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„VAKOP" w ubiegłym toku praoawal dobrzcu

Było to mołllws dlatego, t« wuyocy solidarni»

pchali układowy wóstk naprzód. Nie obeszło się
bez trudnoAd, które nie pozwoliły zakładowi pra-
cować jeszcze bardziej efektywnie.

BRONISŁAW MINC
— ZASADY TEORII SYSTEMÓW EKONO-
MICZNYCH (8) — str. 8

Autor zajmuje się optymalizacją systemu eko-
nbmlcznego w krótkim I długim okresie. Zapew-
nienia optimum systemu ekonomicznego wymaga
rozpatrzenia całości podejmowanych decyzji t-

punktu widzenia lćh wpływu na realizację opti-
mów cząstkowych 1 optimum całkowitego.

*2YCIH I PRACA" str. 7—10 JERZY DZIĘCIOŁOWSKI
— PROJEKT W „URSUSIE"

— Str. 11

Nasi comiesięczny dodatek, poświęcony polityce
społecznej, rawlem tym razem szereg pozycji
obracających się wokół socjalne] funkcji zakładu

pracy.. Zachęcamy do dyskusji nad tą tematyką.

Projekt „UBSUS" nie odbiega w swych założe-
niach od rozwiązań raz już przyjętych przez Jms

organizacje gospodarcze. Stwarzają one Jednak
możliwości wprowadzenia w coraz szerszym za-

kresie również Innych instrumentów ekonomicz-
nych.

TYGODNIK SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
NR 3 (1114) 21 STYCZNIA 1973 ROKU

JAKOŚCIOWE
POTRZEBIE uruchomienia rezerw tkwiących to naszej
gospodarce mówimy jui od wielu lat. Dwuletnie działanie,
mające przekształcić potencjalne możliwości w konkretne
efekty ekonomiczne i społeczne, przyniosła ogromne rezul-
taty. Wyrażają się one przede wszystkim we wzroście

produkcji, co umożliwiło przyspieszenie realizacji progra-
mu poprawy warunków bytowych ludności. Zjawiska te są pow-
szechnie znane i nie byłoby potrzeby powracania do nich, gdyby
nie konieczność odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu wykorzy-
staliśmy istniejące rezerwy, jakie możliwości mamy jeszcze w tej
dziadzinie?

Odpowiedź na pierwsze pytanie musi zawierać przede wszystkim
stwierdzenie, że choć zrobiliśmy dużo — to bardzo nierównomiernie.
Stopień wykorzystania rezerw jest bardzo różny zarówno w przekroju
branjtópym, w poszczególnych zakładach, na poszczególnych tere-

nach, przez poszczególne kolektywy pracownicze, a nawet pojedyn-
czych ludzi. W najbardziej ogólnych przekrojach można stwierdzić,
że stosunkowo silniej uruchomiono rezerwy tkwiące w produkcji
grupy B, czy nawet szerzej mówiąc, działu II, niż w produkcji
grupy A. Wykazuje to porównanie dynamiki. Grupa A w przemyśle
średnioroczne tempo wzrostu produkcji zwiększyła w stosunku do
ubiegłej pięciolatki nieznacznie — o ok. 0,2 punkta, grupa B —

0 ok. 3 punkty. A przecież rezerwy, nawet te najbardziej powierz-
chowne, były i są w grupie A na pewno większe niż w grupie B.

Produkcja środków wytwarzania była przez wiele pięcioleci prefero-
wana pod względem inwestycji, środków na nową technikę, na ba-
dania naukowe, pod względem płacowym, dopływu wysoko kwalifi-
kowanych kadr itp, ipoivsi wiej ffg^-y^gy że jeżeli grupa B mogła

zdobyć się na tak dozy t>y sił ^fĄfĄ^ct co najmniej na

tyle samo...
" 4

Jest to tylko przykład — nie chcemy silić się na wyczerpanie
rejestru możliwości, lecz jedynie zwrócić uwagę na bardzo poważną

jeszcze skalę rezerw ilościowych, wyrażających się przede wszyst-
kim we wzroście produkcji.
_

Uruchamianie rezerw w ciągu ostatnich lat dokonywało się za-

równo przez działanie społeczne, polityczne, jak i ekonomiczne. Splot
tych działań, klimat polityczny — przyniosły znane rezultaty. Sy-
tuacja jest taka, że potrzeby ilościowe są nadal ogromne, że realizu-
jemy szybciej cele społeczne, niż to planowaliśmy i szybciej, niż się
rozwija gospodarka na innych odcinkach. Jest to założenie świado-
me, konsekwencje uznania tezy, że wzrost spożycia powinien być
siłą napędową całego rozwoju. Wymaga to równocześnie utrzymania,
a nawet zwiększenia dynamiki, wykonywania zadań ponad plan.

