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USTAWA 

z dnia 19 kwietnia 1950 r. 

o narodowym planie gospodarczym na rok 1950. 

w s tęp. 

\V wyniku przedterminowego wykonania 3-letniego 
Planu Odbudowy Gospodarczej oraz wykonania z nadwyż
ką Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1949 okres 
odbudowy gospodarczej został w zasadzie zakończony. 
Produkcja p:rzemysłuwielkiego i średniego osiągnęła 

w r. 19!9 na 1 mieszkańca Polski w porównaniu ze 
stanem przedwojennym 246°/0, produkcja rolna -1220/0, 
dochód narodowy- ok. 175%. Rok 1950 jest pierwszym 
rokiem okresu rozbudowy gospodarczej, okresu, w któ
rym zostaną zbudowane podstawy socjalizmu. 

D z' i a ł L 

Przemysł. 

Art. 1. Wartość produkcji przemysłu s'J.cjallśtycz
nego w cenach niezmien!1ych wyniesie 20,5 mld. zł, tj. 
wzrośnie o 22°/0 w porównaniu z r. 1949, w tym war
tość produkcji państwowego przemysłu wielkiego i śred
niego wzrośnie o 17,70/0, a wartość produkcji socjali
stycznego przemysłu drobnego - o 63,70/0. 

Art. 2. Wartość produkcji przemysłowej przedsię
biorstw, podległych poszczegolOym ministerstwom. 
wzrośnie jak następuje: 

Ministerstwo Górnictwa o '4'Wo 
" 

Przemysłu Ciężkiego o 18,3% 

" 
Przemysłu Lekkiego o 18,9% 

" 
Przemysłu Rolnego i Spożyw-

czego o 14,8/)/0 

" 
Handlu Wewnętrznego o 35,60/0 

" 
Żeglugi "!: o 30,3°/0. 

Art. 3. Wzrost produkcji ważniejszych artykułów 
w przemyśle socjalistycznym wyniesie: 

energia elektryczna 
węgiel kamienny 
koks 
rudy ' żelazne surowe 
surówka 
stal surowa 
wyroby walcowane 
cynk 
parowozy normalnotorowe 
wagony towarowe 
samochody ciężarowe 

traktory 
maszyny i urządzenia dla przemysłu górniczego 

(liczone według wai'tości) 

maszyny rolnicze (liczone według wartości) 
obrabiarki do mr.:tali (liczone według wartości) 
budowa okrętów 

8,4% 
3,2010 
0,5% 
5,9% 

10,7% 
9,0010 

13,9010 
4,4% 

22,8010 
4,8010 

165,3% 
43,30(0 

18,8% 
3,5% 

30,4% 
86,02/0 
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;maszyny . wiruj ące 
.pdbiorn.iki ra,diowe 
;cerhent portlandzki i hutniczy 
cegła pełna i dziuravvka 
kwas siarkowy 
s oda kalcynowana 
soda kaustyczna 
nawozy azotowe N:.! 
nawozy fosforowe P:.0 5 
itkaniny bawełniane 
'tkaniny wełniane 
tkaniny lniane 
tkaniny jedwabne 
włókno cięte 
wyroby dziane 
(}buwie skórzane mechani:czne 
papier 
ltektura 
meble gięte 
m eble stolarskie 
cukier 

' . 

margaryna i inne tłuszcze jadalne utwardzone 
k onserwy mięsne 
mydło do prania 

~ papierosy 

50,7% 
69,4% 

6,1% 
36,3°/0' 
21,2% 
18,2% 

9,9% 
2,0°/0' 

26,2% 
6,7% 
8,6% 

17,5% 

24,3% 
5,4% 

24,5010 
26 ,7% 

5,90 /() 

10,19/ 0 

20,1 % 

31,6% 
10,9% 
22.8° 'o 
32,2% 
26,2% 
8,1 %. 

Art. 4. Uspołecznione rybołówstwo morskie zwięk
I5zypołowy ryb do 36,5 tys. ton, tj. o 46,70/0 w porów
naniu z r. 1949. 

Art. 5. Podjęta będzie produkcja artykułów do
t ychczas w kraju nie wytwarzanych. W szczególności 

produkowane będą: rudy m iedzi, koncentraty miedzi, 
żelazonikiel, sprężarki amoniakalne o wydajncści 

100.000 Kcal/godz., kotły stalowe do centralnego ogrze
wania, nowe typy obrabiarek (wiertarka wielowrze
cionowa typ KWK, trak szybkobieżny typ T .G.P. 2 
i inne), nOwe typy maszyn rolniczych (brony talerzowe, 
znaczniki, dołowniki i inne), elektryczne dmuchawy 
lutnj owe, nowe typy gaśnic, prostowniki rtęciowe nisko
napIęciowe, lampy kwarcowe, reflektory morskie, apa
ratura do lamp jarzeni{)wych, nadajniki krótkofalowe, 
aldehyd octowy, rezorcyna, płyty izolacyjne z paździe
rzy, lekkie betony "Ylong", elementy prefabrykowane 
Z betonów strun()wych, kołii pełnogumowe. 

