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R o i " d z i a ł 1. 

Podstaw(}we z"J.ania planu. 

1. Historyczne zwycięstwo Związku Radzieckiego 
w drugiej wojnie światowej nad faszystowskimi Niem
cami i ich sojusznikami oraz wyzwolenie Polski przez 
bohaterską Armię Radziecką, która przyszła z odsieczą 
bohaterskiej walce mas ludoviych Polski przeciwko oku
pantom hitlerowskim i rodzimym wyzyskiwaczom, zmie
niły dotychczasowy bieg historii naszego narodu. 

Dzięki zwycięstwu ZSRR, które wyrosło z pełnego 
triumfu wielkiej rewolucji socjalistycznej, polskie masy 
ludowe z klasą robotniczą na czele obaliły panowanie 
kapitalistów i obszarników i objęly w Polsce rządy, 

ustanawiając.i utrwalając państwo demokracji ludowej, 
spełniające podstawowe funkcje dyktatury proletariatu. 

Dzięki objęciu władzy przez masy ludowe i prze
prowadzeniu rewolucyjnych przeobrażeń społeczno

gospodarczych znajdujących swój wyraz w reformie rol
nej i przejęciu na własność pa11stwa kluczowych pozycji 
gospodarki narodowej oraz dzięki '",-szechstronnej po
mocy Związku Radzieckiego, udzielanej Polsce Ludowej 
od chwili jej powstania, kraj nasz m6gł wyzwolić się 
z zależności od kapitału zagranicznego, złamać kapitali
styczne okowy krępujące rozwój sił wytwórczych i wejść 
w sposób trwały na drogę socjalistycznego budownictwa. 

2, \Vładza ludo\va objęła rządy w kraju zniszczo
nym '1skutek działań wojennych i okupacji hitlerow
sklej. Z rąk hitlerowskich oprawców zginęło 6 milionów 
obywateli polskich, 1 milion 600 tys, osób częściowo 
lub całkowicie straciło zdolność do pracy. 

Zniszczenia wojenne i rekv.rizycje doprowadziły do 
zmniejszenia majątku narodovvego o około 33% . 

Zniszczenia wojenne i skuti,i gospodarki o:(upantów 
poważnie obniżyły poziom sil vlytwórczych i stopę ży
ciową mas pracujących nawet w porównaniu z niskim 
noziomem przedwojenm-j kapitalistyczno - obsza rnLczej 

Polski. W warunkach kapitalizmu trzeba by całych 

dziesięcioleci, aby wyrównać szkody zadane · przez 
wojnę. 

Dzięki objęciu władzy przez masy ludo\ve i przepę
dzeniu wielkich kapitą.listów i obszarników oraz dzięki 
pomocy Związku Radzieckiego, możliwa stała się szybka 
odbudowa kraju w wyjątkowo krótkim okresie czasu. 

Po przezwyciężeniu pierwszych trudności powojen
nych i utrwaleniu zrębów gospodarki planowej, z inicja
tywy Polskiej :partii Robotniczej uchwalono trzyletni 
Plan Odbudowy Gospodarczej, Plan ten obejmujący lata 
1947 - 1949 został przedterminowo ± zwycięsko zreali
zowany. 

W wyniku wykonania planu trzyletniego została 

w zasadzie zakończona odbudowa gospodarcza; został 

osiągnięty poważny rozwój sił wytwórczych kraju za
równo w porównaniu z r. 1946, jak i w porównaniu z po
ziomem przedwojennym; wzrosła stopa życiowa mas 
pracujących ponad poziom przedwojenny i została za
początkowana rewolucja kulturalna, 

W r. 1946 globalna produkcja wielkiego i średniego 
przemysłu wynosiła 6,5 miliarda złotych wg cen nie
zmiennych czyli 750/0 poziomu przedwojennego, 
a w r. 1949 osiągnęła już 15,3 miliardów zł czyli 177n/o 
poziomu przedwojennego, W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wartość produkcji wielkiego i średniego 
przemysłu wyniosła 2500/0 w porównaniu do okresu 
przedwojennego. Szczególnie silnie wzrosła produkcja 
środków wytwórczości, której udział w ogólnej wartości 
produkcji przej"nysłu i rzemiosła wzrósł z 470/0 w r. 1938 
i 510/0 w r. 1946 do 540/0 w r, 1949. 

W roku 1949 wyprocluko\valiśmy 8,3 mld, kWh ener
gii elektrycznej czyli o 103% więcej niż przed wojną; 
7"1,1 mil. ton węgla czyli o 940/0 więcej niż przed wojną; 
produkcja stali osiągnęła 2,3 mil. ton, przekraczając po
ziom przedwojenny o 60% • Uruchomiono na wielo
krotnie większą niż przed wojną skalę produkcję paro
wozów i wagonów kolejowych, zapoczątkowano pro~ 
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dukcję traktorów i samochodów ciężarowych. Produkcja 
c 0rabiarek do m etali i drzewa osiągnęła 10,6 tys. ton, 
p;:zekraczając poziom przedwojenny o 494%, produkcja 
m aszyn i narzędzi r olniczych osiągnęła 174% poziomu 
p r zedw<Jj ennego. 

Produkcja azotniaku wzrosła o 111°10 a superfosfatu 
mine~'alnego o 1 4 0 ~/0. 

VI zaluesie artykułów przemysłowych bezpośrednie
go spożycia produkcja tkanin bawełnianych wynosiła 
w r. 1949 - 64,6 tys. t on , przekraczając poziom przed'"vo
jenny o 24%; produkcja tkanin wełnianych - 28,1 tys. 
ton, osiągaj ąc poziom o 34% wyższy niż przed wojną, 
produkcja papieru wyniosła - 265 ,2 t ys. ton, czyli 
o 30% więcej niż przed w'ojną, prod-:'lkcja cukru w kam
panii 1949/50 - 745,3 tys. ton, czyli o 520/ 0 więcej niż 
w kampanii 1938/39. 

Udział produkcji przemysł.9wej w łącznej wartości 
p r odukcji całego przemysłu i r olnictwa li cząc w cenach 
n :ezmiennych wzrósł z 51 ,80/ 0 w r . 1937 do 66 ,5% 
w 1949 r. 

Wszystkie te dane świadczą o osiągniętym ' .TV okresie 
planu trzyletniego wydatnym · postępie w dziedzinie 
uprzemysłowienia kraju. Podczas kiedy przemysł w okre
s ie planu trzyletniego rozwij ał się na podstawie wiel
k iej socj alistycznej gospodarki, rolnictwo opierało się 

w swojej przeważające j masie na rozproszonych indy
w idualnych gospodarstwach chłopskich. Jednakże dzięki 

przeprowadzonej reformie rolnej , rosnącej pomocy, 
udz ~ elanej przez państwo małym i śr,ednim gospodar
'siwom chłopsk im, polityce ogran iczania w yzysku kapi
t alistycznego na wsi oraz dzi ęki rozwojowi państwowych 
gospodarstw rolnych, wzrosła również poważnie pro
dukcja rolna. Wartość produkcji rolnej na jednego 
mieszkańca wyniosła w r. 1949 więcej niż przed wojną, 
przy czym produkcja rosnnna przekroczyła poziom 
przedwojenny o 240/0, a produkcja zwierzęca o 12%. 
Znacznie przekroczony został przedwojenny poziom 
transportu kolejowego i samochodowego, przeładunków 

por towych i żeghlgi morskiej . 

W wyniku \'vzros tu produkcji dochód narodo'.vy 
Polski był w 1949 r. ponad 1/ 4 większy niż przed wojną. 
.W zrostowi dochodu narodowego towarzyszył silny wzrst 
aku mulacj i. W okr esie planu trzyletniego zr ealizowane 
zostały w r amach planu inwestycyjnego ogólne nakłady 

wartości około 790 mld. złotych w cenach 1950 r . 

Trzyletni P b n Odbudowy Gospodarczej stawiał za
danie wydatnego podniesienia s topy życiowej ludności 

i przekroczenia pod tym względem poziomu przedwo
j ennego. Zadanie to zostalo zrealizo'.vane. Spożycie naj
ważniej szych artykułów, k tóre w r. 1946 kształtowało 

się w przeliczeniu na jednego mieszkańca znacznie niżej 

niż przed wojną , wzrosło ,'"ydatn ie i v,; szer egu artyku
łów przekroczyło znacznie poziom przedwoj enny. Spo
życie mąki pszennej na jednego mieszkal'lca w r . 1949 
było o 31 % 'wyższe niż przed wojną , spożyci.e jaj o 199/ 0, 
mięsa o 25% , cukru o 53%, tkanin bawełnianych o 17% , 
a tkanin wełnianych o 610/ 0 większe niż przed wojną . 

Przeciętne płace r ealne p racowników fizycznych 
i umysłowych łącznie wzrosły w r. 1949 dwukrotnie 
w porównan iu z r. 1946, w rezuitacie czego przekroczyły 
znacznie poziom pr zedwojenny. . 

Jednocześnie pracownicy korzystali z poważnych 
roiągnięć w dziedzinie r ozwoju ubezpieczeJ'1 spolecznych, 
których cały koszt obci ążył zak łady pracy, i szerokiego 
z'ozwoju wczasów pracowniczych. Została xtworzona 

nowa instytucja zasiłków rodzinnych , stanowiąca do
datkowy, poważny element płacy zarobk owej. 

W wyniku reformy rolnej, osadnictwa na ziemiach 
odzyskanych oraz polityki ekon omicznej państwa ludo
wego, konsekwentnie realizuj ącej pomoc małorolnym 

i średniorolnym chłopom, wydatnie poprawHo się ich po
łożenie m aterialne. Dzięki rozparcelow aniu majątków 
obszarniczych ograniczaniu wyzysku uprawianego 
przez bogaczy 'X'iejskich, dzięki polityce opłacalnych 
cen rolniczych oraz pallstwo"vej pomocy kredytowej i in
westycyjnej dla małych i średnich gcspodarstw, dochody 
tych gospodarstw znacznie wzrosły, w porównaniu z okre
sem przedwojennym. W ' okresie planu trzyletniego 
podniósł się poziom zdrowotności i nastąpił po
ważny spadek śmiertelności w stosunku do okre
su przedwojennego, rozszerzył się , zasadniczo za
kres opieki nad matką i dzieckiem, nastąpił rozwol 
szkolnictwa wszystkich szczebli i udostępnienie go ma
som pracującym, nastąpiło Upo\vszechnienie kultury. 

"lVY rezultacie w ykonania planu trzyletniego zagospo
darow ane zostały i złączone w j edną całość gospodarczą 
z resztą kraju ziemie odzyskane. Potencjał gospodarczy 
ziem odzyskanych, odbudowany ze zniszczeń wojennych 
i uruchomiony wysiłkiem polskich m as pracujących, 

stał się j edną z podstaw szybk iego r ozwoju gospodar
czego całego kraju. 

W rezultacie wy konania pl anu trzyletniego sektor 
socj alistyczny gospodarki narodowej poważnie wzmocnił 
się i rozszerzył. 

Gdy w r. 1946 produkcja przemysłu socjalistycznego 
stanowiła 79% wartości produkcji łącznej całego prze
mysłu i rzemiosła, w 1'. 1949 udział ten wzrósł do 890/0. 
W rolnictwie wartość produkcji gospodarstw państwo
wych wzrosła z 1,60/0 w 1946 r. do 6,40/ 0 w 1949 r. 
ogólnej wartości produkcji rolnej. W ostatnim roku planu 
trzyletniego został zapo~zątkowany rozwój rolniczej 
spółdzielczości produkcyjnej. Poza państwowymi gospo
darstw ami rolnymi i spółdzielniami produkcyjnymi sek
tor socjalistyczny w rolnictwie r eprezentowany był przez 
spółdzielcze i pal1stwowe ośrodki maszynowe. 

Handel państwowy i spółdzielczy, który w 1946 r. 
obejmował 80% obrotów hurtow'ych i 220/0 obrotów 
detalicznych, w r. 1949 obj ął blisko 1000/ 0 obrotów hur
towych i 55% obrotów detalicznych . 

Skup zboża i mięsa zostal ca łkowicie przej ęty przez 
sektor socjalistyczny. Państwo Ludowe zrealizowało mo
nopol sektora socjalistycznego w dziedzin ie handlu za
granicznego. 

W związku ze zmianami struktury społeczno- gl)spo
dar czej kraju, zmien iła się r adykalnie s t ru ktura klasowa 
ludności. Liczba osób utrzymuj ących się z p racy na
jemnej, poza roln ictwem wzrosła z 18,20/0 ludności 
w okresie przedwojennym na 35,90/0 w 1949 r . 

Zostało zlikwidow an e bez:robocie, plaga m as pracu
j ących kapitalistyczno-obszarniczej Polski, a p r zelud
nienie rolnicze, które pr zed wojną szacowano w Polst e 
na ok. 8 m il. osób, zostało zredukowane do niewielkich 
r ozmiarów. 

Vv'zrost świadomości i bojowości p olit ycznej oraz 
aktywności pJ.'Odukcyjnej klasy r Obotniczej, r ozwój ru
chu współzawodnictwa p racy i r uchu racj onalizator
skiego, umocnienie soj uszu r obotniczo - chłopskiego 

i wzrost świadomości pracujaeych mas chłoDskich wła
cZ2n ie się przeważaj Q::ej cz~ści inteligen cji prac~jąc~j 
w dzieło budownictwa socja1is~yczn2go1 wzrost czynnego 
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udziału w życiu gospodarczym i społecznym kobiet 
i młodzieży - zdecydowały o pomyślnym wykonaniu 
planu trzyletniego. . 

3. Wyniki osiągnięte w okresie odbudowy umożliwiają 
przejście do nowego etapu budownictwa socjalistycznego, 
postawienie gospodarce narodowej nowych zadań w dzie
dzinie rozwoju sił wytwórczych i przebudowy społecz
nej. . Zgodnie z wytycznymi, uchwalonymi w grudniu 
1948 r. przez I Kongres Polskiej Zj ednoczonej Partii Ro
botniczej, sześcioletni plan rozwoju i przebudowy gospo
darczej Polski jest planem wielkiego rozwoju sił wy
twórczych, wzrostu dobrobytu mas pracujących, rozkwi
tu kultury, planem budowy podstaw socjalizmu w Polsce. 

Zbudowanie podstaw socjalizmu ozna cza: 
(1) Znaczne podniesienie poziomu sił vvytvvórczych ze 

szczególnym uwzględnieniem produ::cji środków 

wytwórczości. ~ 

(2) Okiełzanie i ograniczenie elem:mtów kapitalistycz
nych w tych dziedzinach naszej gospodarki, w któ
rych jeszcze one występują, oraz dalsze ich stopnio
we wypieranie, a następnie i likwidowanie jako 
klas. 

(3) Dobrowolne przekształcenie po\vażnej części gospo
darstw małorolnych i sredn iorolnych w gospodar
stwa zespołowe - socj alistyczne spółdzielnie pro
dukcyjne i zamykanie przez to źródeł rozw oju ka
p italizmu. 

(4) Oparte na zasadach socjalistycznej solidarności 

i wzaj emnej pomocy pogłębienie i zacieśnienie wza
j emnych stosunków' ekon omicznych i współpracy 

gospodarczej prowadzące do jak naj szerszego roz
woju sił wytwórczych na bazie planów gospodar
czych polski, ZSRR i kra jów demokracji ludowej . 

(5) Znaczny w zrost dobrobytu materialnego, polepszenie 
warunków życiowych . i podniesienie kultury 
i aktywności m as pracuj ącydl. 

Dla osiągnięci a t ych celów należy: 

(1) Zapewnić szybki rozwój przemysłu socjalistycznego, 
a w pierwszym rzędzie przemysłu produkującego 

środki wytwórczości, od którego poziomu zależy 

rozwój całej gospodarki narodowej. 
W szczególności n:lleży zapewnić szybki rozwój p!"ze
mysłu hutniczego, m aszynowego i chemicznego. Dla 
lepszego zaspokojenia potrzeb mas pracujących na
leży jednocześnie vvydatnie rozwiną::: przemysł pro
dukuj ący przedmioty spożycia. Szczególną opieką 

winien być otoczony rozwój drobnego przemysłu 
socj alistycznego, nastaw:onego na zaspokojenie po
trzeb lokalnych. 

(2) Osiągnąć taki poziom produk cj i rolnej , który umoż
liwi zaspokojenie rosnących potrzeb gospodarki na
rodowej na produkty rolne ; zapewnić materialne 
i t echn.iczne warunki dobrowolnego zrzeszenia 
w spółdzielnie .produkcyjne poważnej częśCi gospo
darstw chłopskich; 
przekształcić państwowe maj ątki we wzorcowe so
cjalistyczne gospodarsh;;,'a rolne ; 
zwiększyć pomoc pails twa .1udo\vego dla podniesienia 
produkcji drobnych i średnich gospodarstw chłop

skich oraz wzmocnić soc]C\lis tyczne regulowanie przez 
państwo drobnotowaro'vvej gospodar ki chłopskiej . 

(3) Osiągnąć znaczne zwiększeni e kra jowej bazy surow
cowej, jako niezbędnej podstawy rozwoju gospodar
ki narodowej, a w szczegó lności rozwinąć wydobycie 
rud żalaza i mebli nieżelaznych, ropy naftowej, 

soli potasowych; zwiększyć produkcję podstawowych 
surowców chemiczn ych , cehllozy i wlókien sztucz
nych; z\viększyć produkcję przemysłowych surowców 
rolniczych, a Z\vlaszcza tłuszczów roślinnych i zwie
rzęcych, lnu i innych roślin włóknistych, skór su
rowych i wełny. 

(1) Poważnie zwiększyć siłę obronną kraju przez wzrost 
ogólnego potencjału wytwórczego i rozwój specjal
nego przemysłu obronnego. 

(5) Zapewnić dalszy rozwój sieci i obrotów socjalistycz
nego handlu, systematyczn ie wypierając elementy 
kapitalistyczne; zapewnić racjonalną organizację, 
właściwy układ sieci handlowej oraz jej unowo
cześnienie w celu wydatnej poprawy poziomu obsłu
gi mas pracujących. 

(6) W oparciu o szybkie t empo wzrostu akumulacji so
cjalistycznej i biorąc pod uwagę wielki zasięg na
kładów inwestycyjnych, niezbędny dla wykonania 
zadań planu, rozwinąć odpowiednio produkcję ma
teriałów budowlanych i przemysł budowlany i wy
posażyć go w nowoczesne środki techniczne. 

(7) Zapewnić sy.stemat yczny postęp techniczny i orga
nizacyjny we wszystkich gałęziach gospodarki na
rodowej jako warunek , bez k tór ego niemożliwe jest 
osiągnięcie plan owego tempa wzrostu produkcji 
i zwiększenia wydajności pracy ; stworzyć warunki 
wszechstronnego rozwoju nauki or az prac n aukowo
bada\vczych w oparciu o osiągnięcia przodującej 
nauki radzieckiej. 

(8) Osiągnąć znaczny wzrost wydajności pracy we 
wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, dążąc 

do maksymalnego zmniejszenia rozpiętości istniej ą

cych pod tym względem między Polską a krajami 
najbardziej uprzemysłowionymi. W tym celu należy 
dążyć do naj pełniej szego wykorzystania czasu pracy; 
wydatnie rozszerzyć mechanizację robót pracochłon
n ych; zapewnić pełne wykorzystanie zdolności pro
dukcyjnej maszyn i urządzeń oraz intensyfikację , . 
procesów produkcyjnych; stworzyć warunki dla po
głębienia i rozszerzen ia ruchu socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy i ruchu racjonalizator
skiego; umocmc socjalistyczną dyscyplinę pracy 
w całej gospodarce narodowej. 

(9) Osiągnąć poważne oszczędności w gospodarce na
rodowej przez zmniejszenie norm zużycia surow
ców, materiałów, paliwa i energii, a w szczegól
nościzmniejszyć normy zużycia żelaza, drzewa, ce
mentu i innych materiałów budowlanych oraz me
tali nieżelaznych. 

(10) Zapewnić systematyczne podnoszenie stopy życiowej 
mas pracujących drogą wzrostu zarobków gotów
kowych i stopniowej r ealizacj i polityki obniżania 
cen w miarę wzrostu wydajności pracy i zmniej
szania kosztów własnych produkcji; zapewnić rozwój 
i usprawnieme systemu ubezp ieczeń społecznych, 
opieki nad matką i dzieckiem, wczasów pracowni
czych, polepszenie warunków mieszkaniowych kla 
sy robotniczej, rozbudowę urządzeń komunalnych. 

(11) Poprawić warunki zdrowotne mas pracuj ących 

i ulepszyć ochronę zdr ow ia ludności, poprawić wa
runki bezpieczeilstwa i higieny pracy. 

(12) Podnieść poziom kulturalny szero:cich mas pracu
jących; zlikwidować do końca analfabetyzm; za
pewnić rozwój i podniesienie poziomu szkolnictwa 
wszystkich szczebli, rozwój prasy i wyda wniclw 
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l:siążkowych, radiofonii i kinematografii i udostęp
nić w jak naj szerszym stopniu szerok im masom 
IW1iCującym osiągnięcia kultury i sztuki; rozwijać 
i pogłębiać rewolucję kulturalną w Polsce. 

(13) Zapewnić gospodarce narodowej dopływ potrz~bnej 
ilości nowych robotników oraz kadr wykwalIflko
wanych robotników i personelu technicznego i kie
rowniczego oraz szeroki rozwój szkolnictwa zawo
dowego wszystkich szczebli i szeroki rozwój kur
sów dokształcających i przyspasabiających do za
wodu, przez budownictwo osiedli mieszkaniowych 
i urządzeń socjalnych związanych z zakładami pra
cy, przez szerokie wciągnięcie kobiet do produkcji 
i ułatwienie im pracy zawodowej. Zapewnić do
:oływ kadr kwalifikowanych do administracji pań
stwowej, instytucji kulturalno - oświatowych oraz 

. służby zdrowia. 
(14) Podnieść poziom aktyvmości gospodarczej i kultu

ralnej zacofanych wschodnich i centralnych części 
kraju oraz niektórych nie dostatecznie jeszcze za
gospodarow,mych powiatów w województw·ach za
chodnich i północnych przez odpowiednią politykę 
rozmieszczenia sił wytwórczych. 

(15) Umocnić złoty polski; upowszechnić i umocnić roz
rachunek gospodarczy w przedsiębiorstwach socja
listycznych; wzmóc walkę z wszelkimi przejawami 
,-'1arnotrawstwa, rozrzutności i przerostów admini
s ,racyjnych; przyspieszyć obieg środków obroto
wych, osiągnąć poważne obniżenie kosztów włas
nych, osiągnąć wysoki poziom i systematyczny 
wzrost socjalistycznej akumulacji we wszystkich 
gałęziach gospodarki. 