GDYBY się zastanowić, co złożyło się na przyśpieszenie w gospo-
darce — ta można by powiedzieć, że wzrosła chęć do pracy
zarówno ze względu na otwieranie perspektyw rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego, społeczny oddźwięk na nową politykę oraz

lepsze opłacanie pracy. Na tempo wzrostu produkcji w stosunkowo
niewielkim stopniu oddziaływały nowe decyzje inwestycyjne, cho-
ciażby z uwagi na wysoki stopień zaangażowania środków w inwes-

tycjach kontynuowanych. Nastąpił oczywiście znaczny wzrost ma-

jątku trwałego w wyniku oddawania do użytku nowych obiektów
1 pewnego przyśpieszenia modernizacji, ale równocześnie mieliśmy
do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zatrudnienia, co

spowodowało, że wzrost tzw. uzbrojenia technicznego (wartość środ-
ków trwałych, przypadających na 1 zatrudnionego) był stosunkowo
niewielki (w 1972 r. — 3,3 proc.) . Dlatego też decydującą rolę W
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Reforma organów władzy I admi-
nistracji państwowej na wsi oraz

w małych miastach stała się fak-
tem dokonanym. Wprowadzenie
jej w życie zamknęło ostatecznie
okres żmudnych prac przygoto-
wawczych legislacyjnych I orga-
nizacyjnych.

P
RZEZ cały czas trwania tych prac, w któ-
rych czerpaliśmy szeroko z doświadczeń

własnych i bratnich krajów socjalistycz-
nych, a także z rad, opinii i ekspertyz
uczonych, przyświecał nam jeden podsta-
wowy cel — znalezienie nowych rozwią-

zań prawnych i organizacyjnych dla administra-
cji na wsi. Rozwiązań, które odpowiadałyby
osiągniętemu poziomowi gospodarki rolnej
i sprzyjały zarazem jej dalszej modernizacji, na-

de wszystko zaś dynamizowaniu produkcji rol-

•tępców oraz powołano stałe komisje. Powołani
róstali również naczelnicy gmin.

ISTOTA ZMIAN

Zmiany, jakie Wniosła reforma do' struktury
organów państwowych, sa znaczne i daleko idące.
Dotyczą one samej Istoty mechahizmu działania
państwa i sięgają głębszych warstw problemów
kpołeczno-gospodarczych, jakie musi ono rozwią-
zywać. Są one ściśle związane z rozwojem wsi
i jej gospodarki, są także doniosłym etapem w

procesie usprawnienia metod zarządzania.
Najniższe ogniwo władzy i administracji pań-

stwowej na wsi uzyskało po raz pierwszy tak
rozległą samodzielność w działaniu, podejmowa-
niu decyzji i realizowaniu zadań. Jednocześnie
w sposób precyzyjny, jak nigdy dotychczas, sfor-
mułowano zasady odpowiedzialnóści za wykona-
nie tych zadań. Samodzielność organów gmin-
nych jest realna, bowiem opiera Się na szerokich
uprawnieniach władczych i koordynacyjnych,
dających możliwość wyboru najwłaściwszych
rozwiązań spośród wielu wariantów.

nej"; J|tóre jednoczeJrrte zapewniałby warunki,'
zgodnie z socjalistycznym kierunkiem rozwoju
naszego państwa, umacniania przedstawiciels-
kich i wykonawczych organów państwowych.

Dzisiejsza wieś polska, szybko unowocześnia-
jąca się wymaga bowiem, aby powołane na jej
usługi organy państwowe były silne gospodar-
czo i organizacyjnie, kompetentne i w pełni
sprawne do samodzielnego rozwiązywania wszy-
stkich lokalnych problemów i umiejętnego ste-
rowania coraz bardziej skomplikowanymi pro-
cesami społeczno-gospodarczymi.

Małe i słabe ekonomicznie jednostki admini-

stracyjne, jakimi były gromady, przestały odpo-
wiadać wymogom współczesnej wsi.

Tak zrodziła się koncepcja gminy, jako podstawowe-
go ogniwa w systemie terenowych organów władzy
i administracji państwowej. Większa od gromady pod
względem obszaru i liczby mieszkańców. wyoosał"na
w silniejszą władzę 1 sprawniejszą administrację, dys-
ponująca szerokimi kompetencjami i środkami na rea-

lizację zadań czvni ona zadość postulatom nowoczes-

ności zarządzania.

Uchwalone przez Sejm PRL. w dniu 29 listopa-
da ubiegłego roku akty ustawodawcze stworzyły
prawne przesłanki wprowadzenia reformy w ży-
cie.

W okresie od 1 do 13 grudnia 1972 r. woje-
wódzkie rady narodowe odbyły sesje, ńa któ-
rych podjęły uchwały w sprawie nowego po-
działu terytorialnego powiatów oraz utworzenia
gmin. Utworzono w kraju łącznie 2 366 gmin.
Odbyły się już także pierwsze, konstytuujące
sesje gminnych rad narodowych, na których wy-
brano przewodniczących prezydiów rad i Ich za-

JANUSZ WIECZOREK

' Sarftodzieliłość ta ujawnia- się we "wszystkich
dziedzinach, na każdym niemal kroku. Przykła-
dem może być dziedzina najbardziej interesują-
ca mieszkańców wsi, a zaszyfrowana w słowach:
urząd a obywatel. Przedstawia się ona w zgoła
innym świetle, niż w przeszłości. Naczelnikowi
gminy przyznano uprawnienia I instancji w po-
stępowaniu administracyjnym. Mieszkańcy wsi
niemal wszystkie swoje sprawy życiowe i zawo-

dowe mogą teraz załatwiać na miejscu, w gmi-
nie.

