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USTAWA:
z ania 9 marca 1948 r.

,

o narodowym ' pranie gospodarczym na rok 1948.
Wst,ęp·

osiągnąć

.

Dzięki wysiłkowi całego narodu, a w szczególności

klasy robotniczej, pomimo trudnych warunków klimatycznych i ograniczenia pomocy
~zagranicznej,podJstawowe zadania narodowego
planu gospodarczego na rok 1947 zostały wykonane. W 1947 r. pla,n produkcji przemysłowej
został przekroczony, a poziom podstawowych

gałęzi wytwórczości przemysłowej i . przemysłu, .
' całości, w znacznym stopniu przewyższył

i:HW

poziom przedwojenny.
Ogólny ,obszar zasiewów w rolnictwie wzrósł
w 1947 r. <> 14:% w porównaniu z 1946 r. WartoŚĆ produkcji zwierzęcej wzrosła o 35% w po- '
'r ównaniu- z 1946 r. Rozwój produkcj,i i Ostra:
walka z elementami spekulacyjnymi ' umożliwiły
osiągnięcie w zasadzie sta,bilizacji cen i umocnienie
wartości pienią,ciza. W 1947 r. nastąpił "znaczny
Il"ozwój handlu zagra:nicznego przez rozszerzenie
rodzajów i ilości wywożonych i przywożonych
towarów.
DZIAŁ

w rolniotwie przy sprzyjających waroo.kach klim.atycznych wzrost produkcji roślinne;
Q o,koło 25%, zwierzęcej o około, 10%,
umo,cnić irozwin-ąć
nioną · i powstałe na jej
wytw6rcze i społeczne,

Art. I. Osiągnięcia w dziele odbudowy kraju,
aok'onane w latach 1945-1947, pozwalają na
ustalenie następujących zadań .,dla gospodarki narodowej na 1948 r.:
. roiwinąć wszys,tkie gałęzie gospodarstwa nałodowego, .' w
szczególności · w porównaniu
z 1947 r. zwięk.szyć wytwórczość przemysłu pań
stwowego o około '23 % i· przez wszechstronną
Gziałalność Pańs.twa w kierunku stworzenia pod.. staw rdla brar,dziej wyd.ajnej' p.racy mas chłopskich

uspqłecz

podnieść poziom ~agromadzenia zasobów.
warunki dla wzrostu inwestycyj i pod.
niesienia stopy życ_~owej mas pracujących,
powi"kszyć za pomocą śro,dków polityki gospodarczej Państwa i , rozwoju gospodarki uspo.
łecwionej udział pracujących w rozdziale / do-<
chodu narodowego,
zapewnić warunki intensyw,niejszcgo wzrostu
wytwórczości artystycznej i dzi~łal-hości kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wydawnictw ksIążko
' wych, radia, fi,l mu - w celu udostępnienia ich
najszerszym masom ludnoki.
stworzyć

DZIAŁ

II.

Przemysł.

1.

Podst~wowe zadania planu.

gospodarkę

gruncie , nOWe stosunki

W przemyśle pa'nstwowym ustala:
produkcji według cen z 19'17 r. na;
II,5 miliarda zł, a według cen fabrycznych roz·
liczeriiowych przemysłu z 1947 r. - na 614
miliardów zł.
Art.

2. I.

się wartość

Wzrost wartoscl produkcji przemysłowej
cen z 1937 r. wyniesi~ w porównaniu do,
1947 1". ok01023%'
.
2.

wedłiI.g,

3. Ustala si_ę wytwórczośG - ważniejszych any:~
kułów przemysłowych;

)-

,

I

\
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ogółem
przemysł

obrabiarki do me~ali i ' drzew~ tys. szt.
maszyny l narzęd z ia rolnicze tys. ton
parowozy szt.
wagony towarowe tys. szt'.. ~
c iągn iki szt.
motocykle szt.
, narzędzia do obr6bki metali tys. ton
gwoździe tys. ton ..
rowe ry tys. set.
.,
przemysł

ton
,....
•
WYS. i nisko na'pięcia ton .

kable tys. ton
akumulatory tys. tOIl.
żar6wki milion. szt.
aparaty ' telefon. tys. szt.

149,1

3°5
1°3

1°3
91
99,8

113

przemysł

wirujące

114

krajowa).

hutniczy:

' ruda żelazna tys. ton
• ?
•
sur6w ka żelazna (w przelicz. na martenowską)
tys. ton
stal surowa tyś. ton
wyroby walcowane tys. ton
ruda cynku tys. ton
cynk tys. ton ' .
bla.cha cynkowa tys. ton
oł6w tys. ton
•

maszyny

67,S
' 6 50 ,0
4,2
4 2 44,3
128,0

przemysł

sprzęt rozdzielczy

na l mieszkańca,
proc. do stanu
z ' 1938 r. (1937)

ID

paliw i energetyczny:

węgiel

kamienny milion: ton
brykiety z węgla kam. tys. ton
węgiel brunatny milion. ton
brykie~y z węgla bruno tys. ton
koks tys. ton
l-opa na.ftowa ,tys. ton. .
energia elektrynna (cala produkcja
milial"d. kW h .

procentach:
do 1947 r. do 1938 r.
(1937)

600,0
1°75,7
169 8,5
1175,0
9°1,0
9°,0
35',5 ,
15,0

102

12 4
108
108

122

Il8
1°7

112
121

12 4
252

1°9
133

~12

metalowy:
3,4
4 1 ,5
247 '
• 13,1
1200

lOOO

2,5
3°,7
100,0

134
1
°5'
12 3

112

282
IJI3

lIS

3252

76 9
21 42
13 1

12 4

III

3 81

118

elektrotechniczny:

27 87
81 5,2
8,8

155
195

II9

IIO

179

15,7

7
144

67,3

2°4

43 8

3,0

16

13 2

przemysł chemiczny:

azotniak tys. ton "
saletrzak tys. ton , . .
superfosfat tys. ton
kwas siarkowy tys. ton
b arwniki tys. ton
,elektrody węglowe tys. ton
soda kaustyczna tys. ton
" kakynowana tys. tO'n
m ydła , r6żue tys. ton
"

13 6 ,0

112

125~ 0

174
147

268,6 '
21 5
2,2

8,0
44,2

14 3
1° 5

"

.

1I0 '

16 0

145

I I 5,,1

1)0

19,0

297

147
132
34

21 9
"'I

97
51

"
~iennik

Ustaw Nr 19

349

Poz. 134
f

ogółem

przemysł

bawełniane milion. m.
prz.ędza wełniana tys. ton
tkartiny wełniane milion .. m.
przędza lniana tys, ton

,

tkaniny lniane milion. m. .'
przędza jliltowa ' t ys. tori
,
jedwab sztuczny ton, ,
tbniny jedwabne milion, m. .,

na l mieszkańca
w proc. do stanu
z 1938 r. (1937)

włókienniczy:

przędza ' baweJnianatys. ton

tkaniny

wprocenlach: '
do 1947 r. do 1938 'r.
(1937)

79,1

!J 0

3 1 5,0

122

29,8
4°,0

;;-14 2
II7

144

95
79
87

12 5

100

149

10,6

II2

26,0

95

13°
44 8

668

13,5'
6,7
25,4

j'

IJO

195
, 13 6

145

91

122

108

161

13 r

110

16 4

202
135
126
133

33

przemysł skórzany:

skATY twarde

tys. ton ,.
miękkie milion. m2
"
obuwie sk6r~an.e wytw. mec~. milion. par
pasy t'ransmlsnne tys. ton .