Art. 6. Zostaną uruchomione no:we ważniejsze obiekty 
przemysłowe i urządzenia w zakładach istniejących: 

turbo·zespoły o łącznej mocy 240 MW, gazociągi Lubie
nia - Warszawa, trzy piece m artenowskie, dwie wal
cownie, zakłady m iedzi i niklu, fabry~a łożysk kulko
:wych (I etap), 'fabryka kwasu siarkowego, fabryka wy
.robów z mas plastyczńych, cementownia, cztery większe 
!betoniarnie, pięć pieców do wypalania porcelany tech
n icznej, fabryka doświadczalna betonów strunowych, 
~rzędza:lnia, fabryka włókien syn tetycznych (I etap), 
·fabryka celulozy, cztery roszarnie, zakłady graficzne, 
"Dom Słowa Polskiego w Warszawie" (I etap), fabryka 

·.mączki r ybnej .,we Władysławowie, cztery chłodnie, 

~ tym dwie rybne, cztery fabryki proszku mlecznego, 
pięć wielkich piekarń mechanicznych. 

Art. 7. Nastąpi ' intensyfikacja procesów wytwór
czych, połączona ze zwiększeniem w~,korzystunia urzą

dzeń produkcyjnych, mechs.nizficj a pracy o1'"z norma
lizacja ' procesów technologicznych i wyrobów przy r oz-

szerzeniu zastosowania nowoczesnych metod produk .. 
cyjnych. 

Art. 8. Nakłady inwestycyjne ze środków limito
wanych i nielimitowanych na przemysł wzrosną w po
r ównaniu z r. 1949 o 50% i wyniosą, łącznie z nakła
dami na szkolenie zawodowe, bezpieczeństwo i hi
gienę pracy oraz urządzenia socjalne - 183,5 mld. zł; 

W podstawowych gałęziach przemysłu nakłady te 
wyniosą: 

w mil. zł 

z r. 1949 

Centralny Zarząd Energetyki 21.932 

" " 
Gazownictwa 2.183 

" 
Przemysłu Węglowego 26.383 

" " 
Naftowego 4.847 
Hutniczego 25.594 

" 
JVletali Nieżelaz-

n ych 4.230 

" " " 
Chemicznego 15.304 

" " 
Budowy Maszyn 
Ciężkich 2.755 
Maszynowego 4 .452 

" 
~~otoryzacyjnego 4.079 

" Elektrotechnicz-
TI2g0 4.868 

" 
Bawełnianego 4.597 

" 
Wełnianego 898 

" 
Skórzanego 1.972 
Papierniczego 3.630, 

" 
Cukrowniczego 1.519 
Tłuszczowego 1.423 

" 
]\'fięsnego 2.554 
Okrętowego 2.562 

" '" 
Leśnego 2.049. 

Art. 9. Wydajność pracy robotników produkcyjnych 
w przemyśle państwowym, mierzona wartością produk
cji w cenach niezmiennych na 1 robotnika produkcyj
n ego w roku, wzrośnie o 8;4Q/o .w porównaniu z r. 1949, 
VI szczególności: 

w energetyce o 4,9% 
w przemyśle węglowym o 7,0% 

" " 
naitowym o 1,8% 

" 
hutniczym o 6,2% 

" 
maszyn ciężkich o 9,011/0 

" 
motoryzacyjnym o 29,90/0 

" 
elektrotechnicznym o 7,2,% 

" 
chemicznym o 6,J.% 

" 
mineralnym ' 0 ' 3,OO!1i" 

" 
bawełnianym 0 _ 4,90/0 

" 
wełnianym o 9,0% 

" 
papierniczym o 6,0°/ 0 

" 
drzewnym o 7,5Q/o 

" 
cukrowniczym o 13,0% 

" 
fermentacy jnym o 14,2% • 

Art. 10. Stan zatrudnienia w przemyśle państwo
wym wzrośnie w porównaniu z r. 1949 o g% . 

Art. 11. Pai'lscwo L udowe okazywać będzie pomoc 
indywidualnemu rzemic,slu przede wszystkim drogą 
zwiększenia dostaw dla rZemie:31niczych spółd~jelni za
opatrzenia i zbytu Ol'2.Z drogą rozv:1oju szkolenia zawo
dowego rzemieślników, 

• 
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Dział II. 

Rolnictwo. · 

Art. 12. Dzięki rozwojowi gospodarki socjalistycz
nej w rolnictwie i szerokiej pomocy Pa'ństwa dla mało
i średniorolnych gospodarstw chłopskich oraz wzrostowi. 
aktywności mas pracujących chłopów i robotników rol
nych wartość produkcji rolnej przy przeciętnych wa
runkach klimatycznych winna osiągnąć ponad 10 mld. zł 
w cenach niezmiennych, tj. o około 6,4% ,więcej niż 
w r. 1949, !:tóry był rokiem wysokiego urodzaju. 

