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GŁÓWNE KIERUNKI INDUSTRIALIZACJI W POLSCE LUDOWEJ 

Rozwój gospodarczy Polski Ludowej w okresie minionego dwudziesto
lecia charakteryzował się szczególnie intensywnym procesem uprzemy
słowienia. Uspołecznienie bowiem i przejęcie przez państwo podstawo
wych środków produkcji stworzyło warunki i umożliwiło planowy 
rozwój gospodarczy i uprzemysłowienie kraju. Odbudowa zniszczeń wo
jennych, uruchomienie starych i nowych zakładów przemysłowych 
następowały po wojnie w szybkim tempie. Już od 1950 r., po zakoń
czonym w zasadzie okresie odbudowy nastąpił intensywny okres indu
strializacji. W latach planu 6-letniego 1950—1955, w wyniku dużych 
nakładów inwestycyjnych osiągnięto przy dalszym rozwoju podstawo
wych gałęzi przemysłu szczególny wzrost produkcji przemysłu maszyno
wego, hutnictwa, energetyki i chemii. W okresie pierwszego planu 
pięcioletniego w latach 1956—1960 oraz drugiego planu pięcioletniego, 
którego realizacja rozpoczęła się od 1961 r., nastąpił dalszy intensywny 
rozwój przemysłu. W konsekwencji pod koniec okresu dwudziestolecia 
Polski Ludowej osiągnięto w porównaniu ze stanem przedwojennym i sy
tuacją wyjściową po drugiej wojnie światowej poważny stopień uprze
mysłowienia. Wszystkie działy produkcji poza rolnictwem i leśnictwem 
można uznać obecnie za uprzemysłowione. Należy także stwierdzić pe
wien postęp uprzemysłowienia w samym rolnictwie. 

Już w 1963 r. produkcja przemysłowa była niemal 9-krotnie większa 
aniżeli przed wojną w 1938 r., przy tylko 4-krotnym w tym czasie 
wzroście światowej produkcji przemysłowej 1. Wzrost ten okaże się re
latywnie jeszcze większy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W rezultacie 
bowiem przy 2,6-krotnym wzroście całej światowej produkcji przemy
słowej na 1 mieszkańca w porównaniu z okresem przedwojennym pro
dukcja w Polsce wzrosła przeszło 10-krotnie2. 

Obok starych tradycyjnych gałęzi przemysłu rozwinięto również szereg 

1 Por. A. Karpiński, Dwudziestolecie 1944—1964 w rozwoju gospodarczym 
Polski i świata, 1964, s. 21. 

2 Ibidem. 
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gałęzi nowych, jak np. przemysł stoczniowy. W 1962 r. udział przemysłu 
w wytwarzaniu krajowego dochodu narodowego wynosił 50,3%. Udział 
zaś przemysłu w wartości produkcji rolnictwa i przemysłu razem wzię
tych wzrósł w 1962 r. do 70,8% w porównaniu z 1937 r., w k tórym wy
nosił tylko 47 ,5% 3 . Wybitnej zmianie uległ także stan zatrudnienia 

Tabela 1 

Struktura produkcji globalnej przemysłu według gałęzi przemysłu 

a Obliczono na podstawie danych w cenach porównywalnych z 1 VII 1960 r. 
Ź ród ło : Kocznik Statystyczny GUS 1963, s. 100. 

w przemyśle. W okresie lat 1949—1963 zatrudnienie w przemyśle pol
skim podwoiło się, wynosząc w końcu tego okresu 3300 tys. osób. 
W 1960 r. 25,3% ludności Polski czerpało swe główne źródło utrzymania 
z przemysłu, podczas gdy przed wojną w 1931 r. zaledwie 12,8% 4. 

3 Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1963, s. 67. 
4 Ibidem. 
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Wszystkie powyższe dane, choć nie mogą w pełni odzwierciedlać rze
czywistych zmian w poziomie produkcji w Polsce, pozwalają jednak 
ogólnie zorientować się we wzroście uprzemysłowienia całości kraju 5. 

O efektach intensywnej industrializacji świadczy przede wszystkim 
wzrost produkcji podstawowych artykułów przemysłowych. Tak więc 
energii elektrycznej produkowaliśmy w 1938 r. 4 mld kWh, w 1950 r. — 
9,4 mld kWh, w 1962 r. — 35 mld kWh; stali surowej w analogicznych 
latach: 1,4 mln t, 2,5 mln t i 7,7 mln t; kwasu siarkowego: 189 tys. t, 
285 tys. t i 852 tys. t; tworzyw sztucznych w 1956 r. — 15 tys. t, w 1962 r, 
— 83 tys. t; cementu: 1,7 mln t, 2,5 mln t, 7,5 mln t; tkanin wełnianych: 
57,7 mln m, i 56,3 oraz 86,2 mln m 6 . 

T a b e l a 2 

D y n a m i k a p rodukc j i czystej p rzemys łu w l a t a c h 1950—1955 

Źród ło : Dane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów' cytowane według pracy S. Kuziński O czynnikach 
wzrostu gospodarczego Polski Ludowej, 1962, s. 13. 