• •

przemysł

celuloza tys. ton • .
miazga drzewna tys. ton
papier, tys. ton
tektura tys. ton

99,6
220.,0
i.

, 3°,6

•.

przemyśł

cement m ilion. ton •
cegh:. milion. szt.
wapno palone (budo~l.) tys. ton
szkło tafl. milion. m 2
papa dach~wa milion. m 2
porcelana (wraz z porcditetrA) tys ..

tarcica tys. m 3
•••
meble r6żnc tys. szt. ..
" ' seryjne tys. kompl.

1,7
651,3
375
II

29,3
8>3

'toll

.'

55

14 1

210

100

149

108 '

94

12 4

128
1°7
73

121

1°7

mineraJny:

•

przemysł

&

48 '

papierniczy:
10:3,0

!

37

149

110

100

131

35

52

97
II7

49

7°
> •

III

, 122

143

21 3

drzewny:
2°34,0
9,36,9 '
13.4

l

i

i

i

"t

i

'

. ".

przemysł spożywczy:

cukier tys. ton
olej surowy, ty~. t.on
margaryna tys. ton
plW~ milion. hl
cukierki i qekolada tys. ton

•

5 20 ,6
3°,6

119

106

2°4

10,0

1,2

9>3

1-00

80

88

wyroby monopolowe:
sól tys. ton
•
, p<lpierosy miliard. s-zt.
zapałki tys. skrzyń
spirytus$urowy 1'00% milion. litr.

I

3 84,0
13,0

92

197,3

13 8
257

100

II6

..
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I. Wartość prod'l:k<:ji państwowego
cement
2.71)/0
%
miejscowego wynIesIe wedłlig cen W3Jpno palone
43
z 1937 r. - O,II miliard. zł, a według cen fab- cukier
33%
rycznych rozliczeniowych przemysłu z 1947 r. olej surowy
, 7°/1)
8,} miliard . .z1. Wzrost produkcji według cen . ma,r.garyna
7 cNo
z 1937 r. wyniesie 22% VI porównaniu z 1947 r. ' papIerosy
7%
2. Państwowy przemysł miejscowy wytwarzać zapałki ,
p°lo
będzie w pier wszym rzędzie artykuły powszech, Art. 7. Usprawniona 'zo~tanie wydatnie ob'słu
nego. użyt~y w . rodzaj,ach i. asortymentach, nie
wytwarz,anych przez przemysł wielki i _' średni, ga odbiorców towarów, produkcji przemysłu pań ..
oraz specjalizować się będzie w produkcji pomoc- stwowego przez :
niczej dla przem ysłu wiellkieg.p i średniego.
a) udosko nalenie jakości towarów za - pomocą
należytej organizacji system:.! ! k~mtroli
Art. 4. WartośC produkcji dóbr wytwórczych
fahrycz1!ej i dalszej standJaryzacji i nor.,
wyniesie wedlug cen z 1937 r. około 60%, a promal1za.c
ji wytworów i opakowań,
dukcji dóbr spożycia - okolo 40% całej wart05ci produkcji przemysłu państwow ego. '
b) udoskonalenie systemu planowan ia asortymentów i ścisłe przestrzeganie . wykoArt. 5. Rozpocznie śię produkcj ę n a stępują
nania okresowych pla:nów ' w zakresie
cych ważniejszych wytworów przemysIowych doasortymentów,
tychczas nie wytwar z;lJnych: parowozy pośpies z
c) wprowadzenie sy stemu kar za zwłokę ,
ne, wagony tramwajowe, samochody ciężarowe;
w razIe opóź nień w wy konaniu zamó(PI;ototyPY), samoloty szkolne, silniki spalinowe
wlen.
dla prz emy s łu, z'grzeblarki ,do bawełny, nowe
typy obrabiarek, annatura kotłowa do / 64 atm.,
Art. 8. W celu o s iąg nięcia lepszej cbsługi odlicz.niki tr6jfazowe, raJioodbiorniki popularne,
chlOlrck etylel}u-, bezwodnik kwasu ftalowego, biorców będzie rozvijnięty system ramowych
garbniki synrety1czne, cement hutniczy, kaolin umów, regulujących warunki dostawy p'0mi~zYI'
surowy, elementy ceramiczne, celuloza słom'0wa, wytwórcami i odIbiorc?-mi w przemyśle państwo
wym oraz rozwinie się system arbitrażu państwo"
sztuczna skóra, domki prefabrykowane.
wego.
Art. 6. 1. W przemyśle państwowym ustala
Art. 9. l. W ramach państwowego planu
się wartość wytwórczo6ci przemysł'0wej na Ziemiach Odzyskanych według Cen z 1937 r. n3 inwestycyjnego przezn,acza. się na odJbudowę i rozokoł'0 2,5 , miliard. zł. Wartość produkcji prze- bUldowę przemysłu państwowego sum:t, 69,S mi'
mysłowej na Ziemiach Odzyskanydl' wyniesie liard. zł.
według Cen 21937r. około 22% ,wartości całej
2. Z sumy tej przeznacia sl ię na rozwój przeprodu~cii przemysłowej.
'
mysłów (w miliard. zł): energetycznego 8,9,
, 2. Produkcja ważniejszych artykułów prze, węglowego ~ 13,3, paliw płynnych"'::'" 2,3, hutmy słowych na Ziemiach Odzyskanych wyniesie
w stosunku db całoki produkcji przemysłowej niczego ' - 8,8; chemicznego - 7,5, metalowegą
i elektrotechnicznego - 10,4, stoczni - 0,7, miPolski:
neralnego- ,2,9, papierniczego - 1,2. drzewne-węgiel kamienny
33% go- 1,3, włókienniczego - 5,5, skórzanego '1,2, spożywczego, ,cukrowniczego oraz monopo" brunatny
9 8%
2%
koks
lów
- . 3,8.
5
,
energia elektryczna
3 8%
3. W 194 8 r. ur uchomi się bądź przygotuje
surówka żelazna (w przeliczeniu na mar5ię
cąłkowici
e do uruchomienia nast~p:Ijące waż
tenowsk ą)
24%
niejsze obiekty przemysłowe:
wa;gony towarowe
73°10
cysterny, chlodnie i 111. wa;gon y specjalne j 75%
. w przemyśle hutniczym , wielkie piece: Fl0-0
obrabiarki do metali i drzewa
16°/ ) rian, Stoł.czyn Nr 2, piece martenowskie: Florian,
odbiorniki radiowe
64% Batory, Zawiercie, w~cownie ~rednie i drobne
kwas siarkowy
24 0 / u na Hucie Bankowej i grubą na Hucie O strowiec,
superfosfat
29%
,
w przemyśI~ metalowym fabrykę samoelektrody węglowe
100%
chodów ciężarow ych W Starachowicach, fabry kę
tkaniny bawełniane
30 °10 zgrzeblarek w Zielonej Górze,
"
wełniane
I1 0 h
w przemy śle elektrotechniczn ym -:- fabryk~
lniane
71%
żarówek w \'7<lJl'szawie,
.
skó;;' twarde
22%
J O
papier .
, w przem yśle chemicznym - za'lflady azoto33 / \
tektura
5 6 % we "Bohrek" kjBytomia, fabrykę super.fQsfatu

Art. 3.

przemysłu

\

'

t-

•

I

I

•
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f) rozbudowanie i unormowanie -działalności
biur opracowań produkcyjnych i biur
konstruk torskich.

w SzcZecinie ' koksownie "Zaborze" i "Anna" Zdzieszowic:, fabrykę cei"aty "Wojciechów" koło
Kamieńska,

w prz emyśle mineralnYrT: - hutę szkła o~ien
nego w Kunicach Żur awsbćb , fabrykę fajansu
"Karłowice",

w przemyśle papierniczym - fabrykę celulozy słomowej w Malczycach, fabryk ę tektury
,surowej w Rudzie Pabianickiej,
w przemyśle cukrowniczym .....- cukrownie
w Kluczowie i w Gryfj.cach.
.