Art. 13. Przewiduje się osiągnięcie wzrostu war
tości produ~cji roślinnej o około 3,7%, wzrostu war
tości produkcji zwierzęcej - o około 10,8.0/0• 

Art. 14. Przewiduj e się, że ogólna powierzchnia 
zbiorów osiągnie w całym rolnictwie obszar około 
15,240 tys. ha czyli o około 2,90/0 więcej w porównaniu 
do obszaru w · r. 1949. 

Art. 15. P rzewiduje się, że całkowite zbiory waż
niejszych ziemiol2łodów osiągną następuj ący poziom: 

3 zboża razem 
w tym pszenica 

ziemniaki 
buraki cukrowe 
włókniste: nasienie 

słoma 

oleiste 

w porównaniu 
tys. ton z r. 1949 w %% 

9.585 
1.975 

31.83'2 
5.6 -iO 

7~ 

381,6 
154,5 

" 
100,2 
110,9 
105,4 
117,8 
118,0 
120,0 
149,0. 

Art. 16. Przewiduje się, że produkcja wytworów 
zwierzęcych osiągnie następujący poziom: 

żywiec wołowy tys. ton 

" 
cielęcy 

" " 
" 

wieprzowy 
" " barani 
" " mleko miLI 

jaja mil. szt. 
wehla ton 
ryby słodkowodne tys. ton 

274,9 
63,8 

802,8 
13,6 

7.163 
3.400 
2.392 

14,8 

w porównaniu 
z r. 1949 w %% 

118,2 
109,8 
112 ,3 
11 3,3 
117,7 
106,3 
113,0 
104,2. 

Art. 17. Przewidywany stan pogłowia żywego 

wyniesie w połowie r. 1950: 

k~"lie 

bydło 

trzoda chlewna 
owce 

tys-. szt. 

2.700 
G.90u 
6.900 
1.8·10 

w porównaniu 
z r. 1949 w 0/00/0 

106,4 
108,4 
112,7 
113,5. 

. Art. 18. Wartość produkcji państwowych g ospo
darstw roln ych "lIvinna wzrosnąć w porównaniu z r. 1949 
o ponad 25% , przy czym VlZ,'ost VI zakresie produkcji 
rośl innej \vyniesie około 21,%, a w zak resie p rodukcji 
zwierzęcej - około 4'1%. 

Art. 19. Zbiory ważniejszych zlem;opłcdóv.r w pal1-
stwo wych gospodars twach r olnych winny wynie.ść: 

3 zboża 
w tym pszenica 

ziemniaki 
buraki cukrowe 

tys. ton 

780,1 
216,0 

1,280,0 
840,0 

w porównaniu 
z r. 1949 w %°/0 

110,1 
122,8 
150,8 
150,0. 

Art. 20. Pogłowie inwentarza żywego w państwo
wych gospodarstwach rolnych o:::hgnte w połowie roku 
następujący stan: 

:mnie 
bydło 

trzoda chlewną 
owce 
drób · 

tys. szt. 

p 105,0 
240,0 
320,0 
135,0 
379,7 

w porównaniu 
z r. 1949 w 0/0"/0 

118,4 
130,9 
148,7 
152,5 
575,3. 

Art. 21. Produkcja wytworów zwierzęcych w pań
stwowych gospodlJ.rstwach r olnych wyniesie: 

/ 

żywiec wieprzowy 
mleko 
jaja 
wełna 

ryby słodkowodne 

w porównaniu 
z r. 1949 w %o/Q 

25,2 tys. ton 
230 mil. l 

2,4 mil. szt. 
310;0 tón 

6,5 tys. ton 

162,6 
139,4 
160 ,0 
159,0 
130,6. 

Art. 22. Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne, 
wyrażone w czystym składniku, wzrośnie jak n9.stąpuje: 

nawozy azotowe o 10,6a/o 
fosforowe o 21,0% 

.. potasowe o 4,8% .. wapno nawozowe o 67,4%. 

Art. 23. Stan parku traktorowego (w przeliczeniu 
na traktory o mocy 15 KM) wyniesie około 19,1 tys. 
sztuk i osiągnie poziom o około 40,80/0 wyższy od stanu 
z r. 1949. 

Art. 24. Ilość prac, wykonanych w państwowych 
gospodarstwach rolnych traktorami, w pr zeliczeniu na 
orkę średnią wzrośnie w porównaniu z r . 1949 o 26,10/0. 

Art. 25. Liczba państwowych ośrodków maszyno
wych wzrośnie o 100 w porównaniu z r. 1949, osiągając 
stan 130. 

