskiego, wykazujące w latach 1899-1900 czterokrotny 
wzrost w stosunku do lat 1877-1879, pozostawało praktycznie na tym 
samym poziomie w okresie poprzedzającym I wojnę światową. W zesta
wieniu z postępami rozwoju produkcji i wyposażenia w maszyny parowe 
oznaczało to dość silną tendencję do wzrostu wydajności pracy w ko-

,Palniach.

Tab. 7. Dynamika koncentracji zatrudnienia, produkcji i energii parowej w górnictwie Zagłębia Dąbrow

skiego35 

Średnia zatrud- Wskaźnik śred- Wskaźnik śred- Wskaźnik śred-

Lata nienia na 1 niego zatrudnie- niego wydobycia niej mocy ma-

kopalnię nia 1877/79 = 1877/79 = 100 szyn 
= 100 1877/79 =100 

1873-1874 222 110 67 83 
1877-1879 202 100 100 100 
1884-1886 326 161 236 269 
1895-1897 731 362 576 769 
1899-1900 813 402 697 962 -

1902-1903 573 284 453 722 
1908-1910 735 363 540 1224 

Możliwości pełnej analizy porównawczej, zwłaszcza z innymi gałęzia
mi przemysłu, są poważnie ograniczone, a ponadto nie za�sze celowe ze 
względu na zróżnicowanie kryter:iów oceny 'Struktury wielkościowej 
w poszczególnych gałęziach przemysłu. Wymogi optymalnej wielkości 
zakładów są zawsze zależne od właściwości i typu produkcji. Poważną 
przeszkodą jest jakość materiałów źródłowych. Jednakże nawet orienta
cyjne dane wskazują, że górnictwo było jedną z najbardziej pod wzglę
dem koncentracji zatrudnienia i produkcji zaawansowaną gałęzią prze
mysłu. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż przeciętny pod względem za
trudnienia zakład przemysłowy jeszcze w 1910 r. nie osiągnął stanu 

35 Opracowano według źródeł wymienionych w przyp. 13 i 26. 
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zatrudnienia właściwego kopalniom węgla w latach siedemdziesiątych 
XIX w. Nawet włókiennictwo., gałąź o stosunkowo wysokim stopniu kon
centracji zatrudnienia, ustępowało górnictwu węgla. W latach 1879-1893 
średnia liczba robotników w zakładzie włókienniczym wahała się od 106 
do 164, a w 1913 r. wynosiła 316,4 robotnika ss. 

W dziale produkcji górniczo-hutniczej zaawansowanie koncentracji, 
wobec zbliżonej już struktury produkcji, było bardziej zbieżne z tenden
cjami właściwymi górnictwu węgla. W obu wypadkach występuje wy
soki poziom i dynamika zmian koncentracji zatrudnienia. Także i w tym 
wypadku górnictwo węgla wysuwa się na plan pierwszy. 

W przemyśle hutniczym średnia liczba zatrudnionych w zakładzie 
wynosiła w 1882 r. - 253, w 1893 r. - 377, w 1899 r. - 571, co świad
czy o niższej niż w górnictwie węgla dynamice rozwoju koncentracji s1.
W przemyśle metalowym przeciętne zatrudnienie w 1 zakładzie osiągało 
wielkość zaledwie 84 robotników w 1884 r. i 106 robotników w 1901 r. 3s 

Wszelkie więc porównania uzasadniają ostateczną konkluzję, że prze
ciętny stan zatrudnienia w kopalniach węgla kwalifikował górnictwo do 
gałęzi o najwyższym w przemyśle Królestwa zaawansowaniu i dynamice 
koncentracji zatrudnienia. 