Ogólnie można przyjąć, że zasadnicza zmiana w strukturze przemysłu 
w Polsce Ludowej w stosunku do sytuacji przedwojennej polega na 
gwałtownym, rozwoju tych gałęzi, które wytwarzają dobra inwestycyjne, 
stanowiąc podstawę dalszej rozbudowy gospodarki, i tych dziedzin, które 

5 W związku z powyższym A. Karpiński zwraca słusznie uwagę na brak od
powiednio porównywalnych danych w zakresie produkcji przemysłowej oraz na 
fakt, że za podstawę porównań okresu obecnego z przedwojennym przyjęto dla 
lat powojennych produkcję przemysłu fabrycznego, t j . jedynie zakładów zatrud
niających więcej niż 5 robotników na jedną zmianę. W sytuacji natomiast przed
wojennej charakterystyczne było szeroko rozwinięte rzemiosło i chałupnictwo, 
które w pewnym stopniu uzupełniało słabo wówczas rozwinięty przemysł fa
bryczny. Faktu tego, będącego wyrazem zmian organizacyjnych form produkcji spo
łecznej nie można oczywiście pominąć przy ocenie wzrostu zaspokojenia potrzeb 
społecznych w sytuacji obecnej (A. Karpiński, op. cit., s. 21, 22). 

6 Według Rocznika Statystycznego GUS 1963, s. 113 i dalsze. 

12 Ruch Prawniczy 
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określają nowoczesne oblicze kraju. W Polsce Ludowej w okresie dwu
dziestolecia produkcja przemysłu maszynowo-elektrotechnicznego wzrosła 
prawie trzydziestokrotnie, a przemysłu chemicznego około dwudziesto
krotnie. Ciężar gatunkowy powyższych gałęzi przemysłu daje się szcze
gólnie zauważyć w porównaniu z sytuacją przedwojenną. Mianowicie 
w 1938 r. udział przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego w pro
dukcji przemysłowej świata wynosił 20%, a w Polsce stanowił zaledwie 
7%. Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej: w 1963 r. udział ten 
w świecie stanowił 30%, a w Polsce Ludowej — 24% 7. 

Tak zasadnicze zmiany w rozmiarach produkcji były możliwe na 
skutek wielkiego budownictwa nowych zakładów przemysłowych oraz 
rozbudowy i rekonstrukcji istniejących. Przykładowo można podać sze
reg obiektów zbudowanych całkowicie w dwudziestoleciu, o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej: dwie wielkie elektrownie cieplne 
pracujące na węglu brunatnym (Konin i Turów), 11 większych elek
trowni cieplnych na węglu kamiennym, 5 elektrociepłowni (m. in. Sie
kierki), 5 elektrowni wodnych, 10 nowych kopalń węgla, w hutnictwie 
kombinat „Nowa Huta" pod Krakowem, jeden z 20 największych kombi
natów hutniczych na świecie, nowe stalownie w Hucie im. Bieruta i sze
reg wielkich pieców, np. w Hucie Kościuszko w Chorzowie, huta alumi
nium w Skawinie, wielka fabryka turbin parowych w Elblągu, fabryka 
silników okrętowych w Poznaniu, fabryka generatorów do turbin we 
Wrocławiu, kombinat siarkowy w Tarnobrzegu, kombinat petrochemiczny 
w Płocku. W wyniku odbudowy i rozbudowy powstały właściwie nowe 
stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, kombinat chemiczny w Oświę
cimiu, zakłady włókien sztucznych i celulozy w Jeleniej Górze, 5 dużych 
nowoczesnych cementowni, huta szkła walcowanego w Jaroszowicach, 
3 duże zakłady celulozowo-papiernicze, w przemyśle bawełnianym nowe 
zakłady w Piotrkowie, Łodzi, Andrychowie, Zambrowie i Fastach, 3 nowe 
zakłady garbarskie, 6 zakładów mięsnych, 18 chłodni i wiele innych8. 
Do końca 1963 r. wzniesiono około 500 nowych zakładów przemysłowych 
oraz nowe wydziały produkcyjne w około 700 istniejących przedsiębior
stwach. Poważnej rozbudowie, rekonstrukcji oraz modernizacji poddano 
około 2 tys. zakładów przemysłowych9. Już w 1960 r. zakłady przemy
słowe zbudowane po wojnie i zakłady stare, w których w drodze inwe
stycji co najmniej dwukrotnie podwojono zdolność produkcyjną, dawały 
około 50°/o całej produkcji przemysłowej10. Należy tu zwrócić szcze-

7 Por. Zagadnienia i materiały. Dorobek Dwudziestolecia, Warszawa 1964, s. 38. 
8 Por. T. Mrzygłód, Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce 1946—1980, 

Warszawa 1962, s. 48 i dalsze. 
9 A. Karpiński, op. cit., s. 23. 

10 Ibidem. 
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golną uwagę, że rozwój podstawowych gałęzi przemysłu, tzn. energetyki 
i przemysłu ciężkiego opierał się na budowie nowych zakładów. 

Ogromny skok jakościowy ostatniego dwudziestolecia w dziedzinie 
przemysłu uzewnętrznia się także na tle porównania stopnia uzbrojenia 

Tabela 3 
Dynamika produkcji globalnej przemysłu według gałęzi przemysłu 

Ź r ó d ł o : Rocznik Statystyczny GUS 1963, s. 99. 

robotnika w urządzenia produkcyjne oraz energię elektryczną. Tak więc 
obecnie robotnik ma do dyspozycji w procesie produkcji około 9 tys. KWh 
energii elektrycznej rocznie w porównaniu z 2,7 tys. KWh w 1938 r.11 

i wreszcie wypada stwierdzić, że przeciętna wydajność pracy ustalona 

11 Obliczono na podstawie danych Rocznika Statystycznego GUS 1963 oraz 
Małego Rocznika Statystycznego GUS 1939. 

12 
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na podstawie wartości produkcji globalnej w przeliczeniu na 1 zatrud
nionego wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu trzykrotnie, podczas gdy 
w ciągu drugiego dziesięciolecia Polski przedwojennej — o 2 9 % 1 2 . 