Rozległą samodzielność uzyskały także organy
gminne w dziedzinie gospęKjarczej. Najłatwiej
to wykazać na przykładzie opracowywania,
uchwalania i realizacji planu społeczno-gospo-
darczego rozwoju gminy. Pian gminy staje się
faktycznie po raz pierwszy podstawowym instru-
mentem kierowania rozwojem społeczno-gospo-
darczym wsi. W planie tym ujęte będą nie tyl-
ko zadania jednostek własnych gminnej rady
narodowej, ale również zadania realizowane
przez jednostki nie podporządkowane, a pracu-
jące na rzecz rolnictwa 1 mieszkańców wsi.

Nadaje to planowi gospodarczemu gminy wysoką
rangę dokumentu wyznaczającego kierunki działania
oraz określającego środki 1 sposoby realizacji zadań.
Ustalenia zawarte w planie gospodarczym gminy ma-

ją moc obowiązująca dla wszystkich jednostek gospo-
darczych w gminie. W ten sposób plan gospodarczy
gminy stanowi podstawę do opracowywania przez jed-
nostki gminne i organizacyjne własnych operatywnych
planów pracy.

Plan rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
będzie określał przede wszystkim zadania doty-
czące produkcji rolnej, a także środki umożli-
wiające ich realizację. Oznacza to, że w planie

ustalane będą nakłady finansowe 1 materialne
na rozwój rolnictwa, rodzaj i zakres usług oraz

szczegółowe zadania w dziedzinie zaopatrzenia,
kontraktacji i skupu produktów rolnych. Będą
w nim również określane zadania w dziedzinie
zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kultu-
ralnych ludności,' a także różne inne przedsię-
wzięcia społeczno-gospodarcze realizowane w fa-
mach czynów społecznych.

OGNIWO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Sprzęgając wszystkie czynniki warunkujące
postęp społeczno-gospodarczy plan gospodarczy
gminy staje się pobudzającym instrumentem roz-

woju gospodarczego wsi. Całość problematyki
społeczno-gospodarczej gminy oraz związana
z tym zadania jednostek i organizacji gospodar-
czych znajduje w nim pełne odbicie. W planie
gospodarczym gminy powiązana zostaje działal-
ność gospodarcza kółek rolniczych i spółdziel-
czości wiejskiej, państwowych gospodarstw rol-
nych, spółdzielni „Samopomoc Chłopska", a tak-
że innych organizacji działających na wsi. Gmin-

A GMIN
etentna i spr

-.aa^rada. J, naczelnik gminy .dysponowad. będfunie.
wycinkowym, fragmentarycznym planem, ale do-
kumentem kompleksowym i wewnętrznie spój-
nym.

Kolejnym, bardzo znamiennym przejawem sa-

modzielności i samorządności gmin są ich duże
możliwości kształtowania prawidłowej, osadzonej
na zdrowych podstawach gospodarki finansowej.
Wprowadza się zasadę opracowywania wielo-
letnich planów finansowania zadań gospodar-
czych ustalonych w planach społeczno-gospodar-
czego rozwoju gmin. Równocześnie gminne rady
zostały upoważnione do decydowania o sposobie
wykorzystania nadwyżek budżetowych. Uzyskały
także prawo do tworzenia określonych funduszy
celowych. Ważne- jest też to. że wydatki prze-
widziane w planie finansowania zadań gospo-
darczych oraz w budżecie gminy znajdować bę-
dą pokrycie w dochodach własnych gminnej ra-

dy narodowej, na które składać się będą m.in.
wpłaty od przedsiębiorstw i zakładów uspołecz-
nionych. Oznacza to, że gminne rady uzyskały
możliwość wywierania wpływu na wszystkie
jednostki w gminie, a tym samym możliwość
pełniejszej realizacji funkcji gospodarza terenu.

Zdynamizowana została rola budżetu gminne-
go. Gminna rada dysponować będzie środkami
budżetowymi, umożliwiającymi jej realizowanie
zadań rzeczowych. Budżet gminnej rady narodo-
wej ma być opracowywany i uchwalany na* mia-
rę zadań przewidzianych w planie gospodar-
czym. Zadań tych przekazano do gmin niemało.
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Przemyśl ciągnikowy stoi u progu ważnych zmian — patrz artykuł o ZPC „Ursus" na str. 11
Fot. Z . Jankowski

„FAKOP" — znana w Sosnowcu

fabryka wykonała roczne zada-

nia już 28 grudnia. Jak praco-
wali w tym przedsiębiorstwie
przeciętnym, średniej wielkości

zakładzie w ubiegłym roku? Od-

powiedzi na to pytanie szukam
w wypowiedziach: I sekretarza
KZ PZPR - Zenona BAŁAZY, sze-

fa produkcji — inż. Bronisława

STAŁA, kier. działu ekonomiczne-

go — Romana CIERPIAŁA, kier.

wydz. mechanicznego — Stani-

sława WALCZAKA, z-cy kier. dz.

zaopatrzenia mgr. Stanisława

PIECHOCKIEGO, mgr. inż. Ry-
szarda ŁYŻWIŃSKIEGO... do

późnej nocy rozmawiam z dyrek-
torem naczelnym — mgr. inż.

Wojciechem KOWALSKIM.

K
ILKA słów o samej fabryce.
Powstała w 1880 roku, 4 lu-
tego 19Ó5 roku stąd właśnie
dano sygnał do strajku pow-
szechnego na terenie całego
Zagłębia. W czerwcu 1946 r.

FAKOP oddaje do eksploatacji set-

ny kocioł, W czerwcu 1953 r. —

tysięczny, natomiast 3 czerwca 1972
r. wyprodukował 10-tysięczny ko-
cioł dla firmy VEB-Chemiewerke z

NRD. Pracuje w fabryce ok. 1300
osób.