Tab. 8. Sredoie zatrudnienie w kopalniach węgla Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego $Jąska39 

Zagłębie Dąbrowskie Górny Śląsk 

Rok średnie wskaźnik 
średnie 

wskaźnik 
zatrudnienie 1874 = 100 zatrudnienie 1874 = 100 

na 1 kopalnię na 1 kopalnię 

1874 195 100 270 100 
1884 � 291 149 482 178 
1890 480 246 888 329 
1895 686 352 984 364 
1899 761 390 1070 396 
1902 575 295 1271 470 
1910 735 377 2034 753 

Górnictwo Górnego Śląska w całym badanym okresie przewyższało 
Zagłębie Dąbrowskie zaawansowaniem koncentracji zatrudnienia. W po
czątkach XX w. k<>palnie śląskie zatrudniały przeciętnie dwukrotnie 
większą liczbę robotników niż w Zagłębiu Dąbrowskim. Dynamika roz
woju była przy tym również wyższa, po.wodująca ponad siedmiokrotny 

:io G. Miss a l  o w a i in., Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim 

(Upr zemysłowienie ... , s. 268). 

37 P u s t u ł a, op. cit., s. 133. 

38 Tamże. 
39 Obl iczono według źróde ł wymieniony ch w przyp. 13; dla Górnego Sląska: 

K. Pop i o ł e k, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX

wieku, Katowice-Kraków 1965, s. 205.
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wzrost średniego zatrudnienia w latach 1874-1913, gdy w górnictwie 
Królestwa najwyższy wskaźnik wzrostu wynosił 3770/o dla 1910 r. i 4130/o 
dla 1913 r. 

W obu zagłębiach dynamika średniego zatrudnienia w kopalni nie do
równywała rozwojowi przeciętnego wydobycia i techniki. Najwyższe tem
po wzrnstu osiągało wyposażenie w maszyny parowe. W latach 1884-
1910 osiągnięty przyrost wynosił w Zagłębiu 4890/o, na Górnym Śląsku 
9540/0. Dla zatrudnienia odpowiednie liczby wynoszą 252°/o i 4210/o. 

Zbliżony, choć w niektórych aspektach także odmienny trend rozwo
ju koncentracji daje statystyczne badanie tego procesu za pomocą stoso
wanej już miary koncentracji 40. 

Tab. 9. Wskaźnik koncentracji zatrudnienia w górnichvie 

Rok Wskaźnik Rok Wskaźnik 

1882 0,55 1899 0,43 

1884 0,57 1900 0,44 

1886 0,41 1901 0,44 

1888 0,50 1902 0,59 

1890 0,47 1910 0,59 

1895 0,51 

Przeciętna wartość wskaźnika w latach 1884-1886 wynosiła 0,50, 
utrzymując się na tym poziomie do połowy lat dziewięćdziesiątych. Po
dobnie jak w wypadku koncentracji wydobycia w okresie nasilenia walki 
konkurencyjnej w ostatnich latach XIX w., a następnie w czasie kryzy

sowego załamania koniunktury wartość wskaźnika spada. Dopiero pod 
koniec kryzysu w 1902 r. następuje zmiana sytuacji. Stopień koncentra
cji wyrażony wskaźnikiem wzrasta do 0,59. Jest to poziom niewiele ustę
pujący stanowi z 1884 r., co oznaczałoby brak postępów koncentracji za
trudnienia. 

Jednocześnie zaawansowanie koncentracji zatrudnienia, które w inter
pretacji statystycznej ocenić można jako średnie, było systematycznie 
w całym okresie niższe niż koncentracja wydobycia. W obu wypadkach 
analogiczny jest kierunek i natężenie zmian wskaźnika koncentracji. 

Brak ciągłości danych statystycznych utrudnia poważnie dokładną 
ocenę adekwatności stosowanego wskaźnika. Bez większego błędu stwier
dzić jednak można, że nie oddaje on wiernie poziomu koncentracji. Po
dobnie jak w wypadku badania koncentracji wydobycia stosowana miara 
charakteryzuje stopień rozproszenia udziału zatrudnienia zakładów drob
nych i skupienia udziału kopalń największych. W Zagłębiu Dąbrowskim 
zakłady górnicze w przeważającei mierze zaliczały się do wielkoprzemy-

•o Tj. krzywej Lorenza i odpowiadającego jej współczynnika koncentracji. Por.

�zy�l� � 
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słowych 41• Udział zatrudnienia poszczególnych kategorii tych zakładów 
był względnie równomierny, zatem formalny miernik koncentracji daje 
częściowe tylko informacje o stopniu rozproszenia. 