Szczególnie istotną, podstawową rolę w procesie uprzemysłowienia 
w Polsce Ludowej odgrywał planowy rozwój przemysłu uspołecznio
nego. Należy przy tym jednocześnie zaznaczyć, że proces uprzemysło-

Tabela 4 
Struktura zatrudnienia w przemyśle według gałęzi przemysłu 

Źród ło : Rocznik Statystyczny GUS 1963, s. 129. 

wienia był nie tylko procesem rozwoju samego przemysłu jako takiego, 
ale miał również na celu przezbrojenie wszystkich działów gospodarki 
narodowej na bazie przemysłu. W całokształcie rozwoju przemysłu 
szczególną uwagę przywiązano do rozwoju przemysłu ciężkiego. Fak t 
ten wpłynął na wystąpienie zasadniczych przeobrażeń s t ruktura lnych 

Obliczono na podstawie źródła podanego w przyp. 11. 
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w przemyśle. Spowodowało je wyposażenie poszczególnych gałęzi pro
dukcji w nowoczesne środki produkcji, wytwarzane przez przemysł 
ciężki13. 

Wzrost produkcji przemysłowej w okresie dwudziestolecia uzyski-

T a b e l a 5 
D y n a m i k a z a t r u d n i e n i a w przemyś le według gałęzi p r zemys łu 

Źród ło : Bocznik Statystyczny GUS 1963, s. 128. 

wano, ogólnie biorąc, w większym stopniu w wyniku wzrostu wydajności 
pracy niż w wyniku wzrostu zatrudnienia 14 (patrz tab. 1—5). Szybkiemu 
tempu inwestowania w okresie forsownej industrializacji w latach 

13 Por. A. Karpiński i J. Pajestka, Industrializacja — głównym kierunkiem 
rozwoju ekonomicznego Polski, w: Polityka gospodarcza Polski Ludowej, wyd. 2, 
Warszawa 1962, s. 124. 

14 Z. Knyziak, Czynniki wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce 1950—1960, 
Warszawa 1964, s 113. 
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1950—1955 odpowiadało również szybkie tempo wzrostu produkcji15. 
Jeśli jednak uwzględnimy, że inwestycje realizowane w tym czasie za
pewniły w większości efekty produkcyjne i usługowe dopiero w nastę
pujących latach, w znacznej części po 1955 r., to przyczyn szybkiego 
wzrostu produkcji szukać trzeba w zatrudnieniu 16. W latach 1950—1955 
najwięcej inwestycji, bo około 54% pochłonęło hutnictwo żelaza i metali 
nieżelaznych, przemysł budowy maszyn i przemysł chemiczny17 (patrz 
tab. 7). 

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że w okresie lat 1950— 
1955 przy zaplanowanym dużym tempie wzrostu produkcji, a jedno
cześnie ograniczonych zasobach środków inwestycyjnych osiąganie mak
symalnej produkcji mogło nastąpić na podstawie istniejących zasobów 
inwestycyjnych, przy jednocześnie pełnym wykorzystaniu zasobów siły 
roboczej. Przyrost produkcji w tym czasie został w 90% uzyskany z za
kładów starych, a tylko w 10% z nowych18. 

W okresie dalszym, po 1955 r. sytuacja kształtowała się już jednak 
odmiennie. Wobec znacznego względnego spadku zatrudnienia wpływ 
czynnika inwestycyjnego na wzrost produkcji staje się już decydujący19 

(patrz tab. 5). 
Poza czynnikami inwestycyjnymi stanowiącymi materialną bazę wzro

stu wydajności pracy poprzez substytucję pracy przez środki trwałe 
wpływ na wzrost produkcji i wydajności pracy miał również tzw. nie
zależny postęp techniczny, zmiany strukturalne oraz zmiany w stopniu 
wykorzystania majątku trwałego (pełniejsze wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych) 20. Wpływ ten w każdym z okresów rozwojowych naszej 
gospodarki był jednak dość zróżnicowany. 

W okresie lat 1950—1955 trudno mówić o wpływie postępu technicz
nego na wzrost produkcji i wydajności pracy21. W wyniku bowiem znacz
nego wzrostu zatrudnienia nastąpiło obniżenie poziomu technicznego 
uzbrojenia pracy w przemyśle jako całości22. Ale i w poszczególnych 
rodzajach wytwórczości nastąpiło pod tym względem duże zróżnicowanie. 

15 Z. Fiejka, Wydajność pracy w przemyśle polskim, Warszawa 1962, s. 157 
i dalsze. 

16 W latach 1950—1955 roczny przyrost produkcji przewyższał roczny wzrost 
zatrudnienia. Dodatkowy przyrost produkcji wynikał ze wzrostu wydajności pracy 
(por. Z. Knyziak, op. cit., s. 79). 