Fabryka wykonała plan w 10?,
procentach (sprzedaż) — właśnie
trafiłem na uroczystość podsumo-
wania wyników. W akcji 20 miliar-

dów dali dodatkową produkcję
0 wartości ponad 10 min złotych —

dwa razy więcej niż się początko-
wo zobowiązali.

Więc właściwie wszystko jest w

porządku, prawda? Po co wgryzać
się głębiej? A jednak...

ASORTYMENT KONTROLOWANY

Zjednoczenie twierdzi, że zarów-
no zadania roczne w produkcji, jak
1 kwartalno-miesięczne zakład

określa sam, na podstawie posia-
danego portfelu zamówień, stanu

materiałowo-kooperacyjnego, posia-
danej zdolności produkcyjnej itp.,
itd. Praktycznie więc — zdaniem zje-
dnoczenia — nie jest on skrępowany
żadnymi wskaźnikami. Od zakładu
wymaga się jedynie, aby reali-
zował zamierzenia,-jakie sam usta-
lił w planie rocznym, oraz, by ho-
norował zobowiązania wobec od-
biorców produkowanych przez sie-
bie urządzeń. Rola zjednoczenia
sprowadza się w zasadzie do nad-
zoru realizacji zobowiązań zakładu.

— Irytuje mnie — mówi WOJCIECH
KOWALSKI — gdy czytam, że dyrekto-
rzy mają sporą możliwość manewru. Dy-
rektor nadal nie ma dostatecznego wpły-
wu na politykę gospodarczą przedsię-
biorstwa. Miałem w 1972 r. co najmniej
25 ważnych wskaźników. Taką samą
gamę wskaźników dostaję na 1973 rok...

Ludzie chcą zarobić, tzn. dostać
płacę zasadniczą oraz premię. Aby
otrzymać premię, trzeba wykonać
plan produkcji towarowej, plan
sprzedaży i plan produkcji global-
nej, który decyduje o wielkości
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przyroScie produkcji, zwłaszcza w ub. roku, odgrywał Jeszcze wzrost

zatrudnienia, a nie wzrost wydajności pracy. Przyśpieszenie tempa
wzrostu produkcji wyrazić się musiało w lepszym wykorzystaniu
majątku trwałego. Było to jednakże nie tyle rezultatem bezpo-
średniego działania na rzecz poprawy efektywności środków trwa-

łych, ile skutkiem szybszego tempa wzrostu produkcji.
Wszystko to, jeżeli patrzeć wstecz, na sytuację minionych dwóch

Jat, zaliczyć należy do pozytywów. Nie mieliśmy bowiem innej alter-
natywy szybkiego nadania rozmachu gospodarce. To samo można
powiedzieć o metodach planowania ł zarządzania, których nowe

koncepcje, podobnie jak koncepcje rozwoju gospodarczego, trzeba
było wypracowywać „w biegu". W tej sferze czynnikiem napędo-
wym były więc nie tyle kompleksowe zmiany, ile usuwanie różnego

gospodarczy nowe siły napędowe, wynikające z sięgania do rezerw

bardziej złożonych, jakościowych.
Wchodzimy w bardziej dojrzałą fazę socjalistycznego rozwoju, w

której w coraz większym stopniu środki dla wzrostu gospodarczego
i dla zaspokajania potrzeb zależeć będą nie tylko od ilościowego
zwiększania zatrudnienia, inwestycji, zaopatrzenia materiałowego,
alg od ich oszczędnego stosowania, czyli od ich wydajności, od
prawidłowego organizowania procesu produkcyjnego — od roli
czynnika ludzkiego, pracy koncepcyjnej, zarządzania, stosunków
międzyludzkich, poczucia więzi społecznych, łączności interesu indy-
widualnego i społecznego.

Dojrzałość socjalistycznego rozwoju, to także dążność do niepozo-
stawania na tym, co już zostało osiągnięte. Zarówno od strony za-

spokajania potrzeb społecznych, jak i od strony techniki i organiza-
cji. Chodzi nie o powielanie dotychczasowego stanu, lecz o stały

JAKOŚCIOWE
rodzaju hamulców, ograniczanie biurokratycznych przepisów i staw-
ka na samodzielność, zdrowy rozsądek jeszcze w ramach dotychcza-
sowego mechanizmu.

W tym właśnie sensie można by powiedzieć, że w pierwszej po-
łowie bieżącej pięciolatki decydującą rolę odgrywa wykorzystania
rezerw ilościowych, a więc zwiększenie produkcji i przyśpieszenie
realizowania celów społecznych dzięki zwiększeniu ilości pracy. Ro-
zumieć przez to należy zarówno zwiększony dopływ zatrudnienia
do produkcji, jak i wysiłek, a często i dodatkowy czas pracy. Jeśli
chcemy żyć lepiej, nie możemy oczywiście w dalszym ciągu w ja-
kiejkolwiek mierze pomniejszać znaczenia tych czynników. Tym
bardziej, że wzmożonemu wysiłkowi większości nie zawsze towarzy-
szyło niezbędne poczucie społecznej dyscypliny mniejszości, o czym
świadczą negatywne zjawiska w dziedzinie wykorzystania czasu

pracy.