- Art . . 15. Zostaną zakończone pra·Ce nad księ
gowością, sprawozdawczością i kalkula,cj ąkosztów
własny.c h
w przedsiębiorstwach państwowych
i samorządowych. Zostanie sp orządzony szczegó'"
łowy pla.n kosztów własnych, przewidujący ich
,obniż enie.
.

Art. 16. Produkcja przemysłu samorządowe
go zostanie powiększona. W szczególności pro.gazu świetlnego wyniesie 326;4 milion.
Art. 10. Nastąpi wydatny wzrost wydajności' dukcja
3
tj.
b około 22%
więcej w por6wnaniu
,
m
w przemyśle pań6twowym w porównaniu
z
1947
r.
Produkcja
koksu
w gazowniach wyniez 1947 r., w szczególno.~c i wzrost wydajnoś.ci wy- .
sie
450
tys.
ton.
Produkcja
cegły w zakładach
niesie na pracownika w prze myśle węglowym co
samorządowych wyniesie 85 milion. sztuk, tj.
' najmniej II 0/0, vi hutniczym - 9°/0, w metalo- .
wym - 10% , w chemi.cznym - I8°io, wł6kien o 33010 wię cej w porównaniu z 1947 r. '
niczym - 11 % , W papierniczym . toniowym - 11%. '

-r 3010, wty-

. Art. I I . 'V'/prowalC!zenie norm technicinych
pracy będzie Aakończone W cal'ym prz~myśle pa~
stwowym, przy czym nastąpI stopmowe przeJście do norm usprawniQny~h , opartych na chronom e trażu ibadańiu naukowym .
Art. 12. Zapewnione zostanie stworzenie odpowiednich wJJrunk ów te chnicznych oraz szeroka
pomoc or.~ailizacyjna d~a r~~hu .ws:P?~zawodnic
twa pracy. Sy~tem premlOwama plcr:lęznego ~pa.r
ty zostanie. na zasad?ie wyna·gradzama za konlo;etue osiągn,ięcia w dziedzinie p'rzodownictwa, i. ~o
W'altocstwa w pracy poszczegolnych pracowmkow
i zespoMw pracowniczych.

I

Art. 17. L W przemyśle spóId~ielczym wa,'r tość produkcji wyniesie według cen z 1937 r.
około 695 milion. zł, według cen sp rzedażnych
z 1947 r. - około 94,5 miliard. zł.

2. Wartość produkcji priemyslowej · na Zie:miach Odz ~ka ny.ch wyniesie około 23010 warto-

ści całej 5półdz.idczej produJ~cji przemysłowej.

Art. 18. Zaopatrzenie przemysłu prywat:nego'
w . surowce i materiały, wytwarzane przez przemysł państwowy, 'łI szczególnoś.ciw chemikalia,
węgiel i koks, wyrQby hutnicze i metale kolorowe, materiały elektrotechniczne, artykuły skórzane
i przędzę, wzrośnie ogółem o 25-3°010 w porównaniu z· 1947 r. Zostanie rozwinięty system umów
ramowych, regulujących dostawy przemysłu prywatnego dla przemys,łu pa{lstwowego.

Art. 13. Z06tanie ' zakoń·c zone wpro~adzanie
Art. 19.' L Zaopatrzenie rzemiosła w su·rowce
w życie norm zużycia surowc6w i materiał6w . i materiały, wytwarza,ne przez przemysł państwo
,pomo.cniczych dla poszczególnych zakładów prze~ wy, wzrośnie w portSwnaJniu z 1947 r. ogółem
mysłowych, jako też i norm .wskaźnikowych o .'2~-·300/0.
zuży,ciasurowców
materiałów dla całych gałęzi
2. Zostani~ zakończona organizacja czemio- '
przemysłu.
sła na podstawie .pr?;ymusu należenia rzemieślni
Art. 14. Nastąpi po.d~iesien.ie poziomu te~h-. ków do cech6w, a cechów - do zwi 1zk6w ce··
rucznego . prz emysłu państwowego, w sz.czególno'- ch6w.
ki przez:
.
3. Nastąpi rozwój spółdzielni pomocniczych
a) wprowadzenie do. 'planowania w· przed.: przy cechach i' stopniowe ujmowanie przez te
si:ębiorstwach · wspókzynników techniczno- spółdzielnie planowania prodUlkcji, opartego o iamówienia państwowe i spółdz ielcze .
ekonomiczn jch,
ił. Zostaną "stworzone w3!l'UIIlki c\ll ~r znacznego
b) .systematyczne wprowad,zenie ulep;szeIl wzrOSItU
ilości ,
wa'r sztatów
rzemieślniczych,
produkcyjnych sto5o,!,anych za g. ramcą,
a w szczeg6lności dla powstania co najmniej 6
c) .rozszerzanie sieci . la:bordtoriów przemy- ·tys. nowych wa·rsztatów na Ziemiach Odzyskasłowych,
'
nych.
5. Równolegle ze ' skróceniem aasu n <liuk i
d) powiększenie za:k.r esu dz~ałalnośd ins;y- i praktyki czeladniczej powinien nastąpić wzros~
, tutów naukowo-b<l!dawczy~h w przemysie, li!czby uczniów rzemieślndczy,ch <>, około 50 0/0.
e) ' stworzenie biur projektowania technicz- , Zakłady doskonalenia rzemi~ła um'ożli~ią 'przenego inwesty~jiJ
l S23kolenie oko~o 40 tyrs. osób•

•
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Art. ~o.'Państwo okaż~ pomoc dla rozwoju
spółdzielni · pracy w mieście i na wsi. -Racjonalna
gospodar ka państwowych i sp6łd:zielczych przedsiębiorstw o charakterze nakładowym stworzy korzystne warunki pracy dla chałupnik6w. Zostanie
ro.zwinięta działalność, zmierzająca do podniesienia poziomu a.rtystycznego wytwor6w przemysłu
ludowego.
Art. ~ ·I. Będą przeprowa.dzone prace w celu
zhólJrmonizowania działalności prywatnego przemysłu i rzemi~ła z przemrsłem państwowym.
Art• .12. Na odb:udo;wę i rozbudowę przemysłu samorządowego, spółdzielczego i prywatnego oraz rzemiosła, w ramach państwowego planu
inwestycyjnego, przeznacza się 3,8 !lliliardazL
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2.

Państwo udzieli kredyt6w nao,rganizację

wyposażenie ośrodków maszynowych Związku
Samopomo.:y Chłopskiej w wysokości co najmniej
400 milion6w zł, · pr?-y czym w miarę potrzeby
kwota ta zostanie zwiększona z reze:-wy planu

i

inwestycyjneg?