17 Por. S. Kuziński, O czynnikach wzrostu gospodarczego Polski Ludowej 
1962, s. 14. 

18 Ibidem s. 10. 
19 Z. Knyziak, op. cit., s. 79, 80. 
20 Ibidem, s. 80. 
21 Z. Fiejka, op. cit., s. 163, 182 i dalsze. 
22 Z. Knyziak, op. cit., s. 82. 
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Mianowicie wszędzie tam, gdzie wysoki poziom techniczny nowych in
westycji, warunki technologiczne produkcji oraz lokalne trudności za
trudnienia stanowiły dużą natura lną przeszkodę w zwiększaniu zatrud
nienia, nastąpił pewien wyraźny wzrost technicznego uzbrojenia pracy. 
Dotyczyło to takich gałęzi, jak wytwarzanie energii elektrycznej i ciepl
ne j , hutnictwa żelaza i metali niezależnych oraz przemysłu chemicznego 23 

(patrz tab. 6). 

Tabela 6 
Przyrosty nominalnea niektórych zdolności produkcyjnych w przemyśle 

uspołecznionym, uzyskane w wyniku działalności inwestycyjnej 

a Ustalone według dokumentacji projektowej. b Zawodowych i niezawodowych. c Tys. t/rok 
d Dane za lata 1950 — 1959 szacunkowe. 

Ź r ó d ł o : Rocznik Statystyczny GUS 1963, s. 87. 

Nieznaczny natomiast wzrost stopnia technicznego uzbrojenia pracy 
nastąpił w przemyśle włókienniczym. We wszystkich zaś pozostałych 
rodzajach wytwórczości, a więc w przemyśle paliw i koksochemicznym — 
szczególnie w przemyśle węglowym, w przemyśle materiałów budowla
nych, w przemyśle spożywczym i pozostałych dał się zauważyć bardzo 
wyraźny spadek stopnia technicznego uzbrojenia pracy 2 4 . Tak więc 
ogólnie biorąc można przyjąć, że w pierwszej fazie industrializacji w la 
tach 1950—1955 nastąpił pewien regres techniczny 2 5 i związany z nim 

25 Ibidem, s. 84. 
24 Ibidem, s. 84, 85. 
25 Por. J. Pajestka, Interpretacja pierwszej fazy rozwoju ekonomicznego Polski 

Ekonomista 1959, nr 4—5. 
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spadek wydajności pracy26. Osiągnięty zatem wzrost produkcji wynikał 
głównie ze zwiększenia zatrudnienia 27. 

W okresie lat 1950—1955 najszybciej rozwijał się przemysł budowy 
maszyn wraz z metalowym, przemysł chemiczny, przemysł materiałów 
budowlanych oraz hutnictwo metali nieżelaznych (tab. 2). Z punktu 
widzenia dynamiki produkcji dalszą grupę stanowiły: przemysł hutniczy 

T a b e l a 7 
N a k ł a d y inwes tycy jne p rzemys łu uspołecznionego w l a t a c h 1950—1955 

(według cen z 1955 r.) 

Źród ło : Dane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów cytowane według pracy: S. Kuziński, O czynnikach 
wzrostu gospodarczego Polski Ludowej, 1962, s. 14. 

wraz z wydobyciem rud żelaznych oraz produkcja energii elektrycznej. 
Stosunkowo najwolniejsze tempo wzrostu wykazywały gałęzie przemy
słu lekkiego. Na osobną uwagę zasługuje przemysł paliw, który co praw
da wzrósł w omawianym okresie niewiele, ale jego waga w tym czasie 
w całej produkcji przemysłu, jak i w handlu zagranicznym była wielce 
charakterystyczna 28 (patrz tab. 2 i 3). 

26 Z. Knyziak w cytowanej wyżej pracy stwierdza, że „stosowaną w latach 
1950—1955 politykę inwestycyjną, a zwłaszcza politykę wprowadzenia postępu tech
nicznego cechował dualizm: z jednej strony podejmowano szereg inwestycji 
o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju gospodarki (energetyka, hutnictwo 
żelaza, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny), odznaczających się wysokim 
poziomem techniki, w znacznym stopniu substytuującej siłę roboczą, z drugiej 
strony zaś realizowano obiekty inwestycyjne mało kapitałochłonne w innych 
(w tym również' komplementarnych) gałęziach przemysłu. W wielu przypadkach 
inwestycje takie odznaczały się — w porównaniu z bazą wyjściową — substytucją 
środków trwałych przez siłę roboczą (w przemyśle paliw, w przemyśle materiałów 
budowlanych)". Z. Knyziak, op. cit., s. 107, 108). 

27 Z. Fiejka, op. cit., s. 186 i dalsze, oraz Z. Knyziak, op. cit., s. 113. 
28 S. Kuziński, op. cit., s. 13. 
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W latach późniejszych, począwszy od 1956 r. nastąpiło już znaczne 
zwiększenie stopnia uzbrojenia pracy we wszystkich gałęziach 29. W przy
roście majątku trwałego nastąpił wyraźny skok, przy jednoczesnym 
zmniejszonym tempie wzrostu zatrudnienia. Zrealizowane w przemyśle 

Tabela 8 
Nakłady inwestycyjne w przemyśle uspołecznionym w cenach 1961 

według gałęzi 

a Łącznie z wydobyciem rud. b Łącznie z kopalnictwem surowców chemicznych. c Łącznie z wydo
byciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcela-
nowo-fajansowego. d Nie obejmuje wyrębu i wywozu drewna. e Łącznie z dziewiarskim. f Z wyjąt
kiem produkcji odzieży skórzanej, futrzanej i dzianej. g Łącznie z futrzarskim. h Wytwórnie instrumentów 
muzycznych, zapisów dźwiękowych, kopii filmowych, zabawek, galanterii, protez i wyrobów ortopedycznych, wyrobów 
ściernych, pasz treściwych, wyrobów ze szczeciny i włosia, przyborów szkolnych i biurowych i innych. 