Aby jednakże nie tylko utrzymać, ale i przyśpieszyć tempo roz-

woju gospodarczego, i to przyśpieszyć tak, aby służyło to realizacji
podstawowych celów społecznych, musimy równolegle do intensyw-
nego wykorzystywania rezerw ilościowych włączać to krwiobieg

proces unowocześniania produktów, technologii, konstrukcji, a w

ślad za tym konsumpcji. Cechą fazy rozwojowej, w którą wchodzimy
obecnie, musi być więc otwieranie drogi dla innowacji, dla twór-
czych poszukiwań. Dotyczy to zarówno strategii kraju, branż i regio-
nów, jak i strategii każdego przedsiębiorstwa. Słusznie bowiem mó-
wimy, że ten, kto stoi w miejscu, w rzeczywistości cofa się.

Od strony społecznej można by więc powiedzieć, że sięganie do
rezerw jakościowych, to świadomość postępu przy równoczesnym
konstruktywnym niezadowoleniu z własnej pracy. Zaś od strony
ekonomicznej — stałe poszukiwanie nowych rozwiązań, nie gwoli
nowinkarstwa, ale po to, by sprostać narastającym potrzebom. Od-

powiadać temu musi stały proces doskonalenia metod kierowania,
jako jeden z warunków utorowania drogi innowacjom i inicjatywie.

NA Krajowej Naradzie Aktywu Partyjno-Gospodarczego pod-
kreślano więc, że dotychczas wykorzystane rezerwy mają cha-
rakter stosunkowo prosty, głównie ilościowy. Możliwości w tej

dziedzinie są jeszcze duże, ale coraz większego znaczenia zaczynają
nabierać rezerwy bardziej złożone, jakościowe.

Najogólniej można więc stwierdzić, że musimy ^f f^i
soką dynamikę, wykonywanie i przekraczanie zadań w dz edzini*
wzrostu produkcji z poprawą efektywności. mate-
nam nie tylko o ilość pracy, jaką włożymy w

Halnych, ale i o jej jakość. Podobnie jak w ^ZtJńnJ^ostu
styl kierowania był otwarty na inicjatywy ^{^JZtv 1 dZła-
produkcji - tak obecnie powinien być
nie zmierzające do poprawy efektywności Chodzi o powszechną
świadomość, że lepiej zarobię nie tylko wtedw pdw zro^ węcej
ale i wtedy, gdy zrobię lepiej, niższym kosztem, przy mniejszycti
społecznych nakładach.

Efektywność trzeba rozumieć nie tylko w
sens

%TM
C*TMk

totem

buchalteryjnym, ale również w sensie l^znymPod p^ierS
widzenia dwa czynniki wysuwają się obecnie na czole Po Pierwsza
- czas, po drugie - dostosowanie produkcji do potrzeb Czynnm
te są zresztą wzajemnie przez siebie uwarunkowane. Chodzi PTMe*
c przvsSestenie - tak wzrostu produkcji, jak i je, poz\ornu jakoś-
ciowego a szybkie dorównanie światowym standardom i to zarów-
no w nowoczesności, jak i w kosztach wyrobow.

Dostosowanie struktury ilościowej i jakościowej produkcji do
potrzeb — ta szybsza realizacja celów społecznych, to usunięcie
» naszej gospodarki wielu mankamentów, hamujących wykorzysta-
nie rezerw — takich, jak niesprawna kooperacja, braki w zaopa-
trzeniu materiałowym i wiele innych.

Poprawa na tych dibóch odcinkach składa się z wielu elementów.
Wymienić tu trzeba usprawnianie procesu inwestycjnego, lepszą

gospodarkę materiałową, szybsze wdrażanie postępu technicznego
i technologicznego. Wykorzystanie tych elementów wymaga dosko-
nalenia metod planowania i zarządzania. Po rozwiązaniu spraw
elementarnych — zaprowadzeniu porządku i ładu, usunięciu rażą-
cych mankamentów organizacyjnych i nonsensów ekonomicznych —

ta sfera działania nabiera decydującego znaczenia w dalszym pro-
cesie ujawniania i wykorzystywania rezerw jakościowych. Tow.. Ed-
ward Gierek podkreślił to wyraźnie na Naradzie, mówiąc: „Dosko-
nalenie systemu planowania i zarządzania musi być (...) procesem
ciągłym. Nieprzerwanie trzeba eliminować z naszych struktur orga-
nizacyjnych i metod działania elementy przeżyte, nieskuteczne, ha-
mujące rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Nieprzerwanie wy-
pracowywać trzeba nowe narzędzia, ułatwiające rozwiązywanie pro-
blemów, które pojawiają się wraz z osiąganiem przez kraj wyższego

poziomu socjalistycznego rozwoju". Ch.G.

MUBIE($YMJYM
Posiedzenie Biura Politycznego
KC PZPR i Prezydium Rządu

0 Na posiedzeniu' Biura Politycznego
KC PZPR 1 Prezydium Rządu 10 bm.
zaakceptowano przedstawione założenia
planu perspektywicznego' 1 planu prze-
strzennego zagospodarowania kraju do
1990 roku zalecając kontynuowanie prac
planistycznych w kierunku zapewnienia
wysokiego tempa rozwoju społeczno-go-
•podarczego i naukowo-technicznego Jako

podstawy stałego polepszania warunków

materialnego 1 kulturalnego bytu ludzi

pracy.