-

3. Państwo zaopatrzy rolnictwo w nawozy
sz~uczne pod zbiory w 1948 r .. w ilości około
'440 tys. ton, a pod zasiewy jesienne w 1948 ,r. w ilości około 430 tys. ton. 4. Ilość czynnych' traktor6w . wz rośnie do
12,6 tys . .sztuk przez powiększenie produkcji kra.:.
jowej,import oraz remont.

5; WartoŚĆ nasion kwaMikowanych, wyprodukowanych przez Państwowe Zakłady Hodowli
Roślin, wyniesie 4,6 miliard. zł.
Art. 28. I. Akcja' kontraktowania
obejmie między innymi:

D Z 1 A Ł III.
Rplnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.

upraw

oleistych
40 tys. ha
włóknistych
33 ' tys. ha
okaże g<1spodarstwom
buraka cukrowego
2304's. ha
chłopskim wszechstronną pomoc w dziele zwięk..,
tytoniu
' , - , 12,7 tys. ha.
szenia produkcji oraz podniesaenia poziomu go,
spodarowania. W rama.ch pańs twowe go planu
2. Wartość produkcji zakontr;ik'iiJw,~",~ j osi ąginwestycyjnego p rzeznacza się na roLlictwo bez nIe ponad 2 5 miliard. zł.
.
nakład6w budowlanych l 8,6 miliard~ zł.Bezpo
średnia pomoc dla indywid'ualnych gospodarstw .
Art. 29. ·W obec nied~statecznef ilości pasz,
chłopskich wyniesie około 8 miliard. zł.
w roku gosp. 1947/48 będą przedsi~wzięie środki ,
zmierzające do zaopatrzenia rolnictwa W ' p dSLt
Art. 24. W celuO-~ią,gnięcia poważnego po- szczeg6lnie treściwe z produ kcji kra' ""eJ, j" k
stępu w dziele likwidacji odłogów Państwo okaże
r6wnież z importu:
l
gospodarstwom
chłopskim
szeroką
pomoc,
f
a w s-zczeg6lnoki udzieli kredyt6w na sumę oko-.
,.
Art. 30. L Na a.kcję podniesie ia hodowli
lo /2 miliardów zł. Dążyć się , będrzie, alby likwi- . .
.
\
h
'
dacja odłog6w w gOSipOdarstwach chłopskich ' ob- lJlwenurza zywego przeznaczy Sl'ę · w n.. mac panstwowego planu inwestycyjnego okołost)o milion.
jęła około 800 tys. ha.
złotych.
.
Art.

23,

Państwo

~.

""-

\

Art. 25. l. Akcja O\'liedleńcza na Ziemiach
Odzyskanych obejmie co naJmllleJ 25 tys. g9'SPOdarstw.
,
2. Na, terena.ch południowo - wschodnich
kraju akcją O\'lied!leńczą objęty .Będzie oosżar
40 tys. ha.

Zost:Lnie
wetery n a-ry-jna.

poszerzona i ulepszona ~\~użba

Art. JI.

Rada Ministr6w ustali w drodze

zapasu ziemi.

kim do:
'
a) rozwoju o$rodk6w maszynowych,
b) właściwego użytkowania reszt6wek,
ć) zorganizowania obsługi wsi przez instruktor6w i agronomów,
-ci) propagowania i stopniowego wprowadzenia w życie zasad właściwej otganizacji
gospodarstw, prawidłowych płodozmi a
nów, lepszej uprawy roli, racjonalnego
przechowania obornika i właściwego
'stosowania nawoz6w, używan i a pełno"

2.

I.

uchwały na wniosek Ministra RoInictwa i Reform
Rolnych szczeg6łowy plan podni6Sien~a wydajności p61 i inwentarza zywego góspodarstw ,chłop
Art. 26. I . . Rozparcelowanie i <.-ddanie do Skich, opracowany w porozumieniu ze Związkiem"
użytkowania w ramach wykonania reformy rolnej . Samopomocy Chłopskiej.
obejmie około 150 tys. ha użytków z istnieją'c'ego
2. Plan ten zmierzać będzie przede wszyst-

.

Podział

i regulacja ,goopodarstw ' obejmie
obsza,r co najmniej 700 ' tys. ha.
2.

3. Scalenie obejmie 100 tys. ha.
4. Finan sowanie melioracji osią.gnie sumę
miliardów zł.
\

2

Art. 27. I. Państwo zaopatrzy rolnictwo
w maszyny -rolnicze z prooukcji przemysłu pabstwowego o raz z importu o wartoś<:i łącznej około ·4 miliardów zł.
' , _.
•-{ AI

!> ł. ;. ) Jł!'.U / ,

j

,

A

J t.

•
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wa.rtościowych
kwalifikowanych nasion,
właściwego żywienia zwierząt itp.,

e) opracowania i stopniowego wprówadzenia
w życie metod wsp6łzawodnictwa między
poszczeg6lnymi gospodarstwami i zespołami gospodarstw,

f) szerokiej pomocy sąsieazkiej.
Art. / p. 1. Działalność rolniczych instytl~cji
naukowo-badawczych zostanie rozszerzona i skoordynowana. Przedsięwzi~te będą środki, zmierzające do praktycznego wykorzystania osiągnięć
nauki r-ołniczej,specjahie doświadczalnictwa.
. 2. Zmierzać si(( będzie do wzmożenia przygotowania zawodowego rolnik6w zar6wno prźez
6zkolenie, jak i drogą konkurs6w uprawowych

i

kurs6wdokształcających.

. Art. 33. W majątkach państwowych:
• I)

zbiory dokonane będą z powierzchni około.
I miliona ha, a zasiewy jesienne na obszarze
około 440 . tys. ha,
.
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owsa
ok 010 1.700 tys. ton
ziemniak6w
_
,,27.800 "
"
buraków cukrowych
"
. 3.Soo"
" ,
c) produkcji artykuł6w hodowlanych:
mleka
około 4.800 miIioń. litr. )J
mięsa )\Tolowego
"
77 tys. ton
mięsa wieprzowego"
3 80"
"
tłuszczu '
"
"
8 3"
"
Jaj
"
2.400 inilion. szt. 1·
wełny
"
'1.700 ton,
I
d) stanu pogłowia inwentarza żywego:
koni
okolo 2.200 tys. szt.
bydla
5. 200 ""
"
trz~y
5. 600
.I"
"
"
oWIec
1.100
"
" "
e) globalnej war!ościprodukcji rolnej więk
szej w . por6wnaniu z 1947 r. co najmniej
' f} 15010, w tym wa.ność produkcji zbóż
chlebowych, co najmniej o 25%'

Art. H. I. Udział Ziem ' Odzyskanych VI produkcji rolniczej kraju :wydatnie s i ę zwiększył,
Dążyć s.i(( będzie do o.siągnięcia powierzchni zbio-r6w na Ziemiach Odzyskanych wi ększej' niż
w 1947 r. o około 20%; dzięki temu powierzchnia zbior6w na Ziemiach Odzyskanych wyniesie
około 24010 powierzchni zbim6w całego kraju.