Art. 26. Elektryfikacja obejmie 520 gromad wiej
skich i 140 państwowych go,spodarstw rolnych. 

'. : 

Art. 27. Państwo zapewni wszechstronną pomoc 
powstającym spółdzielnicm produkcyj·nYm, a w szczegól
ności zapewni odpow iednie zaopatrzen ie ich VI .nowo
czesne środki produkcji. 

,Art. 2S. W r. 1:1::;0 zos tanie wzm ożone planowe 
oddziaływanie Panstwa Ludowego na gospodarkę drob
nych i średnich gospodars tw chlopsklch p rzez lepsze 
zaopatrzen ie r oln 'ctwa w środki produkcji, rozszerzeni e 
k ontraktacji płodów roślinnych i a rtyku lów· hodowl i 
or·az usp:r:awn ienie i r ozszerzenie dzia łalności instruk
cyjnej, zwłaszcza na grom adzkich i gm innych naradach 
wytwórczych chlopów malo~ i śrcdn lorolnych, na któ-
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tt-ych "omawiane: będą ,. "Vytyczne planów gospodarczych 
~.rol:nictwieJ 

Arl.l lZs.: 'lN'a*rtady inwestycyjne ze środków limi
!fówanych i ' ""nielimitowanych w rolnictwie 'IlZi'osną 
iW .•. porównaniu z r. 1949 o 23% i osiągną sumę 48,3 
!mld. zł~ 

A:-t. 30. \Vydajność pracy w państw-owych gospo
tlarstwach rolnych, mierzona wartością produkcji w ce
nach niezmiennych na l ' pracownika w roku, wzrośnie 
() 9,5%. 

D ił: i a ł III. 

Leśnictwo. 

Art. 31. Wartość produkcji leśnictwa wyniesie 
272,3 mil. zł w cenach niezmiennych, tj. o 5,9% więcej 

niż w r. 1949. 
Art. 32. Ogółem pozyskanie drewna wyniesie 

11.730 tys. m S czyli o 2,60/0 więcej niż w r . 1949. 
Art. 33. Mechanizacja wywozu drewna wzrośnie 

o około 1380/0 w porównaniu z r. 1949. 
Art. 34. Zalesienia bieżące i pielęgnacyjne obejmą 

118 tys. ha wobe~ 113,62 tys. ha w r. 1949. 

D z i a ł IV. 

Budownictwo. 

Art. 35. WzrDst wartości produkcji uspołecznionych 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych w porównaniu 
z r. 1949 wyniesie 73,0% , w tym w przedsiębiorstwach 
podległych Ministerstwu Budownictwa - 64,5%. 

Art. 36. Wartość sprzętu w uspołecznionych przed
siębiorstwach b udowlanych wyniesi~ (w cenach 1949 r.) 
15,6 mld. zł, co oznaczać będzie wzrost o 79% w po
równaniu z r . 1949. Stopień usprzętowienia w tych 
przedsiębiorstwach czyli .stosunek wartości sprzętu do 
wartości produkcj i budownictwa wyniesie w 1950 r. 6%, 
podczas gdy w ,1949 r . wynosił 5,7% . 

Art. 37. Zmechanizowanie ważniejszych robót 
w przedsiębiorstwach, podległych Ministerstwu Budow
n ictwa, osiągnie w zakresie robót ziemnych ponad 26%, 
w robotach żelbetowych - ponad 65%. 

Art. 38. Nakłady inwestycyjne ze środków limi
towanych i nielimitowanych w budownictwie m ieszka
niowym wzrosną o 280/ 0 i wyniosą sumę 35,2 mld. zł, 
w budownictwie zaś administracyjnym zmniejszą się 

o 19% i wyniosą 5,7 mld. zł. 

Art. 39. Wzrost wydajności prat:y w uspołecznio

nych przedsiębiorstwach budowlanych wyrazi się wzro
stem wartości przerobowej w roku na 1 robotnika 
o 12,50/0. 

D z i a ł V. 

n:omunikacja i łączność. 

Art. 40. Przewozy towarowe w poszczególnych ro
dzajach transportu wyniosą : 

koleje normalnotorowe i dojazdov'le 
p?l.ństwowa k omunik acja samochodowa 
Ź '~:: 111g3 śródlądO';.ra 
żeJluga pełnomorska 

w porównaniu 
z r. 1949 w O/on/o 

108,6 
163,6 
116,4 
113,2. 

Art. 41. W poszczególnych rodzajach transportu 
zapewnione zostaną warunki dla wykonania następują
cych zadań w zakresie 'przewozów osobowych: 

koleje normalnotorowe i dojazdowe 
-państwowa komunikacja samochodowa 
żegluga śródlądowa 

komunikacja lotnicza wewnętrzna 

w porównaniu 
z r. 1949 w %% 

110,4 
14'7,3 
102,1 
120,3. 