Potwierdzeniem po.wyższych spostrzeżeń okaz,uje się porównanie 
wskaźnika koncentracji w górnictwie węgla i innych działach produkcji 
przemysłowej. W przemyśle Królestwa Polskiego objętym nadzorem in
spekcji fabrycznej stopień koncentracji wyrażał się w 1906 r. liczbą 0,69, 
w 1910 r. - 0,71 42

• Przemysł guberni lubelskiej, gdzie koncentracja była 
najsłabsza, charakteryzuje wskaźnik 0,57 w 1886 r., tj. podobny jak 
w górnictwie. Natomiast w dziale produkcji górniczo-hutniczej koncen
tracja zatrudnienia osiąga wskaźnik 0,72 w 1886 r. i 0,76 w 1900 r. 43 

Górnictwo należałoby zatem uznać za gałąź produkcji o stosunkowo 
niskim poziomie koncentracji. Analiza udziału zatrudnienia poszczegól
nych grup przedsiębiorstw górnictwa węglowego i przemysłu górniczo
-hutniczego upoważnia jednak do wniosków przeciwnych 44. 

Tab. 10. Koncentracja zatrudnienia w przemyśle górniczo-hutnirzym i górnictwie węgla w Królestwie 

Polskim w 1886 i 1900 r. (w % ogólnej ilości przedsiębiorstw i zatrudnienia)45 

Górnictwo węgla Górnictwo i hutnictwo 

Przedsiębiorstwa 
1886 r. I 1900 r. 1886 r. 1900 r. � 

zatrudniające przed- przed- przed- przed-

siębior- zatrud- siębior- zatrud- siębior- zatrud- siębior- zatrud-

I stwa nienie stwa nienie stwa nienie stwa nienie 

do 50 robotników 8 
I

o - - 46 4 50 1,5 
51-100 robotników 8 2 8 1 11 3 16 3 
101-200 robotników - - - - 9 5 4 1,5 
201-500 robotników 50 26 33 10 19 27 10 9 
501-1000 robotników 8 12 17 9 11 32 6 10 
powyżej 1000 robot-

ników 26 60 42 80 4 29 14 75 ' 

41 Określenie powyższe ostaje się nawet warunkcm Górnego Śląska, gdzie za
kłady liczące powyżej 100 robotników traktowano jako drobne. Przyjęty przez 
I. Pietrzak-Pawłowską schemat pięciu grup wielkości zakładów klasyfikuje je
w warunkach Królestwa następująco: małe - do 50 robotników, średnie - 51-100,
duże - 101-500, wielkie - 500-1000 i największe - powyżej 1000 robotników.
P i e t r z a k  - P a  w ł  o w s k a, Przewrót przemysłowy ... , s. 86.

42 Statystyka inspekcji fabrycznej nie obejmowała zakładów drobnych, a także 
przemysłu górniczo-hutniczego, co miało wpływ na wartość wskaźnika koncentracji. 

43 K a  c z y ń s k a, Dzieje robotników przemysłowych ... , s. 115. 
44 Zestawienie dotyczy przedsiębiorstw, a nie zakładów. Wskaźnik koncentracji 

jest dla tych ostatnich niemal całkowicie zbieżny i wynosi w 1884 r. - 0,53, 
w 1899 r. - 0,53, w 1902 r. - 0,61, w 1910 r. - 0,60. 