2) likwidacja odłog6w obejmie co naJmnIej
200 , tys. ha,
3) produkcja towarowa wyniesie wśredriich warunkach klimatycznych:
ziarna 4 zb6ż co najmniej 180 .tys .. ton,
2. Wydatki w ramach państwowego planu
ziemniak6w okoł~300 tys. ton,
inwestycyjnego, przeznaczone na rolnictwo na
przy zachowaniu ' własnego materiału $iewnego Ziemiach Odzyskanych, wyn~osą .Około 70010 C;1na dalsze . rozszerzenie za~iew6w w na5tępnym . .loki wydatk6w na rolnictwo.
coku gospodarczym, '
/
Art. 36. \Y( zakres·ie produkcji leśnej:
"
4) ' zostaną opracowane normy wydajności pracy
i .stopniowo wprowadzone w życie. System
I) wartość użytk6w głównych wyr~iesie okolo
płac będ.z.ie stopniowo opa:rty na normach
13,3 miliard . . zł; produkcja drewna w lasach
wł'.dajności pracy. ' Będiie prowadzone 5zkopaństwowych wyniesie '10 milion. 'm 3 , przy
lenie i dokształcanie prac()wnik6w,
czym wyw6z . drewna we własnym zakres,ie
administracji lasów wyniesie ,6,5 milion. m~ ;
• 5) nastąpi uspraw.nienie i ujednolicenie rachunkowości rolniczej, zostanie wzmocniona kon2) będą przeprowaazone -'prace . zalesienio~l e na
.- trola i dyscyplina finansowa.
powierzchni pneszło 75 tys; ha, z tego około 30 tys. ha z, ręb6w wojennych,
.
Art. 34. Wysiłki Państwa, rozw6j 'dzialalno:
ki Związku Samopomocy Chłopskiej oraz zwięk- · . 3) rozszerzon a zostanie akcja ochrony przed
\Szkodnikami leśnymi,
szen~e aktywności mas chłopskicfu winny stworzy'ć
warunki osiągni~ia w rolnictwie następujących
4) h(( d4 kontynuowa.ne prace w zakresie urzą
wynik6w:
dzenia i użytkowania las6w,.. a zwłaszcza
uspraw11.lenia
komunikacji i transportu leś
a) powierzchni zbior6w w 1948 ,T. - około
nego,
13.900 tys. ha, co w porównaniu z 1947 r.
stanowić będzie wzrost o okolo 8%; za5) w "ramach państwowego plan'\! inwestycyj-o
siewów jesiennych . w 1948 r. - około
nego zalesien.ie i ochrona lasów będą fi?a~
6.000 tys. ha, '
'
sQwane sumą 812 milion. zł, a usprawmenle
transportu i komunikacji
sumą p6
b) zbior6w globalnych (bez odliczenia ziaJ;:na
milion.
zł.
5iewnego, spasania i strat) . ważniejszych
ziemiopłodów przy średnich warUllka.c h
Art. 37. W zakresie rybołówstwa:
klimatycznych:
pszenIcy
okolo 1.200 tys. ton
I) ogóLna suma n(IJklaoow ną ryboł6wstwo morżyta
skie w państwowym p.łanie inwestycyjnym
4.75 0
"
Xczmien.ia
wyniesie 0,7 miliarda zł,
I.IO? . 'l
,"

..

.

.

,-
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2) liczba "kutrów osiągnie 173

2) państwową żeglugę na Wiśle:
, a) osob~kilometrów 31.800 tys. ;
b) tono-kilometrów 80 m ilion.

trawlerów 27,

3) zO\Staną stWorZOU1C warun"ki dla ol>iągnięcia
połowó w: ryb morski.ch w ilo śc i około 60
tys. " ton, " ryb słodko - wodnych w ilQk i
około 13 " tys. ton.
DZIAŁ

2. Droga wodna na Odrze b"dzie doprowadzona do zdolnoś,ci przepuszaenia 5 milion. ton
w obu kierunkach.'
'I '
"

IV.

' Art. 42..

I. Zostaną

na:

Art. 38. W dziedzinie komunibcji kolejowej
normalnotorowej stworzone zostaną warunki dla
o.~ą gni"c ia:
-

a) Szczecin około 4- milion. ton,
b) Gdyn.ia - ,Gdańsk około 14,5 milion. ton,
c) pozostałe porty okołO 0,5 milion. ton.

A) ' w zakr~ie' taboru kolejowego:

2. Rea,lizacja tych zamierzeń spowoduje, że
zostanie prz,ek-roczony poziom ł'l'CZnego przeła
dunku portów polskich z 1938 r. o 15%.

a) parowozów 7.200 sztuk, z tego w ruchu
4.15° sztuk,
b) wagonów towarowych 17°.000 sztUk,
z t~go w ' ruchu 15 8.000 sztuk,

A.rt •. 43'

c) wagonów osob owych 9.000 sztuk, z tego
w ruch/u 7.80,0 sztuk;

Stworzone

ar podróżnych 320 milion"
16.500 milion.,

osbbo":kilometr6w
większa, niż w 1938 r.; "

h.ędzie

o

1206/0

C) w ~ ża;kresie przewozów towaro.wych:
a) 100 milion. ton,
b) 30 miliard. tono-kilometrów-,~
ilość tono-kilometrów b ędzie o

5za,

niż

34°/ó

więk-

w 1938 r.

Art. 39. I. Rozbudowa komunikacji samochodowej umożliwi przewóz osób i towarów samochodami przedsiębiorstw państwowych i komunalnych: '
'
a) osobo-kilometrów 940 milion.,
- b) tono-kilometrów około 20 milion.
,
2. Zostanie rozSCl.'erzona komunikacja samochodowa przede wszystkim w miastach zniszczonych, a w szczególno~i w mieście stołecznym
Warszawie.

warunki

do

I

B) w zakresie przewozów osobowych:

b) osolbb-kilometr6w

zostaną

oSągOlęcla:

A) w zakresie poczty

ilość

stworzone warunki ' do

osią·gnięcia przeładunk6w"?l portach morskich
w wysokości 19 milion. ton, z czego przypadnie

Komunlkacia i łączność •

.-
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telekomunikacji:

)

a) przesyłek listowych zwykłych krajowych
800 milion.,
b) przesyłek l\i stowych poleconych krajo~
wych43 milion.,
c) telt;gram 6w kra'jowLch 8,5 milion.,
między miast.od) rozm6w
telefonic~ych
wych 4 5 milion.,
e) 'r ozm6w telefoniczn'y ch miejscowych 420
milion.,
f) abonentów telefonicznych 152 t ys.,
g)przyłączen,ia \ nowych aibo~ent6w' 15 tys.
dążyć ' się będzie do wydatnego skrócenia '
czasu przesłania listów i telegramów ora,z czasu
oczekiwania ' na rozmowy telefoniczne między
miastowe;

B) w zakresie ridiofonizacji:

," wzrost o 150 tys. sztuk r'adioglośników wramach radiofon~i przewodowej, ze sz<.:zególnym
uwzględni eniem potrzeb wsi.
\

Art. ·44. W pańs twowym planie inwestycyj-nym narok 1948 przeznacza się na cele f~ZWOjiU
komunikacji, żeglugi i łączności sumę około 45,3
\ . Art. 40. W zakresie wewnętrznej komuni- , mili;trd. zł.
kacji lotniczej stworzy się warunki dla ' osiągnię
cia :
DZIAŁ V.
a)osobo-kilometr6w 18 milion.,
Handel wewnętrzny, zagraniczny oraz' gospodarka
~) tono-kilómetr6w2 milion.
materiałowa. '
Art. 41. I. W zak'resie żeglugi śródhl~owej
zostaną stworzone warunki dla osiągnięcia przez:
Art. 45· I. Suma nakładów na inwestycje
I) państwową żeglugę na Odrze:
obrotu towarowego w pań,stwowym planie inweJ
J stycyjnym oprócz środków własnych państwo·
a} osobo-kilOmetr6w 2.63° tys.,
l wego aparatu ha;o;dlowego wyniesie ,4 miliardy zł.,
b) - tono-kifometrów 200 miłion.;

/
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2. Plan siieci handlowej oraz zbytu zostanie
ustalony ochwałą Ra~y Ministrów.