(16) Stworzyć państwowe rezerwy surowców i mate
riałów oraz podstawowych artykułów konsumcyj
nych w celu zabezpieczenia gospodarki narodowej. 

(17) Udoskonalić organizację i pogłębić metody socjali
stycznego planowania, jako podstawowego narzę
dzia kierownictwa gospodarki narodowej i mobi
lizacji jej wewnętrznych rezerw; rozwinąć i pogłę
OlC planowanie wewnątrzzakładowe, wzmocnić 

i rozszerzyć planowanie terenowe. 
/....,. 

Realizacja zadań pianu 6-letniego wymagać będzie 
ogromnego rozmachu, budownictwa socjalistycznego, 
mobilizacji wysiłku całego narodu, ujawnienia i wyko
rzystania wszystkich rezerw gospodarki narodowej. 
IW realizacji planu szczególnie wielka rola przypadnie 
młodemu pokoleniu narodu. "\Vykonanie planu wymagać 
będzie zwielokrotnionej energii mas pracujących, Partii, 
organizacji społecznych i aparatu państwowego w po
·konywaniu trudności, powstających w toku urzeczy
wistnienia planu. Wymagać ona będzie zaostrzenia wal
ki klasowej przeciw elementom kapitalistycznym 
i reakcyjnym, wymagać będzie wielkiego zaostrzenia 
czujności rewolucyjnej ze strony klasy robotniczej i mas 
pracujących w stosunku do agentur imperialistycznych, 
w stosunku do wewnętrznych i zewnętrznych wrogów. 

W oparciu o sojusz z wielkim Związkiem Radziec
kim i jego braterską pomoc oraz o współpracę z kra
jami demokracji ludowej, rozwijając niespożyte siły 
narociu, Polska Ludowa ma możność pokonania wszel
kich knowań imperialistycznych i trudności wewnętrz
nych oraz zwycięskiego wykonania wielkiego planu 
budowy podstaw socjalizmu, który zmieni oblicze na
szego kraju i wzmocni nasz wkŁad we wspólne dzielo 
obrony pokoju i postępu.. 

------------------~-,-_._~ 

R o z d z i a ł 2. 

WZi"ost produkcji i inwestycji. 

Rozwój przemysłu 

1. W r. 1955 - w ostatnim roku planu G-letniego 
należy osiągnąć ·wartość produkcji całego przemysłu 

socjalistycznego w wysokości 43,8 mld. zł w cenach 
niezmiennych, tj. wzrost o 158% w porównaniu 
z r. 1949. 

Wartość produkcji przemysłu wielkiego i średniego 
wzrośnie do 36,5 mld. zł w cenach niezmiennych, tj. 
o 1360/0, a drobnego przemysłu socjalistycznego wzro
śnie do 7,3 miliarda złotych tj. o 384%. 

2. -W celu stworzenia szerokiej podstawy socjali
stycznego uprzemysłowienia należy zape"vnić szybszy 
wzrost produkcji środków wytwórczości. \Vartośc 1'ro
dukcji środków wytwórczości w przemyśle wiel1nm 
i średnim wzrośnie w roku 1955 o 1540io, a warto:;ć 
produkcji przedmiotów spożycia o 1110/0 w poró·wnaniu 
z rokiem 1949. 

3. W r. 1955 produkcja wa.iniejszych artykułów 

przemysłowych osiągnie: 

Paliwa 

Węgiel kamienny 
Węgiel brunatny 
Ropa naftowa 
Gaz ziemny 
Energia elektryczna 

energetyka 

Kopalnictwo rud 

Rudy 
Rudy 
Rudy 

żelazne 

cynkowo-ołowiane 

miedziane 

Surówka 
Stal suro\va 
Wyroby walcowane 
Cynk 
Miedź elektrolityczna 

Hutnictwo 

Maszyny i urządzenia 

100 mil. t. 
8,4 mil. t. 

394 tys. t. 
480 mil. m S 

19,3 mld. kWh 

3,0 
2,2 
3,2 

mil. t. 

" 
" 

3,5 mil. t. 
4,6 " 
3,2 " 

197,6 tys. t. 
25,0 

" 

Obrabiarki do metali i drzewa 12,2 tys. szt. 
Turbiny parowe kondensacyjne 125 MW 
Kotły wodnorurkowe stałe 3.000 t. pary/godz. 
Maszyny i urządzenia dla hutnictwa 161 mil. zł wg cen niezm. 
Maszyny i urządzenia dla górnictwa 290,5 mil. zł wg" " 
Maszyny włókiennicze 80 mil. zł. wg" " 
Urządzenia dźwigowe 24,5 tys. t. 
Sprężarki amoniakalne 600 t. 

Traktory 
Kombajny do zbóż 
Pługi traktorowe 

Maszyny rolnicze 

Siewniki traktorowe do zbóż 
Snopowiązałki 

Młocarnie mctOl:owe 

11 tys. szt. 
750 szt. 
14,3 tys. szt. 
5 tys. szt. 
5,6 tys. szt. 
6 tys. szt. 



\ 

~ 

Dziennik Ustaw Nr 31 431 ~ Poz. 344 

Maszyny budowlane 

Betoniarki 
Ciężkie żurawie 

Wielkie koparki 
Windy budowlane 

Środki transportowe 

Parowozy normalnotorowe 
,Wagony towarowe normalnotorowe 
w przeliczeniu na 2-osiowe 
Wagony osobowe 

1.150 szt. 
140 

" 75 
" 2.500 
" 

315 szt. 

18,8 tys. szt. 
630 szt. 

Samochody ciężarowe 25 tys. szt. 
pamochody osobowe 12 

" " 
Artykuły elektrotechniczne 

Silniki elektryczne do 50 KW 
" "powyżej 50 KW 

Transformatory dla gospodarki ener-
getycznej . 
Aparatura rozdzielcza i zabezpiecze

170 tys. szt. 

5 " " 
2,4 tys. lVIVA 

niowa wysokiego i niskiego napięcia 181 mil. zł 

Kable silnoprądowe ziemne 
Zarówki oświetlenio"ve normalne 
Łącznice telefoniczne 

wg cen niezm. 
22 tys. ton 
33 mil. szt. 

Odbiorniki radiowe 
85 tys. numerów 

300 tys. szt. 

Artykuły chemiczne 

Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100°/0 
Soda kalćynowana 
Soda kaustyczna 
Nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty 
składnik N 
Nawozy fosforowe w przeliczeniu na 
czysty. składnik Pe Or, 
Sól potasowa w przeliczeniu na K2 O 
Środki owadobójcze 
Barwniki 
Elektrody węglowe 
Kauczuk syntetyczny 
Penicylina 

Materiały budowlane 

Cement 
Cegła budowlana 
W:łpno budowlane 

Szkło 

Szkło okienne 
Szkło do opakowań 

cer::tmika 

Porcelana techniczna i elektrotechniczna 
Porcelana stołowa 
Fajans stołowy 

Artykuły włókiennicz.e 

540 tys. ton 
389 

" " 162 
" " 

230,8 " " 
250 

" " 16 
" " 

26,9 " " 
7,9 " " 31 

" .. 
13 

" " 800 mld. jedno 

4.950 tys. t. 
3.756 mi1. szt. 

1,6 mil. t. 

15 mil. m' 
147,1 tys. t. 

15,2 tys. t. 
8,5 tys. t. 
6,6 tys. t. 

Tkaniny bawełniane 607,7 mil. mb. 
Tkaniny wełniane 74,9 .. ," 
Tleminy lniane i pakulane 74,7 

" " Tkaniny jedwabne 103,9 .. .. 

Wyroby dziane 
Włókno cięte 

Sztuczny jedwab 

Obuwie 

Obuwie skórzane 
Obuwie gumowe 

Papier celuloza 

Celul~JZa 

Papier 
Tekhlra 

Artykuły drzewne 

Tarcica 
Sklejki i płyty stolarskie 
Płyty spilśnione 

Meble gięte 
Meble stolarskie i tapicerskie 
Komplety m'ehli 
Zapałki 

14,5 tys. t. 
56,8 tys. t. 
16,6 tys. t. 

22,2 mil. par. 
16,4 

" .. 

414,0 ty~. t. 
530,0 tys. t. 

94,8 tys. t. 

4 mil. m 3 

106 tys. m" 
80 tys. t. 
2,8 mil. szt. 

3,1 " " 
137 tys. kompl. 
320 tys. skrzyń 

Artykuły przemysłu spożywczego 

Cukier 1.100 tys. t. 
Tłuszcze zwierzęce jadalne 116 tys. t. 
Olej jadalny 25 tys. t. 
Masło 116 tys. t. 
Mięso 952 tys. t. 
Spirytus sutowy w przeliczeniu na 1000/0 214,6 mil. 1. 
Piwo 600 " " 
Wino 35,4" " 
Sól kamienna i warzona 485 tys. t. 
Mydło do prania 88,1 tys. t. 
Papierosy 30 mld. szt. 

4. Wydajność pracy w socjalistycznym przemyśle 
wielkim i średnim mierzona wartością produkcji w ce
nach niezmiennych na jednego robotnika produk.cyjnego 
winna wzrosnąć o 660/0. 

5. Należy osiągnąć obniżenie kosztówwlasnych 
produkcji w przemyśle socjalistycznym o co najmniej 
170/0, przy znacznym polepszeniu jakości wyrobów. 

6. Nakłady na . inwestycje przemysłowe wyniosą 

w okresie planu 2.535 mld. zł w cenach 1950 roku; 
z sumy tej 760/0 przeznacza się na rozbudowę prze
mysłu środków wytwórczości. 

7. W rozwoju przemysłu należy jak naj szerzej 
wykorzystać prace instytutów naukowo-badawczych. 
Instytutom tym należy wyznaczyć jako zasadnicze za
danie opracowanie środków dotyczących polepszenia 
procesów technologicznych, podjęcia nowych produkcji, 
polepszenia jakOŚCi wyrobów, a także zastosowania 
materiałów zastępczych. Instytuty naukowo-badawcze 
winny w coraz szerszym zakresie dokonywać prac na 
skalę półtechniczną w powiązaniu z pracami projekto
wymi i konstrukcyjnymi przemysłu. Nakłady inwesty
cyjne na rozwój instytutów naukowo-badawczych prze
mysłu wyniosą 26 mld. zł w cenach z 1950 r. 

Należy wydatnie rozszerzyć zakres badań i poszuki
wań geologicznych, stosując nowoczesne metody. 
VV szczególności należy przeprowadzić prace w zakre
sie poszukiwań węgla kamiennego koksującego oraz 
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nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego poza 
eksploatowanymi zagłębiami, ropy naftowej i gazu 
zipmnego, rud żelaza i metali nic żelaznych oraz s.u
ro'.Nców skalnych dla potrzeb przemysłu i budow!1lc
twa. \V celu stworzenia racjonalnej podstawy do zao
patrzenia w wodę zakładów przemysłowych i osiedli 
należy rozszerzyć zakres badań i poszukiwań hydro
geologicznych. 

8. NaL,ży upowszechnić system planowych, zapo
bie.c"awczvch remontów maszyn i urządzeń . wy twór
czy~h osiągając skrócenie ' czasu trwania remontów; 
polepszyć jakość prac remontowych i dzięki temu wy
datnie zmniejszyć czas przestoju parku maszynowego. 

9. W celu zaspokojenia rosnących potrzeb przemy
du, trakcji elektrycznej oraz potrzeb ludności miast 
i Wc:l - należy wytv/Orzyć w roku 1955 - 2,3 razy 
więcej energii elektrycznej niż w roku 1949. 

Vizrost zainstalowanej mocy ' wyniesie 2.620 M\V. 
\Vybuduje się 14 zawodowych elektrowni parowych 
oraz szereg elektrowni cieplnych przemysłowych. No
we elektrownie zawodowe wyposażone będą ,v noWo
czesne kotły i turaogeneratory i dostoso\vane do spa
lania mialu i odpadkowych gatl.in;~ów węgla, nie nada
jqcych się do transportu. 

Powstaną pierwsze w Polsce elektrociepłownie . 

Uruchomiona będzie Vi Kor. [nie wielka elektrownia, 
oparta na węglu brunatnym, która stanie się bazą ener
getyczną nowego ośrodl;:a przemysłovJego na Kujawach. 
Rozpoczęta będzie budowa pierwszej w Polsce elek
trowni na bazie torfu w \'liźnie ( .. ,TOj. białostockie). 
:Hoc elektrowni wodnych wzrośnie o około 65% . 

Należy rozbudo\vać SIec przesyłowo-rozdzieiczą. 

dostosowując ją do rozmieszczenia sił wytwórczych, 
w .szczególności do lokalizacji nowych zakładów prze.:. 
myslowych. Wzrost długości sieci wyniesie 76.000 km, 
z czego 5.000 km przypaclnie na linie najwyższych na
pięć - 60.000 - 220.000 volt. Wzrost mocy stacji 
transformatorowych wy~liesie 6.000 MV A. 

Należy wydatnie poprawić współczynniki eksploa
tacyjne i zmniejszyć koszt własny energii elektrycznej. 
W szczególności należy wydc.Tnie skrócić czas postoju 
urządzeń w remoncie, usprawnić organizację r emontów 
i zmniejszyć zużycie węgla na kilowatogodzinę. 

10. W górnictwie węgla kamiennego osiągnąć 

w roku 1955 wydobycie \vęgla w ilości 100 mil. ton, 
tj. wzrost o 35%, wybudować 11 rrowych kopalń o 7.dol
ności produkcyjnej około 9 mil. t . i uruchomić 36 no
wych poziomów na starych kopalniach, które dadzą 

w roku 1955 - 14,5 mil. ton węgla. 

W celu szerokiego zastosowania podsadzki płynnej 
należy zakończyć budowę specjalnej linii kolejowej do 
przewozu piasku i 'osiągnąć produkcję piaskowni 28,5 
mil. m 3 piasku rocznie. 

Należy przyśpieszyć tempo robót górniczych drogą 
mechanizacji najbardziej pracochłonnych robót ręcz

nych, zwiększyć wydobycie węgla ze ścian z 430/0 do 
55% w roku 1955, wydobycie zabierek zmmeJszyć 
z 37,7% do 300/0. Szeroko zmechanizować roboty przy
gotowawcze i eksploatacyjne przez stosowanie wier
tarek półautomatycznych, ładowarek,' wrębówek, trans
porterów zgrzebłowych i innych mechanizmów, wpro
wadzić wydobycie węgla przy pomocy kombajnów wę
glowych, aby w roku 1955 na ogólną ilość 500 ścian 
kombajny pracowały co najmniej na 220 ścianach. 

,W dziedzinie transportu należy rozszerzyć konwe
j2:,yzację transportu dołowego, podnieść stopień elek
tryfikacji lokomotyw dołowych oraz ich moc, przepro
wadzić dalszą elaktryfikację i unowocześnienie wycią

gów, zastąpić w du±ej mierze dołowe napędy pneuma
tyczne przez elektryczne napędy gazoszczeln~, z wy
jątkiem kopah'J. silnie gazowych. W celu wydatnej po
prawy jakości węgla przez sortowanie i płukanie na
leży wybudov:ać noWe i rozbudować istniejące sortow
nie i płuczki w ten sposób, aby zdolność przerobowa 
sortowni wyniosła w roku 1955 - 12.500 ton na go
dzinę, a płuczek - 10.900 ton na godzinę. 

Należy podnieść wydajność pracowników grupy 
przemysłowej z 1.232 kg na pracowniko-dniówkę wę
gla kamiennego w roku 1949 do 1.700 w roku 1955, tj. 
o 38010. 

Wydobycie węgla brunatnego winno wzrosnąć do 
8,4 mil. ton w r. 1955, fJ. o 840/0. Szczególny nacisk 
należy położyć na wzmożenie wydobycia w Zagłębiu 

' Konińskim dla zapewnienia miejscowej bazy paliwowej 
nowemu ośrodkowi przemysłoweml.l na Kujawach. 

11. W kopalnictwie naftowym należy osiągnąć 

produkcję ropy naftowej w wysokości 391 tys. tO'n 
i gazu ziemnego 480 mil. 1113

• Należy przeprowadzić 

wiercenia poszukiwawcze w ilości 530 tys. m, wiercenia 
eksploc,bcyjne w ilości 484 tys. m oraż głębokie wier
c?!.1:'a o łącznej głębokości 67 tys. m. Celem uspraw
nienia WierC(;ll należy zastąpić żurawie stałe przez 
przenośne, a wiercenia udarowe przez obrotowe, co 
dwukrotnie zwiększy szybkość wiercenia. Należy doko
nać ulepszeń w sposobie wydobycia (wtłaczanie medium 
gazoowego do zlóź, torpedowanie, kwasowanie i stoso
wanie innych nowoczesnych metod). 

12. Należy dokonać zasadniczego przełomu w roz
woju kopa1nict"wa rud żelaznych pozostającego dotych
czas VI tyle poza rozwojem hutnictwa i zwiększyć wy
dobycie rud surowych czterokrotnie, tj. do 3 mil. ton 
w r. 1955. Należy we wszystkich obszarach rudonosnych 
odwiercić 550 tys. m i zgłębić 21,5 tys. m w szybikach 
poszukiwawczych i zbudować 35 n owoczesnych zme
chanizowanych kopalń rudy. Pozwoli to przy wzrasta
jącej produkcji surówki podl1ieść udział żelaza z rud 
krajowych z 150/0 w roku 1049 dO' ok. 300/0 w roku 
1955. 

13. W hutnictwie żelaza stanowiącym podstawowe 
ogniwo rozwoju całej gospodarki narodovłej należy 

dwukrotnie zwiększyć produkcję stali surowej. 

Należy ukończyć pierwszy etap budowy nowej 
wielkiej huty żelaza pod Krakowem, rozpocząć w ko.>1-
cowym okresie planu budowę drugiej nowej huty 
i uruchomić zakłady hutnicze stali szlachetllych. Jed
nocześnie należy wydatnie rozbudować i unowocześnić 
stare zakłady hutnicze, w szczególności zrekonstruo
wać Hutę im. Józefa Stalina w Łabędach i hutę w Czę
stochowie, osiągając zdolność produkcyjną ok. 3,8 mU. 
ton stali surowej rocznie, na starych zakładach. 

W szczególności zostanie wybudowanych w starym 
hutnictwie: 6 nowych wielkich pieców po 600 ton każdy 
o całkowicie zmechanizowanej obsłudze, 20 pieców 
martenowskich o pojemności 70 ton i wyżej, 3 mie
szalniki, 10 nowych pieców elektrycznych, 3 zgniatacze 
o łącznej pi'zepustowości 2,5 mil. ton kęsów rocznie, 
nowa walcownia ciągła rygli i platyn, nowe walcownie 
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wytworów gotowych o łącznej zdolności produkcyjnej 
ok. 1 miliona ton wyrobów walcowanych rocznie. 

Rozbudowa hutnictwa winna zapewnić wydatną po
prawę wskaźników ekonqmiczno-technicznych. W szcze
gólności wskaźnik objętościowy wielkich pieców polep
szy się o 24% i wyniesie w roku 1955 - 1,2 m 3/t. dobę, 
udział aglomeratów wzrośnie z 19,5% do 55% wsadu 
rudy, zużycie koksu suchego na tonę surówki spadnie 
co najmniej do 986 kg, ilość stali przypadająca na 
1 m" pieca martenowskiego i dobę wzrośnie co naj
mniej o 60% i wyniesie w roku 1955 - 5,0 ton/m' 
dobę. Wzrośnie wydatnie udział surówki we wsadzie 
pieców martenowskich, co zmniejszy zapotrzebowanie 
na złom żelazny. 

Główne napędy walcownicze zostaną zelektryfiko
wane w 91 % • 

Zostaną wprowadzone walcownie ciągłe i. póiciągle . 
Udział materiału zgniatanego wzrośnie z 51 % do 
71,6010. -

Ulegnie wydatnej poprawie układ asortymentowy 
wyrobów walcowanych, dzięki wzrostowi udziału drob
nych profili w ogólnej produkcji wyrobów walcow::l
nych, przede wszystkim profili budowlanych oraz blach. 
Jednocześnie nastąpi mechanizacja transportu przez 
zastosowanie wagonów samowyłado"vawczych, zwi,;k
szenie ilości suwnic, dźwigów, żurawi ruchomych, 
czerpaków, magneso,,,, tr,,:lsporterów, skipów, wago-
nów-wag. 

14. W przemyśle metali nieżelaznych należy wy
datnie zwiększyć bazę surowcową rud cynkowo
ołowianych, osiągnąć produkcję cynku 197,6 tys. ton. 
tj. ok. 2-krotnie więcej · niż w roku 1949, rozwinąć 

wydobycie rudy miedzi do poziomu 3,2 mil. t. oraz roz
począć produkcję metali lekkich -- aluminium i ma
gnezu. W szczególności w zakresie cynku należy położyć 
nacisk na wzmożenie wydobycia rud galmanowych 
i odpowiednią rozbudowę hut tlenku cynku i w wyniku 
rozbudowy kopalń oraz właściwego wykorzystania rud 
galmanowych zmniejszyć udział koncentratów z impor
tu w produkcji cynku. 

Należy osiągnąć produkcję miedzi elektrolitycznej 
w ilości 25 tys. t. Dzięki rozbudowie elektrolizy należy 
zwiększyć produkcję cynku elektrolitycznego .do 54ą/o 
całkowitej produkcji cynku wobec 170/0 w roku 1949. 

N ależy rozwinąć kopalnictwo i przetwórstwo rud 
miedzi do takiego stopnia, by własna miedź stanowi la 
poważną część zapotrzebowania krajowego. Należy 

w pełni uruchomić i rozbudować dolnośląskie kopal
nie rud i miedzi i rozpocząć wydobycie miedzi w ko
palni "Miedzianka" w Górach Świętokrzyskich. Należy 
rozbudować i częściowo. zmodernizować walcownie i ra
finerie metali nieżelaznych. Należy prowadzić inten
sywne badania i prace, zmierzające do zastosowania na 
szerszą skalę stopów osżczędnościowych i do zastąpienia 
najbardziej deficytowych metali. 

15. VI przemyśle budowy maszyn, którego rozwój 
warunkuje rozbudowę całej gospodarki narodowej , na
leży zwiększyć produkcję przeszło 3,5-krotnie i uru
chomić produkcję nowych typów maszyn o dużej do
niosłości dla całej gospodarki. 

Należy zwiększyć produkcję obrabiarek do metali 
i drzewa 3-krotnie pod wze1ędem ilości i 4-kl":Jtn :e 
pod względem tonażu i viartości, co pozwoli w znacznej 

mierze wyposazyc nowobudujące się zakłady przemy
słowe i stanowić będzie podstawę dla częściowej reno
wacji parku w zakładach istniejących. Szczególny nacl:;-k 
położyć należy na rozwój produkcji obrabiarek ciężkich, 
które w r. 1955 stanowić będą około 25% ogólnej ilości 
wyprodukowanych obrabiarek. Uruchomiona będzie pro
dukcja wysokosprawnych obrabiarek jak karuzelówek 
wiertarek promieniowych, wielonożówek, automatów 
i półautomatów, obrabiarek agregatowych, przystosowa
nych do określonych operacji obróbczych. Zostane, 
rozbudowane istniejące fabryki obrabiarek i wybudo
wane 2 nowoczesne zakłady o taśmowym montazu 
w rejonie Warszawy. 