Źród ło : Rocznik Statystyczny GUS 1963, s. 82. 

inwestycje nie wpłynęły na poważniejsze zwiększenie stanu zatrudnie
nia. W tej zatem sytuacji wyzwolenie części siły roboczej z funkcjonują
cych zakładów następowało w drodze ich mechanizacji i modernizacji 
oraz likwidacji przerostów w zatrudnieniu30. 

29 J. Lisikiewicz, Postęp techniczny a wydajność pracy w przemyśle, Warszawa 
1963, s. 176 i dalsze. 

30 Z. Knyziak, op. cit., s. 102, 103, 108. 
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Średnioroczne nakłady inwestycji w przemyśle wzrosły w latach 
1956—1960 o 43%. Położono głównie nacisk na wzrost produkcji arty
kułów konsupcyjnych (wzrost o 55%), przy znacznie wolniejszym niż 
w poprzednim okresie wzroście produkcji przemysłu ciężkiego (wzrost 
o 64%). W dziedzinie inwestycji założono znaczne preferencje inwesty
cyjne dla górnictwa węglowego, energetyki i przemysłu materiałów bu
dowlanych. Można ogólnie przyjąć, że nakłady inwestycyjne przezna
czone zostały na kontynuowanie budowy obiektów rozpoczętych w sześ
cioleciu i to w rodzajach produkcji najbardziej efektywnych, lub stano
wiących „wąskie gardła" 31 (patrz tab. 8), 

Dość istotny wpływ na wzrost produkcji w całym okresie dwudziesto
lecia Polski Ludowej wywarły również zmiany strukturalne. Struktura 
inwestycji realizowanych wskazuje w tym czasie na poważny udział 
inwestycji podstawowych gałęzi przemysłu, o wysokim stopniu kapitało-
chłonności. Nastąpił przede wszystkim wzrost udziału takich gałęzi, jak 
przemysł budowy maszyn i metalowy, chemiczny i energetyczny (patrz 
tabl. 1). W rezultacie uzyskano mniejszy przyrost produkcji z tych sa
mych nakładów inwestycyjnych w 1960 r. i w latach późniejszych niż 
w pierwszej fazie industrializacji po 1949 r.32 Tak więc ocenia się np., 
że w 1960 r. w porównaniu z 1950 r. zmiany strukturalne spowodowały 
wzrost średniej kapitałochłonności produkcji przemysłowej o 9,2%33. 
W związku z powyższym należy ponadto zwrócić uwagę, że kapitało-
chłonność produkcji w przemyśle Polski Ludowej była stosunkowo wy
soka i pogarszała się również dlatego, że udział nakładów na roboty 
budowlano-montażowe w ogólnych nakładach inwestycyjnych był więk
szy od udziału nakładów na maszyny i urządzenia 34 (patrz tab. 9). 

Dalszym czynnikiem wpływającym na przyrost produkcji po 1950 r. 
było lepsze wykorzystanie majątku trwałego w przemyśle. Przeciętnie 
biorąc wykorzystanie zdolności produkcyjnych w przemyśle w 1950 r. 
było stosunkowo niskie i wynosiło najwyżej 65—70%35, Dużą prze
szkodą w pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przemysłu 
do 1950 r. była nierównomierność rozwoju poszczególnych gałęzi prze
mysłu oraz słabość poziomej koordynacji produkcji przemysłowej. 
Stopniowe przejście po 1950 r. do kompleksowego planowania zadań 
produkcyjnych i usługowych, a w rezultacie bilansowanie produkcji 

31 S. Kuziński, op. cit., s. 26. 
32 Z. Knyziak, op. cit., s. 114. 
33 Ibidem, s. 96. 
34 Ibidem. 
35 W. Lissowski, Zastosowanie relacji: majątek — praca — produkcja w pro

gramowaniu rozwoju przemysłu, Warszawa 1962, s. 77. 
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przyczyniło się do polepszenia wykorzystania majątku trwałego36. 
W latach następujących po 1950 r. nastąpiło polepszenie wykorzysta
nia zdolności produkcyjnych. Tak więc już w latach 1951—1956 
zwiększono produkcję opierając się na starym majątku trwałym37 co 
najmniej o 30%38. Ogólnie biorąc, w latach 1950—1960 przyrost majątku 
trwałego wyniósł +71,0%, a przyrost zatrudnienia +45,0%. Równo
cześnie nastąpił wzrost technicznego uzbrojenia pracy o 17,9%39. 

Z punktu widzenia zasadniczych kierunków industrializacji należy 
zaznaczyć, że okres przyspieszonej industrializacji, rozpoczynający się 
na przełomie lat 1949—1950, charakteryzował się szczególnie silnym 
wzrostem nakładów na przemysł ciężki, przy jednoczesnym ograniczeniu 
i zmniejszeniu nakładów na przemysły produkujące przedmioty spoży
cia. W ten sposób nastąpił co prawda poważny skok w rozwoju przemysłu 
środków produkcji, ale jednocześnie nie zaspokojono wielu innych po
trzeb społecznych. Pewne dość wyraźne zwiększenie udziału nakładów na 
przyspieszenie wzrostu stopy życiowej ludności nastąpiło częściowo 
w latach 1954—1955 i później częściowo także w latach 1956—1958. 
Z chwilą jednak, kiedy istniejące z okresu planu 6-letniego rezerwy 
umożliwiające wzrost produkcji w przemyśle ciężkim zaczęły wyraźnie 
wykazywać w latach 1958—1959 tendencję do zmniejszania się i zaszła 
pilna konieczność przygotowania nowej fazy wzrostu w latach 1961— 
1965, nastąpiło ponowne zwiększenie nakładów inwestycyjnych w prze
myśle ciężkim już w latach 1959—1960. Wypada podkreślić, że zwięk
szenie nakładów na przemysł ciężki w odróżnieniu od poprzedniego 
okresu planu 6-letniego odkonało się już w zgoła innych warunkach 
społeczno-gospodarczych, przy znacznie wyższym ogólnym poziomie 
rozwoju ekonomicznego 40 (por. tab. 7 i 8). 