Art. 46. Nast,ąpi dalszy rozwój pallstwowego
i spółdzielczego handlu detalicznego,. a w szczególn9ści domów towarowych. Obniżenie kosztów dy":
stryb.ucji, nadmiernych norm zysku i marż zarówno w handlu hurtowym, jak i detalicznym bę&Lie
stanowiło jedno z głównych zadań polityki Pań
s·t wa w zakresie handlu. Zostanie uporządkowa'
ny między innymi handel mięsem, zbożem oraz
~l'nykułami far maceutycznymi. Będzie się dążyło
do ś~isłego przestrzegania norm zysku 'przez prywatne przedsiębiostwa h<1Jridlowe. Walka ze spekul acją w każdej postaci będzie WZmożona.
Art. 47. Zaopatrzenie materiałowe produkcji,
inwestyc ji, konsumcji i wywozu odbywać się bę
'dzie zgodnie z bilansami materiałowymi, uchwaloinym.i p rz ez R adę Ministrów w ramach postanowień niniejszej ustawy.

Poz. 134
Art. 53.

I.

ZQStanie oddanych w miastach

dou:żytku izh miesz.kalnych:

nowys h 17.200,
odremóntowanych ,34.600.
SpecjaL1ie uwzględnione zostanie budowRictwo mieszkań pracowniczych, przeqe wszystkim dla robotników przemysłowych. Budownictwo to obejmie około 68% całości budown~ctwa mieszkaniowego.
2. W celu zapohieżec{ia dalszej dekapitalizacji
zabezpieczonych zostanie gł6wnie .na Ziemiach
Odzyskanych 23 tys. izb.
3. \'V budownictwie administracyjnym, szkolnym, ' zdrowia, opieki społecznej oraz kultury
wykonane zostanie (w miastach i na wsi) około
36 ~'ys. izb. W szczególności odda się do dyspo- .
zYCJl:
280 b~Hlynk6w

administJ:acyjnych,

1647 budynków szkół powszechnych,

przedszkoli,
16o budynków szk6l średnich,
68 budynków , szk6ł zawodowych,
65 obiektów szpitalnych,
42 ośrodków zdrowia,
8 sanatoriów .przeciwgruźlic zych,
50 domów lec znicż ych (ZUS),
31 budynk6w sanatoryjnych (ZUS).
137

Art. 48. Lista anykulów eksporto wych ulegnie rozszerzeniu i obejmować będzie rów'nicż
drewJlo,artykuly rolne i 'niektóre przem ysłowe
artykuły inwestycyjne.
Art. 49. Nastąpi zna,czne powiększenie wywozu towa.rów, przy czym dą~yć się będzie do
na9-tępującego kształtowania wartości wywozu:
a) węgiel i koks około 50~/o,
b) artykuły rolne i spożywcze oraz drewno
około 15%,
/
c) artykuły przemysłowe (metale, wyroby
metalowe, wyroby włókiennicze i inne)
około 35%'

- . 4. W zakresie budownic ~wa wiejskiego od-

budowanych zosunie z pomocą ParlStwa ponad
33 tys. zagr6d, z czego ponad 21 tys. na Zi€roiach Odzyskanych. Poza· tym w majątk~h
państwowych zostanie odd,anych do ·użyt!ku 481
budynk6w mieszkalaych i 500 budynków inwentarskich.

- 5. W dziedzinie użyteczności publicznej od.
Art. 50. Nastąpi znaczne powięks zenie przy~ budowanych zostanie:
wozu towarów, przy czym dążyć się będzie dó .
5 dużych zakładów wodociągowych,
następu jącego· kształtowania wartości prz ywozu:
130 drobnych zakładów wodoci:lgowych,
a) surowce
materiały pomocnicze okolo
8 targowisk spożywczych i zwierzęcych,
65 % ,
•
19 rz eź,ni ,
3 hotele.
b) any kuły inwestycyjne i r6żne około 25%,
, c) żywność o;ko~o 100/0.
6. Prz eprowadzone b.ędą r~boty rozbi6rkowe
w większych i mniejszych miastach, a w szczeArt. 5 r. D ążyć się będzie do os iągnięcia gólnoś ci w W arszawie, Wrocławiu, Gdań@ku
. czyn nego salda pozy'cji bilans;u platnicże gopoza i Szczecinie, w wyniJ.m których uSlinięty- będzie
obrotem towarowym i ruchem kapit alu.
co najmniej I milion m 3 gruzu.
DZIAŁ VI.
Budownictwo.
Art. p. W ramach paJ15rt~owe g o planu inwestycy jnego pnezna,cza się na budownictwo
(poza przemysłowym i komu nikacyjnym) i wr;zą dzenia osiedli 1ącznie z ,vypos a żen iem urzędów
administracyjnych sumę 40,7 miliard. zł, z czc;:;o
na odbudbw'l Warsz<liwY'przypada 10,1 miliard.
złotych.
.

/

Art.' 54. I. W celu stworzenia podstaw reaJizacji planowych inwestycyj w postaci pełnej
i jednoznacznej 'dokumen-r.acji . technicZnej zostaną zorganizowane pa11stWowe biura projektowe.
2. Wzmocniony zostanie
wydatnie udiiał
. w wykonaniu państwowego planu inwestycyjnego
przedsiębiorstw budowlanych uspołecznionych - "
przez tworzen.ie nowych ~ ro-zbooowl'; istniejących
państwowych przedsiębiorstw budowlanych.
l.
3. W celu upOifządlkowa;nia rynku wykol nawstwa ,budowIanegoprywatne przedsiębiorstwa

.

'.-
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budowlane bęaą podda.ne koncesjonowaniu i przymusowi zrzeszenia się.

.,

Art. 55. I. Specjalny naci~k poło żony zostanie· na organizac j~ pracy w budownictwie przez
zastąpienie
metod rzemieślniczych metodami
prze,mysłowymi przy .szerokim zastosowańiu specjalizowanych zespołów. W tym ' celu ' prowaąz ona będzie akcja, ,zmierzająca do mechanizacji
proces6w produkcyjnych przez zwiększenie zaopatrzenia w sprzęt 'i narżędzia - drogą importu,
rozszerz·enia bazy remontowej i zorganizowania
produkcji krajowej.
"2. Zostaną podjęte 'prace dla uruchomienia
masowej produkcji prefabrykowap.ych obiekt6w
i element6w budowlanych, zwłaszcza drewnianych
domków &kładanych, dużych blok6w ceramicznych i element6w z lekkiego betonu .
. 3. Opncowane zostaną . i upowszechnione
metody wykorzystania gruzu jako materiału do
produkcji element6w p udowIanych oraz materiał6w wiążących . .
Art. 56. W pziedzinie ' płac wprowadzonę
zasadl1iczo stawki a:kordowe oraz akordowopremiowe i popierane będzie w'sp6łza wodnictwo
indywidualne i grupowe.
.

będą

Art. 57. 1. Dążyć się będzie do koordynacji
inwestycyj buciowla:p.y(::h w gł6wnychośrodk.ach
budownictwa
celu ' o(iiągnięcia r6wnomiernoścI
zatrudnienia i racjonalnego zaopatrzenia / w mate-'
ria~ budowlane.
'
2. Wćelu przedłuzenia sezonu budowlanego
opracowane zostaną metody .prowadunia rob 6 t
zimowych.
•

w

Art. 58. Przeprowadzona zostanie szeroka
akcja szkolenia zawodowego, kt6ra obejmie
w 1948 r. zo tys. uczniów, przy czym 10 tys.
' ukończy kursy szkoleńiowe.
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a) szpitalnictwa - przelotność roczną 1.600
tys. cho1rych,
b) uzdrowisk ~ wydanie I miliona kąpieli,
c) stomatologii dokona;nie 8,8 milion.
zabieg6w,
l ,
d) walki z -epidemiami
dokonanie 8,5
milion. szczep~ień,
e) medycyny społecznej: - udzielenie 10
milion. porad, dokonanie 4,8 milion. za-,
biegów w pora-dniach og6lnych, 9,5 milion.,
porad i zabieg6w w poradniach przeciwgruźliczych oraz udzielenie 3,2 milion.
porad w poradniach dla matki i dziecka,
f) domów porodowych - przelotność roczną 4,8 tys. porodów.