Art. 42. Nastąpi usprawnienie eksploatacji w posz
czególnych rodzajach transportu prżez poprawę wskaź
ników techniczno-ekonomicznych. W szczególności w p~ 
równaniu z r. 1949 nastąpi: 

1. w zakresie kolei normalnotorowych-

- zmniejszenie współczynnika obrotu wagonu to
warowego o 1,70/ 0, 

- zwiększenie średniego przebiegu na dobę paro
wozu w pociągach towarowych o 5,9%, 

2. w państwowej k omunikacji' samochodowej 
- zwiększenie szybkości technicznej o 3,5% 

w przewozach osobowych oraz o 2,4% w prze
wozach t owarowych, 

- zwiększenie współczynnika wykorzystania taboru 
o 2,90/0 w przewozach osobowych oraz o 9,10/0 
w przewozach towarowych. 

Art. 43. Wydajność pracy w komunikacji kolejo
w ej normalnotorowej, w ilości brutto-ton o-km w ruchu 
osobowym i towarowym , przypadaj ąca n a 1 pracownika 
eksploatacyjnego w roku, wzrośnie o 5,70/0. 

Art. 44. W zakresie usług pocztowo-telekomunika
cyjnych zostanie zapeviuione doręczenie 820 mil. prze
syłek listowych zwykłych , co będzie stanowiło wzrost 
o około 50/0, przesłanie 510 mil. czasopism, co będzie 
stanowiło wzrost o około 230/ 0, przeprowadzenie 43, mil. 
t elefonicznych rozmów międzymiastowych, co będzie 
stanowiło wzrost o około 11% W porównaniu z r. 1949. 

Dalsze polepszenie usług pocztowo-telekomunika
cyjnych nastąpi przez uruchomienie 138 n owych pla
cówek pocztowo-telekomunikacyjnych, wzrost liczby 
listonoszy wiejskich do 12.980, tj. o 14,80/ 0, wzrost me
chanicznego taboru pocztowego o 24,2% , w zrost liczby 
aparatów telefonicznych o 9,90/0 - w porównaniu 
z r. 1949. 

Art. 45. Nakłady inwestycyjne ze środków limi
towanych i nielimitowanych w komunikacji i łączności 
wzrosną w porównaniu z r~ 1949 o 23% i wyni08ą 
77,3 mld. zł. 

Dział VI. 
I 

Handel wewnętrzny. 

Art. 46. Całkowita masa towarowa r ynkowa;Toz
pr owadzana przez handel detaliczny państwowy, spół

dzielczy i prywatny, winna wzrosnąć w porównaniu 
z r . 1949 o około 8% w cenach porównywalnych .• 

Art. 47. Obroty w detalicznym handlu uspołecznio
nym w c:enach porównywalnych wzrosną o 48%. 

Art. 48. Sieć uspołecznionego handlu detalicznego 
osi<iCjnie ponad 49 tys. punktów, tj. wzrc·śnie w porów
naniu z r. 1949 o 17°io. 
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Art. 49. . Przeciętne obroty na: jeden punkt sprze
daży detalicznej w handlu uspołecznionym w cenach 
porównywalnych wzrosną o 27% • Ilość zakładów ży
wienia zbiorowego wzrośnie z 1534 w r. 1949 do 2195 
w r. 1950, tj. o 42,9%. 

-I!t. 50. Nakłady inwestycyjne ze środków limi
towanych i n ielimitowanych w aparacie obrotu towa
rowego wzrosną w porównaniu z r. 1949 o 19% i wy
niosą 20,3 mld. zł. 

D z i a VII. 

Rozwój o~wiaty, kultury i ochrony zdrowia. 

Art. 51. W oparciu' o wzrost wydatków na rozwój 
oświaty, kultury. ochronę zdrowia i opiekę społeczną 

w budżecie państwowym oraz planach f inansowych 
uspołecznionych przedsiębiorstw, a także w budżetach 

terenowych i w budżetach związków zawodowych na
stąPi· wydatny wzrost usług kultur ... lnych i socjalnych. 

Art. 52. Na ku:!'sach zawodowych oraz w szkołach 
przysposobienia zawodowego zostanie przeszkolonych 
ogółem 335,6 tys. osób, tj. o 270/0 więcej niż w r . 19·19. 

Art. 53. Ilość uczniów w szkołach zawodowych 
I stopnia wzrośnie o 12%, os! ągając liczbę 397,8 tys. 
osób. Ogólna liczba absolvientów szkół zawodowych 
I stopnia wzrośnie o 28%, osiągając liczbę 79,0 tys. 
osób. 

Art. 54. Ilość UCZDlOW w szkQłach zawodowych 
II stopnia wzrośnie o 18,9%, osiągając liczbę 156,3 tys. 
osób. Ogólna liczba absolwentów szkół zawodowych 
II stopnia wzrośnie o 440/ u, osiągając liczbę 32,7 tys. 
osób. 