Realizacja zadań I dekady
stycznia

t Od początku bież. roku utrzymu-
jąca się wysokie tempo produkcji Jest
m.ln. wynikiem widocznej na wielu od-
cinkach poprawy organizacji pracy,
lepszego wykorzystania maszyn, surow-

ców, czasu pracy ftp. Nie oznacza to

bynajmniej, że wykorzystano Już wszy-
stkie rezerwy. Tkwią one nadal w na-

szym przemyśle. O Ich pełne ujawnie-
nie 1 wykorzystanie dla zapewnienia
dodatkowej produkcji na rynek 1 eks-
port, apelował do załóg robotniczych
List Sekretariatu KC PZPR 1 Prezydium
Rządu.

Wśród załóg stołecznych fabryk co-

raz większe zrozumienie 1 pełny odzew
znajduje hasło: „pracujemy lepiej, szyb-
ciej, dajemy krajowi więcej poszukiwa-
nych towarów". Zobowiązania ponad
40 fabryk 1 przedsiębiorstw budowla-
nych dodatkowej produkcji wynoszą w

Warszawie około 1 miliarda zł.

W zasadzie pracują na poczet roku
1973 — Już od 16 grudnia poprzedniego
roku hutnicy katowickiej huty „Fer-
rum". Ubiegłoroczne zadania wykonaU
oni przed terminem. Wysokie tempo
utrzymują jednak 1 nadal. Analiza

- ierwszych dni nowego roku wykaza-
i, że wszystkie wydziały wykonują
ivoje zadania bez przeszkód — nie-

która nawet je przekraczają. Mowa tu
o wydziałach rur spiralnie i wzdłużnie
spawanych — które dały produkcję o

ponad 4 proc. większą oraz o spawalni,
która w produkcji zbiorników ciśnie-
niowych przekroczyła zadania o 7 proc.
W zakładzie toczą się też dyskusje nad
sposobami dalszego zwiększenia plano-
wanych zadań.

Także 1 w kopalni „Gliwice" w GU-
wicach trwa praca na zwiększonych ob-
rotach. Plan na bież. rok zakłada Wy-
dobycie o 8 proc. wyższe niż w 1972
r. 1 jak wykazał pierwszy tydzień,
wszystkie wydziały wykonały zadania
rytmicznie. Wyniki te osiągnięto mJn.
dzięki odpowiednim przygotowaniom
robót Inwestycyjnych, zwiększeniu
frontu wydobywczego, wprowadzeniu na

szerszą skalę mechanizacji, wielu zmia-
nom, wzorowej dyscyplinie pracy całej
załogi,

W śwlętochłowicklej hucie „Florian"
w ciągu pierwszego tygodnia 1973 r.

hutnicy dali już ponadplanową produk-
cję wartości przeszło 3 min złotych.

W bytomskiej hucie „Zygmunt", któ-
ra w ub. roku dała dodatkową produk-
cję ocenioną na ponad 30 milionów zł.
w tym roku także przekracza się juz
plany. Najlepiej pracujący wydział bu-
dowy maszyn, w ciągu minionego ty-
godnia dal dodatkową produkcję war-

tości niespełna 5 min zł. Trzeba dodać,
te Jest to produkcja o dużym znacze-

niu — bo obejmująca urządzenia dla
Huty lm. Bieruta w Częstochowie,
„Cedlera" w Sosnowcu I produkcję
eksportową.

Ok. 130 tys. par pończoch stilonowych,
rajtuzów damskich, podkolanóweik I In-

nych wyrobów produkuje codziennie
największa fabryka pończosznicza —

łódzkie zakłady „Feniks". Od pierw-
szych dni nowego roku załoga rytmicz-
nie wykonuje zadania dzienne, w dru-
giej połowie dekady hawet z pewną
nadwyżką.

W atmosferze solidnej roboty zdecy-
dowano się podnieść o 1 proc. tegorocz-
ne zadania nakreślone przez Zjednocze-
nie branżowo i dać w br. produkcję
większą o 8,2 proc. niż w minionym
roku.

Na posiedzeniu KSR wprowadzono ko-
lejną korektę planu w związku z pod-
jętym przez załogę zobowiązaniem wy-
konania 200 tys. dodatkowych par szcze-

gólnie poszukiwanych damskich rajtu-
zów.

Załogi Okręgowego Przedsiębiorstwa
Przemyślu Drzewnego w Szczecinie po-
większyły swo'e tegoroczne plany o do-
dalkoiyą produkcję tarcicy, przede

wszystkim eksportowej, elementów
drzewnych dla budownictwa, desek do
podłóg 1 klepek parkietowych — na

łączną sumę 6 min złotych.

Pierwsze blachy z nowej
walcowni huty w Częstochowie

0 13 bm. załogę huty lm. Bieruta w

Częstochowie odwiedził I sekretarz KC
PZPR — Edward Gierek. Były to Już

drugie w stosunkowo niedługim okresie
czasu, odwiedziny Edwarda Gierka w

tym kombinacie.

1 sekretarz KC szczególnie Intereso-
wał się postępem prac przy budowle
ważnego obiektu huty — walcowni bla-
chy grubej. I sekretarzowi złożono mel-
dunek o wyprodukowaniu pierwszych
115 ton blachy w czasie rozruchu wal-
cowni.