Art. 61. ' W ramach panstwowego planu in- ,
westycyjnego na rok 1948 przeznacza się na cele
opieki społecznej ...,-- poza wydatkami na te same
cele poszczeg6lnych jednostek gospodarczych I miliard zł.
Stworzone zostaną warunki,
korzystanie ze· świadczeń opieki
ramach śrddk6w budżetowych administracjipublicznej w zakresie: , . ,'
a) dom6w matki i dziecka oraz dom6w dla
małych ' dzieci w ilości 9, I tys. dzieci, b) dom6w dziec~a dla 60 tys. dzieci,
c) żłobków dla I I tys. dzieci,
ci) swietlic dla 80 tys .' dzieci i młodzieży;
e) kolonii i obozów dla 400 ·tys. młodzieży,
f) p6łkolonii i dziecińc6wwiejski~h dla
500 tys. dzieci,
g) dożywiania w szkołach dla S00 tys. młodzieży,
,
h) zakładów opiekuńczych dla dorosłych dla'
26,5 tys. os6b,
i) opieki specjalnej nad inwalidami (protezy,
' leczenie) dla 10,8 , tys . . inwalid6w,
j) szkolenia w' zakładach opieki oraz inwalidzkich dla 6,2 tys. os6b.
Art. 62.

I.

umożliwiające
społecznej w

Art. 59. 1. Stwo1rzy się warunki dla roz~
woju prywatnego budownictwa mieszkaniowegó
zar6wno w miastach, jak i na wsi.
,
2;
Polepszenie zaopatrzenia budownictwa
prywatnego ' i samorządowego w materIały budo- .
2. Niezależnie od tych liczb prowad~ona bę
wlane powinno zapewnić oddanie Co użytku dzie szeroka akcja opieki społecznej w ramach
w miastach przeszło 25 tys. izb, a na wsi .prze- przedsięiJlorsc w.
szło 36 tys. zagród.
.
DZIAŁ

VJI.

Zdrowie, opieka społeczna i oświata.
Art. ~o. I. W ramaoh pańs~wowego planu
mwestycrJ'nego na rok 1948 przeznacza SIę na
ochronę zdrowia około 1,8 miliard. zł.
2 • . Stworzone zostaną wa,runki, umożliwiają
ce w ' zakresie:

'.

Art: 63. W ramach państwowego . planu inwest}rCY)'nego przeznacza się na rozw6j urządzeń
oświatowych i kulturalnych --: poza wydatkami
poszczególnych jednostek gospodarczych - 4 miliardy zł.
Art. 64.

I.

Stworzone

zostlną

warunki,

umożliwiające kształcenie się i ukończenie nauki
następującym
ilościom uczni6w i a;bsolwentów
w szkołach i na kursach (w tysiącach . os6b):

Dziennik Ustaw~N~r~19~______________~~~35_7~______~____~ ____________~__P_o_z_._l__
34
. UCZnIOWie absolwencI
a) powszechnych
3. 600
150
12 5
b) przemysłowych
50
c) handlowych, admini,·
stracyinych,
spółdzielczych
gospo88
29
darczych
12
d) rolniczych i leśny ch
55
e) artyst ycznych .
1,5
31
f) zawodowych średnićh
19
i dokształc~lJą-cych
17 1
,g) średni.ch
ogólnóksztakących,
230
17
h) wyższych .
14
1,5
i) akademickich
85
8.
2. Uzyskanie powyższych wyn~ków spowoduje, że liczba uczniów na każdy tysiąc mieszkań ców będz ie większa niż w roku szk~lnym
1937/38: szkół powszechnych o 14%, szkoł zawodowych o blisko 180%, szkół zawodowych
dokształcających o 13 50f0, szkół średnich ogóLnok ształcących o 640/0, szkół wyższych i akademickich o przeszło 2000/0.
DZIAŁ

VIII.

Zatr~dnienie.

Art. 65. W gospodarce i administracji pallstwowej is'amorządowej og6lna przeciętna roczna ,
lićzba zatrudnionych osi'ągnie około 3 milion;
osób, z czego przypa,dnie:
a) w gospodarce:
\
na pr zeniysł 1,3 80' t ys. os6h, w tym 186 tys. prac. .
um ysł. ,
,
n a kpn1unika,cję i łączność 547 tys. os6b, w tym
139 tys. prac. umysł.,
.
na rolnictwo 2 I 3 tys. osób, w tym 15 tys. prac.

tereny wykorzystane zost;lną środki pohtyki plac,
a ponadto akcja szkoleniowo - osiedleńcza, mieszkaniowo - blidowlana i pośrednictwa pracy.
2. Zwięk sz enie stanu zatrudnienia
dokony...;
wane będzie w ten sposób, aby wykdrzysta~ 10k~ln'e rezerwy niezatrudnionej ludności.
3.- Będą stworzone warunki, umożli"iające
repatriację co J;lajmniej 30 tys. osób j' reemigrację
co najmniej 70 t ys. osób, w tej liczbie ·z Francji50 tys.. osob i z WestfaJii/ - 10 tys. osób.
Art. 68. W p rzedsiębiors twach państwowych
i san10rz::,d:owych zostaną ustaione normy zatrud'nieniapersonelu administracyjnego i ' pracowników, nie związanych bezpośrednio z produkcją,
przy ,czym liczebność . tego . personelu uleghle
zmniejszen iu w stoSlInku do całości personelu,
zatrudnionego w przedsiębiorstwach.
, DZIAŁ

IX.

. I

'

Inw~stycjc.

Art. 69. Inwestycje pań s twowe oraz lllwestycje kontrolowane przez Państwo ,rntala szczegółowo państwowy . plan inwestycyjny na rok
1948. _Ogólna \S,u ma inwe.stycyf wyniesie 193,8
miliard., zł, w tej liczbie rezerwa planu inwestycyjnego -:- J rpiliardy zł.
Art. 70. Przez odpowiednią politykę finansową i handlową będzie się dążyć do wzmożenia
proces6w inwestycyjnych, nie objętych państwowym· planem inwestycyjnym, w szczególności do
ro~woju prywatnego budownictwa 'w mieście i na
WSI.