Dla potrzeb energetyki i przemysłu należy uru
cl~omić produkcję turbin parowych i wyprodukować 
w okresie 1950 - 1955 turbiny kon densacyjne o łącznej 
mocy 225 MW oraz znólcznie rozszerzyć produkcję ło

patek turbinowych . 
W !)rzerayśle kotlarskim należy osi:;cinąć produkcj·~ 

kotłów wodnorurkowych stałych o łącznej mocy ponad . 
4 razy "vlększej niż w r. 1949. Należy uruchomić pro
dukcję kotłów wodnorurkowych wysokoprężnych o ciś

nieniu roboczym 80 atm. i wydajności 100-120 ton pary 
no. godzinę, dotąd w Polsce nieprodukowanych. 

Dla realizacji planu mechanizacji kopalń należy 

silnie rozwinąć produkcję maszyn górniczych, osi"lga
jąc w r. 1955 wartość produ::cji 290,5 mil. zł wg cen 
niezmiennych i uruchomić produkcję nowych typów 
maszyn, a w szczególności wrębówek ścianowych 

i chodnikowych, ładowarek do kamienia i węgla, prze
nośników zgrzebłowych i kombajnów. 

W związku z silnym rozwojem przemysłu chemicz
nego należy Ifawie 5-krotnie zwiększyć produkcję 1'1';>

szyn i aparatury chemicznej. Dla potrzeb przemysłu 

papierniczego należy rozbudować zakład budowy ma
szyn papierniczych w Cieplicach o produkcji 5 tys. ton 
w r. 1955. 

W przemyśle maszyn włókienniczych należy zwięk
szyć blisko 6-kmtnie wartość produkcji. Szczególny na-o 
cisk położony będzie na r.ozwój produkcji maszyn do 
włókien sztucznych. Uruchomiona będzie produkcja 
kompletnego wyposażenia przędzalń oraz nowoczesnych 
krosien automatycznych. Obok rozbudowy istniejących 
zakładów zostanie wybudowana- nowa fabryka maszyn 
przędzalniczych w Łop.zi, fabryka krosien w Zduńskiej 
Woli i fabryka maszyn wykończalniczych w Białym

stoku. 
W celu podniesienia technicznego uzbrojenia rol

nictwa należy silnie rozwinąć przemysł maszyn i na
rzędzi rolniczych. 

Podjęta zostanie produkcja nowych typów maszyn 
rolniczych jak kombajny, snopowiązałki, młocarnie 
czyszczące wielkiej mocy, pługi ciągnikowe wieloski
bowe i kopaczki traktorowe. 

- W okresie planu powstaną 2 wielkie nowoczesne 
fabryki maszyn rolniczych w Płocku i Kutnie. 

Należy zwiększyć 'produkcję traktorów 
4,5-krotnie i osiągnąć w r. 1955 11 tys. sztuk. 
uruchomić produkcj ę traktorów gąsienicowych. 

prawie 
Należy 

VI celu zwiększenia mechanizacji budownictwa i ro
bót drogowych należy wielokrotnie zwiększyć produkcję 
maszyn budowlanych i drogowych. 

~Obok wzmożenia produkcji betoniarek i walców 
drogowych zostanie podjęta prodllkcja kopaczek, ma
szyn do ' wyrównywania ' i zdzierania ziemi, kafarów 



Dziennik Ustaw Nr 37 434 Poz. 344 __________________________ ~-------------A.L-------------.------------------------------------ '- ~---------~--

i innych maszyn budowlanych. Dla mechanizacji tran
.sportu wewnętrznego w zakłada.:h fabrycznych, a także 
w budownictwie zostanie wydatnie zwiększona pro
dukcja suwnic, dhvigów i innych urządzeń transporto
wych. 

Dla potrzeb żeglugi morskiej należy rozwinąć pro
"aukcję maszyn okrętowych jak: maszyny główne na
pędów, maszyny sterowe, windy kotwiczne, pompy 
okrętowe. Łącznie w latach planu wykonać 164 ma-
:;zyny okrętowe główne. " 

W celu rozwoju chłodnictwa wzrośnie wielokrotnie 
produkcja sprężarek amoniakalnych. Podstawowe wy
posażenie nowych chłodni składowych zostanie wyko
nane w kraju. 

Zostanie na szeroką skalę rozbudowany przemysł 
samochodowy. Produkcja samochodów ciężarowych wy
niesie w r . 1955 -- 25 tys. samochodów, zaś " osobowych 
-- 12 tys. sztuk. 

Ilość wyprodukowanych motocykli wzrośnie prawie 
. S-krotnie i wyniesie w r. 1955 -- 32 tys. sztuk, a ro

werów prawie 4:-krotnie osiągając wysokość 340 tys. 
sztuk. 

Produkcja przemysłu taboru kolejowego wyniesie 
w roku 1955 -- 315 parowozów normalnotorowych, 
25tl parowozów wąskotorowych, 18.800 wagonów towa
rowych normalnotorowych w przeliczeniu na 2-osiowe, 
630 wagonów osobowych. Należy rozwinąć produkcję 

lokomotyw elektrycznych, lokomotyw spalinowych 
przetokowych, wagonów elektrycznych, specjalnych lo
komotyw dołowych dla kopalń oraz tramwajów. 

W przemyśle stoczniowym produkcja statków mor
skich wyniesie w r. 1955 ok. 150 tys. TDW. Stoczn:e 

-rzeczne winny zaopatrzyć żeglugę śródląqową w barki, 
holowniki i inne jednostki pływające. W tym celu na
leży rozbudować stocznie, szeroko zastosować nowo
czesne metody budownict"wa okrętowego, a przede 
wszystkim prefabrykację elementów i montaż sekcyjny 
kadłubów, oraz w większym stopniu stosować spawanie 
automatYGzne i półautomatyczne. 

W przemyśle narzędziowym należy osiągnąć przesz
ło · 4-krotny wzrost produkcji narzędzi tnących do me
tali; produkcja narzędzi do obróbki drzewa winna 
wzrosnąć 1,7-krotnie; narzędzi ślusarskich i rzemieślni

czych 2,3 razy, przyrządów i uchwytów przeszło 10 
razy, sprawdzianów 12 razy. Należy rozbudować stare 
zakłady i wybudować 2 nowe fabryki narzędzi w War
I>zawie. 

W przemyśle odlewniczym należy " osiągnąć produk
cję odlewów żeliwnych 724 i ys. ton, udlewów staliw
nych 149 tys. ton, odlewów z metali kolorowych 24,6 
tys. ton. Szczególny n acisk należy położyć na produk
cj ę odlewów maszynowych, odlewów dla potrzeb p rze
mysłu motoryzacyjnego, a także dla budownictwa j ak 
kotłów centralnego ogrzewania, grzejników i armatury. " 

W przemyśle precyzyjno-optycznym należy po
większyć blisko B-krotnie wartość produkcji i urucho
mIĆ nowe działy wytwórczości . " W szczególności należy 
l'ozwinąć produkcję łożysk k u lkowych; silnie rozwinąć 
produkcję przyrządów optycznych, narzędzi chirur
gicznych i dentystyczl1ych, aparatów filmowych, wodo
mierzy i gazomierzy. 

W przemyśle metalowych wyrobów masowych na
leży zwiększyć produkcję wyrobów śrubowych o 1500/0, 
okuć budowlanych o 2790/0, puszek konserwowych 
o 232°/0, wyrobówemaliowemych o 790/0. 

W przemyśle elektrotechnicznym należy zwiększyć 
wartość produkcji przeszło 3-krotnie. Szczególny na
cisk należy położyć na rozwój przemysłu maszyn 
i aparatów elektrycznych. 

Produkcja silników ele'ktrycznych o mocy do 
50 KW będzie blisko 4 razy \v iększa niż w roku ·1949, 
silników elektrycznych powyżej 50 KW 9 razy więks!':a, 

transformatorów dla gospodarki energetycznej -- 3 razy 
większa, aparatury rozdzielczej i zabezpieczeniowej wy
sokiego i niskiego napięcia przeszło 7 razy większa. 

Uruchomiona będzie produkcja generatorów do 
turbin, wielkich silników napędowych dla hutnictwa 
i przemysłu węglowego, prostowników rtęciowych, wy
łączników, odłączników i transformatorów mierniczych 
na napięcie 60.000--110.000 V, silników i aparatury dla 
trakcj i elektrycznej . . 

Zostanie dokończona budowa fabryki wielkich ma
szyn elektrycznych we Wrocławiu. Wybudowana będzie 
nowoczesna fabryka małych silników elektrycznych 
o wielkoseryjnej produkcji w T arnowie. Zostaną roz
budowane i zrekonstruowane istniejące zakłady maszyn 
elektrycznych. Dokończona będzie budowa fabryki ap~
ratów niskiego napięcia w Toruniu, zostaną zagospo
darowane i w pełni wykorzystane odbudowane zakłady 
aparatów i " sprzętu elektrycznego, a także wybuduje 
się 3 nowe zakłady aparatowe. 

W przemyśle kablowym nast~,pi rozbudowa i pel
ne w ykorzystanie zdolności produkcyjnej istniejących 

zakładów i rozpoczęta budowa nowej kablowni. 
W przemyśle akumulatorowym nastąpi modernizacja 
procesów . produkcyjnych i uruchom ienie nowej pro
dukcji akumulatorów zasadowych. Produkcja żarówek 
normalnych wzrośnie więcej niż o połowę. 

Zostanie silnie rozwinięta produkcja rur świetlnych 
oraz lamp radiowych. Wybudowana będzie nowa wiel
ka fabryka lamp elektrycznych wraz z hutą baloników 
żarówkowych w Warszawie. W przemyśle teletech
nicznym i radiotechnicznym zostaną rozbudowane 
istniejące zakłady i wybudowana fabryka central auto
matycznych oraz wielka nowoczesna fabryka urządzeń 
radiotechnicznych w Warszawie. 

' W całym przemyśle metalowym i elektrotechnicz
nym nastąpi znaczne usprawnien ie i " inte-asyfikacja 
p rocesów technologicznych, które wyrażą się przede 
wszystkim" w zwiększeniu szybkości skrawania przy 
szerokim stosowaniu narzędzi z twardych stopów i na
rzędzi o uj emnym kącie natarcia, w stosowaniu wyso
kowydajnych obrabiarek i używaniu przy pracy na 
uniwersalnych obrabiarkach przyrządów i pneumatycz
nych uchwytów', w r ozszerzeniu zakresu spawama 
i obróbki bezwiórowej, w rozpowszechnien iu montażu 

taśmowego i stosowaniu gniazd obróbczych, stosowaniu 
nowoczesnych m etod obróbki termicznej , zwłaszcza 

zaś prądami wysokiej częstotli\vości, przechodzeniu na 
nowe materiały i tworzywa, jak żeliwo ciągliwe oraz 
stopy cynkowo-aluminio\ve. Zostahie przeprowadzona 
daleko idąca mechanizacja transportu wewnętrznego 

dla prac wymagających du;:ego wysiłku fizycznego 
w szczególności w . odlevmiach. 

16. Na dużą skalę należy rozwinąć chemiczną prze
róbkę paliwa. Ilość węgla kamiennego przerabianego 
chemicznie w koksowniach , wytlewniach i gazowniach 
W:LI0Śni e do 150/0 ogólnego wydobycia węgla i stanowJ.c 
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będzie w r. 1955 ok. 15 mil. t. Zostanie zapoczątkowa
na chemiczna przeróbl;:a węgla brunatnego na drodze 
jego półkoksowania. 

Należy zwiększyć produkcję koksu o 73% i osiągnąć 
w r. 1955 9,9 mil. ton. W celu pełnego zaspokojenia 
potrzeb rozwijającego się hutnictwa należy przeszło 

2-krotnie zwiększyć produkcję koksu wielkopiecowego, 
polepszyć jego jakość i dostosovvać ją do wymagall no
wych większych jednostek wielll:opiecowych. 

Wybudowanych zostanie łącznie VI istniejących 
i nowych koksowniach 16 nowych baterii koksowni
czych, szereg stacji mieszalno-mielniczych sortowni 
oraz fabryk węglopochodnych. Odbudowane zostaną 

.zakłady półkoksowania węgla kamiennego w Blachow
ni. Uruchomiona zostanie wytlewnia węgh brunatne
go w Koninie. 

Zakończy się I-szy etap gazyfikacji kraju przez 
budowę 1.100 km nowych gazociągów dalekosiężnych. 

Gaz ziemny i koksowniczy doprowadzony będzie do 
centrum k raj u. P onad 40' miast i osiedli dotychcza::; 
niezgazyfikowanych otrzyma gaz dla gospodarstw do
mowych i przemysłu. Wybudow ane będą 2 n owe ga
zownie miejskie w B iałymsteku i Płocku. 25 gazowni 
nieczY'TInych zostanie odbudowanych i uruchomionych. 
Wybuduje się 36 nowych 'stacji sprężonego gazu do t an
kowania samochodów przy trasie gazociągów. Zdolno~6 
p rodukcyjna rafinerii OSiągl1ie w r. 1955 - 530 tys. 
ton przerobu ropy. Uruchomiona zostanie produkcja 
nowych artykułów naftowych dotądniewytwarzanych 

w kraju, a mianowicie olejów silnikowych, selektyw
n ych oleju,v lotniczych i cerezyny. Zostaną zainstalo
wane urządzenia selektywnej rafinacji olejów smaro
wych, do odparafinowania olejów, do odasfaltowania 
pozostałości r opnych, a także dla zmniejszenia zawarto
ści siarki w benzynie. Wyb udowana zostanie 3 -s 'co;~io
wa destylarnia wieżowa. 

17. Należy zwiększyć produkcję przemysłu óemicz
nego przeszło 3,5-krotnie i przekształcić go w o~)a:r ciu 

o wykorzystanie bogactw na turalnych kraju w drugi 
po przemyśle węglowym przemysł narodowy Polski. 

Rozbudowany zostanie przemJlSl--112 wozóW· stt::::;, 
~~. wr. 1955--;Yprod~kuje 230,8 tys. ton na

wozów azotowych i 250 tys. ten nawozów fosforowych 
(w przeliczeniu na czysty składnik), tj. przeszło 3 razy 
więcej aniżeli w f. 1949. 

Należy rozbl\dować i stniej ące zakłady naw ozów 
sztucznych i zbudować 2 nowe wielkie fabryki nawo
,?ów azotow ych, jedną nową fabrykę supertomasyny 
w Nakle i uruchomić kopalnię i zakład przetwórczy 
soli potasowych w I-Oodawie. Należy przeszło 8-krotnie 
zwiększyć p!'odukcję środków owadobójczych. 

Rozbudowane zostaną wydatnie główne działy 

przemysłu nieorganicznego. Produkcja sody kalcynowej 
wzrośnie do 389 tys. ton, zaś sody kaustycznej ch 162 
tys. t on w r. 1955. 

Zostaną powiększone istniejące zakłady i w ybudo
wana nowa duża fabryka sody VI rejonie PakÓŚci (\voj . 
bydgoskie). Produkcja kwasu siarl~owego wzrośnie do 
540 tys. ton i osiągnie poziom ok 2-krotnie wyższy niż 

w r. 1949. N owa fab ryka kwasu siarkowego w Wizowie 
na anhydry tach dolnośląskich osiągnie pełną zdolność 

produkcyjną. Wybuduje się wielką fabrykę kwasu sia r
kowego na gipsach k ieleckich. Przeszło 1/3 całości kwa-

su siarkowego produkowana będzie w r. 1955 z surow-
ca krajowego. , 

Zostaną stworzone podstawy w ielkiego przemysłu 
sy~t~zy organi~znej i tworzyw sztucznych. W szczegól
nosCl u r uchomIOna będzie produkcj3 syn te tycznych 
paliw, k~asów tłuszczowych, kauczuku, fenolu, octanu 
celulo.zy l kaprolaktamu. Zostanie rozbudowany wielki 
ko~bl?at syntezy chemicznej w Oświęcimiu oraz wy
tworma podstawowych półfabrykatów organicznych 
w Br~egu (woj . wrocławskie). Rozwinie się w znacznym 
stopnu;l przemysł kokso-chemiczny. Przeróbka smoly 
koksowniczej wzrośnie o 85%. Zapoczątkowane zostanie 
przetwarzanie smoł.y z węgla brunatnego. Produkcja 
sadzy, przede wszystkim dla przemysłu gumowego, 
zwiększona zostanie do 12 tys. ton w r. 1935. 

Prod~;kcja elektrod węglowych zwiększy się prawie 
2,5-krotme, a asortyment ich zostanie uzupełniony 
przez produk:ję. elektrod grafityżowanych. Istniejące 
zakłady przerobkl węglopochodnych będą rozbudowane 
i zmodernizowane przez ustawienie w nich nowocze
snych agregatów destylacji ciągłej. Odbudowana zosta
n ie wielka wytwórnia węglopochodnych przy wytlewni 
węgla kamiennego w Blachowni i zbudowana nowa 
wytwórnia przy półkoksowni węgla brunatnego w Ko
n inie. 

Równolegle z r ozwojem podstawo\vego przemysłu 
chemiczne~o należ?, silnie roz\vinąć przemysł chemicz-
ny przetworczy. ' 

Produkcja barwników zwiększy się przeszło 
2-krotnie i osiągnie poziom 7,9 tys. ton, przy równo
czesnym rozszerżeniu asortymentu i podj ęciu produkcji 
wyższych gatunków. Uruchomiona zostanie nowa fabry
ka barwników w Sarzynie (woj. rzeszowskie). Produk
cja farb i lakierów wzrośnie 4-krotnie, dzięki budowie 
nowoczesnego zc:kładu we Wrocławiu. 

Produkcja środków leczniczych zwiększy się 
przeszło 7-krotnie, a jednocześnie powazme rozszerzy 
się ich asortyment. Powstaną nowe działy wytwórczości 
jak ' syntezy hormonów, witamin i antybiotyków. Pi'O
'dukcja penicyliny wzrośnie do 800 mld. iedno.'it'!lt. 

, ~ w r. 1955. ___ ,- --

" - -·<::Til~yśl;'~rałów budowlanych należy 
doprowadzić do 2-krotnego zwiększenia produkcji ce
m entu, do wzrostu produkcji cegły o 271 % i wapna 
budowlanego Ó 94%. Produkcja wyrobów prefabryko
w anych winna wzrosnąć 13-krotnie. Produkcja kamie
niołomów wzrośnie przeszło 3-krotnie. Produkcja papy 
wzrośnie przeszło 2-krotnie, przy czym szczególny na
cisk winien być położony na wzrost produkcji papy 

. bitumicznej . Wzrośnie znacznie wydobycie glinek szla
chetnych, glin ogniotrwałych, piasku kwarcowego, kao
linu, 'gipsu i innych surowców mineralnych. Produkcja 
materiałów ognio trwałych osiągnie w r. 1955 wysokość 
480 tys. ton wyrobów szamotowych, 120 t ys. ton wy
robów krzemionkowych i 17 tys. ton wyrobów ma
g;J.ezytowych i dolomitowych. Zostanie wykorzystany 
w szerszym niż dotąd zakresie żużel wielkopiecowy 
i kotłowy do celów budowlanych, drogowych, prze
twórstwa oraz na podsadzkę dla kopalń węgla. Obok 
rozbudowy i CzęsclOwej m odernizacji istniejących 
fab ryk zostaną wybudowane nowe zakłady materiałó\v 
budowlanych a w szczególności nowe cementownie 
w Opolu, Wierzbiey i Rejowcu, duża klinkiernia 
w Ogrodzie iicu, 2 wielkie stacje przemiałowe w Warsza
wie i GdaiJ.sku, szereg zakładów elementów prdabry-
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kowanych, jak wytwórnie betonóvJ lekkich, strunO\vych, 
wibrowanych, elementów gipsowych i 'płyt trzcinc
:wych, pO::1ad 50 nowoczesnych zmechamzowanych ce
gi~lni, 2 wapienniki, szereg kamieniołomów, fabrykę 
płyt korkow ych, 4 nowe zakłady w yrobów ogniotrwa
łych, 2 kopalnie kwarcytu, 2 kopalnie gipsu i 2 zakła
dy przetwórcze gipsu palonego i wysoko wytrzymało
ściowego. Nastąpi mechanizacja prac wymagających 
ciężkiej pracy fizycznej i częściowa modernizacja prze
mysłu. 'vV przemyśle ceramiki czerwonej należy wpro
wadzić produkcję systemem suchym i półsuchym oraz 
roiszerzyć stosowanie podgrzewania masy do prasowa
nia przy pomocy p:Jry. 

19. W przemyśle ceramiki szlachetnej należy osiąg
nąć przeszło 2,5-krotny wzrost produkcji porc2lany 
technicznej i elektrotechnicznej, porcelany stolowej 
o 44oio i fajansu stołowego o 113%. Zostaną wybudo
wane 2 nowe faln 'yki porcelany elektrotechnicznej 
Vi rejonie Sandomierza i Rzeszowa oraz fabryka ka
mionki kwaso-odpornej w Suchedniowi e (woj. kieleckie). 
NJ.stąpi wydatna poprawa jakośoi wyroQów i zmniej
szy się procent braków i stluczeń. 

W przemyśle szklarskim należy zwiększyć produkcję 
szkła okiennego o 400/0, szkła do opakowań 2-krotnie, 
szkła galanteryjnego 3,5-krotnie, szkła do celów nauko'
wych 4-krotnie., Uruchomi się produkcję nie wytwarza
nych dotąd artykułów, jak specjalne gatunki szkła bu
d owlanego, włókna szklanego, szkła klejonego i specj al .. 
nych gatunków szkieł barwnych. Nastąpi automatyzCicja 
produkcji szkła butelkowego i baloników do żarówek. 
Zostaną uruchomione 2 nowe huty szkła opakowamo
wego w woj. lubelskim i białostockim, jedna huta , szkła 
technicznego w Warszawie, jedna huta szkła galante
ryjnego w rejonie Tomaszowa Maz. i jedna huta szkła 
klejonego w K unicach (woj. wrocławskie) oraz fabry
ka włókna szklanego we Wrocławiu. 

