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Zebrania partyjne poświęcone newralgicznym problemom 
gospodarczym 

Poprawa efektywności gospodarowania - warunkiem przywrócenia 
równowagi gospodarczej

W całym kraju i w naszym regionie odbywają się obecnie w przemyśle, budownictwie, 
transporcie  i  handlu  zebrania  partyjne.  Poprzedzają  one  obrady  KSR  i  poświęcone  są 
newralgicznym problemom gospodarczym.  Ocen  dokonuje  się  biorąc  za  podstawę  wyniki 
I półrocza  i  wnikając  w  sprawy,  które  wiążą  się  z  szeroko  pojętą  efektywnością  pracy. 
Analizuje się sytuację przez pryzmat własnego środowiska pracy, zwracając szczególną uwagę 
na relacje między nakładami a uzyskiwanymi efektami, na problemy dyscypliny, wydajności 
i organizacji  pracy.  Formułuje  się  wnioski  zmierzające  do  przeciwdziałania  ujemnym 
zjawiskom  gospodarczym  oraz  dostosowania  produkcji  i  usług  do  realnych  możliwości 
surowcowo-materiałowych, wymogów rynku i zwiększonych zamierzeń eksportowych. Wiele 
uwagi poświęca się sprawom  warunków  pracy, problemom socjalnym, realizacji  wniosków 
ogłaszanych przez załogi.

W Zamojskich Fabrykach Mebli plan pierwszych siedmiu miesięcy został z niemałym trudem 
wykonany.  Ale  ze  względu  na  brak  pokrycia  surowcowego  należy  się  liczyć  z  obniżeniem 
wskaźników  planu  na  II  półrocze.  Aktyw  partyjny  występuje  z.  propozycją  by  wykorzystując 
odsprzedawane  dotąd  płyty  odpadowe,  resztki  tkanin  tapicerskich  itp.  uzupełnić  produkcję 
podstawowych  asortymentów  mebli  wytwarzaniem  poszukiwanych  na  rynku  drobnych 
i pojedynczych mebli (stoliki pod telewizory, taborety itp.). Tę koncepcję przedstawi się na KSR.

W puławskim „Prefabecie” zwrócono na zebraniu szczególną uwagę  na  poprawę organizacji 
pracy.  Wprawdzie na niepełne wykonanie zadań I  półrocza wpłynęły w dużym stopniu kłopoty 
z zaopatrzeniem w cement, części do maszyn, ale na poprawę rytmiki i wydajności duży wpływ 
w zakładzie  pracującym  na  zmiany  ma  także  sprawniejsze  przekazywanie  maszyn 
i przygotowywanie półproduktów ze zmiany na zmianę. O tym i poprawie dyscypliny mówiono 
krytycznie i samokrytycznie, rozpatrując możliwości nadrobienia opóźnień i poprawy wydajności 
pracy.

W kraśnickim oddziale „Społem” poddano krytyce na zebraniu partyjnym nieskoordynowanie 
transportu  i  błędy  popełniane  w  systemie  zaopatrywania  detalu  przez  producentów  i  hurt  co 
powoduje wzrost kosztów, obciąża niepotrzebnie transport i komplikuje dostawy.



Zakład  Gospodarczy  WZSR  W  Kraśniku  nie  wykonał  planu.  Stało  się  to  z  powodu 
niezrealizowania  zadań  przez  mieszalnie  pasz.  Ta  zaś  planu  nie  wykonuje  od  dawna,  bo  nie 
otrzymuje odpowiedniej ilości komponentów paszowych z importu. Ponieważ w taj dziedzinie nie 
zanosi  się.  na  zmianę  czy  jest  sens  utrzymywać  fikcyjny  plan?  Wniosek  organizacji  partyjnej 
zmierza do ustalania planu realnego.

Jednym z głównych nurtów odbywających się obetnie zebrań jest ocena realizacji wniosków, 
które  załogi  zgłaszały  pod  adresem  swojej  administracji  a  także  władz  lokalnych,  zarówno 
w dyskusji przedzjazdowej i przedwyborczej, na poprzednich KSR- ach a także ostatnio.

Wnikliwą informację na ten temat złożono np. na ostatnim zebraniu partyjnym  w  Zakładach 
Produkcyjnych  WZSR  w  Chełmie,  produkujących  dla  rolnictwa  wagi  i  stolarkę  budowlaną. 
Realizując wnioski dotyczące poprawy warunków pracy wyrównano tu posadzki w dwu działach 
produkcyjnych,  przebudowano  składowiska  złomu,  oczyszczono  świetliki  w halach,  załatwiono 
odpowiednie obuwie dla pracujących tu kobiet, uregulowano na niektórych stanowiskach normy, 
przystąpiono  do  budowy  dwóch  wiat.  Zgłoszone  ostatnio  postulaty  (modernizacji  wentylacji 
w kuźni,  zapewnienia  dopływu  ciepłej  wody  do  jednego  z  działów,  naprawy  wózków 
akumulatorowych) są w trakcie realizacji.

Dużo  uwagi  poświęca  się  także  w  trakcie  zebrań  zaopatrzeniu  kiosków  zakładowych, 
zaopatrzeniu w środki higieny osobistej itp.