Art. 55. Liczba absolwentów szkół wyższych za
wodowych i akademickich wzrośnie do 14 tys. osób, 
tj. o 100 41 / 0 w porównaniu z r. 1949, w tym wzrost liczby 
absolwentów wyższych szkół technicznych wyniesie 
137% , rolniczych - 48°10 i leśniczych ~ 250% • 

Art. 56. Liczba dzieci w przedszkolach wzrośnie 
o 17,5% , osiągając liczbę 343 tys. 

W szkolnictwie podstawowym ' 17% liczby szkół 
o jednym nauczycielu otrzyma drugą siłę nauczycielsk.ą, 

a ilość absolwentów z VII klasy szkół podstawowych 
wzrośnie o 20,6Q/o, w tym na wsi - o 2'7,60/0. 

Art. 57. Liczba absolwentów szkół ogólnokształcą
cych stopnia licealnego wyniesie 24,2 tys. czyli wzrośnie 
o 37,5% • 

Art. 58. Kursy likwidacji analfabetyzmu osiągną 

ilość 50 tys., tj. o 79% więcej niż w r. 1949. Na kur
sach tych przeszkolonych zostanie 750 tys. osób, tj. 
o 53% więcej niż w r. 19'19. 

Art. 59. Upowszechnienie kultury następować bę
dzie w oparciu o rozbudowę domów kultury, świetlic 

i zespołó\v oświatowych i artystycznych. Pow~ną 7.4 
domy kultury, 3,4 t ys. świetlic oraz ponad 14 tys. ama
torskich zespołów świetlicowych. 

Art. 60. Łączny nakład książek i broszur wzrośnie' 
O 16% w porównaniu z r. 1949, osiągając liczb~ 85 mil. 

egzemplarzy. Łączny nak.ład dzienników wzrośnie 

o 18% , a . czasoplSffi - o 369/0 w porównaniu z r. 1949. 

Art. 61. Rozwój radi ofoniza.cji zapewni 'wzrost 
liczby radioaoon".entów w całym kraju o 19,6% , przy 
czym )iczha zradiofonizowanych wsi wyniesie 6.200, tj. 
o 24% wi~cej niż w r. 1949. 

Art. &2. Liczba kin typu miejskiego wzrosme 
o 4,2% , a liczba kin typu wiejskiego wzrośnie pięciQ
krotnie. 

Art. 1>3. Liczo.a przedstawień w teatrach drama
tycznych wzrośnie do 17,8 tys., tj . o 29010. 

Art. 64. W dziedzinie lecznictwa zamkniętego licz,.. 
ba łóżek szpitalnych osiągnie 95,8 tys., tj . o ponad 7% 

więcej niż w r. 1949. Liczba łóżek VI sanatoriach 
przeciwgruźliczych wzrośnie do- 16,9 tys., tj. o 2'60/0. 

W dziedzinie lecznichva otwartego iLość ośrodków 

zdrowia osiągnie 1.352, tj. o 12% więcej niż w r. 1949. 
Ilość ośrodków zdrowia na wsi wzrośnie do 771, tj. 
o 15,2%. - . 

Art. 65. Rozwój wcz.asów \..,.yrazi się w zwiększe

niu liczby miejsc w domach wypoczynkowych do 36,7 
tys" tj. o 30/0 w porównaniu z r. 1949 i w zwiększeniu 
liczby osób, korzystających z wczasów, do 546 tys" 
tj . o 28,8% • Liczba pracow!1ików fizycznych , korzysta
jących z wczasów, wzrośni e o 42%. 

Art. 66. Liczba osób, objętych wychowaniem fizycz
nym , wzrośnie do 5 mil., tj. o 13,6% w porównaniu 
z r . 1949. 

Art. 67. W dziedzinie opieki społecznej szczególny 
nacisk położony będzie na opiekę nad matką i dziec
kiem. Liczba żłobków wzrośnie do 559, tj. w porówna-
niu z r. 1949 o 18% , a liczba miejsc - o 37% .• 

Art. 68. W dziedzin ie wczasów letnich dla dzieci 
i młodzieży nastąpi wzrost liczby punktów kolonijnych 
do 4.300, tj. o 7°/0 w porównaniu z r. 1949, a liczba 
korzystających wzrośnie do 581 tys., tj. o 5% • W ra
mach akcji socjalnej liczba punktów kolonijnych wzro
śnie w porównaniu z r. 1949 o 500/e, a liczba korzysta
jących - o 59%. 

Art. 69. Liczba zakładów op;eki nad dziećmi i mło
dzieżą wzrośnie o 30, a liczba miejsc w zakładach 

o 3,6 tys., czyli o 11 % w porównaniu z r. 1949. 