20. W prze:myśle włókienniczym należy zwiększyć 
produkcję tkanin bawełnianych o 53&/,Q, t i,anin wełnia
nych o 53%, tkanin .lnianych i pakulan:·' ; , () 90% , tka
nin jedwabnych o 138%. wyrobów dZ' ):::-' :;1 o 174%. 
Cele~·l~~~{!;·t~, surowców \ ,;\', -;o;nr"lczych 
szCzególn"'y. ~acisk w iniea bYĆ~rolo±ony'-?~~
my~łu włokle~ sztu~z~ych . oraz roszarn~ctwa lrfd .~ (~o
nopl. ProdukcJa włoklen clę~vch oSlągme w r. 1~§. '. :--
56 8 t t . ,. b' 166 t .'\'10K1( ' , ys. ton, sz llcznego J€awa lU - , ys. l ~; l J, :-

włókna syntetycznego steelonowego 2 tys. t011 i n ie 
!produkowanego dotąd jedwabiu octanowego 3,5 tys. ton. 
,W przemyśle włókien sztucznych dokończona będzie 
rozbudowa istniejących fabryk włókien sztucznych, 
u r uchomione bę~ą 2 fabryki włókien ciętych i nowa 
wielka fabryka włókna syntetycznego. Zostaną wpro
w adzone nowe włókniarki typu ciągłego, wskutek czego 
nastąpi znaczne przyśpieszenie procesu przędzenia i zo
stanie u zyskane wyrównanie zasadniczych własności 
f izycznych jedwabiu. 

W przemyśle bawełnianym wzrośnie prawie 2-krot
nie ilość uruchomionych wrzecion cienkoprzędnych 
i odpadkowych, a o ok. 250/ 0 ilość wrzecion średnioprzE;o
n ych . Zostanie uruchomionych ok. 5.000 krosien baweł
nianych. Moc produkcyjna wykOllczalni zostanie zwięl{
s zona. Dzięki wpr owadzeniu apretury niezm ywalnej
i niemnącej, jak również dzięki u doskonaleniu proce
sów bielenia i farbowania, poprawi się wykończanie 
tkanin. Zostanie uruchomionych 8 prze '.vażnie wielood
działowych zakładów przemysłu bawełnianego w Zam-

browie, Ostrowiu Maz., Andrych owie, Piotrkowie, Iło
w ej, Kościerzynie, Białymstoku i Łon:.ży. 

W przemyśle wełnianym- wybudowane zostaną 2 
nowe zskłady wielooddziałow2 w rej. Łodzi i Bielsko
Białej. W p rodukcji nastąpi oszczędniejsze wykorzysta
nie surowca. 

W przemyśle włókien lykC\vych na st ąpi pełne uru
chomienie parku maszynowego, n ie wykorzystanego do
tąd ze względu na ogra11iczo112 możliwości surowcowe. 
Z ostanie wybudowana nowa paędzalnia i tkalnia 
w Szczytnie~ 

W przemyśle jedwabniczo-.galanteryjnym wzrośnie 
ilość uruchomionych krosien na jedwab o ok. 4011/0,. 
o prawie połowę zwiększy się uruchomienie maszyn 
w tkalniach pluszu i tkanin p okrewnych oraz przeszło 
4-krotnie w dziale firanek i koronek. Uruchomione zo
staną 4 zakłady jedwabniczo-galanteryjne. 

W przemyśle dziewiarskim ilość podstawowych 
maszyn produkcyjnych wzrośnie o 30%. 

VI przemyśle artykułów i tkanin t echnicznych na
stąpi 2-Krotne zwiększenie ilości maszyn w dzjale tka
nin t echnicznych oraz 3·krotne w dziale sieci rybackich. 
Wybudowane zastaną 3 nowe fabryki. 

W przemyśle roszarniczym. zwiększy się przeszło 
2-krotnie ilość podstawowych maszyn produkcyjnych. 
'vVprowadzone zostaną do produkcji nowoczesne turbiny 
i pakularki. Zos tanie wybudowanych 20 nowych ro
szarń w okręgach uprawy lnu i konopi. W · całym prze
myśle włókienniczym zostanie uruchomionych ok. 600 
tys. nowych wrzecion i ok. 10 tys. nowych krosien. 
Usprawnienie procesów produkcyjnych nastąpi 
w szczególności przez automatyzację krosien, s~rs~e 
zastosowanie obsługi wielowarsztatowej, zastąp1e11le 

napędu zbiorowego przez napęd indywidualny, dalszą 
mechanizację produkcji i tr ansportu wewnętrzneg? 
Stosowana będzie w szerszym zakresie klimatyzaCJa 
sal produkcyjnych i oświetlenie jarzeniowe. 

Należy zwiększyć produkcję - przemysłu odzieżo
w ego przeszł03 , 5-kronie, poprawić jakość i urO:lJll1ai
cić asortyment wytwarzanej odzieży. 

Udział tkanin przer obionych przez przemysł odzie-
: ' .rrr - --''''ą<1-n'' 'l' '" ", r 1955 przeszło 50% ogółu tkanin ' ·ZU \l v J U~ll.,:, II::~..-- . _ _ ' 

używanych w · kraju. Sz~zególny ~acisk pol':~t~~ 
na WZ-Fost produkcji odzieży zawodowej i ochronnej 
oraz odzieży i bielizny dla dzieci i młodzieży. 

Zbuduj e się lub rozpocznie się budowę 8 zakładów 
konfekcyjnych w Olsztynie, K artuzach, R zeszowie, Za
mościu, Lublinie, Tarnowie, By dgoszczy i Kaliszu. 

21. W przemyśle skórzanym należy zwiększyć pro
dukcję obuwa skórzanego do 22,2 mil. p ar, tj. o 1750/ f}. 
Należy popravvić jakość produkowanego obuwia oraz 
urozmaicić j ego asortyment. Wydajność zespołu taśmo
wego wzrośnie do co najmniej 1.000 par na zmianę. Do 
pJ."odukcji w y robów galanteryjnych, rymarskich, a tak
że obuwia, szer oko stosowane będą skóry świńskie, któ
rych produkcja wzrośnie prawie 2,5 krotnie. W p rze
myśle garbarskim nastąpi znaczne skrócenie cyklu 
produkcyjnego; zwiększenie udziału oper a cji zmechani
zowany ch i udoskonalenie m etod sHszenia skóry. 

Nal eży uruchomić oddziały garbarskie budowanego 
w Nowym Targu kombinatu obU\'Irniczo-garbarskiego, 
jedną nową garbarnię skór chr omowych w woj . biało

stockim, jedną hbrykę futrzarską w J orclano'vie oraz 
fabrykę ekstraktów garbarskich w Bydgoszczy. 
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22. W przemyśle gumowym i przetwórstwa two~ 
1'zyw sztucznych należy zwiększyć przeszło 4-krotnie 
produkcję opon. Udział produkcji ogumienia trakcyj
nego w całej produkcji gumowej wzrośnie do 56% . Zo
stanie zastosowany na szeroką skalę kord z jedwabiu 
sztucznego przy produkcji opon zamiast uży\vanego do
tąd kordu bawełnianego. Udział regeneratu w produkcji 
wyrobów gumowych zwiększy s:ę do 25°/0 zużywa
nego surowca. Unowocześnienie produkcji nastąpi 
w szczególności przez zastoso\vanie mieszarek samo
czynnych, kalandrów uniwersalnych, wytłaczarek szyb
kobieżnych i w pełni zautomatyzowanych pras wulka
nizacyjnych. Zostanie rozbudowana fabryka opon w Dę
bicy i inne zakłady przemysłu gumowego, oraz wybu
dowana nowa fabryka regeneratu w Kole. Należy roz
winąć nawą gałąź przemysłu - przetwórstwo mas pla
stycznych. Zostaną wybudov,'ane 2 nowoczesne fabryki 
przetwórstwa żywic termo-plastycznych i termo- reak
tywnych. 

23. W przemyśle drzewnym nastąpi koncentracja 
i unowocześnienie tartaków, rozbudowa przemysłu che
micznego i fizykochecTIicznej przeróbki oraz \vydatny 
rozwój przemysłu przetwórczego, a w szczególności 

meblarskiego. 
W r. 1955 czynnych będzie 306 tartaków większych, 

posiadając'ych właściwe zaplecze surowcowe i dogodne 
połączenia komunikacyjne. Wybuduje się 9 nowoczes
nych t'łrtaków o dużej zdolności przetarcia oraz nowo
czesne suszarnie, co znacznie skróci okres s~ładowania 
drewna. Ilość surowca przypadająca na 1 trak wzroś
nie około 700/0. Wydajność materiałowa tarcicy osic!g
nie 67%. Zostanie uruchomiona na szeroką skalę pr o
dukcja płyt spilśni o...'1ych. Wybudovvane będą 3 nowe fa
bryki płyt spilśnionych w Czarnej Wodzie, Rucianach 
i Koniecpolu, z których każda składać się będzie z p0d
wójnych zespołów. 

W przemyśle drzewnym należy zwiększyć produk
cję mebli prze~zło 3-krotnie oraz produkcję otworów 
okiennych i drzwiowych przeszło g-krotnie. Z05taną 

wybudowane 4 fabryki mebli stolarskich w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, w Kolbuszowej, Końskim i Bielsku 
Podlaskim, fabryka mebli giętych i wytwórnia galan-

. terii drzewnej ' w Radomsku oraz wytwórnia stolarki 
budowlanej w Ekiertow:e (woj. olsztyńskie). 

Produkcja z3p::>łek wzrosme o 280/0 i wyniesie 
w r, 1955 320 tys. skrzyń. 

Zostaną rozbudowane i zmodernizowane istniejące 
fabryki zapałek i uruchomiony nowy zakład w Błoniu 
pod Warszawą. 

24. W przemyśle papierniczym należy zwiększyć 

2-krotnie produkcję papieru, tj. osiągnąć w r. 1955 -
530 tys. ton. Produkcja papieru winna w pełni z.?spo
koić pod względem ilości i asortymentu potrzeby w 7.a

kresie prasy i wydawnictw książkowych, a także zao'p 'l
trzyć przemysł i handel w papier pakowy i techniczny. 
Jeszcze w silniejszym stopniu należy rozwinąć produk
cję celulozy doprowadzając ją do 414 tys. ton w r. 1955. 
Szczególnie rozwinie się produkcja celulozy siarczYi1o
wej z drewna sosnowego. 

Uruchomiona zostanie produkcja celulozy wisko
zowej, WyJsclowego surowca dla produkcji włó!den 
sztucznych. Zwiększona zostanie wydatnie produkcja 
celulozy słomowej. 

Należy ukończyć budowę fabryki celulozy siarczy
nQwej w Nieclomicach, uruchomić 2 kombinaty celulo-

zowo-pap}ernicze w Ostrołęce i Drawskim ;,.,1łyni e, fa
brykę celulozy wiskozowej w Jeleniej Górze, odbudo
wać fabrykę celulozy bielonej i wiskozowej w Kostrzy
niu, uruchomić w Skolwinie f<:bryk~ Celulozy słomowej 
i papieru gazetowego, 

Nastąpi modernizacja procesów technologicznych 
i urządzeń wytwórczych. W szczególności znajdzie za
stosowanie korowanie drewna metodą hyd rauliczną 
względnie systemem .łańcuchowym. 'Warzelnie celulozo
we przystosowane będą do regener acji ciepła i dvmtlen
ku siarki. Nastąpi przejście od okresowego do ciągłego 
systemu bielenia celuloz i stosowanie wibracyjnych 
aparatów sortowniczych. Dla uzyskania jednostajnej 
gramatury papieru będą stosowane automatyczne regu
latory konsystencji i temperatury ci ~nienia. B Ędzie stD
sowane oczyszczanie masy papternicz;ej przez zastoso
wanie ssących wałów. \V przemyśle papierniczym prze
twórczym nastąpi stopniow'a wymiana przestarzałego 
parku maszynowego na nO\VOCZESne m aszyny, przysto
sowane do pracy ciągłej. 

25. W przemyśle gl"aficznym należy zwiększyć 
produkcję przeszło 2-krotnie, Dok~111CZOl1a b ędzie bu
dowa dużego, nOivoczesnego kOl:10:n s.tu wydawniczo
drukarskiego Domu Słowa Pol~kiego oraz nowej dru
karni naukowo-technicznej w \V.s: rsz:a' ..... <e. ::-Ie.stą !)i t y 
piz::lcja i częściowo m odern izacja istniejących drUK1rl1i. 
Po\vstanie ~zereg no"'~vych drukarni typu PO\ViU tOV:l2gi), 

miejskiego i woje,vćdzkiego, Hozm[eszcz,~nie dru :cani 
dokonane bE:dzie zgodnie z politycznymi, kulturaL;lymi 
i gospodarczymi potrzebami terenu. Zostanie w szerszym 
niż dotąd Zakl"es:e stosov"a:1a no\".;oczesna technika dru
karska, a zwłaszcza dzi ały ofiseto~ve, które pow~ększą 
produkcję bli.sko 6-krotnie, co umożliwi wzrost wydaw
nictw wielobarwnych. 

26. W oparciu .o wydatne z";liększenie upraw roś
lin przemysłowych należy rozwinąć przemysł przetwór
czo-rolny i spożywczy zwiększyć jego produkcję 
o 100%. 

Dzi~ki rozszerze:1 iu plantacji buraka cukrowego. 
oraz wybudowaniu 2 nOIl.ych cukrowni w wojewódz
twach wschodnich należy osiągnąć w r. 1955 produkcję 
1,1 mil. ton cukru, tj. wzrost o 48°,'0. )Jastąpi częściowa 
modernizacja istniejących cukrow ni, a w szczególności 
zmechanizowany zostanie szereg p!'acochlonnych robót. 

W przemyśle przetwórczo-tłuszczowym należy 

zwiększyć produkcję oleju jRdalnego do 25 tys. ton, tj. 
o 194%, mydła do prania do 88,1 tys. ton, tj. o 111% • 

Nastąpi modernizacja zakładów, w szczególności 
w zakresie lepszego wykorzystania surO\vca, przez cal
kowite przejście z systemu tłoczniowego na system eks
tracji ciągłej oraz przez rozbudowę działów rozszcze
piania tłuszczów. Znaczny wzrost zaopatrzenia prze
mysłu tłuszczowego w surowce krajowe umożliwi 

zmniejszenie importu nasion oleistych i innych tłusz

czów. 
Rozbudowane zostaną istniejące zakłady oraz uru

chomio~1e 3 kombinaty olejarsko-mydlarskie \:v:.)Gemen
sowie (woj. lubelskie), w rejonie Białegostoku i Mąt
wach, 1 nowy zakład olejarski w Brzegu oraz 1 fabry
ka mydła w rejonie Krakowa. 

W przemyśle mięsnym należy zwiększyć ubój 
w rzeźniach do 952 tys. ton mięsa i produkcję wyro
bów mięsnych do 375 tys. ton, tj. o 223%. Zostaną zbu
dowane 3 nowe zakłady mięsne w Warszawie, Łodzi 

i Krakowie oraz 8 nowych rzeźni i przetwórni mięsa 
w Białymstoku, Łomży, Zamościu, . Ostrowcu, Ełku. 

Mławie , Kraśniku i Kaliszll. 
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Zwiększy się znacznie sL=ć zakładów utylizacyj
nyc;1. 

W zakresie chłodnictwa należy uruchol1,;ć 21 110-

wYCD. chłodni i rozbudować ;:) chłodnie istniejące oraz 
ra'zpocząć buuawę dalszych ~ chłodni. Pov,rierzchnia 
składowa wszYEtkich chłodni powiększy się 5, 2-krotnie 
i wyniesie 195 tys. m:!. 

W przemyśle mleczarsko-jc:jczai·skim należy zwięk
szyć· produkcję m!eka konsumcyjnego do 982 mil l, 
a masła do 116 tys. ton. Należy rozbudować sieć mle
czarń naterellie całego kraju oraz wybudować zakła
dy wytwarzc,jące mleko w proszku o produkcji 8.900 
ton. 

W przemyśle młynarskim nastąpi częściowa auto
ms~y;:acja i mechanizacja procesów w zakresie pl'ze
r:1i:lłu oraz uspnwnienia systemu czyszczenia zbóż. 
VJybuduje się nowe młyny i kaszarnie o charakterze 
przernyslowyr11 w województwach centrGlnych i wschod
nich . 

W przemyśle zi-:;mniaczanym zainstaluje się szereg 
nowoczesnych urządzeń celem podl1.iesienia jakości 

produkcji i zmniejszęnia odpadków. Uruchomi się 2 fa
bryki przerobu ziemniaków na ziemiach wschodnich. 

W przemyśle spirytusowym i innych · przemysłach 
produkujących spirytus należy zwiększyć produkcję spi
rytusu surowego (1000/0 do 214,6 mil. l, a spirytu
su odwodnionego do . mieszanek motorowych 4-kro~nie. 

NI gorzelniach przemysłowych nastąpi zwiększenie 

wydajności spirytusu z melasy przez zainstalowanie 
krytych · kadzi zamiast dotychczas stosowanych otwar
tych. Celem skrócenia czasu przebiegu procesu fermen
tacyjnego stosowana będzie fermentacja ciągła. Straty 
alkoholu zostaną obniżone o 20% . Zwiększone zostanie 
wykorzystanie produktó'N ubocznych i odpadko·wych. 29 
gorzelni rolniczych, znajdujących się obecnie w okrę
gach deficytowych w ziemniaki, zostanie przeniesio
nych do województw bogatyc!1. w sCircwie::: żIemnia
czapy na ziemi:::ch wschcd~lich . 

W przemyśle fel'mentacyjnym 
produkcję piwa do 600 miL l, tj. 

'105 tys. ton, tj. o 1400/0, a wina 
',bljsko 4-krotnie. 

należy zwiększyć 

o 1509/0 słodu do 
do 35,4 r.ril. 1, tj. 

Wybudow:me zm·taną 2 now e browa:7 
w Warsza'.'lie i j eden w Bialymsoku oraz 
samoistne słoclow·nie. 

w tym jeden 
dwie nowe 

\V przemyśle owocO\vo·warzywnym należy wybu
dować 15 no#ych dU<'C:l p:·zetwórni owocowo-wa
l'zyvłnych . 

W przemyśle tytoniowym należy zwiększyć pro
dukcję papiel'08ÓW cio 30 r,.'1ld. sztuk, tj. o 4l %. Nastąpi 
wzrost produkcji tyto:1iu wyfermentowanego. Powsta
n=e 5 n owych zakładów uprawy tytoniu, a także wy
kończona zostanie nowa wytwórnia papierosów w Czy
żynadl. pod Krakowem. !: 

Należy zwiększyć produkcję zielarską, która obej
mie między innymi dotychczas n ie produkowane w Pol
sce lub produkowane w małym zakresie olejki i barw
niki roślinne. 

W przemyśle solnym należy zwiększyć udział soli 
białej w ogólnej produkcji soli k amiennej do 81% . 
Udział soli w2~zonej wzrośnie do ::,,(30/0 ogólnej produk
cji soli. 

'V\lybuduje się nowy szyb w Wapnie na Kujawach. 
W przemyśle cukierniczym nastąpi znac.ma m echa

nizacja procesów produkcyjnych oraz m0derniziłcja 

przemysłu. Powstaną 4 nowewyiwórnie cuki.erków 

i pieczywa cukierniczego: w Lublinie, w Białymstoku, 
we Wrocławiu i woj. katowickim. 

W przemyśle surogatów kawowych należi zwięk
szyć produkcję namiastek k awowych do 40 tys. ton, 
tj. o 39~/0. Wybuduje się nową fabrykę kawy w Lu
blinie. 

W przemyśle kosmetycznym należy zwiększyć pro
dukcję 6-krotnie przy położeniu szczególnego nacisku 
na poprawę jakości · i zwiększenia asortymentu. Wybu
duje się 5 wytwórni mydła toaletowego i artykulów 
kosmetycznych. 

W zakresie uspołeczniC'-n, -=~o rybołówstwa morskiego 
nastąpi zwiększenie połowów ryb do 160 tys. ton, tj. 
o 542%. Połowy pozabałtyckie wzrosną do 89 tys. ton, 
tj. 6-ri:rotnie. 'IV celu wykonania tego zadania oraz roz
szerzenia przetwórstwa rybnego odbuduj e się znisz
czone porty rybackie i zbuduje się nowy port rybacki 
w Świnoujściu, zwiększy się stan taboru rybołówstwa 
o statki o ogólnej zdolności połowowej 114 tys. ton. 
Rozbudowane będą hale rybne w dużych portach. 
Chłodnie rybne będą powiększone w ten .sposób, aby 
ogólna powierzchnia wyniosła w 1955 r. ponad 17 tys. 
m 2• Przy chłodniach urządzi się zamrażalnie i fabryki 
lodu. 

W przemyśle przetwórczo-rybnym nastąpi unowo
czesl11enie procesów produkcyjnych i uruchomienie 
produkcji szeregu nowych artykułów, jak kleju ryb
nego, organopreparatów i tłuszczów rybnych. Powsta.,. 
ną 4 nowe zakłady na wybrzeżu oraz 1 w r ejonie Jezior 
Mazurskich. 

Należy zwiększyć produkcję przemysłowych pasz 
o 75% i osiągnąć w r. 1955 w przeliczeniu na białko ok. 
170 tys. ton. Ogólny wzrost produkcji pasz osiągnięty 
będzie w dużej mierze dzięki rozwinięciu produkcji pasz 
wysokobiałkowych, zwłaszcza drożdży pastewnych 
i mączek zwierzęcych. 

27. Nal'2ży zapewnić wydatny rozwój socjalistycz
nego p::zemysłu drobnego, który winien uzupełnić p r o
dukcję towarów szerokiego spożycia oraz wykorzysty
wać miejscowe surowce i odpadki przemysłowe'. 

Państwo okaże pomoc indywidualnemu rzemiosłu, 

przyczyniającemu się do zaspokajania potrzeb ludności 
pracującej, oraz będzie okazywać pomoc w zakres~e 
przechodzenia indywidualnej wytwórczości rzemieślnl-
czej w socjalistyczne formy spółdzielczości pracy. 

WZi"Gst inwestycji i budownictwa. 

28. :r\aJeży zwi<::kszyć tempo akumulacji socjali
stycznej i przeznaczyć na inwestycje planowe w latach 
1950-55 6.123 mld. zł w cenach z roku 1950, w reku 
1955 zwiększyć rzeczowy zakres inwestycji w porówna
niu z 1949 rokiem 3,5 krotnie. Należy oddać do 
użytku obiekty inwestycyjne na ogólną sumę około 

4.900 mld. zł. 