Główne kierunki industrializacji w Polsce Ludowej charakteryzuje 
najlepiej rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu. 

Rozpoczynając ten przegląd od przemysłu paliw trzeba stwierdzić, 
że w Polsce w okresie lat 1945—1963 wydobyto 1614 mln t węgla ka
miennego, co w porównaniu do produkcji światowej w 1963 r. stanowi 
około 82% 41. W oparciu o nowe kopalnie i rozbudowę kopalń już istnie
jących stworzono w Polsce Ludowej stosunkowo paważny potencjał pro
dukcyjny węgla kamiennego sięgający 60 mln t węgla rocznie. Oznacza 

36 Z. Knyziak, op. cit., s. 88. 
37 Przez „stary" majątek trwały rozumie sie te środki trwałe, które istniały 

już przed 1 stycznia 1950 r. 
38 W. Lissowski, op. cit.. s. 77. 
39 Z. Kuziński, op. cit., s. 100. 
40 A. Karpiński i J. Pajestka, op. cit., s. 134, 135. 
41 A. Karpiński, s. 32. 
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to w porównaniu z 1938 r. trzykrotny wzrost produkcji. W ciągu 20 lat 
Polski Ludowej w produkcji węgla kamiennego wystąpiły również, po
dobnie jak i w skali światowej, pewne zmiany strukturalne. Mianowicie 
w pierwszym piętnastoleciu powojennym przyrost wydobycia i inwe
stycji koncentrował się głównie na węglu energetycznym, podczas gdy 
w ostatnich latach w związku z rozwojem hutnictwa żelaza przeważająca 
część inwestycji w górnictwie węglowym koncentruje się na pokładach 
węgla koksującego42. Jednocześnie coraz większy nacisk kładzie się 
w Polsce na zwiększenie zużycia węgla brunatnego, ropy i gazu ziem
nego. Nowe kopalnie odkrywkowe reprezentują łączną zdolność pro
dukcyjną sięgającą 15 m l n t. 

Stosunkowo bardzo duży wzrost produkcji wystąpił również w prze
myśle energetycznym. Produkcja bowiem energii elektrycznej w Polsce 
wynosiła w 1963 r. 37,0 mld kWh, co w porównaniu z 1938 r. oznacza 
wzrost przeszło 9-krotny i ustala pod względem produkcji energii elek
trycznej Polskę na 9 miejscu w Europie. Na podkreślenie zasługuje jed
nocześnie nowoczesny przemysł urządzeń energetycznych, które przed 
wojną pochodziły wyłącznie z importu. Po 1956 r. produkcja energii elek
trycznej przedstawia się stopniowo na tańszy w produkcji węgiel bru
natny. W 1963 r.. już około 15% całej produkcji energii elektrycznej 
oparte było w Polsce na węgilu brunatnym 43. 

W odniesieniu do tak istotnej dla rozwoju gospodarki narodowej 
gałęzi przemysłu, jak hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, zaszły także 
w okresie dwudziestolecia Polski Ludowej poważne zmiany. Pro
dukcja stali wynosi w Polsce obecnie ponad 8 mln t, a więc 5,7-krotnie 
więcej niż przed wojną w 1938 r.; daje to Polsce 9 miejsce w świe
cie. Jednocześnie udział wyrobów ze stali szlachetnych w ogólnej 
produkcji wyrobów walcowanych wzrósł w 1963 r. do 11,6%. Relacja 
powyższa w 1938 r. kształtowała się w Polsce w granicach około 5%. 
Na uwagę zasługuje również znaczna rozbudowa przemysłu cynkowo-
-ołowianego oraz miedzianego, a także rozbudowa przemysłu aluminio
wego, oparta na importowanym boksycie. Wypada także przypomnieć, że 
w produkcji cynku Polska zajmuje obecnie 6 miejsce w świecie. 

Największe zmiany strukturalno-techniczne oraz ilościowo-produk-
cyjne zaszły w Polsce w minionym dwudziestoleciu w przemyśle maszy
nowym. Przemysł ten, posiadający szczególnie duże znaczenie dla ogól
nego postępu kraju i dla procesów inwestycyjnych, rozwijał się najbar
dziej dynamicznie. Pod koniec okresu dwudziestolecia w 1963 r. produk
cja przemysłu maszynowego w Polsce w porównaniu z 1938 r. wzrosła 

42 A. Karpiński, op. cit., s. 34. 
43 Ibidem, s. 28. 
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30-krotnie przy jednoczesnym powstaniu szeregu nowych jego gałęzi. 
Powstały całe nieznane przed wojną rodzaje wytwórczości, jak prze
mysł budowy kotłów i turbin, przemysł wielkich maszyn elektrycznych, 
górniczych, przemysł łożysk tocznych. Obecnie produkuje się w Polsce 
samochody i traktory, różne rodzaje maszyn rolniczych i urządzeń budo
wlanych. Na szczególne podkreślenie zasługuje produkcja statków, pod 
względem której Polska znajduje się już w pierwszej dziesiątce krajów 
wytwarzających statki pełnomorskie. Po 1956 r. przemysł maszynowo-
-elektrotechniczny uruchomił i znacznie rozwinął produkcję wielu ar
tykułów powszechnego użytku. Umożliwiło to zaspokojenie szeregu nowo 
powstałych potrzeb i wywołało z kolei zmianę oraz unowocześniło struk
turę spożycia. 