Art. 70. Nakłady inwestycyjne ze środków limito
wanych i n ielimitowemych na urządzenia socjalne i kul
turalne w zakr esie resortów s ocjalnych wzrosną w po
równaniu z r. 1949 o 52% i wyniosą sumę 34,5 mld. zł. 

D z i a ł VIII. 

Gospodarka komunalna imieszl!:aniowa. 

Ar t. 71. Korzystanie z urza,dzeń wodociągowych 

udostępnione zostanie 660/0 ogółu ludności miejskiej, 
a korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych - 58% tej 
ludności. Oznacza to, że z ogółu ludności miejskiej ko
rzystać będzie z urządzeń wodociągowych o 3% więcej 

niż w r . 19-1 9 i z urządzCil kanalizacyjnych o 30io wi~cej 
niż w r. 1949. i 

.. 
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l),rt. 72. , Rozpoczęta zostanie budow~ nowej sieci 
wodociągów : ,w okręgu przemysłowym Górnego Sląska 
oraz namąpi rozbudowa sieci wodociągowej w Łodzi. 

Art. 73. W ' dziedzinie komunikacji miejskiej tabor 
zwiększy się w porównaniu z r. 1949 o 57 autobusów 
i trolleybusów oraz o 170 wagonów tramwajowycQ. 

Art. i4. Stanżasobów mieszkaniowych w miastach 
wyniesie na koniec r. 1950 ogófem 5.137,5 tys. izb miesz
kalnych, tj. o 77,5 tys. izb więcej niż w r. 1949. 

Art. 75. W rąmach gospodarki uspołecznionej od
danych będzie do użytku 63,5 tys. izb, w tym 53,3 tys. 
izb przez Zakład Osiedli Robotniczych. Budownictwo 
to uwzględni przede wszystkim potrzeby rozbudowującej 
się gospoqarki narodowej i klasy robotniczej. 

Art. ' 76. Nastąpi znaczne wzmożenie akcji kapital
nych remontów w ramach Funduszu Gospodarki Miesz
kaniowej, wyrażające się wzrostem wartości remontów 
o 930/0 w porównaniu z r. 1949. 

Art. 77. Nakłady inwestycyjne ze środków limito
wanych i nielimitowanych na urządzenia użyteczności 

publicznej wzrosną ' w porównaniu 1': r . 1949 o 80% 
i wyniosą sumę 17,3 mld. zł. 

, D z i a ł IX. 

Wydajność pracy, zatrudnienie i płace. 

Art. 78. W celu osiągnięcia wzrostu wydajności 

pracy, ustalonego dla poszczególnych działów gospodarki 
(art. 9, 30, 39, 43), Państwo zapewni najbardziej sprzy
jające warunki dla dalszego rozwoju ruchu współza

wodnictwa pracy i nowatorstwa, dla oparcia go o ma
sowe, indywidualne i zespołowe zobowiązania, obej
mujące ilość, jakość i obniżenie kosztów produkcji. 

Art. 79. Stan zatrudnienia poza rolnictwem wzrośnie 
w r. 1950 w porównaniu z r. 1949 o około 8%. 

Art. 80. Stan zatrudnienia w gospodarce socjali
stycznej wzrośnie w r. 1950 w porównaniu z r. 1949 
o 140/0, w tym w przemyśle państwowym - o ' 90/ 0. 

Art. 81. Nastąpi wzrost funduszu płac w gospodarce 
socjalistycznej. .wzrost ten określi zwiększenie zatrud
nienia i wydajności pracy. 

D z i a ł X. 

Dochód narodowy. 

Art. 82. ,W wyniku wzrostu wydajności pracy i za
trudnienia 'we wszystkich działach produkcji material
Jlej oraz dzięki oszczędnościom w zużyciu środków 

;produkcji, dochód narodowy w r. 1950 wyniesie 
;~2.1 mld. zł w c0nach n iezmiennyc:'l czyli wzrośnie 

,4) 15,2% w pO~07l::2niu ;:: r. 1~H9. 

Art. , :.;;::. Z ,ogólnej , sumy, dochodU' rnarocowego 
,przypadnie na' 'dochód,: ",",'ytworzony:., ' 

w przemyśle i rzer:::liośle 

" rolnictwie • 
" budownictwie • 
" komunikacji i łączności 

44,0% 
27,9% 

7)% 

10,5%. 

Art. 84. W związku z umocnieruem rozszerzeniem -
gospodarki socjalistycznej przypadnie na dochód naro
dowy, wytworzony w tej gospoda:ce, około 69~/0 wobec 
około 64% ' W r. 1949. 

Art. 85. Część dochodu narodowego, przezI).llczona 
na spożycie indywidualne, wzrośnie o około 8n/~o
równaniu z' r. 1949. 

Część dochodu narodowego, przeznaczona na aku
mulację, stanowić będzie 220/0 dochodu narodowego, 
przy czym akumulacja wzrośnie o 190/0 w porównaniu 
z r. 1949. 