Z ogólnej sumy nakładów inwestycyjnych ze środ
ków limitowanych przeznacza się na: 

przemysł i przedsiębiorstwa budowlane 
rolnictwo i leśnictwo 

komunikacja i łączność 

obrót towarowy 
urządz,enia kulturalne i socjalne 
gospodarka komunalna i budownictwo 
kaniowe 
mne 

45,4%· 
11,9% 
14,9°/0 

4 ,2% 
8,8% 

miesz-
11,5% 
3,3%. 
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29. Dla wykonania ustalonych inwestycji należy 

wsze.::hstronnie rozwinąć przemysł budowlany i zwięk
szyć produkcję budownictwa uspołecznionego w rOKu 
1955 do 779,4 mld. zł, tj. o 2800/0, a w tym produkcję 
budownictwa specjalnego o 2940/0, a robót montażowych 
o 3860/0. -

30. Należy rozwinąć szeroko sieć państwowych 
przedsiębiorstw budowlanych i montażowych i zwięk
szyć specjalizację przedsiębiorstw budownictwa prze
mysłowego, szczególnie w dziedzinie robót specjalnych 
i montażowych. W tym celu w ramach resortów prze
mysłowych rozwinie się przedsiębiorstwo wyspecjali
zowane w dziedzinie energo i elektro-montażu, a prze
de wszystkim montażu turbin, kotłów, urządzeń kon
trolno-pomiarowych, montażu urządzeń i maszyn prze
rn.ysłowych, budowy pieców przemysłowych, montażu 
konstrukcji metalowych. 

31. Należy szeroko stosować w budownictwie 
przodującą technikę i wydatnie powiększyć mechani
zację robót przede wszystkim w zakresie procesów 
pracochłonnych. Wartość sprzętu przedsiębiorstw bu
dowlanych winna wzrosnąć około 7-krotnie. Należy 
usprawnić wykorzystanie sprzętu i doprowadzić stopień 
mechanizacji robót ziemnych do 470/0, przygotowania 
zapraw do 7l 0/0, przygotowania betonów do 89%, 
transportu pionowego do 90%. 

V;7zrost mechanizacji zostanie zabezpieczony przez 
stworzenie i rozbudowę krajowej produkcji sprzętu 

i maszyn budowlanych oraz części zamiennych. 
Należy rozszerzyć stosowanie montażu elementów 

prefabrykowanych i w tym celu przeprowadzić uprze
mysłowienie procesów przygotowawczych budownictwa, 
w tej mierze także uprzymysłowienie produkcji półfa
brykatów i elementów budowli, które w coraz więk
szym stopniu należy wytwarzać w sposób ciągły pro
dukcji fabrycznej opartej o z?sady sDecjalizacji. 

32. Należy skrócić cykl produkcyjny w budow
nictwie, rozprzesh'z:mić metody szybkościowe w JaK 
najszerszyrn zakresie, upowszechnić metody pracy bry
gadowej i potokowej, tak aby stały się one zasadni
czymi systemami produkcji budowlanej i montażowej. 

Należy powszechnie stosować metodę potokową 
w budownictwie osiedlowym, rozwinąć technikę i. orga
nizację robót budowlanych w zimie, eliminując martwy 
sezon. 

33. Wydajność pracy mierzoną wartością produk
cji na jednego robotnika w c2nach 1950 roku należy 
podnieść o 86%. 

34. Należy osiągnąć obniżkę kosztów budo\tnictwa 
w wysokości co najmniej 26%. Na obniżkę tę złożą się 
przede wszystkim celowe i oszczędne programowanie, 
kosztorysowanie i projektowanie bwestycji, elimino
wanie zbędnych robót, sprawniejsza organizacja i praca 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych, a w szczegól
ności - lepsza organizacja placu budowy, oszczędna 

gospodarka materiałowa, lepsze wykorzystanie sprzętu 
i transportu, wydatne zmniejszenie kosztów ogólnych 
i nadzoru oraz wzrost wydajności pracy. lNy konanie 
planu obniżki kosztów robót budowlano-montażowych 
stanowi niezbędny warunek pełnej realizacji zadań 
planu w zakresie inVlestycji. . 

35, W- celu zapewnienia terminow2go sporządza
nia pełnej do-kumentacji tedmlczl1ej rozszerzy się sieć 

'0rganizacyjną biur projektowych, które w 1955 roku 
zatrudnią ponad dwukrotnie więcej pracowników niż 

w roku 1949. Praca biur 
na zasadzie sporządzania 
obiektów inwestycyjnych 

projektowych oparta będzie 

dokumentacji typowej dla 
o charakterze jednorodnym. 

Rozwój ruIr.idwa i leśnictwa. 

,?6. Wy~iłek mas pracującego chłopstwa, planowe 
odazlaływal1le Pailstwa na rozwój produkcji drobnych 
i średnich gospodarstw rolnych, przebudowa społeczna 
rolnictwa polskiego na b2zie nowoczesnej techniki win
ny zapewnić wszechstronny rozwój i wzrost produkcji 
roln~czej. 

Wartość produkcji rolniczej winna osiągnąć 14,'1 
mld. zł w cenach niezmieiwych i wzrosnąć 050,1/0 w po
równaniu z r. 1949, który był rokiem wyso!;ie!.~o uro
dzaju. 

37. Zmiana struktury zasiewów winn.:l uwzględ
niać: nowe kierunki spożycia, wynikające ze stałego 
podnoszenia się stopy życiowej ludności, oraz rosnace 
zapotrzebowanie na . paszę i wzrost zapotrzebowal~ia 
przemysłu na surowce. VV związku z tym należy 
zwiększyć obszary zasiewów bardziei \vartościowvc!1 
zbóż oraz upraw technicznych i paste\~nych. v 

38. W celu podniesienia poziomu g(l"podarc~ego 
rolnictwa i zaspokojenia zwiększonego za'Joh'zebowa
nia na artykuły hodowlane należy zapewl; i ć szybszy 
wzrost produkcji zwierzęcej niż roślinnEj. 

Wzrost produkcji roślinnej w-inien wyniefć 39D/o, 
a produkcji zwierzęcej 680/0. 

39. VV celu wzmożenia wymiany to\varov\,:;j mię
dzy miastem i wsią należy zapewnić szybszy wzrost 
produkcji towarowej niż całej produkcji rolnictwa. 
Vvartość masy towarowej dostarczonej przez rolnictwo 
wzrośnie o 880/0, w czym artykułów roślinnych o 660/0) 
a artykułów zwierzęcych o 1080/0. 

40. Ozólna powierzchnia zbiorów winna \yzros
nąć do ponad 15,9 miJ. ha, tj. o przeszło 70/0, w tym: po
wierzchnia pszenicy o 14%, jęczmienia o 370/0, bura
ków cukrowych o 25%, roślin oleistych o 679/0, roślin 
włóknistych o 73%, upraw pastewnych o 48 iJ /o. 

41. W celu polepszenia zaopatrzenia ludności i po
większenia rezerw zboża należy zapewnić znaczne 
zwiększenie zbiorów. 

Zbiory 4-ch zbóż winny w roku 1955 wzrosnąć 

o 22% , osiągająC następujący poziom: 

" w porównaniu 
tys. ton z r. 19<19 w %% 

pEzEnica 2.800 153 
żyto 6.900 102 
jęczmień 1.960 190 
owies 2.800 121 

Średnie plony winny wymesc w zakresie pszenicy 
17 q z ha, tj. 033% więcej niż w roku 1949, żyta 
15,5 q z ha, tj. o 18% więcej, jęczmienia 17 q z ha, tj. 
o 39% więcej i owsa 16 q z ha, tj. o 20% więcej. 

\V uprawie ziemniaków oraz w uprawie roślin 
tech)~;cznych należy zapewnić następujący wzrost pro
dukc i i : 

7iienmiaki 
buraki cukrowe 
rośliny włókniste: 

nasienie 
słoma 

rośliny oleiste 

. tys. ton 

39.750 
7.80D 

105 
670 
·250 

w porównaniu 
z r. 1949 w 0/00/0 

129 
163 

172 
211 
234-
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PrzCcl~tne plony ziemniaków winny wynieść 150 q 
z ha, ~j. o 2:PIo więcej niż w roku 1919, buraków cukro
wych 2'10 q z ha, tj. o 30°/0 więcej, roślin oleistych 
1,5 q z ha, tj. o Ll0 0/0 ·więcej. 

L12. I·T2.1eżv wprowadzić uprawę nO\vych roślin, mają
cych znaczel;ie przemysłowe, a w szczególności roślin 
kauczukodajilych oraz niektórych roślin oleistych 
i włóknistych. 

43. W s&downictwie i "\varzywnictwie, opierając 
się na vvszechstronnym wykorzystaniu doświadczeń 
nauki radzieckiej, należy zwiększyć produkcjq owoców 
i warzyw wysoko-gatunkowych. 

44. Należy zapewnić rozwój produkcji hodowlanej 
drogą znaczr:iego wzrostu pogłowia oraz podniesienia 
jego wydajności. 

PogloYlie in\ventarza ży\vego 

osiągnąć następujący poziom: 

konie 
bydło 

trzoda chlewna 
owce 
drób 

tys. sztuk 

3.000 
9.500 

10.500 
3.800 

105.700 

winno w roku 1955 

w Dorównaniu 
z 1'.·1949 w 0/0°/0 

118 
149 
172 
234 
136 

Produkcja wytworów zwierzęcych winna osiągn:1ć 
w r. 1955 w za:u2s;e: żywca \'iołowego 426 tys. ton, tj. 
v/Zrost o 330/ 0, ży\vca cielę:::ego 96 tys. ton, tj. wzrost 
o 650/0 żywca \vieprzowego 1.166 tys. ton, tj. wzrm:t 
o 630/ 0: l~leka 12.274 miL l, tj. wzrost o 102°/0, jaj 
4.416 rilil. szt., tj. wzrost o 380/ u, wełny 5.700 ton, tj. 
wzrost o 169"','0. 

~Wini2n nastąpić wzrost wydajności jednostkowej 
zwierząt. \V szczególności m.leczność krów "\vinna wzros
nąć o 27%, a przeciętna waga bydła co najmniej o 4%. 

W okresie planu należy dążyć do rejcmizacji pro
dukcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniając w szczegól
ności celowe wykorzystanie warunków przyrodniczych 
oraz rozmieszczenie ośrodków spożycia i przehvórstwa. 

45. Należy rozszerzyć obszary upl'aw ziemniaków 
1 warzy"" or2-Z zVviększyć hodowlę zwiel'ząt w pobliżu 
większych ośrodków konsumcyjnych celem polepszenia 
i usprawnienia zaopatrzenia tych ośrodków. 

Należy zapewnić możliwie najbardziej szeroki roz
wój gospodarki inspektowej i cieplarnianej w celu zao
patrywania ludności miast w okresie wiosennym i zi
mowym we "\vczesne warzywa. 

Należy popierać rozwój ogródków działkowych dla 
użytku szerokich rzesz pracowników miast. 

46. Nakłady na inwestycje rolnicze ze środków li
mitowanych "\v:)'l1 i'osą w okresie planu 668 mld. zł w ce
nach z r. 1950, z tego na Państvlowe Gospodarstwa Rol
ne przypadnie 250 mld. zł, a na Państwowe Ośrodki 
Maszynowe 107 mld. zł. 

47. Państwo stworzy warunki dla objęcia poważ
m~j części gospodarstw rolnych priez socjalistyczną 
spółdzielczość produkcyjną. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienie 
organizacyjne i gospodarcze rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych, a w szczególności na ' należyte stosowanie 
dniówki ohrachunkowej, jako podstawy rozdziału przy
chodów spółdzielni. 

N ależy zwiększyć liczbę Państwowych Ośrodków 

Maszynowych do 850 wobec 30 w r. 19,19, a licżbę po
siad:mych przez nie traktorów do 35.890 wobec 200 
w r. 1949. ~ 

440 Poz. 344 

43. Z gospodarstw palistwowych należy stworzyć 
wzorowe gospodarstwa socjalis tyczrie i zwiększyć ich 
produkcję całkowitą i tOWE!.l'ową w stopniu znacznie 
przekracz3jącym wzrost produkcji całego rolnictwa. 

Roz\vój gospoc1a;:sh'i p211stwowych winien ZE:spokoić 
poważną część zapotrzec'Qv",'nia miast na wytwory rojne 
i zapev.'nić zaopatrzenie sp6łdzielni produkcyjnych oraz 
mało- i średniorolnych gospodarstw chłopskich w na-
siona selekcyjne i zvlierzęta zarodowe. . 

Wartość produkcji rolniczej gos~)odarstw państwo

wychwinna przekroczyć o 168°/ 0 poziom r. 1949. 'Wzrost 
produkcji roślinnej winien wynieść 123%, a produkcji 
zwierzęcej 353% . 

Należy w dalszym ciągu rozwijać tucz przemysło:' 
wy trzody chlewnej. Ogólna powierzchnia zbiorów 
gospodarstw państwowych ',vinna osiągnąć 1935 tys. ha, 
tj. wzrosnąć o 61 0/ 0. \V szczególności powierzchnia zbio
rów wzrośnie: pszenicy o 69%, jęczmienia o 83°/0, bu
raków cukrowyc:h o 63%, roślin oleistych o 930/0, roślin 
włóknistych o 160~/0 i roślin pastewnych o 99%. 

Zbiory 4-ch zbóż winny w r. 1955 wzrosnąć o 87°/0, 
a w szczególności: w pszenicy o .117%, w życie o 62%, 
w jęczmi eniu o H:'i°/u, w owsie o 77%. 

Ogólny zbiór 4: zbóż winien wynieść 1.776 tys. 
ton, przy średnich plonach pszenicy o 30% większych 
niż \v roku 1949, żyta o ~8o/0, jl';C'zmienia o 350/0 i owsa 
o 32%. 

\V zakresie uprawy ziemniaków oraz upraw tech
nicznych należy zapewnić n2stępujący wzrost zbiorów: 
ziemniaków o 219%, buraków' cukrowych o 1750/0, roślin 
oleistych o 1650! o: . 

Zbiory chmielu wzrosną 11 razy w . porównaniu 
z rokiem 1949. 

Przeciętne plony ziemni:1ków winny być o 67o/rł 
większe niż w roku 1949, bur8.ków cukrowych o 66°/0, 
a roślin oleistych o 38G/o. 

Należy osiągnąć w gospodarstwach państwowych 
w roku 1955 następujący wzrost pogłowia inwentarza 
żywego: koni o 59°/0, bydła o 2150/0, trzody chlewnej 
o 320%, owiec o 3583/0. 

Pogłowie drobiu wzrośnie około 40-krotnie w po
równaniu z rokiem 1949. 

Produkcja wytworów z,vierzęcych w gospódar
stwach pal'istwowych w roku 1955 winna wymesc 
w zakresie żywca wolowego i cielęcego 24,3 tys. ton, 
tj. 0274% \vięcej, żywca wieprzowego 90,5 tys. ton, 
tj . o 319% więcej, mleka 1012 mil. l, tj. o '133°/0 więcej, 
wełny 1.176 ton, tj. o 400u.'0 więcej. 

W fakresie rybolówstwa śródlądowego gospodarstw 
pa11stwowych należy odbudować i urządzić 16,2 tys. ha 
stawów rybnych. 

Należy osiągnąć wzrost powierzchni zagospodaro
wanej w go;;:podarstwie jeziorowym o ] 30 tys. ha. Na
leży rozbudować i odbudować wylęgarnie, ośrodki za
rybieniowe oraz dokonać zakupu odpowiedniej ilości 

sprzętu pływającego i połovJowego. 
Produkcja towarowa gospodarstw państwowych 

winna w roku 1955 dostarczyć powyżej 800 tys. ton 
zbóż, około 1.800 tys. ton buraków cukrowych, 87 tys. 
ton oleistych, powyżej 90 tys. ton żywca wieprzowego, 
820 mil. l mleka, okoro 1.200 ton wełny i około 20 tys. 
ton ryb słodkowodnych. 

Wydajność pracy na jednego pracownika w Farl- · 
stwowych GDspodarshvach Rolnych mierzona warto
ścią produkcji rolnej w cen3ch niezmiennych wzroś
nie okolo 90010, 
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Należy osi ągnąć obniżeni e kosztów wlasnych pro
dukcji w gospodarstwach państwowych przynajrnniej 
o .30% • \'1 tym celu należy w szczególności usprawnić 

organizację pracy w powiązaniu z ruchem współzawo
dnictwa i racjonalizatorstwa, upowszechnić stosowanie 
:rozlrachunku gospodarczego, prowadzić oszczędną go
spodarkę materiaIową. 

49. Państwo okazywać będzie wzmożoną pDmoc 
drobnym i średnim gospodarshlom chłopskim. 'v dzie
dzinie podnoszenia ich produkcji i w walce przeciwko 
wyzyskowi ze strony elementów kapitalistycznych. 

50. Wzrost produkcji i .społeczna -przeoudowa rol
nictwa oraz wzmoże;nie planowanego oddziaływania 
Pap.stwa na gospodarkę drobno-towarową na wsi opie
rać się będą o silny rozv/ój mechaaizacji, elektryfika
cji i chemizacji rolnictwa, przy zastc'sowaniu nowoczes
nych zdobyczy wiedzy agrotechnicznej. 

Należy zaopatrzyć rolnictwo w okresie planu w ma
szyny rolnicze ogólnej wartości około 650 mil. zł w ce
nach niezmiennych, a jednocześnie polepi"zyć ich jakość 
i 'Znacznie rozszerzyć a50rtyment PGd lqtem potrzeb 
gospodarki uspołecznionej. 

V/ szczególności należy zap€wnić wprowadzenie do 
użytku nowych maszyn nie stosowanych dotf!d lub sto
sowanych w małym zakre8;e. 

W okresie planu rależy dostarczy(~ Państwowym 

Gospodarstwom Rolnym i PaIistwowym Ośrodkom 

Maszynowym siewników traktorowych do zbóż 
12.000 szt., snopowiązałek traktorowych 10.050 szt., 
kombajnów do zbóż 1.800 szt., kosiarek traktorowych 
5.350 szł., traktorowych sadzarek do ziemniaków 
5.330 szt., młocarni motorowych a 15 q/godz. 2.575 szt., 
kopaczek traktorowych do ziemniaków 5.700 szt. 

Należy zapewnić łączne zaopatrzenie rolnictwa 
w traktory (w przeliczeniu na traktory o mocy 15 KlV!) 
w ilości 80,7 tys. szt. i zwiększyć prace wykonane trak
torami w przeliczeniu na orkę średnią przeszło 5-krot
nie w całym rolnictwie i o 1400/0 w gospodarstwach pań
stwowych. 

Należy zelektryfikować 8.900 gromad 
je równocześnie w silniki i urządzenia 

zwłaszcza użytkowania zespołowego. ' 

zaopatrując 

elektryczne, 

Liczba elektryfikowanych gospod3rstw w roku 
. 1955 winna wzrosnąć 5-krotnie w porównaniu z ro
kiem 1949. 

Wysokość nakładów w zakresie elektryfikacji rol
nictwa winna wynieść około 75,0 mld. zł w cenach z ro
ku 1950, w tym 4,2 mld. zł na silniki elektryczne. 

Należy zwiększyć ilość nawozów sztucznych do
starczonych rolnictwu w roku 1955 do przeszło 600 tys. 
ton (w przeliczeniu na czysty składnik), tj. o 144% wię

cej w porównaniu z rokiem 19,19. 

Należy zapewnić następujący wzrost ilości nawo
zów sztucznych użytych w rolnictwie pod zbiory roku 
1955 w porównaniu z rokiem Hl49: nawozy azotowe 
o 184%, nawozy fosforowe o 177%, nawozy potasowe 
o 93%, nawozy wapniowe o 622°h. 

Należy upowszechnić racjonalne sposoby nawoże
nia oraz rozszerzyć stosowanie wapna nawozowego, za
pewnić jak naj dalej idące wykorzystanie wszelkich 
źródeł nawozowych w gospodarstwie, zmniejszyć straty 
pny przechowywaniu oborl1ika i szeroko stosować na
wozy Ziielone. 

441 Poz. 344 

Należy zwiększyć produkcję kwalifikow:mych ma
teri".łów siewnych, a w szczególności : pszenicy o 660/0, 
;:;yta o 97%, jęczmienia o 233% , ziemniaków o 4260/0. 

51. Należy upowszechnić stosowanie nowych me
tod agrotechnicznych oraz zdobyczy agriobiologii. Na
leży realizować wprowadzenie racjonalnych płodozmia
nów w całym rolnictwie, a przede wszystkim w gospo
darstwach państwowych i spółdzielniach produkcyj
ny.ch, odpowiedn.io wiążąc płodozmiany z rejonizacją 
produkcji rolnej . 

W dalszym ciągu należy wydatnie ulepszać uprawę 
roli oraz podnosić jej kultUl'ę i zlikwidować zachwasz
czenie. W zakresie hodowli należy zapewnić, w opar
ciu o naukowe podstawy, ulepszenie ras zwierząt, zra
cjonalizowanie żywienia, przyśpieszenie tuczenia. Na
leży zapewnić właściwą organizację użytkowania past
wisk, polepszenie stanu i podniesienie wydajności łąk 
i pastwisk w drodze melioracji, nawożenia oraz uprawy 
i podsiewów traw szlachetnych. Upowszechnić stosowa
nie poplonów, międzyplonów. 

Należy znacznie rozszerzyć meliorację g runtów or
nych oraz łąk i pastwisk. W szczególności przeprowa
dzić renowację drenowań gruntów ornych na obszarze 
ok. 190 tys. ha i dokonać nowych drenowań na obsza
rze 77 tys. ha. 

Celem zwalczania chorób zwierząt i rotlin należy 
rozszerzyć wydatnie działalność służby weterynaryj
nej i służby ochrony roślin. 

52. Należy rozszerzyć zakres działania i podnieść 

poziom prac instytutów naukowych rolnictWa i wyzna
czyć im, jako zasadnicze zadanie, opracowanie środków 
zapewniających dalsze podniesienie produkcji roślin

nej i zwierzęcej w zastosowaniu do różnych obszarów 
kraju. 

Należy zapewnić dalszy rozwój nauk w dziedzinie 
agrotechniki oraz rozszerzyć prace naukowo-badawcze 
w zakresie mechanizacji, elektryfikacji, ekonomiki 
i organizacji gospodarki rolnej, opierając się w tej dzie
dzinie na doświadczeniach Związku Radzieckiego. 

53. W dziedzinie leśnictwa należy zwiększyć war
tość produkcji leśnej do 333 mil. zł w cenach 'niezmien
nych, tj. o 30% w porównaniu z r. 1949, osiągając 

w zakresie globalnej produkcji drzewnej wzrost war
tości o 23%, a w zakresie produkcji użytków ubocz
nych o 158% . 

Należy powiększyć pozyskanie najbardziej potrzeb
nych asortymentów drewna użytkowego, zmniejszając... 
pozyskanie drewna opałowego i lepiej wykorzystać . 
produkcję odpadową. 

Należy zwiększyć produkcję drzewną w zakresie 
papierówki o 1140/0, dłużyc i kłód łuszczarskich o 78% 
i kłód zapałczanych o 58%. 

Nakłady inwestycyjne na rozwój leśnictwa wy
niosą w okresie planu ponad 32.6 mld. zł w cenach 
1950 r. 