45 Według: SSSGPR, 1886, 1900, oraz E. Ka c z yńs k a, Siła robocza w prze

myśle ciężkim Królestwa Polskiego 1870-1900 (Polska klasa robotnicza. Studia 
historyczne, t. I, Warszawa 1970, s. 110). 
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Skupienie zatrudnienia w wielkich przedsiębiorstwach zatrudniają
cych powyżej 500 robotników było w górnictwie węgla wyższe niż w ca
łym przemyśle górniczo-hutniczym. Górnictwo węgla w latach 1886' 
i 1900 grupowało w tych zakładach 72 i 89°/o robotników, przemysł gór
niczo-hutniczy odpowiednio 61 i 850/o. Należy sądzić, że dział górniczo
-hutniczy liczony bez górnictwa węgla miał jeszcze niższy udział zakła
dów dużych. I tak np. hutnictwo w 1882 r. w zakładach liczących po
wyżej 500 robotników skupiało 51,10/o hutników. Udział tych zakładów 
stanowił 14,70/o ogólnej liczby działających w hutnictwie. W 1899 r. no
tuje się poważny wzrost udziału zatrudnienia największych zakładów 
hutniczych (76,20/o), jednak w dalszym ciągu nie osiągał on poziomu re
prezentowanego przez górnictwo węgla 46. Rozwój wielkich pod względem 
zatrudnienia zakładów był więc w górnictwie węgla co najmniej równy 
jak w przemyśle ciężkim, który obok przemysłu włókienniczego przodo
wał w zakresie koncentracji zatrudnienia. 

W dziale produkcji górniczo-hutniczej stosunkowo dużą rolę odgry
wały, tak jak w górnictwie węgla, zakłady· średnie, liczące 200-500 ro
botników. Ich rozwój charakteryzuje zbieżna w obu wypadkach tenden
cja do spadku znaczenia tej grupy zakładów w miarę postępów koncen
tracji. Z 26'0/o udziału w górnictwie węgla i 27°/o w całym górnictwie 
w 1886 r. wskaźnik ten zmniejsza się do 9-100/o w 1900 r., 

· Zróżnicowane w obu działach produkcji są tendencje rozwojowe
w grupie przedsiębiorstw drobnych, liczących do 50 robotników. O ile
w górnictwie węgla ta grupa zakładów miała znikome znaczenie, to prze
mysł górniczo-hutniczy przynajmniej ilościowo wykazywał w tym za-' 
kresie przewagę. Liczba zakładów drobnych sięgała 500/o całej ilości 
działających w górnictwie i hutnictwie. Udział ich zatrudnienia był jed
nak niewielki (4 i 1,50/o). W górnictwie węgla tendencje rozwoju liczby 
i potencjału zakładów drobnych były zmienne, trudno więc je oceniać
na podstawie fragmentarycznego stanu z lat 1886 i 1900. Jednakże w la
tach, w których działały drobne kopalnie, ich udział nie mógł zmienić. 
obrazu koncentracji w tej- gałęzi. 

O zaawansowaniu koncentracji zatrudnienia w górnictwie świadczy 
też jednostkowy wprawdzie, bo dotyczący ostatnich lat Królestwa Pol
skiego, lecz wymowny przykład. Mianowicie z 58 zakładów prz_emysło
wych zatrudniających powyżej 1000 robotników 10, tj. 17°/o, działało 
w górnictwie węgla. Podobna była sytuacja w grupie zakładów liczących 
ponad 200 robotników, których było 365. W górnictwie węgla w ostat
nich przed I wojną światową latach funkcjonowało ok. 20 takich ko
palń 47• 

46 Dane według: P us tu ł a, op. cit., s. 135. 
47 Według: źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach. polskich., t. III, 

Warszawa 1968, s. 14. 

a - Sobótka 1976, z. 3 
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:rvlimo zbliżonych wartości wskaźnika koncentracji zasadnicze zmiany 
struktury wielkościowej zakładów widoczne są nawet bez odwoływania 
się do porównań międzygałęziowych. Z 26 działających w 1884 r. ko
palń w 6, o zatrudnieniu powyżej 500 robotników, skupiało się 600/o 
ogółu zatrudnionych. Nie istniały jeszcze kopalnie o załogach większych 
niż 1500 robotników. W 1910 r. działały w Zagłębiu Dąbrowskim 33 ko
palnie węgla. Z tej liczby 13 zaliczyć można do zakładów wielkich, któ
rych zatrudnienie przekraczało 500 osób. Ich udział w zatrudnieniu wy
nosił już 880/o. W tym 3 kopalnie miały załogi liczące powyżej 2000 osób. 
Poziom i dynamika koncentracji zatrudnienia były więc o wiele wyższe, 
niż wynikałoby to z interpretacji wskaźnika o wartości 0,57 w 1884 r. 
i 0,59 w 1910 r. 