D z i a ł XI. 

Inwestycje i kapitalne remonty. 

Art. 86. Nakłady na inwestycje wyniosą 446,3 
mld. zł w cenach r. 1949; w tym nakłady ze środków 
limitowanych - 94041, a ze środków nielimitowa
nych - 6%. Wzrost nakładów inwestycyjnych wynie
sie 36%' w porównaniu z r. 1949 . 

.wzrost ten wyniesie w zakresie: 
przemysłu 

rolnictwa 
komunikacji i łączności 

obrotu towarowego 
urządzeń socjalnych i kult. 
budownictwa mieszkaniowego 
gospodarki komunalnej . 

50% 
23% 
23% 
19% 
49% 
28% 
80%. 

' Art. 87. Nakłady na kapitalne remonty wyniosą 

61 ,9 mld. zł w cenach r. 1949, w tym nakłady ze środ
ków limitowanych wyniosą 79%, a ze środków nieJimi
towanych - 21% . 

'Wzrost nakładów na kapitalne remonty wyniesie 
1560/ 0 w porównaniu z r. 1949. 

Art. 88. Z ogólnych nakładów na inwestycje przfi1lo-
znacza się na inwestycje produkcyjne 77,1% 

w tym: , 
przemysł 

rolnictwo i leśnictwo 

komunikacja i łączność 

obrót towarowy . 
przedsiębiorstwa budowlane 

na inwestycje fiieprodukcyjne 
w tym : 
urządzenia socjalne i kulturalne 
budownictwo mieszkaniowe 
budownictwo administracyjne 
gospodarka komunalna i inne '. , 

40;2% 
11 ,2% 
17,OQ/o 
4,5% 
4,2% 

22,9% 

7,9% 
1,2% 
4,3%. 

Art. 89. Z ogólnej sumy 446,3 mld. zł środków li
mitowanych i nielimitowanych przeznacza się na in
westycje, dokonywane przez: 

w mil. zł 

z r . 1949 

Kancelarię Prezydenta R. P . i Kancel arię Rady 
Państwa 

Kancel~ę Sejmu Ustawodawczego . 
Prezydium Rady M:nistrów . 
Państwową Komisję Planowania Gospodarczego 
Państwo~vą Komisję Planowan.i a Gospodarczego 

(insiy Łucje PQdległe) 

317 
290 

3.440 
876 

1.994 
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Państwową Komisję Planowania Gospodarczego 
(drobna wytwórczość) • 2.564 

Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego 10.374 
Ministerstwo Administracji Publicznej 18.967 

" 
Finansów . '- 1.980 

" 
Górnictwa • 36.250 
Przel!lysłu Ciężkiego • 92.355 

"Lekkiego ~ 30.706 
Rolnego i Spożywczego 6.520 

Rolnictwa i Reform Rolnych. i 45.393 
Leśnictwa 4.324 
Budownictwa . • 53.337 
Handlu Wewnętrznego ; J. 23.975 
Handlu Zagraniczn.ego I 1.078 
Komunikacji • 63.371 
Żeglugi 13.980 
Poczt i Telegrafów. 7.347 
Oświaty 13.369 
Kultury i Sztuki 6.587 
Pracy i Opieki Społecznej 2.572 

" Zdrowia 3.743. 

Art. 90. Z ogólnych nakładów na kapitalne remon-
ty przeznacza się na: 

przemysł . 
komunikację i łączność 

gospodarkę komunalną i mieszkaniową 

D z i a ł XII. 

Postanowienia końcowe. 

36% 
37% 
20010. 

Art. 91. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i właściwym m inistrom. 

Art. 92. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej KomIsji Planowania Gospodarczego: 

H. Minc 

Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korz..ycki 

Minister: W. Rzymowski 

Minister: W. Baranowski 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowskl 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. WierblowskJ 

Minister Administracji Publicznej: WI. Wolski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Finansów: w z. W. Jastrzębski 

Minister Sprawiedliwości: w Z. T. Rek 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

Minister Górnictwa: R. Nieszparek 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemaitis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumińskl 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocio' 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S. DybowsId 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Ministe' Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski 

Minister .Zdrowia: T. Michejda 

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. Piotrowski 
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USTAWA 

z dnia 19 kwietnia 1950 r. 

o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej. 

Rozdział 1. 

ObGwiązek zawierani.a umów planowych. 

Art. 1. W celu przestrzegania przez jednostki go
spodarki socjalistycznej zasad prawoi'ządności Polski 
Ludowej, zapewnienia dyscypliny wykonania planów 

gospodarczych, usprawnienia współpracy przy reali
zacji tych planów oraz ugruntowania zasad rozrachun
ku gospodarczego - wprowadza Slę obowiązek zawie
rania umów planowych. 

Art. 2. 1. Do zawierania umów planowych obowią
zane .są następujące jednostki gospodarcze; 