Pod koniec dwudziestolecia Polski Ludowej rozwój przemysłu maszy
nowego osiągnął znacznie wyższy poziom niż średni poziom uprzemy
słowienia Polski. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w 1963 r. przy śred
nim udziale Polski w światowej produkcji przemysłowej wynoszącym 
2,0% — w produkcji obrabiarek udział Polski kształtował się na pozio
mie 2,4%, statków — 2,8%, motocykli — 2,5%, rowerów — 3,5%, pra
lek — 4,5%, maszyn do szycia 2,2% 44. 

Produkowane w Polsce w 1963 r. maszyny i urządzenia w 80% po
krywały potrzeby inwestycyjne kraju. Obecne wysiłki idą w kierunku 
unowocześnienia asortymentu produkowanych maszyn i urządzeń i pod
niesienia ich poziomu technicznego. Osobnym problemem jest pełna po
trzeba dalszego intensywnego rozwoju elektroniki45. 

Obok przemysłu maszynowego również chemia jest tą współczesną 
gałęzią przemysłu, która w Polsce w omawianym dwudziestoleciu wy
bitnie się rozwinęła. Sprzyjały temu w dużym stopniu naturalne warun
ki —występowanie złóż surowcowych węgla kamiennego, soli, kamienia 
wapiennego, barytu oraz innych surowców chemicznych, a także ostatnio 
siarki. 

W ciągu dwudziestolecia Polski Ludowej nastąpił wybitny, bo 20-krot-
ny w porównaniu z 1938 r. wzrost produkcji przemysłu chemicznego46. 
Powstało szereg nowych gałęzi tego przemysłu, jak przemysł siarkowy, 
przemysł włókien syntetycznych, przemysł chemicznych środków ochrony 
roślin, a przede wszystkim nowoczesny przemysł wielkiej syntezy che
micznej i przemysł tworzyw sztucznych. Również znacznie rozwinęła się 
produkcja tradycyjnych gałęzi przemysłu, np. kwasu siarkowego czy 

44 Ibidem. 
45 Ibilem, s. 44. 
46 Po drugiej wojnie światowej do 1963 r. produkcja przemysłu chemicznego 

w skali światowej wzrosła przeszło 6-krotnie, podczas gdy cała produkcja prze
mysłowa 4-krotnie. 
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sody kalcynowanej. Opanowano produkcję podstawowych półproduktów, 
jak kauczuk syntetyczny, polichlorek winylu, fenol syntetyczny, mocznik, 
nowe rodzaje nawozów, stylon, prolaktam, szereg nowoczesnych farma
ceutyków, jak antybiotyki, barwiki szlachetne47. Chemia polska zaczyna 
opanowywać najnowocześniejszą dziedzinę — petrochemię. Sprzyjać temu 
będzie szczególnie działalność produkcyjna kombinatu petrochemicznego 
w Płocku, jednego z większych i najbardziej nowoczesnych w Europie. 

Wypada wreszcie zauważyć, że produkcja większości wyrobów prze
mysłu chemicznego wzrosła w Polsce Ludowej w porównaniu z ich pro
dukcją światową znacznie szybciej. Udział produkcji przemysłu chemicz
nego sięgał w 1963 r. 2% światowej produkcji tegoż przemysłu, jednak 
w odniesieniu do wielu produktów był on znacznie wyższy. Przykładem 
może być produkcja fenolu, sody kalcynowanej, nawozów azotowych 
i włókien sztucznych48. 

Do rozwoju przemysłu chemicznego przywiązuje się w Polsce coraz 
większą wagę. Tak więc np. w bieżącej pięciolatce przeznaczono na che
mię ogółem tyle środków, ile w ciągu poprzednich 16 lat. 

W całokształcie rozwoju przemysłu w okresie dwudziestolecia Polski 
Ludowej znaczne miejsce przypadło również przemysłowi materiałów 
budowlanych. Efekty działalności tego przemysłu charakteryzuje się 
zwykle wielkością produkcji cementu jako symptomatycznym względnie 
odpowiednim i uzasadnionym w tej kwestii wskaźnikiem. 

Tempo wzrostu produkcji cementu w Polsce wiąże się z silnym roz
wojem budownictwa, zarówno przemysłowego, jak i mieszkaniowego. 
W końcu okresu dwudziestolecia, w 1963 r. produkcja cementu w Pol
sce wynosiła 7,7 mln t, a więc 4,5-krotnie więcej niż w 1938 r. 49 Słusznie 
jednak podkreśla się, że wolniejszy stosunkowo wzrost produkcji tego 
artykułu w Polsce, w porównaniu z niektórymi artykułami w zachodniej 
Europie, tłumaczy się stosunkowo dużą dotychczas rolą tradycyjnych 
materiałów ściennych w budownictwie i opóźnieniem uprzemyłowienia 
naszego budownictwa 50. W najbliższych latach należy oczekiwać pod tym 
względem zmiany, wynikającej tak z produkcji nowych cementowni, 
jak i z przyjęcia bardziej przemysłowych form w budownictwie. 