"Tab. 11. Zatrudnienie w najmniejszych i największych kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego (w % 

zatrudnionych w górnictwie )48

Rok I
Do 50 

I 
Powyżej 500 

I 
Powyżej 1000 

zatrudnionych zatrudnionych zatrudnionych 

1882 3 44 

18116 59 14 

1890 1 67 51 

1895 1 89 69 

1899 o 85 69 

1902 84 67 

1910 88 78 

Jak wynika z danych tab. 11, postępujący wzrost znaczenia zakładów 
wielkich w latach dziewięćdziesiątych został już ugruntowany. W ko
palniach liczących powyżej 500 zatrudnionych skupiało się ponad 800/o 
robotników górnictwa. Ten typ zakładów miał również znaczny udział 
pod względem ilościowym. W 1895 r. kopalnie te stanowiły 530/o, 
a w 1910 r. - 39'0/o. Natomiast liczba (i udział ilościowy) kopalni o naj
mniejszym zatrudnieniu była dość zmienna i wynosiła 310/o w 1884 r. 
i 220/o w 1902 r. W latach dziewięćdziesiątych liczba ich nie przekraczała 
kilku procent całego stanu działających kopalń. Także w początkach 
XX w. udział ich był niewielki - 9°/o w 1910 r. 

Twierdzenie o przewadze i ugruntowaniu znaczenia wielkich zakła
dów uzasadnia następujące porównanie. W latach międzywojennych udział 
największych kopalń (ponad 1000 robotników) nieznacznie tylko przekra
czał stan, jak.i reprezentowało górnictwo przed 1913 r. W 1928 r. kopal
nie te stanowiły 360/o liczby i 800/o zatrudnienia w górnictwie. W 1933 r. 
odpowiednio: 34 i 730/o. Kopalnie te działały już przed 1913 r. i z nielicz
nymi wyjątkami posiadały wówczas załogi mniejsze niż w okresie mię-

4s Według: AGD, 675; SSSGPR, 1886, 1890, 1895, 1899, 1902, 1910.
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dzywojennym. Były to więc zakłady o ukształtowanych jeszcze za cza
sów Królestwa kapitalistycznych stosunkach produkcji 49. 

Właściwością procesu przemian strukturalnych w górnictwie były to
warzyszące rozwojowi koncentracji potencjału produkcyjnego szerokie 
przeobrażenia struktury własnościowej, a zatem i organizacyjnej. Rezul
tat ostateczny sprowadzał się do doskonalenia kapitalistycznych stosun
ków produkcji. Zasadniczym objawem tej ewolucji był rozwój nowego 
typu własności kapitalistycznej - spółek akcyjnych. W przedsiębior
stwach tych postępy koncentracji były znacznie szybsze niż w tradycyj
nych firmach i reprezentowały tempo przeobrażeń ustroju gospodarcze
go. W górnictwie dąbrowskim ten rodzaj przedsiębiorstw stosunkowo 
wcześnie decydował o rozwoju produkcji i zatrudnienia. W okresie na
stępującym bezpośrednio po dezetatyzacji działały zresztą w górnictwie, 
obok tworzonych spółek akcyjnych, także przedsiębiorstwa org�nizowane 
w formie gwarectw górniczych, mających atrybuty nowoczesnych zakła
dów kapitalistycznych 50_ Procesy koncentracji zatrudnienia były w nich 
wyjątkowo silne i dynamiczne. 

Już w końcu lat siedemdziesiątych dwie istniejące spółki akcyjne: To
warzystwo Warszawskie i Towarzystwo Francusko-Włoskie oraz Gwa
rectwo Hr. Renard i Gwarectwo von Kramsty grupowały 75-85°/o wydo
bycia i ok. 700/o zatrudnienia w górnictwie. Tę przewagę potencjału pro
dukcyjnego utrzymywały wymienione przedsiębiorstwa aż do 1913 r. 
Gwarectwo von Kramsty zatrudniało w 1878 r. ponad 1000 robotników, 
w latach osiemdziesiątych ponad 2000. Wraz z przekształceniem go 
w 1890 r. w spółkę akcyjną zatrudnienie w jego kopalniach wzrosło osią
gając ponad 4 tys. osób, a w 1910 r. liczba robotników wynosiła 5 300 51. 