Należy przekształcić produkcję ' drewna, 
przeważała dotychczas praca ręczna w 
w znacznym stopniu zmechanizowaną. 

w której 
produkcję) 

W ogólnej ilości wyrębu masy grubizny nalei.y 
zwiększyć udz.iał zmechanizo"vanego wyrębu do 62c/o, 
a udział środkóv/ mechanicznych przy wywozie drewna 
z 120/0 do 61% . W tym celu należy zwiększyć ilość 
ciągników i samochodów ciężarowych do wywozu drew
na o 22. 9% i zapewnić szerokie stosowanie pił mecha-
nicznych. 
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Wyd3jność pracy mierzona. warb{;cią globalnej 
produkcji drzewnej w cen'.łch nie zmiennych na jednego 
robotnika w l:tsach państwowych \ii/zrośnie w porówn3-
niu do roku 1949 o około eo%. 

Zagospodarowanie lasów oprzeć należy na stoS{)
waniu zdobyczy nauki, dążąc do kierowania i ulepsza
nia naturalnego rozwoju drzewostanu. W tym celu na
leży w zależności od miejscowych warunków siedlis
kowych zastąpić w zasadzie stosowanie zrębów zupeł
nych cięciami bezrębowymi, gniazdowymi i innymi po
krewnymi. 

Na słabych siedliskach sosnowych należy w dal
szym ciągu stosować rębnię zupełną. 

Należy wykonać zalesienie wszystkich pozostałych 

zrębów wojennych w ijości około 245 tys. ha, dolesie
nia nadmiernie przerzedzonych powierzchni leśnych na 
przestrzeni około 90 tys. ha oraz zalesienia luk i prze
rzedzeń w drzewostanach. 

N ależy zwiększyć powierzchnię lasów państwo

wych przez zalesienie 90 tys. ha lichych gruntów rol-
nych oraz 215 tys. ha nieużytków. , 

Ogółem należy powiększyć zalesieniowe prace in
wes tycyjne o 220n/o. 

Należy opracować zasady i rozpocząć prace wstęp
ne w zakresie z3kładania pasów wiatrochronnych n3 
teren3ch na których zachodzi konieczność p:Jlepszenia 
stosunków hydrologicznych i klimatycznych. 

Rozwój komunikacji i łączności. 

61:. W związku z rozwojem życia gospodarczego 
'!1 lceży zapewnić zwiększenie przewozów towarowych 
VI roku 1955 wszystkimi środkami transportu do 
323 mil. ton, tj. o 117%, oraz przewozów osobowych do 
J .08'2 mil. osób, tj. o 104% \v porównaniu z r. 1949. 

55. NRleży dążyć do skoordynowania przewozów 
róinymi rodzajami transportu, do przezwyciężenia nad
miernej koncentracji przewozów w okresach szczy to
vvego natężenia ruchu oraz do eliminacji przewozów 
zbędnych. 

56. Nakłady na inwestycje w zakresie komunika
cji i łączności wyniosą w okresie planu 882 mld. zł 

. w cenach z roku 1950. 

57. W transporcie kolejowym należy zapewnić 
przewiezienie w r. 1955 245 mil. ton towarów i 910 mil. 
pasażerów oraz usprawnić transport kolejowy przez 
przebudowę węzłów, wzmożenie przelotności na głów
nych magistralach oraz budowę nowych linii. 

Należy wybudowHć nowe linie kolejowe o łącznej 
długości 704 km w tym: linie Pyskowice-Lubliniec, 
Oleśnica-Brochów, Kielce-Żabno, vVarszawa-Zawiercie
Janów Śląski, Czarna Wieś-Kamienna, Dąba-Rzeszów, 
Hrebenne-\Verchrata i rozpocząć budowę linii Łomża
Dłutowo, Wieruszów - Sieradz, Sędziszów - Szczebrze
szyn o łącznej długości 295 km, przeprowadzić pełną 

elektryfik:łcję linii Katowice-CzęstochowH-Warszawa 
z odgałęzieniem Koluszki-Łódź i linii Wejherowo
Prnszcz. 

N ależy zelektryfikować ruch osobowy w obrębie 
węzła warszawskiego oraz rozbudować węzły i stacje 
w rejonie Nowej Huty, przebudować i zmooernizow'.ić 
węzły kolejowe: warszawski, górnośląski, gdaflsko
gdyński oraz odbudować 1.037 km torów kolejowych, 
8. w szczególności odcinki: Tłuszcz-IVlałkinia, Ulkowo
Chojnice i Chojnice-Tczew. 

Poz. 341 
' "'"- --,-------

Należy zbudować i odbudować ponad 39 tys. m b. 
mostów kolejowych a w szczególności na Odrze Za
chodniej, nH Bugu, na V{iśle oraz na Warcie. 

Należy wybudować i odbudować 5 mil. m 3 budYll
ków kolejowych, jak parowozownie, warsztaty główne 
mechaniczne, warsztaty drogowe, wcusztaty elektro
trakcyjne; powiększyć ilość blokad stacyjnych o:n%, 
zwiększyć długość blol~ad liniowych o 68%. 

Należy zwiększyć tabor ·kolei normalnotorowych 
w zakresi€ parowozów o 9%, wagonów towarowych 
o 21%, wagonów osobowych o 50/0. 

Należy zwiększyć średnią nośność wagonu towaro
wego o 19%, a udział wagonów towarowych zaopatrzo
nych w hamulce zespolone zwiększyć do 723/0 ogólnej 
ilości wagonów towarowych. 

Droga usprawnienia pracy stacji rozrządowych, 

skrócenia czasu postoju wagonów pod załadunkiem 
i wyładunkiem, wprowadzenia lepszych powiązań tras 
pociągów towaro\vych oraz zmniejszenia do minimum 
postojów na stacjach i bocznicach - należy zmniejszyć 
współczynnik obrQtu \vagonu towarowego do 4,8 dni, 
tj. o 19%, należy zwiększyć średni przebieg wagonu to
warowego na dobę o 8%, parowozów w pociągach oso
bowych o 23%, a w pQciąg.:>.ch towarowych o 31 Q/o. 

Drogą powiększenia szybkości handlowej i mechani
zacji załadunku węgla, ujednolicenia typu parowozu, 
rozbudowy stacji kolejowych oraz l~pz,;j organizacji 
pracy ruchowej, należy zwiększyć sZ:i0ko:ć handlową 
w ruchu towarowym o 12%, a w rL::~:1 osobowyrn 
trakcji paro\ivej o 20% _ 

N ależy podnieść stopień 

węgla do 40% oraz stopień 

węgla na parowozy do 75')/0. 

mechanizacji 
mechanizacji 

wyładunku 

naładunku 

Należy polepszyć stan nawierzchni kolejowych 
przez wymianę szyn na odcinku około 1000 km rocznie 
oraz wymianE: podkładów w ilości ponad 3 mil. sztuk 
rocznie. 

58. W wyniku polepszenia warunków technicznych 
i usprawnienia organizacji pracy należy osiągnąć wzrost 
wydajności pracy na kolej ach normalnotorowych, mi e:" 
nony brutto-tono/km na jednego pracownika grupy 
eksploatacyjnej o co najmniej 52%. 

59. W wyniku bardziej osżczędnej gospodarki ma
teriałowej i usunięcia przerostów zatrudnienia należy 

osiągnąć obniżenie kosztów własnych na kolejach o co 
najmniej 17% • 

60. W publicznym transporcie samochodowym 
należy powiększyć jego udział w przewozie towarów 
z 4% do 22%, a udział w przewozie osób z 80/0 do 15%, 
zapewniając w roku 1955 przewiezienie 70 mil. ton to
warów oraz 167 mil. osób. 

Należy zwiększyć tabor autobusowy do liczby około 
2400 autobusów, a samochodów ciężarowych do 11.200, 
wybudować 6 stacji obsługi I klasy i 60 stacji obsługi 
II klasy, zbudować 4 nowe warsztaty samochodowe 
i rozbudować 6 istniejących, zwiększyć współczynnik 
wykorzystania przebiegu w ruchu to\varowym do 0,6, 
a wykorzystania taboru do 0,7. Należy zwiększyć wy
dajność pracy mierzoną ilością tono-km przypadają

cych na jednego pracownika służby ruchu o 67% i uzy
skać obniżkę kosztów własnych o 32% w r. 1955 w po
równaniu z r. 1949. 

61. Ogóln'l ilość samochodów ciężarowych wzros11le 
o przeszło 100% • Ilość przyczep do samoC710dó\'V i ciąg
ników zostanie powi~kszon:t . 'l-krotnie, co umożliwi. 
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lepsze wykorzystanie pojazdów silnikowych. Poza sta
cjami obsługi Państwowej Komunikacji SamochOdo
wej zostanie rozbudowana sieć publicznych stacji ob
sługi. Remonty samochodów zostaną oparte na zasadzie 
wymienności zespołów , a tym samym zostaną zmniej
szone przestoje pojazdów w r emoncie. 

W zakresie pali VI"a zostaną zastosowane w szerszym 
. zakresie gazogeneratory, gaz \vysokosprężony i gaz 
płynny. Planowanie publicznych przewozó'N samocho
dowych i przewozów· · taborem własnym będzie skoor~ 

dynowane planami przewozów kolejowych. 

62. Należy : wybudować ponad 6,5 tys. km no
wych dróg o nawierzchni twardej, przebudować około 
4 tys. km nawierzchni drogowej na typ wyższy, odbudo
wać ponad 850 km nawierzchni ulepszonej, wybudo
wać 30 tys. m b. nowych mostów drogowych, odbudo
wać około 30 tys. m b. mostów zniszczonych i prze
budować około 5.000 m b. mostów prowiiorycznych na 
mosty stałe; w zakresie większych mostów drogowych 
wybudować 12 na Wiśle, 3 na Narwi i 3 na Odrze; 
zwiększyć w ten sposób ogólną długość dróg twardych 
o 6,8% , dróg o ulepszonej nawierzchni o 14% i mostów 
czynnych o 38%. 

63. W żegludze !śródlądowej należy zapewnić prze
wiezi>enie 2,0 mil. ton towarów, z czego na Odrze 1,5 mil. 
ton i na Wiśle 0,5 mil. ton. Należy pQlepszyć warunki 
nawigacyjne i zmniejszyć niebezpieczeństwo powodzi, 
głównie przez regulowanie Wisły, szczególnie "na od
cinku Warszawa-Gdańsk na długości około 220 km, regu
lację Odry na długości około 50 km, regulację uzupeł
niającą na Warcie i karpackich dopływach Wisły, ska
nalizowanie Górnej Wisły pod Krakowem. 

Poz. 344 

67. W transporcie lotniczym należy zape·wnić 
w zrost przewozu o.sób w lotach krajowych Q 950/0, 
a przesyłek o 455% w porówn aniu z r. 1949. 

Należy rozszerzyć sieć linii lotniczych, przystoso
wać dworce lotnicze do warunków odpowiadaj ących 
potrzebom odpraw pasażerów, poczty i bagażu w ruchu 
krajowym i zagranicznym , powiększyć powierzchnię 
h angarów oraz pojemność magązynów i innych zabudo
wań pórtowych rozszerzyć wyposażenie portów lotni
czych w obiekty warsztatowe, urządzenia radio-łącz
ności i oświetleniowe; podwyższyć regularność lotów 
i powiększyć przeciętną szybkość lotu na liniach kra
jowych o 18%. 

68. W dziedzinie łączności należy zapewnić wzrost 
zdolności wykonania usług w za.kresie listów zwykłych 
o 60%, listów poleconych o 280/0, czasopism o 740/0, 
paczek i listów wartościowych o 300/0, telegramów 
o 67%, rozmów telefonicznych międzymiastowych 
o 80010. 

Należy powiększyć SIec placówek pocztowo-teleko
munikacyjnych do 6.200, usprawnić obsługę pocztową 
wsi przez powiększenie liczby listonoszy wiejskich 
o 27% i powiększenie liczby gromad wiejskich posia
dających telefony o 10.900, tj . o 134010, oraz zwiększyć 
ilość stanowisk roboczych w centralach międzymiasto
wych o 80°/0 i ilość numerów w centralach miejsco
wych o 78%. 

R o z d z i a ł 3. 

Podniesienie dobrobytu materialnego 
ludności. 

kulturalnego 

64. W okresie planu zostanie podjęta kanalizacja 
1. Dzięki zwiększeniu wydajności pracy i wzrostowi Bugu na odcinku od Brześcia do Modlina, jako część 

wielkiej drogi wodnej Wschód-Zachód. W etapie zatrudnie.nia we wszystkich działach gospQdarki naro
dowej oraz zmniejszeniu zużycia środków wytwórczości pierwszym zostaną zbudowane 4 główne stopnie oraz 
-dochód narodowy wzrośnie w roku 1955 00 5,3 t y

przeprowadzone będą roboty regulacyjne Bugu, zapew- sięcy mld. zł w cenach 1950 roku, czvli o 1120/0 w pQ_. 
niające żeglowność dla barek o pojemności 250 ton. równi:miu z rokiem 19ł9. Wzrost do~hodu narodowego 

65. Należy wybudować zbiorniki w Czorsztynie będzie stanowił podstawę dla znacznego zwiększenia 
i w Goczałkowicach o łącznej pojemności 594 mil. m 3

; akumulacji socjalistycznej i spożycia. 
rozpocząć budowę zbiornika na Sanie; kontynuować 2. Wzrost stopy życiowej ludności wyniesie 50 do 
budowę zbiornika w Mianowie i uko.ńczyć III i IV pQle 600/0 w porównaniu z rokiem 1949. Nastąpi to przez: 
zbiornika terenowego w Dzierżnie oraz budowę stopnia zwiększenie stanu zatrudnienia, 
wodnego w Br~egu Dolnym. Należy podnieść w żeglu- masowe szkolenie nowych kadr i podnoszenie kwa-
dze śródlądowej wydajność pracy, mierzoną warto.śCią lifikacji zawodowych, 
przewozów w cenach niezmiennych na jednego pracow- wzrost płac w o.parciu o wzrastającą wydajność 
nika grupy eksploatacyjnej o 36%. pracy, 

66. W transporcie mors klm najeży zapeW11lC prze- obniżkę cen towarów szerokiego spożycia, 
wóz 5,7 mil. ton i przeładunek 16-18 mil. ton towarów, znaczne zwiększenie o.brotów handlu detalicznego, 
z czego w zespole pQrtowym Gdynia-Gdańsk 10-11 wydatnie zwiększenie nakładów na gospodarkę k(}-
mil. ton, a w zespole portowym Szczecin-Świnoujście munalną i mieszkaniową, 
6-7 mil. ton. Należy powiększyć ilość jednostek floty 'Nydatny wzrost nakładów na rozwój kultury, nau-
~andlowej o 186%, a je j nośność o. 208% ; polepszyć ki i oświaty, o.chrony zdr owia, kultury fizycznej 
sto.pień wykorzystania nabrzeży, urządzeń przeładun- i pomocy społecznej. 
kowych i magazynów manipulacyjnych ; uzyskać 3. Celem zapewnienia planowego wzrostu produk-
usprawnienia eksploabcyjno-techn iczne przez wzrost ·~ cji i usług ustala się stan za t rudnienia w gospodarce 
średniej szybko.ści statków przeznaczonych do obsługi socjalis tycznej poza rolnictwem w ilości 5,7 m il. osób, 
liniJ. regularnych o 12,7% , statków żeglugi nieregular- tj . w zrost o 600/0 w porów·naniu z rokiem 1949. Za trud
n ej o 27%, wzrost mocy maszyn okrętowych śl'eelnio nienie w przemyśle socjalistycznym wzrośnie o 650/0, 
() 11 % , wzr ost wyposażenia floty w nowoczesne urzą- a w socjalistycznych przedsiębiorstwach budowlano
dzenia nawigacyjne o 30% oraz wzrost nośności statków montażowych ~ 1200/0. Należy zapeWlllC zwiększenie 
średnio c 11% , W porównaniu z r. 1949. udziału kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w gos-

Należy podnieść wydajność pracy, mierzoną ilością iPodarce socjalistycznej do 33,50/0. W tym celu w o.kresie 
tono-mil. na jednego pracown: k'ł grupy eksploatacyj- planu należy przyjąć do pracy około 1231) tysięcy ko-
n ej w żegludze morskiej, Q 62"/0. biet. 
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4. Na podstawie wzrostu wydajności pracy realne 
zarobki robotników i pracowników umysłowych w gos
podarce socjalistycznej wzrosną przeciętnie w roku 1955 
o 40% w porównaniu z rokiem 1949. 

'Vzrost t en zostanie zrealizowany dwiema drogami: 
poprzez zwiększenie zarobków i popr~ez stop~iową 
obniżkę cen artykułów szerokiego spożycIa. W ZWIązku 
ze wzrostem z9.trudnienia i wzrostem zarobków fun
dusz płac w gospodarce socjalistycznej wzrośnie prze
szło dwukrotnie licząc w cenach porównywalnych. 

5. N3leży wydatnie zwiększyć udział robotników 
wynagradzanych mr zasadzie akordu; udoskonalić sys
tem akordowych i premiowych płac roboczych, jak rów
nież system premiowania pracowników za wykonanie 
i przekroczenie planów produkcyjnych oraz obniżenie 
kosztów własnych. 

Należy upowszechnić stosowanie w przemyśle, bu
downictwie, komunikacji i rolnictwie średnio progresyw
nych norm technicznych pracy z uwzględnieniem osiąg
nięć u zyskanych w dziedzinie postępu technicznego oraz 
doświadczeń przodujących robotników. 

6. . Nowowybudowane i rozbudowywane zakłady 

pracy zaopatrzone będą w niezbędne urządzenia z za
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W starych zakła
dach należy przedsięwziąć środki w celu dalszej po
prawy warunków pracy (urządzenia ochronne, wenty
lacj a , oświetl enie). 

7. Ogólna wartość masy towarowej w handlu de
talicznym w cenach 1950 r. wzrośnie w roku 1955 około 
dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1949. Detaliczny 
obrót towarowy w handlu państwowym i 'spółdziel
czym wzrośnie do ponad 3.000 mld. zł w cenach roku 
1950, tj . o 2380/0. Należy rozszerzyć sieć detalicznego 
handlu do 88 tysięcy punktów sprzedaży, tj. przeszło 

dwukrotnie. 
Zwiększy się spożycie ludności w zakresie artyku

łów przemysłowych i rolnych. W szczególności spożycie 
mąki pszennej wzrośnie o 34%, masła o 165%, jaj 
o 12%, cukru o 26%, mięsa wieprzowego o 41 % / mięsa 
wołowego i cielęcego o 68%, tkanin i konfekcji baweł

nianej o 41 % • tkanin i konfekcji wełnianej o 38°/0, 
obuwia skórzanego o 76%, mydła i proszku do prania 
o 73% , odbiorników radiowych o 311% • 

Należy rozbudować sieć uspołecznionych zakładów 
żywienia zbiorowego do około 11 tysięcy punktów, tj . 
o 600% więcej niż w roku 1949, zapewniając osiągnię-
cie zdolności wyżywienia dla 22 mil. osób. , • 

W handlu detalicznym należy osiągnąć wzrost wy
dajności pracy mierzonej wartością obrotu na 1 zatrud
nionego o co najmniej 450/0. W całym handlu uspołecz
nionym należy osiągnąć obniżkę kosztów rZieczówych 
o co najmniej 15%. 

Nakłady inwestycyjne w zakresie uspołecznionego 

obrotu wyniosą w okresie planu 246,3 mld. zł 'IN cenach 
1950r. 

8. W celu · osiągnięcia polepszenia warunków 
mieszkanio\vych mas pracujących w miastach i osied
lach robotniczych oraz zapewnienia m ieszkaii dla za
łóg nowobudowanych zakładów pracy, należy silnie roz
winąć budownictwo mieszkaniowe. 

W okresie planu należy wybudować '1'2.3 tysiące izb 
mieszkalnych, w tym \v r amach akcji budowaictwa in
dywidualnego dli! świata pracy przy pomocy P aJlstwa
okola 54 tysięcy izb. 

Nakłady na inwestycje mies7!o niovie wyniosą 
w okresie planu 491,7 mld. zł w cen:lch z ~oku 19,]0. 
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Nakłady na kapitalne remonty domów mieszkalnych 
wyniosą w okresie planu 86 mld. zł w cenach 1950 roku. 

9. Należy usprawnić i rozbudować urządzenia ko
munalne, w szczególnośCi należy podnieść poziom upo
sażenia w urządzenia komunalne przedmieść zamiesz
kałych przez ludność robotniczą oraz miast zaco~anych 
w dziedzinie tych urządzeń. 

Należy zwiększyć długość sieci wodociągowej do 
17.300 km w roku 1955, tj ~ Ó 100/0, zaopatrzyć w wodo
ciągi 41 miast pozbawionych dotychczas tych urządzeń, 
a w szczególności wybudować wodociągi grupowe w Ło
dzi, okręgu łódzkim oraz Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. 

Należy zwiększyć długość sieci kanalizacyjnych od. 
12.700 km, tj. o 130/0, i zaopatrzyć w urzqc1zenia kanali
zacyjne 36 miast. 

Należy zwiększyć długość torów eksploatowanFh 
komunikacji tramwajowej o 19%, liczbę tramwajów 
o 48%, liczbę trojlejb'..lsóW o 2630/0, a liczbę autobusów 
o 99%, w porównaniu z rokiem 1949. Nakłady inwesty
cyjne w gospodarce komunalnej wyniosą w okresie 
planu 137,2 mld. zł. 

10. Celem zapewnienia dopływu odpowiedniej 
ilości kwalifikowanych sił roboczych dla potrzeb gos
podarki narodowej oraz podniesienia kwalifikacji za
wodowych pracujących robotników, należy: 

- szeroko rozwinać szkolnictwo zawodowe wszel
kich stopni i z~iększyć ilość i zakres- kursów 
zawodowych, 
polepszyć sprawność .szkolenia, 
zapewnić możliwość dalszego szkolenia zawodo
wego wyróżniającym się robotnikom i racjona
lizatorom prat:y, 
zapewnić wydatną pomoc Państwa dla studiują
cej młodzieży, 

- szeroko stosować doświadczenia radzieckie 
w dziedzinie szkolenia i podnoszenia kwalifika
cji pracujących. 

W okresie planu nll.leży zwit:kszyć liczbę absolwen
tów szkół zawodowych do ponad 1 miliona osób, w tym 
pon:td 700 tys. absolwentów szkół I stopnia ponad 
300 tys. absolwentów szkół II stopnia. 

W . szczególności w okresie planu należy osiągnąć: 
- w zakresie szkolenia kadr dla przemysłu i tran

sportu liczbę 580 tys. absolwentów, 
- w zakresie szkolenia kadr dla bu'downicwa liczbę 

44 tys. absolwentów, 
w zakresie szkolenia rolniczego 79 tys. absol
wentów kbdąc specj:llny nacisk na wyszkole
nie techników rolniczych niezbędnych dla pań
stwowych gospodarstw rolnych rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych, 

- w zakresie szkolenia ekonomiczno-handlowego 
205 tys. absolwentów.. 