Do przemysłów dość intensywnie rozwijających się w całym okresie 
dwudziestolecia należy zaliczyć również przemysł drzewny. Jest on re
prezentowany takimi artykułami, jak tarcica, meble i ich komplety 
okleiny, sklejki, płyty stolarskie, pilśniowe i wiórowe oraz zapałki. 

47 A. Karpiński, op. cit., s. 46, 47. 
48 Ibidem, s. 48. 
49 Produkcja światowa cementu w 1963 r. wynosiła 380 mln t. 
50 A. Karpiński, op. cit., s. 55. 

13 Ruch Prawniczy 
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Szczególnie charakterystyczne dla przemysłu drzewnego są powojen
ne zmiany strukturalne dotyczące częściowego przestawienia produkcji 
tarcicy na produkcję płyt pilśniowych i wiórowych, których przed wojną 
w ogóle nie produkowano 51. 

W całym okresie dwudziestolecia Polski Ludowej, ogólnie biorąc, tem
po wzrostu przemysłu środków produkcji wyprzedzało tempo wzrostu 
przemysłu lekkiego i spożywczego (patrz tab. 2 i 3). Było to słuszne 
i uzasadnione, bowiem przemysł środków produkcji, przemysł ciężki, 
warunkuje generalnie odpowiedni rozwój przemysłu produkującego arty
kuły konsumpcyjne. Tak więc np.w latach 1951—1963 produkcja środków 
produkcji wzrosła 5,1-krotnie, podczas gdy produkcja środków konsump
cji tylko 3,4-krotnie 52. Podobnie przedstawiała się sytuacja we wszyst
kich krajach socjalistycznych. Przyspieszony rozwój środków produkcji 
wynikał w tych krajach z wysokiego poziomu inwestycji i realizacji pro
gramów uprzemysłowienia53. 

Wielce charakterystyczny dla oceny poziomu i kierunków uprzemy
słowienia jest udział Polski w światowej produkcji podstawowych wy
robów. Udział ten systematycznie wzrastał i inaczej przedstawiał się 
w pierwszych latach Polski Ludowej i inaczej również kształtuje się 
obecnie, w końcu okresu jej dwudziestolecia. Wynosił on przykładowo 54: 
dla produkcji energii elektrycznej w 1945 r. 0,8%, dla 1950 r. — 
1,0% i dla 1963 r. — 1,3% oraz odpowiednio dla produkcji węgla ka
miennego 2,4%—5,4% i 5,8%; dla stali 0,4%—1,3% i 2,1%; dla cementu 
0,6%—1,9% i 2,0%; dla przemysłu chemicznego 0,4%—0,9% i 2,0%; 
dla kwasu siarkowego 0,2%—1,1% i 1,5%; dla tworzyw sztucznych 
0,11%—0,25% i 0,85%; dla włókien syntetycznych 0,6% i 0,68%. 

Również poziom produkcji przemysłowej poszczególnych artykułów 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca stale w Polsce w okresie minionego dwu
dziestolecia wzrastał (patrz tab. 10a i 10b), osiągając w szybszym tempie 
poziom, na jakim znalazły się kraje kapitalistyczne, gdy były one na 
etapie zbliżonym do etapu rozwoju przemysłowego Polski z lat 1945— 
1963 55. 

Prowadzona intensywnie industrializacja Polski w ostatnim 20-leciu 
wprowadziła nasz kraj na nową drogę rozwoju gospodarczego. Rezul
taty ostatnich dziesiątek Jat doprowadziły do przekształcenia Polski 
z kraju surowcowo-rolniczego w kraj przemysłowo-rolniczy, stwo-

51 Patrz Rocznik Statystyczny GUS 1963, s. 113. 
52 A. Karpiński, op. cit., s. 58—60. 
53 A. Bodnar, Gospodarka europejskich krajów socjalistycznych, Warszawa 1962 

s. 104 i dalsze. 
54 A. Karpiński, op. cit., s. 29, 33, 37, 49, 51, 53, 54, 57. 
55 Ibidem, s. 62. 
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rzywszy równocześnie mocne podstawy do wszechstronnego rozwoju 
wszystkich dziedzin życia gospodarczego i uczynienia z Polski nowocze
snego, wysoce uprzemysłowionego państwa. Uprzemysłowienie w osta
tnim okresie oparto głównie na rozwoju bazy surowcowo-energetycznej 
zabezpieczającej perspektywiczny rozwój całego przemysłu, na rozwoju 
przemysłu maszynowego, przemysłu zabezpieczającego techniczne prze-
zbrojenie starego i budowy nowoczesnego technicznie przemysłu środ
ków produkcji,, jak i środków spożycia. Ostatnie lata pozwoliły dopiero 
na silniejsze rozwijanie przemysłu chemicznego, który stanowi podstawę 
surowcową i techniczną nowoczesnego przemysłu. Dotychczasowe osiąg
nięcia industrializacji należą do kategorii wielkich również i dlatego, że 
stworzyły o wiele bardziej dogodną pozycję wyjściową do dalszego roz
woju ekonomiki kraju. Industrializacja stała się bowiem jednym z isto
tnych czynników kreujących wysoką pozycję Polski w życiu politycz
nym i gospodarczym świata. 

13* 