Przedsiębiorstwo to skupiało stale około 1/3 liczby zatrudnionych w gór
nistwie węgla. 

Drugim co do wielkości przedsiębiorstwem górniczym było Gwarec
two Hrabia Renard. Według danych, które podaje A. Brożek, w latach 
1873-1875 'także i tu pracowało z górą 300/o robotników górnictwa. Licz
by te wydają się jednak zbyt wysokie. Zatrudnienie tego przedsiębior
stwa stano·wiło 14,30/o (1875-1877) ogółu robotników górniczych i utrzy
mywało się na poziomie 13-160/o do początków XX w. Liczba zatrud
nionych wynosi jednak stale ponad 1,5-2 tys. osób 52. Nieco mniejsze 
ilości robotników zatrudniały: Towarzystwo Warszawskie - 700 robot
ników w końcu lat siedemdziesiątych i 3500 w 1910 r., Towarzystwo 

49 Statystyka przemysŁu węgiowego w państwie poiskim za 1928 rok, s. 93-94;

tamże za 1933 rok, s. 117-118. 

50 Dotyczy to Gwarectwa Hr. Renard i Gwarectwa von Kramsty. 
51 A. Br oż e k, Z problematyki kapitału górnośląskiego w górnictwie Zagłębia 

Dąbrowskiego (Zeszyty Naukowe WSE Katowice, 1958, nr 4, s. 164). Dane według 

,,Przeglądu Technicznego" oraz SSSGPR za odp. lata. 
s2 AGD, 534, 2401, oraz SSSGPR, 1910, s. 387-392.

3 - Sobótka 1976, z. 3 
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Francusko-Włoskie 1357 robotników w 1878 r. i 2606 w 1910 r. Od 
początków XX w. także nowo powstałe Towarzystwo Saturn zwiększa 
zatrudnienie do 2145 osób ss.

Tab. 12. Zatrudnienie w największych przedsiębiorstwach górniczych (w % zatrudnionych w gór-
nictwle)54

Przedsiębiorstwo 11874-18791 1885 r. 1895 r. 1900 r. 1910 r. 

Towarzystwo Sosnowieckie 15,5 28,5 31,4 30,8 21,7 
Towarzystwo Hrabia Renard 13,5 16,1 16,2 11,9 10,3 
Towarzystwo Warszawskie 9,5 9,6 13,6 12,2 14,4 
Towarzystwo Francusko-

-Włoskie 27,08 19,3 l 5,1 ll,4 10,7 
Razem 4 największe przedsię-

biorstwa 65,5 73,5 76,2 66,3 57,1 
Towarzystwo Czeladź 3,1 3,9 5,2 9,4 
Towarzystwo Francusko- 2,6 3,6 

-Rosyjskie
Towarzystwo Saturn 

/Hohenlohe 10,0 8,8 
Towarzystwo Grodzieckie 5,0 
Towarzystwo Flora 7,0 
Razem 9 przedsiębiorstw 65,5 76,6 80,2 84,1 90,9 

a Tylko w latach 1876-1879. 

Tendencje do zmian koncentracji zatrudnienia w największych przed
siębiorstwach opartych na nowoczesnych formach kapitału są wyraźne, 
choć dwukierunkowe. Przy utrzymującej się dominacji czterech naj
większych firm węglowych zaznacza się spadek udziału ich zatrudnienia 
do końca lat dziewięćdziesiątych. Jeśli w 1885 r. zatrudniały one 73,5°/o 
robotników górnictwa, to w 1910 r. udział ten spada do 57,10/o. Spadek 
ten dotyczy wszystkich, z wyjątkiem Towarzystwa Warszawskiego, przed
siębiorstw. Jednocześnie widoczny jest stały wzrost udziału zatrudnienia 
wszystkich przedsiębiorstw działających od 1900 r. w formie spółek ak
cyjnych. W 1910 r. ten typ kapitału grupuje ponad 900/o ogólnej liczby 
zatrudnionych w górnictwie, gdy w 1885 r. 76,60/o. Dla uzupełnienia do
dać należy, że liczba odrębnych podmiotów własności w górnictwie węg
lowym Zagłębia wynosiła: w 18ą5 r. - 13, w 1900 r. - 14, w 1902 r. -
21, a w 1910 r. - 22 ss. Rosła także liczba przedsiębiorstw drobnych, co 
tym bardziej potwierdza wzrost koncentracji. 