Ponadto należy wyszkolić na kursach kwalifikacyj
nych I i II stopnia 336 tys. osób, w tym 244 tys. osób 
w kierunku t echnicznym. 

W szkołach wyższych naleŻY WYSZKolić w . okresie 
planu ogółem około 146 tys. ab~olwentów. 

11. Państwo wzmoże opiekę i pomoc dla studiują
cej młodzieży. W szczególności zwiększy się liczbę 

miejsc VI domach akademickich do ponad 51 tys. w roklJ 
1955, tj. 3-krotnie \v porównaniu z rokiem 1949, zapevir
niaj ąc pomieszczen ie w tych domach dla około 46,60/0 ' 

ogółu studentów. Nakl ady inwestycyjne In budovłę 

i rozbudowę dom6w ak"ldeinickich vyniosą w okresie 
planu 16,6 mld. zł w cenach 1930 J;oku; 
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Nakłady inwestycyjne na budpwę i rozbudowę 
burs przy szkołach zawodowych wyniosą w okresie 
planu 19 mld. zł w cenach 1950 r. 

12. Dla osiągnięcia wszechstronnego rozvvoju 
nauki stworzy się właściwe formy orgariizacyjne nie
zbędne dla sprawnego kierowania i planowania prac 
ńaukowych, zapewni się oparcie programów naukowych 
i planów badań naukowych na podstawie marksizmu
leninizmu i na wykorzystaniu osiągnięć nauki radziec
kiej; uwzględni się szerzej w tych programach i planach 
wymogi praktyki, lepiej wyposaży się instytuty nauko
we i zakłady naukowe w ramach wyższych uczelni, po
lepszy się wydatnie położenie pracowników naukowych. 

13. Łączne nakłady inwestycyjne na rozbudowę 
średniego szkolnictwa za"wdowego, szkolnichva wyż 

szego i nauki wynios<l w okresie planu 140,6 mld. zł 

w cenach roku 1950. 

14. Celem zapewnienia vvszechstro;Jnego r ozwoju ' 
oświaty należy : 

- zwiększyć liczbę dzieci w przedszkolach do 
560 tys. w roku 1955, tj. 0- 95%, nowe przed
szkola zakładać przede wszystkim w ośrodkach 

przemysłowych, osiedlach r pbotniczych oraz na 
v;:si ze szczególnym uwzgl ędnieniem paIlstwo
wych gospodarstw rolnych i spółdzielni produk
cyjnych, 
liczbę absohventów kla.:::y 7-·ej szkół podstawo
wych zwic:kszy':: w roku 195 5 do 350 tys., tj. 
o 61 % • \V tyra na wsi o 89% , a liczbę izb lekcy j-

. n ych w tych szkołach do 87 tys., dzięki czemu 
zmniejszy się obciążenie izb szkolnych o około 

15%, 
przekszt:łcać szkoły podstawowe niepełne na 
szkoły pełne - n auczaniem w szkołach pełnych 
objąć w roku 1955 8.7% ogóln2j liczby uczniów, 
szkolnictwem ogólnokszt2.łcącym stopnia liced
n ego objąć w 1955 roku 180 tys~ uczniów. 

Nakłady inwestycyjne na rozwój p...-zedszkoli oraz 
szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących 
wyniosą w okresie planu lEj mld. zł w cenach z ro
ku 1950. 

Należy zwiększyć liczbę bibliotek szkolnych i pow
sZf'chnych do 32,5 tys., tj. o 10,6%, liczbę punktów bi
bliotecznych do 33 tys., tj. o 67%, a liczbę tomów trzy 
i półkrotnie. 

15. W zakresie działalności wydawniczej należy 
zwh;kszyć liczbę wydawanych książek i broszur do 
9 tys. tytułów, tj. o 900/0, a r oczny nakład dzienników 
{) 82% : W zakresie czynnego upowszechnienia kultury 
należy zwiększyć liczbę świetlic do 28,6 tys., tj. 
o 84,5%, zaś liczbę instruktorów świetlicowych do 33 
tys., tj . trzykrot nie. 

Ne>.leży zwiększyć liczbę czynnych radiostacji o dal
szych 5, podnieść łączną moc radiowęzłów do 850 KW, 
tj. prawie sześciokrotnie i zwiększyć liczbę abO'ftentów 
radiowych do 3,2 miliona, tj. o 166,7%, a vI; tym liczbę 
.abonentćw 'na wsi do 1,3 miliona, tj. o 333,3%. 

Należy zwiększyć liczbę kin miejskich do 789 wo
bec 503 w r. 1949. Na wsi zwiększyć liczbę kin stałych 
do 3.300. 

Należy podnieść produkcję wytwórni filmowych 
w zakresie: filmu fabularnego, długometrażowego do 
14 tytułów, rysunkowego do 10, tygodników do 115, 
reportaży do 125, filmu oświatowego do 11<1, zawodo
wego do 99, a szkolnego do 3'7. · 
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Należy zwiększyć liczbę stałych teatrów drama
tycznych do 55 wobec 49 w r. 1949, a liczbę miejsc 
o 6.300. Celem udostf;'pnienja teatru szerokim rzeszón: 
ludności w całym kraju- należy zwiększyć 9-krotni!'; 
liczbę teatrów obj azdowych. 

Nakłady inwestycyjne na rozwój kultury i sztuL 
wyniosą w okresie planu 74,1 mld. zł w cenach z r. 1950. 

16. VI z:;kresie rozwoju społecznej służby . zdro~ 
wia należy: 

- zwiększyć l iczbę łóżek szpitalnych do 123,3 ty5., 
tj. o 38,1%, liczbę łóżek w \viejskich ośrodkach 
zdrowia do 5,8 tys., liczbę łóżek w sanatOTiach 
przeciwgruźliczych do 29,8 tys., . 
zwiększyć liczbę przychodni miejskich i ośrod-

. ków zdrowi.? do 3.060, tj . o 990/0, w tym ilość 
ośrodków zdrowia na wsi do 1.744, tj. o 160,70/0, 
zwiększyć li czbę miejsc w czynnych zdrojowis
kach (wliczając miejsca w sanatoriach zdrojo
wych) do 49,7 tys. , t j. o 28%, 
zwiększyć liczbę lekarzy, przypadającą na 10 tys. 
mieszkańców do 6,5, tj. blisko o 75u/o. 

17. \V zakresie opieki nad matką i dziGckiem na-
l eży: 

zwię:~szyć liczbę żłobków do 1.125, tj . o 1.16°/0, 
a liczbę sezonowych żłobków wiejs~lch do 
1.500, tj . 12-krotnie, 
podnieść liczbę stacji opield _nad mć1tką i dziec
kiem przy zakładach pracy dó 1.200 przy 
wzroście osób korzystających do 360 tys. 

Akcją wczasów pracowniczych należy objąć w roku 
1955 ponad 1 milion pracovlników, w tym 7"11 ,5 tys. 
pracowników fizycznych, tj . o 4800/0 W;ęC2j niż Vi ro
ku 1949. 

18. Celem zapewni.enia sprawnoś2 i fizycznej lu
dzi pracy należy zapewnić szybki rozwu.i kultury fi
zycznej , a w szczególności urządzić 2.510 boisk sport o·· 
w ych , 163 sale gim:las tyczne i hale sportowe, 498 pły
walni letnidl i 7 zimo-wych, 24 sbc'iony i parki SpOJ:
towe: 

Nakłady inwestycyjne na rozwój urządzeń ochrony 
L: cll'o\via , w cz?sów, tu rystyki, kultury fizycznej oraz 
\.:.·:Z'ldzel1. sn;;jalnych \vyniosą w okresie planu ok. 
145 mIel. złotych w cenach z roku 1950. 

R o z d z i a ł 4. 

R ozwój gospodarczy województw. 

1. Vi Ok:"2Sie planu zostanie zapoczątkowany dłu
gotrwały proces zmierzający do bardziej równomier
nego rozmieszcze:1ia sił wytwórczych oraz urządzel1. so
cjalnych i kulturalnych ca przesti"zeni całego kraju. 
Zosbną zmniEjszone nierówności w rozwoju żyda gos
pod2rczego i kulturcdnego, będące rezultatem warun
ków rozwoju Polski w okresie kapitalizmu. 

W szczegćlności należy rozwinąć przemysł na te
renie województw krakowskiego i r zeszowskiego, roz
począć budowę nowych ośrodków przemysłowych w re
jonach Konina -Kłodawy, Łomży-Ostrołęki, dolne j No
teci i Lublina. rozbudo\vać przemysł na zaniedbanych 
gospodarczo obsz8.rach województw białostockiego, ol
sztyńskiego, lubeLskiego oraz kieleckiego, zrealizować 
dalszy poważny etap prac w dziele odbudowy i rekon
stmkcji Warszawy, jako socjalistycznej stolicy pa11stwa 
ludowego; zapewnić ...stolicy mocny trzon proletariacki 
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p0}ll'=ez rozbudowę przemysłu: w Warszawie i jej naj
bliższych okolicach. 

\:1 ramach zadań planu dla całej Polski ustala się 
nas" :. ) uj ~ce zadania w zakresie rozwoju gospodarczego 
i kultm'alnego poszczególnych województw: 

Miasto stołeczne "Varszawa. 

2. Warszaw a, miasto o bogatych tradycjach rewo
lucyjnych, v"rinna stać się silnym ośrodkiem robotni
czym. W szczególności należy wybugować w Vlarsza
w ie fabrykę samochodów osobowych, fabrykę tokarek, 
zakłady lamp elektrycznych, zakłady urządzeń radio

. wych, dokOllCZYĆ budowy zakładów graficznych, "Dom 
Słowa Polskiego", 'wybudować fabrykę maszyn do pi-
s ania i 36 innych ważniejszych zakładów przemysłu 

'wielkiego i średniego oraz poważnie rozbudować za
kłady istn.iejące; osiągnąć \vartość produkcji przemy
słu socj alistycznego około cztero i pólkrotnie większą 
niż w r. 1949, zaś liczbę zatrudnionych w przemyśle 
zwiększyć do ponad 100 tysięcy osób. 

Należy ukończyć elektryfikację węzła kolejowego 
oraz przeprowadzić budowę pienvszego odcinka szyb
kiej k olei miej skiej, a także wydatnie usprawnić inne 
ośrodki korD.unikacji m iejskiej ; rozpocząć budo\vę por tu 
i kanału na Żeraniu dla wyposażenia w drogę wodną 
r.owej dzielnicy przemysłowej. 

Należy ukończyć pierwszy etClp przebudowy 'Nar
sza wy, przedę v,rszystkim przez skoncentrowanie budow
nichn wzdłuż pięciu głóWllych tras: od Krakowskiego 
Przedmie~ci8. do Belwederu, trasy Vv-Z, Marszałkow
s kiej, Alei Jerozolimskich i Osi Saskiej , które mają stać 
s : ę podstawą ai"chitektoniczn:';go ukształtowania dziel
n ic śródmiejskich. W oparciu o główne trasy budować 
nowe osiedla mieszkaniowe o łącznej liczbie ponad 
} 00 tys. izb z zapewnieniem osiedlom niezbędnej sieci 
handlowej oraz urządzeń socjalnych i kulturalnych; 
l'ozbhdować urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe 
tak, by w r. 1955 około 960/0 ludności mogło korzystać 
z wodociągów, zaś 88°/ 0 z kanalizacji. . 

. Rozbudować wyższe szkolnictwo i instytuty nau
kowo-badawcze, a zwłaszcza Politechnikę Warszawską. 

Województwo warszawskie. 

3. Należy rozbudować przemysł i rolnictwo w oko
licach Warszawy oraz podnieść pod względem gospo
darczym i kulturalnym nieuprzymysłowione północne 

i wschodnie części woj . warszawskiego, a w szczegól
ności: zbudować hutę stali szlachetnych, fabrykę celu
lozy siarczynowej i papieru w Ostrołęce, fabrykę ma
szyn żniwnych w Płocku, fabrykę frezarek w Pruszko
w ie, zakłady przemys~u bawełnianego w Ostrowi Ma
zowieckiej i 27 innych ,·.rażniejszych zakładów wielk ie
go i średniego przemysłu; rozbudować zakłady mecha
n iczne "Ursus" pod 'Warszawą, fabrykę sztucznego jed
w abiu w Chodakowie, fabrykę papieru w Jeziornie oraz 
s zereg iIL11.ych zakładów przemysłowych; zwiększyć 

wartość produkcji przemysłu socjalistycznego okolo 
trzy i półkrotnie i podnieść zatrudnienie w przemyśle do 
przeszło 100 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji .rolniczej o 40°/0, w tym 
produkcji roślinnej o 30%, a zwierzęcej o 570/0, rozwi
nąć dookoła Warszawy r()lniczy ośrodek zaopatrzenia, 
nastawiony na pokrycie rosnących potrzeb konsumcyj
nych okręgu stołecznego i w tym celu zwiększyć pro
dukcję rolniczą w dziedzinie warzywn ictwa, sadowntc-

twa, upraw pastewnych i gospodarki mlecznej; zW!ięk:' 

szyć zbiory pszenicy o 46°/ 0, jęczmienia o 730/0; pod
nieść pogłowie bydła o 37%, trzody chlewnej o 72°10, 
owiec o 135%; przeprowadzić zalesienie ponad 30 tys. 
ha, zwłas.zcza w pobliżu Warszawy. 

Podjąć pracę nad kanalizacją Bugu od Brześcia do 
Modlina jako odcinka wielkiej drogi wodnej, w pierw
szym etapie zbudować na Bugu 4 główne drogi, wybu
dować na terenie województwa około 130 km nowych 
linii kolejowych, między innymi linię łączącą Warszawę 
z Górnośląskim Zagłębiem . Węglowym ; zelektryfiko
W2.Ć linię kolejową łączącą Warszawę z Łodzią i Kato
wicami . 

Dla zaspokojenia potrzeb pracowników rozbudo
wujących się zakładów pracy wybudować 37 tys. izb 
mieszkalnych, głównie w Żyrardowie, Płocku i Ostro~ 
łące. 

Miasto Łódź. 

4. Należy ograniczyć dalszą rozbudowę .przemysłu 

w mieście Łodzi do budow y z2kładów bezpośrednio 
związanych bądź z obsługą ludności , bądź też z ' obsługą 
istniejącego przemysłu. W mieście Łodzi należy w ybu
dować fabrykę mas'zyn przędzalniczych, zakłady mięs

ne oraz 6 innych ważniejszych zakładów przemysłu 

w ielkiego i średniego; zwiększyć wartość produkcji 
przemysłu socjalistycznego o okol0 80%, podnieść za
trudnienie w przemyśle do okolo 250 ·tys. osób. 

Celem likvv'idacji pozostałego po okresie kapitaliz
mu zacofania w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej 
i komunalnej należy podjąć budowę \vodociągów gru
powych w oparciu o ujęcie wody w dolinie Pilicy, in
tensy\ovnie kontynuować rozbudowę urządzeń kanali
zacyjnych oraz dla polepszenia 'warunków życia klasy 
robotniczej wybudować około 40 tys. izb mieszkalnych. 

Rozbudować Politechnikę Łódzką, zwłaszcza w kie
runkach włókienniczym i przemysłu spożywczego. 

Województwo łódzkie. 

) 5. Należy roz\vinąć prZemysł w' okolicach Łodzi oraz; 
pOdnieść .pod względem gospodarczym i kulturalnym 
zaniedbane powiaty województwa łódzkiego. 

Należy wybudować fabrykę mebli giętych w Ra
domsku, zakłady przemysłu bawełnianego w Piotrko
wie, fabrykę krosien bawełnianych w Zduńskiej Woli, 
zakłady przemysłu \vełn ianego \v rej. Łodzi , fabrykę 
silników spcJinowych wysokoprężllych w Skierniewi
cach oraz 14 innych ważniejszych zakladów przemysłu 

wielkiego i średniego; rozbudować zakłady istniejące; 
zwiększyć wartość produkcji przemysłu socjalistyczne,'!;o 
okolo dwu i półktotnie oraz podnieść zatrudnienie 
w przemyśle do ponć'. d 150 tys. osób . . 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 29°/ 0, w tym 
produk.g.ji roślinnej o 26% , 8. zwierzęcej o 34% ; 

w szczególności zwiększyć zbiory pszenicy o 57% , jęcz
mienia o 90%, buraków cukrowych o 60°/0, nasion olei
stych i włóknistych o około 1000/0; rozwinąć sadownic
two i warz,Y'-vnictwo na t erenach przyległych do miasta 
Łodzi; podnieść pogłowie trzody chlewnej o 55% , za
lesić okolo 20 tys. ha. 

Rozpocząć budowę linii kolejowej Sieradz-Wieru
szów, przeprowadzić elektryfikację linii Warszawa
ł ... ódź. 

Podjąć budowę urządzc.'ń wodociągowych na tere
nie miast i osiedli dokola Łodzi w oparciu o rurociąg 
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do,prowc,6 .7,aj<lcy wodę dla Łodzi z d oliny Pilicy; ella Z3: -

spokojenia potrzeb ludn ości prac'J.jcic8J, a przede wszys t
k im robotników rozbuc1owujc:cego się przemysłu, wy
budować 24 tys. izb m ieszkalnych. 

Województwo . kieleckie. 

6. Należy wykorzystać w większym stopniu bo
gactwa naturalne i rezerwy siły roboczej wojew.Juztw.:1. 

W szczególności należy: 
Silnie rozbudować · Zakłady S:al'acho"vickie oraz 

wybudować fabrykę grzejników w Wołowie, nową 
cementownię w Wierzbicy, fabrykę kwasu siarkowega 
z gipsu w rejonie Buska oraz · 26 innych ważniejszych 
zakładów przemysłu wielkiego i średniego; zwiększyć 
wartość produkcji przemysIu socjalistycznego przeszło 
trzykrotnie i podnieść zatrudnienie w przemyśle do po
nad 100 tys. osób. 

Osiągnąć wzr03t produkcji rolniczej o 42%, w tym 
roślinnej o 330/ 0, a zwierzęcej o 53%, w szczególności 
podnieść zbiory pszenicy o 71 % , jęczmienia o 87%, bu
raków cukrowych o 133%, nasion oleistych i włókni
stych o 1970/0, zwiększyć pogłowie bydła o 30%, trzody 
chlewnej o 760/ 0, owiec o 83% • 

Wybudować nowe linie kolejowe, a wśród nich li
nię łączącą Kielce z Tarnowem, oraz rozpocząć budowę 
odcinka linii łączącej Zagłębie Górnośląski~ z połud
niową lubelszczyzną, prze1_jrowadzić pracę nad regula
cją \Visły. Dla zaspokojenia potrzeb pracowników, .prze
de wszystkim przemysłu, wybudować około 31 tys. izb 
mieszkalnych,głównie w Kielcach, Radomiu, Staracho
wi.cach i Ostrowcu. 

''Vojcwód'ltwo Juhelsld~. 

7. Należy zapoczątkować szerszy rozwój przemysłu 
na terenie c3.łego województwa, a w szczególności: wy
budować fabrykę samochodów w Lublinie, zakłady wy
twórcze sprz~tu instalacyj,1ego w Poniatowie, fabry
kę łożysk kulkowych w Kraśniku oraz 28 innych waż
niejszych zakł",dów przemysłu wielkiego i średniego; 
zwiększyć wartość produkcji przemysłu socjalistycz
nego przeszło pięciokrotnie oraz podnieść · za trudnienie 
w przemyśle do przeszło 60 tys. osób. 

Należy osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 48%, 
w tym produkcji roślinnej o 39%, a zwierzęcej o 63%, 
w szczególności podnieść zbiory pszenicy o 102% , j ęcz
mienia o 1490/ 0, buraka cukrowego o 81 % i roślin olei
stych i włóknistych o 215%; zwiększyć pogłowie trzo
dy chlewnej o 51 % , bydła o 56% , owiec o 118% oraz 
odpowiednio zwiększyć bazę paszową· 

Celem stworzenia podstaw dla rozbudowy prze
mysłu ściślej powiązać obszar woj ewódzwa z zachod
nią częścią kraju przez wybudowanie olwło 80 km no
wych linii kolejowych oraz rozpocząć b~ldo\Vę dalszych 
80 km; zwiększyć o ok. 360/0 długość dróg kołowych 
o nawierzchni twardej; przystąpić do kanalizacji Bugu 
oraz prowadzić pracę nad regulacj ą 'Visły. Dla zaspo 
kojenia potrzeb, przede wszystkim rcbotnjJców rozbu
dowującego się przemysłu, wybudować około 17 tys. 
izb mieszkalnych, głównie w Lublinie, Kraśniku i Po
niatowie, wyposażyć miasta południowej Lubelszczy
zny w gaz ziemny przy pomocy rurociągów dalekobież
nych. Rozbudować Uniwersytet ini.. Marii Curie-Skło
do\vskiej w Lublinie. 
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Województwo białosLdde. 

8. Nal eży zapeWnIe woj. białostockiemu jako 
nieuprzemyslowiol1ej cz~ści kraju silny rozwój sił wy
twórczych, a w szczególności: wybudować zakłady 
przemysłu bawełnianego w Białymstoku, Łomży i Zam
brawie, zakłady olejarsko-mydlarskie i garbarnie w re
jonie Białegostoku, cukrownię w rejonie Suwalk-Augu
stowa oraz 28 innych ważniejszych zakładów przemysłu 
wielkiego i średniego; zwiększyć wartość produkcji prze
mysłu socjalistycznego ponad pięć i półkrotnie oraz 
podnieść zatrudnienie w przemyśle ponad 40 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 590/0, w tym 
produł:cji roślinnej o 43%, a zwierzęcej o 890/0 ; pod
nieść zbiory j~czmienia o 130%, ziemniaków o 530/0, bu
:raków cukrowych o 505% oraz l1asion oleistych i włók
nistych o 65%; rozwinąć silnie sadownictwo; zwięk .. 
szyć pogłowie bydła o 74%, a trzody chlewnej o 92%. 

Celem usprawnienia połączeń komunikacyjnych 
w obrębie województwa oraz lepszego powiązania go 
z woj. olsztyńskim wybudow8.ć odcinki linii kolejowych 
Łomża-Dłutowo i Czarna Wieś-Kamienna. 

Dla zaspokojenia potrzeb pracowników nowych 
zakładów pracy i poprawy w arunków mieszkaniowych 
ludności pracującej wybudować 19 tys. izb mieszkal
nych, głównie w Białymstoku i Łomży. 

Celem zapewnienia rozwoju Białegostoku jako 
ośrodka kulturalnego województwa stworzyć dwie wyż
sze uczelnie Akademię Lekarską i Wyższą Wieczoro~ 
wą Szkołę Techniczną · 

Województwo oJsztyńs!de. 