DZIAŁ

Ceny,

płace

X.

i

finanse~

Art. 71 • . I. Kontynuowana będzie pqlityka
cen t.owar ów i rnług, wytwarzanych
stabilizacji
75 tys. osób, w tym 15 ty's. praic.
w gospodarce państwowej, samorządowej i spół
na budownictwo' 68 tys. os,ób, vr tym 9 tys. pra,c. dzielczej. -Będzie się stopniowo rozszerzać kontrolę pańs twową cen wolnego rynku w zakresie
umysł.,
na banki i handel (bez central zbytu przemysłu . podstawowyCh. artykułów i usług. Będą gromadzone rezerwy podstawowych arty,kuł6w konpaństwowego) 38 tys.os6b, w tym 25 tys. prac.
sumcyjnyc;h
w celu ich plano,wego wykorzystania.
um ys ł. ;
dla polityki stabilizacji cen. Na podstawie 06,iągb) w adrflin:istrac ji:
nięć gospodarczych dążyć się będzie do usunięcia
na służhę publiczną 340 tys. osób, w tym 204 niektórych dysproporcji, iStniejących między po- _
t ys. prac. 'umysł.,
. szcz,ególnymi cenami towarów i usług, a w szczena lecznictwo, higienę i opiekę społeczną 170 tys. gólnoki do obriiżenia cen !Owa,r ów nadmiernie
o sób, w tym 84 tys. , prac. umysł.,
wysokich w stosunku do ogólnego pozio.rnu cen.
2. W mia;rę 'stabiliza,c ji st'o mnków gaS;podn:r' na s~kQlnict:wo 140 tys. osób, ' w tym 12 4 tys..
prac. umysł.
.
czych oraz nasycenia rynku a,rtykulaini pierwszej
Art. 66. W gospodar,ce , i admiilistracji pa.ń- potrzeby nastąpi stopnio~a likwidacja systemu
.stwowej isamorz ą,q:owej przeciętna roczna liczba . reglame'Eto~':a'nego zaopatrzenia lUdńp6ci.
'zatrudn ionycih n,a Ziemiach OdzySlkany:ch wynieArt. ,7 2 • Dzięki wzrast~jącejwydajil1oki pracy,
sie og6łem , około. 870 ty's. osób, z czeg6 w prze- nastąpi wzrost indywidualnych zar·()ibków phimyśle 38q tys.
' cowniczych. Niezależnie od tego zwyżką płac
Art. 67' r: W celu zapewnienia planowego zasadniczych będą objęte te grupy pra::own+'.'w,
dopł~wu n?w%a~r~~onych do poszczegól,Bych ' / których.:niskie wynagrodzer:-ie znajduje się w dysgałęźl wytw6rczoocI l . usług oraz na poszczegolne I proporCji do ogolnego' pozwmu płac.
umysł.,
na leśnictwo
umysł.,

358

Dziennik Ustaw Nr 19
\ Art., 73. , Pogłębi<ma ' będzie akcj~ oszczęd
nościowa w gospodar:~e USlpołocznionej. Akcja ta
' przedsiębiorstwa
i urzędy;
bę<kie obj~ta akcją oszczędno

obejmie wszysJkie
w szczególności
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Prezydent Rzeczypospolitej:
Doleslaw Bieru'

PrezeS Rady Ministrów:
Józef Cyrankiewicz

ściową ' działalność inwestycyj,n a w ramach pań

stwowego planu inwestycyjnego.

.

Art. 74. Obowiązek społecznego oszczędza
nia, , wprowadrzony ustawą z dnia 30 styczni,a
1948 r. o obowiązku społ~z,nego 'oszczędza.nia,
wykorzystany będzie w celu przyśpieszenia odb~dowy kraju.
Art. 75. Społeczna kontrola nad wymiarem
poborem podatków będzie usprawniona i rozszerzona jako instrument walki z ukrywaniem
źródeł podatkowych i uchylaniem się od podatku.
Art. 76. Plangosrpodarki finansowej będzie
ustalony uchwałą Rady Ministrów, między inny- .
mi w oparciu o plany produkcji, kosztów włas
nych i zbytu oraz budżet- i państwowy plan inwestycyjny na rok 1948.
Art. 77. Będą przeprowadzone prace, , umoż
liwiają.ce 'opaJl"cie 'publicznej gospodarki finansowej o jednolity państwowy plan finansowy.
,W szczególnoki będą przeprowadzone prace nad
przebudową g09podarki finansowej samorządów,
zmierzające do wzmocnienia jej podstaw i 'powią
unia z gospodarką finansową Państwa.
DZIAŁ

Wiceprezes Rady Ministrów:
Antoni Korzyckl

Minister:
Wincenty Rzymowskl

Minister:
Wincenty BaranoWski

Minister Obrony Narodowej:
Michał,

Art. 79. Wyko.p.a.nie narodowego planu g05podarczego na rok 1948, kontrola wykonan ia'
oraz sprawozdawczość w tym przedmiocie przeprowadzone będą w spos~b, przewidziany dekretem z dnia 1 paZdziernika 1947 r. o planowej
gospooorce narodowej (Dz. U. R. P~ Nr 64,
poz, 373).
Art. 80. Wykonanie nmle)szej ustawy porucza się Prez,esowi Rady Ministrów i właściwym
ministrom.
Art. 81. Ustawa nmle)sza wchodzi w życie
z dniem ogłósuniaz mocą obowią'zująq Od dnia
!J stycznia 1948 r.
.
z polecc;nia. Ministra

Sprawiedliwości. vi

' 35.000 :!G:!

Zymierski
Polski

Marszałek

Minister Spraw Zagranicznych:
_;

Zygmunt Modzelewski

Minister Administracji Publicznej:
Edward Osóbka-MorawskI

, Minister

Bezpieczeństwa

Pllblicznego:

Stanisław

Radklewicz

Minister Skarbu:
Konstanty D'1browskI

Minister
Minister

Art. 78. I. Plan odbudowy gospodarczej
usialony u stawą z dnia 2 lipca 1947 r . .o Planie
Odbudowy Gospodarczej (Dz. U. R. P. Nr ' 53,
poz. 285) wykonany będzie w 1948 r. w zakresie
i w sposób, określony nuniejszą ustawą.
2. \V zakresie zadań, nieuregulowanych niniejszą ustawą, a obj<;tych ustawą z dnia 2 lipca
:194 7 r. o Planie Odbudowy , Gospodarczej, stosuje się postanowienia t~jże ustawy, dotyczące
:1948 r., jeżeli nie są tme 9przoczne z innymi po• stanowieniami niniejszej ustawy.

'-

Władysław Gomułka

XI.

Postanowienia końcowe.

Tłoczono

Wiceprezes Rady Ministrów
i Minister Ziem Odzyskanych:

Sprawiedliwości:

,

w.

z, Leon' Chajn

Oświaty:

w z. Eug enia Krass?wśka

Minister Przemysłu i Handlu:
. Hilary Minc '

Reform Rolnych:

Minister Rolnictwa

,

Jan

Dąb , Kocioł

- Minister Pracy i Opieki Społecznej:
w z. Tadeusz Kochanowicz
MinUster Kultury i Sztuki:
w z, Włodzimierz Sokorski
Minister Zeglugi:
Adam RapackI

Minister

Leśnictwa:
Bolesław

Podedworny

Minister Komunikacji:
• Jan Rabanowskl

Minister Poczt i T elegrJfów:
Waclaw SzymanowskI

Minister Zdrowia:
Tadeusz Miche;·i:r

Minister Odbudowy:
Michał

Kaczo; owskl

Minister Aprowizacji:
,

Włodzimierz

Druka rni Min. Sprawie dl, w ' Warszawie, ul.

Lechowicz
6~go

Sierpnia .6.
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