Można więc uznać, że z początkiem XX w. niemal całe zatrudnienie 
w górnictwie węgla skupiało się w wielkich i największych przedsiębior-

53 Tamże. 
$4 AGD, 882, 2401; GPR, 1885; SSSGPR, 1895, 1900, 1910. 

55 W tym niektóre będące przedmiotem dzierżawy, liczone jako odrębny tytuł 
własności. Por.: SSSGPR, 1910, s. 387--.392. 
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stwach i niewielki tylko odsetek rozproszony był w drobnych zakładach 
o niż.szej formie organizacji kapitału.

Proces kształtowania się wielkich przedsiębiorstw rozpoczął się dość
wcześnie, bo już w połowie lat osiemdziesiątych. Wysoki poziom opła
calności produkcji oraz koncentracja i' centralizacja kapitałów stanowiły 
bodziec do dalszego wzrostu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw. 
Stan ten utrwalała także niska cena sily roboczej. Na przełomie XIX 
i XX w. zaawansowanie koncentracji zatrudnienia osiągnęło swój naj
wyższy poziom. Przy silnie zaostrzonej konkurencji wielkie przedsię
biorstwa i zakłady skupiały ok. 900/o zatrudnienia. W początkach XX w. 
udział ten nieco się zmniejszył, lecz w dalszym ciągu zapewniał on do
minującą pozycję tak pod względem zatrudnienia, jak i wydobycia. 

KONZENTRATION UND ZENTRALISIERUNG DES OKONOMISCHEN 

POTENTIALS IM KOHLENBERGBA U DES KOHLENREVIERS 

VON DĄBROWA GÓRNICZA (1869-1913) 

Der Aufsatz bęfasst sich mit den Eigenschaften und Eigenttimlichkeiten der 
grundsiitzlichen Strukturveriiinderungen im Kohlenbergbau des Dąbrowa Górnicza
Reviers in der Zeit der kapitalistischen lndustrialisierung. Am typischsten und 

folgenreichsten waren hier die Prozesse der Zentralisierung und Konzentration 

der Kapitale, der Beschaftigung und der Produktion. 
Im Kohlenbergbau von Dąbrowa Górnicza ist die Genese dieser Prozesse in 

der technischen Revolution und in den Veriinderungen in der Politik gegeniiber 

der Industrie aus den 70er Jahren des 19.Jh. zu suchen. Unter den Bedingungen 
der Belebung kam es zum deutlichen Anstieg der Rentabilitat der Produktion und 

zur intensiven Akkumulation der Kapitale. Zugleich er.f-Olgte eine Evolution der 

Eigentumsverhaltnisse in der Richtung der Form des Aktieneigentums. 
Auf diesem Wege kommt es zur Konzentration betriichtlicher Kapitalbestiinde 

in einigen Unternehmen, die gegen Ende des 19.Jh. im Prinzip die gesamte Kohlen

produktion beherrscht haben. Eine Analyse der Entwicklungstendenzen zeigt .da
riiber hinaus, dass die Konzentration der Produktion bereits zu Beginn der 80er 

Jahre deutlich vorangeschritten war. Sie verlief aber langsamer ais die Kon

zentration der Technik im Bergbauwesen. Der Prozess der Konzentration der 
Beschaftigung fiihrte, trotz erheblicher struktureller Schwankungen, zur Heraus

bildung der 'Vorherrschaft kapitalistischer Produktionsverhaltnisse im Bergbauwesen 

urn die Wende der 80er und 90er Jahre. Die Einschiitzung der Entwicklungsinter

dependenz dieser Prozesse erlaubt die Schlussfolgerung, dass gerade in dieser 

Zeit die Voraussetzungen fiir die Monopolisierung der Produktion im Kohlenberg

bau von Dąbrowa Górnicza herangereift sind. 