9. NaJeży zapewnić pełniejsze Ilagospodarowanie 
województwa olsztyńskiego drogą dalszego osadnictwa 
i szybkiego rozwoju sił wytwórczych, a w szczególno
ści: wybudować wielką przędzalnię włókien łykowych, 

fabrykę konserw. rybnych w Giżycku, fabrykę płyt 
spilśnionych w Rucianach oraz 11 innych ważniejszych 
zakładów przemysłu wielkiego i średniego; zwiększyć 
wartość produkcji w przemyśle socjalistycznym ponad 
czterokrotnie oraz podnieść zatrudnienie w przemyśle 

do ponad 30 tys. osób. 
Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 940/ 0, w tym 

produkcji roślinnej o 65%, a zwierzęcej o 1540/0; zwięk
szyć zbiory jęczmienie o 119%, ziemniaków o 71 % , bu
r2ków cukrowych o 13·1% oraz nasion oleistych i włók
n istych o 460/c; znacznie rozwinąć g0spodarkę hodowla
ną; podnieść pogłowie bydła o 132"/0, trzody chlewnej 
o 158~/o, ow!ec o 167%; zwiększyćprot!1Jkcję ryb słcd
kowodnych o blisko 50%. 

Zakończyć odbudowę lokalnych po.łączeń kolejo
wych zniszczonych wskutek działań wojennych. 

Wybudować lub też odbudowa~ o:{oło 10 tys. izb 
m:eszkalnych,przede wszystkim dla r obotników roz
budowującego się przemysłu. 

Województwo gdailshie. 

10. Należy przeprowadzić unowoczesluenie por
tów morskich Gdailska - Gdyni, polepszyć zagospo
darowanie rolnicze ich zaplecza. W tym celu należy: 

rozbudować stocznie okrętowe, zakłady mechaniczne 
w Elblągu, wybudować fabrykę dziewiarską w Gdań
sku, zakłady przemysłu bawełnianego w Kościerzynie 
oraz 17 innych ważniejszych zakładów przemysłu wiel
kiego i średniego; zwiGl{szyć wartość produkcji prze~ 
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mysłu socjalistyczn ego o około 160% oraz podnieść za
"trudnienie w przemyśle do ponad 90 tys. o3ób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 659/0, w tym 
produkcji ro.3lim"lej o 48%, a zwierzęcej o 98%, w szcze
gólno~3ci zwię:cszyć zbiory pszenicy o 5'P / o, j ęczmienia 
Q 530/ 0, buraków cukrowych o 90%, nasion oleistych 
i włóknistych o 174%; rozwinąć gospodarkę sadowni
czą i warzywniczą oraz podnieść stopień zagospodaro
wania Zuław, jako terenu zaopatrzenia ludności m:ast 
portowych; podnieść pogłowie bydła o 1031}/0, trzod:>; 
chlewnej o 63%. 

Usprawnić system komunikacyjny zespołu portów 
przeż elektryfikację kolei na odcinku od Wejherowa do 
Pruszcza oraz ukoilczenie przelotowej arterii drogowej 
łączącej miasta wybrzeża morskiego. 

Dla zaspokojenia potrzeb pracowników zatrudnio
nych w portacl-i i przemyśle odbudować względnie wy
budować około 28 tys. izb mieszkalnych, głównie 
w Gdailsku, Gdyni i Elblągu. 

Województwo bydgoskie. 

11. Należy przeprowadzić dalszą rozbudowę prze
mysłu i rolnictwa w całym województwie, a w szcze
gólności: 

Rozbudować fabrykę sody Mątwy w Inowrocławiu, 
wybudować zakłady wytwórcze aparatów niskiego na
pięcia w Toruniu, fobrykę supertomasyny w Nakle, fa
brykę sody w Pakości oraz 16 innych ważniejszych za
kładów przemysłu wielkiego i średniego; zwiększyć 
wartość produkcji przemysłu socjalistyczneg () około 

c'.wu i półkrotnie oraz podnieść zatrudnienie w prze
myśle do ponad 100 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 35%, w tym 
produkcji roślinnej o 300/0, a zwierzęcej o 440/0, w szcze
gólności: zwiększyć zbiory pszenicy o 71 % , jęczmienia 

"Q 58% , buraków cukrowych o 370/ 0, rozwinąć wydatnie 
sadownictwo; podnieść pogłowie bydła o 37% i owiec 
o 114%. 

Celem zaspokojenia potrzeb ludności pracującej, 
a przede wszystkim robotników nowych zakładów prze
mysłowych rosnących miast wybudować około 17 tys. 
izb mieszkalnych, głównie w Bydgoszczy, Toruniu, Ino
wrocławiu, Włocła,wku i Nakle. 

Województwo koszalińskie. 

12. Należy przeprowadzić aktywizację małych por
tów w oparciu o rozwój ich bezpośredniego zaplecza. 

Należy wybudować kombinat przetwórczo - rybny 
w Kołobrzegu, chłodnię w Koszalinie oraz 6 innych 
ważniejszych zakładów przemysłu wielkiego i średniego; 
zwiększyć produkcję przemysłu socjalistycznego ponad 
trzykrotnie, a zatrudnienie w przemyśle do około 27 tys. 
OS·Ó D. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 930/ 0, W tym 
produkcji roślinnej o 72%, a zwierzęcej o 1380/ 0; zlikwi
C:ować resztę odłogów; zwiększyć zbiory 3 zbóż o 640/0, 
ziemniaków o 87%, buraków cukrowych o 80% , na
s:on oleistych i włóknistych o przeszło 780/0; rozwinąć 

silnie gospodarkę hodowlaną, a w szczególności pod
nieść pogłowie bydła o 122~/0, trzody chlewnej o 1279/0 

i owiec o 2470/0. 

Zakończyć odbudowę lokalnej sieci kolejowej, 
a w szczególności odbudować odcinek linii łączącej Ko
szalin z wybrzeżem. 

Dla zaspokojenia potrzeb ludności pracującej od
budować Co najmniej 5 tys. izb mieszkalnych, głównie 
w Koszalinie i Kołobrzegu. 

Wojewó[htwo szczecińskie. 

13. Należy prowadzić dalszą rozbudowę zespołu 
portowego Szczecin - Świnoujście oraz zaktywizować 
bezpośrednie zaplecze rolnicze. Należy: wybudować fa
brykę celulozy słomowej i papieru w Skolwinie, kom
binat przetwórczo-rybny i fabrykę mączki rybnej 
w Świnoujściu oraz 11 innych ważniejszych za
kładów przemysłu wielkiego i średniego; roz-: 
budować stocznię w Szczecinie, fabrykę sztucznego 
jedwabiu w Żydowcach oraz inne zakłady przemysło
v.re; zwiększyć produkcję przemysłu socjalistycznego 
bEsko trzykrotnie oraz podnieść zatrudnienie w prze
my~le do około 46 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 10,1% , 

w tym produkcji roślinnej o 660/0, a zwierzęcej o 206%, 
w szczególności: zwiększyć zbiory pszenicy o 51 % , jęcz

mienia o 85%, ziemniaków o " 125% , buraków cukro
wych o 93%, nasion oleistych i włóknistych o 1003/0; 
podnieść stopie!'l zagospodarowcmia rejonu Pyrzyc i roz- . 
winąć sado"wnidwo w południowej części wojewódz
twa; znacznie rozwinąć gospodarkę hodowlaną: pod
nieść pogłowie bydła o 191 0/ 0, trzody chlewnej o 177G/o 
i owiec o 519%. Kontynuować budowę i ukoilczyć 
pierwszy etap bazy rybactwa dalekomorskiego w Świ
noujściu. Odbudować trzy mosty oraz zbudować czwar
ty most na Odrze w Szczecinie, ukończyć odbudowę lo
kalnych linii kolejowych. Dla zaspokojenia potrzeb lud
ności pracującej odbudować około 16 tys. izb mieszkal
nych, głównie w Szczecinie, Świnoujściu i Stargardzie. 

Województwo zielonogórskie. 

14. Należy przeprowadzić dalszą odbudowę i roz
budowę przemysłu i rolnictwa, a w szczególności: wy
budować fabrykę włókien sztucznych i włókien synte
tycznych w Gorzowie, fabrykę celulozy w Kostrzynie, 
zakłady przemysłu bawełnianego w Iłowie oraz fi in
nych ważniejszych zakładów przemysłu wielkiego 
i średniego; rozbudować zakłady istniejąCe, zwiększyć 
wartość produkcji przemysłu socjalistycznego okolo 
trzy i półkrotnie oraz podnieść zatrudnienie w przemy
śle do ponad 70 tys. osób; osiągnąć wzrost produkcji 
rolniczej o 80% , w tym produkcji roślinnej o 51 % , 

a zwierzęcej o 136%; w szczególności zwiększyć zbiory 
jęczmienia o 75%, buraków cukrowych o 70% , nasion 
oleistych i włóknistych o 66%, ziemniakó w o 113% ; " 

podnieść stopień zagospodarowania sadów w powiecie 
zielonogórskim i przyległych oraz stopieil zagospodaro
wania winnic; silnie rozwinąć produkcję hodowlaną , 

a w szczególności: podnieść pogłowie bydła o 115()/(), 
trzody chlewnej o 126%, owiec o 262% • 

Dla zaspokojenia potrzeb ludności pracującej od
budować względnie wybudować 12,5 tys. izb mieszkal
nych, głównie w Gorzowie, Zielonej Górze, Kostrzyniu 
i w Głogowie. 

Województwo poznańskie. 

15. Należy przeprowadzić dalszą rozbudowę prze
mysłu i rolnictwa, a w szczególności: 

Rozbudować zakłady m echanicme im. J. Stalina 
VI" Poznaniu, zbudovvać kopaln i ~ węgla brunatnecio, ko-
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palnię soli potasowych w Kłodawie, fabrykę celulozy 
w Drawskim Młynie oraz 19 innych ważniejszych za
kładów przemysłu wielkiego i średniego, rozbudować 

zakłady istniejące, zwiększyć wartość produkcji prze
mysłu socjalistycznego pcmad 2,5-kr otnie oraz pod
nieść zatrudnienie w przemyśle do około 140 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 29% , VI tym 
produkcji roślinnej o 32%, a zwierzęcej o 27%, w szcze
gólności zwiększyć zbiory pszenicy o 53%, ziemniaków 
o 27%, burakóvv cukrowych o 30%, rozwinąć sado~rni
ctwo, zwiększyć pogłowie bydła o 17%, trzody chlew
nej o 21% , owiec o 115%. 

Dla zaspokojenia potrzeb ludności pracującej , 

a przede wszystkim robotników rozwijającego się prze
mysłu, wybudować 24 tys. izb mieszkalnych, głównie 

w Poznaniu, Koninie, Kłodawie, Krzyżu, Kaliszu i · Kole. 

Województwo wrocławskie. 

16. Należy oprzeć rozwój gospodarczy wojewódz- . 
twa wrocławskiego o rozbudowę przemysłu i pełniejsze 
wykorzystanie bogactw naturalnych i przeprowadzić 

aktywizację gospodarczą północnej części województwa. 
W szczególności należy: 

Dokończyć budowy fabryki w ielkich maszyn elek
trycznych we Wrocławiu, wybudować szereg kopalń 
i zakładów pru~twórCzych miedzi w rejonie Bolesław
ca, fabrykę włókien sztucznych i celulozy w Jeleniej 
Górze oraz 17 innych ważniejszych zakładów przemysłu 
wielkiego i średniego; rozbudować poważnie szereg za
kładów istniejących, zwiększyć wartość produkcji prze
mysłu socjalistycznego o ok. 120D/o oraz podnieść za
trudnienie w przemyśle do pona d 300 tys.. osób. 

OsiągnąĆ wzrost produkcji rolnicz-ej o 57%, w tym 
produkcji roślinnej o 41% , a zwierzęcej o 890/ 0, zwięk
szyć zbiory pszenicy o 36% , buraków cukrowych o 76%, 
ziemniaków o 73%, nasion oleistych i włóknistych 
o 144%, w · poważnym stopniu rozwinąć sadownictwo, 
rozwinąć gospodarkę hodowlaną i podnieść pogłowie 

bydła o 70%, trzody chlewnej o 8D')/0, a owiec przede 
wszystkim na terenach podgórskich o 431% . Przeprowa
dzić roboty regulacyjne na Odrze Środkowej. 

Odbudować względnie wybudować około 55 tys. izb 
mieszkalnych, głównie we Wrocławiu , Wałbrzyskim Za
głębiu Węglowym, Jeleniej Górze, Dzierżoniowie i Bo
lesławcu oraz dla zaspokojenia potrzeb przemysłu 
i ludności przeprowadzić rozbudowę wodociągów 
w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. 

Dla dalszego rozwoju Wrocławia jako środka kul
turalnego rozbudować Politechnikę i zorganizować 
Wyższą Wieczorową Szkołę Techniczną. 

Województwo opolskie. 

17. Należy podnieść poziom rozwoju gospodarcze
go województwa głównie przez rozbudowę rejonu prze
mysłowego Górnej Odry. 

Należy: 

Wybudować fabryki związków azotowych i apara
tów chemicznych w Kędzierzynie, fabrykę kotłów 
w Raciborzu, zakłady koksochemiczne w Koźlu oraz 8 
innych ważniejszych zakładów przemysłu wielkiego 
i średniego, rozbudować fabrykę elektrod i fabrykę 
obrabiarek w Kuźni Raciborskiej, zakłady prz€mysłu 
metalowego w Nysie i huty żelaza w Zawadzkim 

i Ozimku oraz ukG11czyć budow'~ c2m:?ntov.r;1: \7 O~)o] u; 
zwiększyć wartość p rodukcji przer;1ysiu S::l2j1Ls tyczn e
go ponad trzykrotnie oraz podn~22ĆZa ;rudi1i2nie 'iN prze
myśle do ponad 120 tys . osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji r O];1iczej o 47(:/0, 'i, tym 
produkcji roślinnej o 32%, a zwierzęcej o 830!~; 
a w szczególności zwiększyć zbiory pszenicy o '27c/o, 
jęczmienia o 73% , buraków cukrovłvch o 6{)C!o n asion 
oleistych i włóknistych o 100°/'0; w " znaczrJ Y1~' s topniu 
rozwinąć gospodarkę sadowniczo-warzywniczą dla po-o 
trzeb okręgu górnośląskiego; zwiększyć produkcję ho
dowlaną , podnieść pogłowie bydła o 51 0/ 9, trzody chlew
nej o 79%, a owiec o 371 % , przede wszystkim w rejo
nie podgól'skim; przeprowadzić zalesienia na obszarze 
8,5 tys. ha. Powiększyć liczbę izb mieszkalny-:::h o 23 tys., 
drogą odbudowy i budowy nowych izb, głównie w Opo
lu, Koźlu, Kędzierzynie, Nysie, Raciborzu, Otmęcie 
i Zawadzkim. 

Województwo katowickie. 

18. Należy stworzyć jak n aj dogodniejsze warunki · 
dla racjonalnej eksploatacji węgla i cynku na Górny'm 
Śląsku oraz poprawić warunki mieszkaniowe i komu
nalne ludności w dziedzinie socjalno-kulturalne j . W tym 
celu należy ograniczyć rozbudowę przemysłu na tere
nach złóż węglowych jedynie do budowy zakładów prze
mysłowych bezpośrednio związanych z bazą surowco
wą, a v,'szelkie inne zakłady przemysłowe budować na 
terenach okalających nieckę węglÓ"wą. 

Należy: 

Wybudować 10 nowych kopah'i. węgla , OWIe elek
trownie cieplne oraz 25 innych ważniejszych zakładów 
przemysłu wielkiego i §r~niego, rozbudować Vłkłady 

im. J. Stalina w Łabędach, hutę w Częstochowie, 8 kok
sowni, 3 elektrownie cieplne i szereg innych zakładów 
przemysłu wielkiego i średniego; zwiększyć wartość 

produkcji przemysłu socjalistycznego prawie dwukrot
nie oraz podnieść zatrudnienie w przemyśle do ponad 
650 tys. osób. 

Osiągnąć wzrost produkcji rolniczej o 5J%, w tym 
produkcji roślinnej o 38%, a zwierzęcej o 700/ 0, wszcze:.. 
gólności zwiększyć zbiory pszenicy o 46%, jęczmienia 

o 137%, buraków cukrowych o 50%, nasion oleistych 
i włóknistych o 1760/ 0, ziemniaków o 340/0, podnieść p-o
głowie bydła o 42%, trzody chlewnej o 80%, owiec 
o 157%, znacznie rozwinąć gospodarkę warzy",miczą 

i sadowniczą oraz produkcję mleka. 
Przeprowadzić zalesienie ok. 7,5 tys. ha na obsza

rze niecki węglowej. Dla zaspokojenia potrzeb przemy
słu i dla polepszenia warunków bytu ludności podjąć 
rozbudowę przemysłu i wodociągó\v grupowych przez 
budowę rurociągu pierścieniowego i zbiornika w Go
czałkowicach oraz nowych ujęć wód powierzchniowych. 

Celem polepszenia warun ków mieszkaniowych lud
ności pracującej, wybudować 130 tys. izb mieszkalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów otaczających 
nieckę węglową oraz Częstochowy i Bielska. 

Silnie rozbudować; wyższe szkolnictwo, zwłaszcza 
politechnikę w kierunkach górniczym i chemicznym 
oraz utworzyć wyższą wieczorową szkołę inżyni-erską· 

Województwo krakowskie. 

19. Należy siln,€ rozbudować wielki przemysł 
w okręgu krakowsko-chrzanowskim oraz rozpocząć 
uprzemysłowienie doliny Dunajca i dzięki temu zmniej-
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szyć przeludnienie rolnicze występujące jeszcze w wo
jewództwie krakows~dm. 

Należy wybudować nową wielką hutę pod Krako
wem, rozbudować na wielką skalę zakłady chemiczne 
w Dworach. Wybudować zakłady górniczo-hutnicze, 
cynku i ołowiu w rejonie Olkusza i Chrzanowa, zalda
dy przemysłu b2wełnianego w Andrychowie, fabryki 
wlókien ciętych i dwusiarczku węgla w Bochni, elek
trownię cieplną w Jaworznie oraz 40 innych ważniej
szych zakładów przemysłu wielkiego i średniego, zwięk
szyć wartość produkcji przemysłu socjalistycznego po
nad trzykrotnie oraz podnieść zatrudnienie w przemy
śle do ponad 230 tys. osób. 

Osiągnąć wzrostproclukcji rolniczej o 45°/0, w tym 
produkcji roślinnej o 33%; a zwierzęcej o 60%; zwięk
szyć zbiory pszenicy o 48%, jęczmienia o 77%, nasiol1. 
oleistych i włóknistych o 239% , rozwinąć gospoQ'Olrkę 
sadowniczą; podnieść pogłowie trzody chlewnej o 92%, 
<lwiec o 1250/(); przeprowadzić zalesienie terenów nara
żonych na erozję wodną na obszarze ok. 30 tys. ha, 
a zwłaszcza zboczy górskich. 

Rozbudować krakowski węzeł kolejowy i drogowy, 
gfównie dla potrzeb Nowej Huty, oraz przeprowadzić 
prace przy kanale Modrzejów - Przewóz; wybudować 
zbiorni.k na Dunajcu dla celów ochronnych przeciwpo
wodziowej i energetycznych. 

Zwiększyć liczbę izb mieszkalnych o 83 tys., głów
nie przez budowę miasta Nowej Huty, oraz w Chrza
nowie, Trzebini, Jaworznie, Szczakowej, Oświęcimiu, 
Olkuszu, Andrychowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Boch
ni i Nowym Targu. 

Dla zapewnienia dopływu kadr kwalifikowanych do 
górnictwa rozbudować Akademię Górniczą 'w Krako
wie. 

Województwo rzeszowskie. 

20. Należy rozbudować przemysł 

Podkarpaciu oraz rozwinąć przemysł na 
,szych P.1iast. H ależy: 

naftowy na 
terenie więk-

345 
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Rozbudować zakłady przemysłowe w Mielcu i Sta
lowej Woli, wybudować 24 nowe ważniejsze zakłady 
przemysłt.i wielkiego i średniego; zwiększyć wartość 
produkcji przemysłu socjalistycznego przeszło trzy 
i półkrotnie; podnieść zatrudnienie w przemyśle do po. 
nad 75 tys. osób. Osiągnąć wzrost' produkcji rolniczej 
o 51 % , W tym produkcji roślinnej o 44%, a zwierzęcej 
o 58()/0, zlikwidować resztę odłogów; zwiększyć zbiory 
pszenicy o 68%, jęczmienia o 114% , nasion oleistych, 
i włóknistych o 271°/0; podnieść pogłowie trzody chlew
nej o 117°/0 i owiec o 620% ; zwiększyć obszar lasów 
o ok. 10Q/o, przeprowadzając zalesienie 44 tys. ha. 

Dla zaspokojenia potrzeb pracowników rozwijają
cego się przemysłu zwiększyć liczbę izb mieszkalnych 
w m,jasŁach o 23 tys., głównie w Rzeszowie, Stalowej 
Woli, Dębicy, GOI'licach, Krośnie, Jaśle, Łańcucie. 

R o z d z i a ł 5. 

Postanowienia końcowe. 

i 1. ' Na podstawie 6-letniego planu szczegółowego, 

uchwalonego przez Radę Ministrów, ministerstwa, 
przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje uspołecznione, 
a także prezydia rad narodowych opracują w ciągu ro
ku 1950 plany w zakresie swej działalności. 

2. Powierza się Radzie Ministrów systematyczną 
kontrolę wykonania 6-letniego planu rozwoju gospo
darczego i budowy podstaw socjalizmu. 

3. Poleca się ministerstwom, przedsiębiorstwom, 
zakładom i instytucjom uspołecznionym zapewnić wa
runki, które umożliwią wszechstronny udział robotni
ków, mas pracującego chłopstwa i inteligencji pracują
cej w dziele urzeczywistni-enia zadań planu 6-1etniego 
na podstawie socjalistycznego współzawodnictwa pracy. 

, 4. Ustawa niniejsza wchodzi w,życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1950 r. 

w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organiiacji Zdrowia. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 
19 maja 1950 r. Węgry zgłosiły Dyrektorowi General
nemu Światowej Organizacji Zdrowia swoje wystąpie
nie z powyższej Organizacji" powstałej na podstawie 

Konstytucji z dnia 22 lipca 1946 r, podpisanej w New 
Yorku (Dz. U. R. P. z 19",3 r. Nr 61, poz. 477). 

Minister Spraw Zagranicznych w z. SI. Skrzeszewski 

-----------------------~.--------------------------------~-----
Adres Redal(cjl i AdmmistracJi: Warszawa. ul. Leszno 5~)i55. 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedl. w Dnlkćnni Ministerstv:-a Sprawiedl. w vVars2awie,ul. Nowov:iejska 6. 
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