Hutniczy rekord

0 Niedawne odwiedziny I sekretarza
KC PZPR — Edwarda Gierka w hu-
cie „Warszawa" znalazły szeroki od-

dźwięk wśród 10-tysięcznej załogi. Z
walcowni grubej napłynął meldunek:
brygada mistrza Tadeusza Figury pobi-
ła rekord hutniczej zmiany, dając 769
ton wyrobów.

Podwojenie produkcji kauczuku
w Oświęcimiu

• W Zakładach Chemicznych' 'ft
Oświęcimiu oddano do użytku nowy od-
dział polimeryzacji kauczuku, a tym'
samym zakończono 5-letni okres rozbu-
dowy Jednego z ważnych wydziałów tej
fabryki. Efektem modernizacji będzie
wyprodukowanie w br. 86 tys. ton kau-
czuku — ważnego półproduktu dla wie-
lu gałęzi przemysłowych. W wyniku
modernizacji wydziału została znacznie
unowocześniona produkcja kauczuku:
dostosowano go do aktualnych wyma-
gań procesów przetwórczych; urucho-
miono produkcję surowców koniecznych
do przetwórstwa — m.ln. kalafonii; roz-

poczęto wytwarzanie nowych rodzajów
kauczuku.

400 zgłoszeń na konkurs

O Na zorganizowany przez Minister-
stwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego 1

Techniki, CRZz i NOT doroczny kon-
kurs racjonalizatorski mający na ce-

lu poprawę warunków pracy zgłoszo-
no przed zamknięciem pierwszego jego
etapu, tj. do końca 1972 r. ok. 400 roz-

wiązań ze 170 zakładów.

Najszerszy Jest udział w konkursie
zakładów przemysłu ciężkiego, lekkie-
go oraz budownictwa. Natomiast naj-
mniej zgłoszeń wpłynęło z zakładów
elektromaszynowych, przemysłu che-
micznego oraz górnictwa 1 energetyki.
Najwięcej rozwiązań dotyazy zmnlej-
Bzenia zanieczyszczeń powietrza, polep-
szenia wentylacji i klimatyzacji oraz

zwalczania nadmiernego hałasu 1 wi-

bracji. Ocena prao konkursowych, któ-
re zostały już zastosowane w prakty-
ce nastąpi w I kw. 1973 r. Na nagrody
przeznacza się w każdym roku 1 min -

Wymiana towarów rynkowych
# W Warszawie odbyło SIĘ VIQ po-

siedzenie grupy zbiorczej handlu we-

wnętrznego, działającej w ramach Pol-
sko-Węgierskiej Stałej Komisji Współ-
pracy Gospodarczej. Przewodniczący o-

bu delegacji — ministrowie Edward
Sznajder 1 Istvan Szvrdi dokonali Wy-
miany informacji 1 poglądów o aktual-
nych zadaniach handlu wewnętrznego
oraz na temat dalszego kształtowania
ekonomiki 1 struktury organizacyjno-
technicznej w ramach wzajemnej
współpracy bilateralnej. Dokonano rów-
nież oceny obustronnej Wymiany towa-

rowej 1 współpracy naukówo-iechnicz-
nej w roku ubiegłym i uzgodniono od-
powiedni protokol o wymianie towarów
rynkowych na 1973 r.

Przewiduje się wzajemne obroty w

wysokości ponad 41 min zł dew., co

stanowi 57 proo. wzrostu w stosunku
do realizacji ub. roku.

Uzgodniony przez oba ministerstwa

tematyczny plan współpracy naukowo-
technicznej na 1973 r. przewiduje m.ln.
większy udział instytutów naukowo-ba-
dawczych handlu wewnętrznego oraz

biur projektowych w rozwiązaniu róż-
nych problemów handlu, gastronomii 1

usługi

Z ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWE) STRATEGII
ROZWOJU NA LATA SIEDEMDZIESIĄTE

Referat pod powyższym tytułem wygłos! dr Zdzisław Sadowski na zorganizowanym
przez Kolo Absolwentów SGH - SGPiS zebraniu w Polskim Towarzystwie Ekono-
micznym w Warszawie, ul. Nowy Świat 49 (w środę) dnia 24 stycznia 1973 r. o go-

UWAGA CZYTELNICY:

Zycie Gospodarcze
ul. Hoża 35

00-681 WARSZAWA

NASZ KOD POCZTOWY

2ycle Gospodarcze
skrytka pocztowa nr 7
00-950 WARSZAWA 1

10 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 4 ¢1114) - 23.1.1973 r.

WŁADZA GMINNA

kompetentna i sprawna
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Należy oczekiwać, że w miarę umacniania się
gmin ich budżety będą wzbogacane o dalsze za-

dania.

W budżetach gmin znajdują się środki na re-

alizację następujących ważniejszych zadań:

9 w DZIEDZINIE ROLNICTWA — całość wydatków
bieżących, rzeczowych 1 osobowych na gminną stuibę
rolną, ochronę roślin, zwalczanie chorób zwierzęcych,
zaopatrywanie rolnictwa 1 wsi w wodę. utrzymanie
obiektów Państwowego Funduszu Ziemi, pomoc dla
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolni-
czych itp. ,

O W DZIEDZINIE OŚWIATY — wydatki bieżące
1 na kapitalne remonty szkół. Internatów, świetlic
i przedszkoli;

O W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA — wydatki
bieżące i na kapitalne remonty przychodni, ośrodków
zdrowia, izb chorych i połogowych, przychodni przy-
zakładowych orazjlobków; .

1
® /W DilEDZIN,lfe KULTURY I SZTUKI -r wydatki

na kapitalne >remonty i zakupy Inwestycyjne bibliotek

powszechnych, domów i grodków kultury oraz świet-
lic i :

klubów; i

, O WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKA LEŚNĄ
I ŁOWIECKĄ w lasach niepaństwowych oraz

6 ŚRODKI NA POPIERANIE DZIAŁALNOŚCI
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I DOTACJE
NA CZYNY SPOŁECZNE.

CEL — ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROLNEJ

W rozległej problematyce gospodarczej gminy,
pierwsze i najważniejsze miejsce zajmuje rol-
nictwo. Jak już stwierdziłem, głównym celem

reformy jest wprowadzenie nowych czynników
dynamizujących produkcję rolną oraz przyspie-
szających modernizację całej gospodarki rolnoj.
Chcemy tego dokonać przede wszystkim przez
zwiększenie efektywności pracy służby rolnej,
podniesienie sprawności jej działania oraz pozio-
mu jej fachowego doradztwa dla rolników. Dla-

tego dokonano szeregu istotnych zmian w orga-
nizacji, metodach pracy i obowiązkach służby
rolnej. Obecnie służba rolna wchodzi w skład

urzędu gminy l podlega naczelnikowi.

Liczyć ona będzie od 4 do 8 pracowników —

w zależności od wielkości gminy. Zniesiony zo-

stał przy tym podział na agronomów i zootech-

ników; bez względu na rodzaje specjalności są
oni przede wszystkim instruktorami rolnymi.
Punkt ciężkości ich obowiązków przeniesiony
został na pracę w rejonie. W rejonie będzie on

mógł koncentrować swoją pracę na rozwijaniu
szeroko pojętego poradnictwa rolnego oraz na

udzielaniu pomocy rolnikom w organizowaniu
produkcji. Będzie mógł również ściślej współ-
pracować z kółkami rolniczymi, ich sekcjami
branżowymi oraz ze służbą innych instytucji
rolniczych, działających w jego rejonie.

Jak z tego wynika, na gminnej służbie rolnej
spoczywa obecnie główny ciężar stopniowego
przeobrażania stosunków ekonomlosmo -społecz-
nych na wsi. Do niej należy poszukiwanie wyż-
szych form gospodarowania, organizowanie koo-
peracji gospodarstw indywidualnych z gospodar-
stwami uspołecznionymi, tworzenie zaspołów
chłopskich itp.

Jej obowiązkiem jest zapewnienie pełnego wykorzy-
stania ziemi, budynków gospodarskich i maszyn rol-
niczych. Ma ona ściśle współdziałać na terenie gminy
z jednostkami 1 organizacjami rolnymi, ze związkami
1 żrzeszeillaml branżowymi oraz służbrmi wzorcowy-
mi i plantacyjnymi przemysłu rolno-spożywciego. ma

też koordynować poczynania tych instytucji, organi-
zacji i służb. Do niej też należv obowiązek nełneeo
zintegrowania działalności w dziedzinie upowszech-
niania wiedzy i postępu rolniczego.

Czy służba rolna w gminie może podołać tym
wielkim zadaniom i obowiązkom? Odpowiadamy
na to pytanie pozytywnie. Podjęliśmy szereg
kroków w celu usprawnienia pracy tej służby.
Przede wszystkim wprowadzone zostają daleko
idące uproszczenia w opracowywaniu planów,
dokumentacji oraz szeregu prac administracyj-
nych. W ten sposób gminna służba rolna odcią-
żona zostaje od wielu nieproduktywnych prac.
Jałto podstawę jej działania przyjmuje się

wskaźniki rozwoju produkcji rolnej ustalone w

planie społeczno-gospodarczym gminy. Szereg
czynności związanych z realizacją zadań produk-
cyjnych, jak np. opracowywanie wszelkiego ro-

dzaju list na usługi rolnicze, zbieranie zamówień
na środki produkcji, prowadzenie kartotek na-

wozowych, rozprbw&dzanie materiału siewnego
i sadzeniaków, dostarczanie materiału hodowla-

nego i innych przejmują odpowiednie instytu-
cje i organizacje usługowe.

UPRAWNIENIA GMIN

Mnogość zadań gospodarczych i społecznych
jakie stają przed gminną radą narodową i na-

czelnikiem urzędu gminy riie byłaby możliwa do
zrealizowania bez wyposażenia tych gminnych
organów państwowych w odpowiednie .upraw-
nienia. Obok znacznych uprawnień o cHarakte-
rze" 'władcayaj gminy uzyskąły••. także poważne
uprawnienia k^op-dynacyjne^rmująće całą sfe- 1

ręowzajśmnych:Stosunków. pomiędzy-nimi, a jed-
nostkami -gospodarczymi oraz instytucjami spo-
łecznymi im nie podporządkowanymi. Uprawnie-
nia te stanowią skuteczny środek oddziaływania
organów państwowych na wszystkie instytucje,
jednostki gospodarcze i spółdzielcze i organizacje
społeczne w gminie. Mają one służyć kształtowa-
niu harmonijnej współpracy tych jednostek w

realizacji zadań planu społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju. Sankcjonują zasadę włącza-
nia tych jednostek do realizacji zadań gminnych.
Uprawnienia koordynacyjne stanowią zatem bar-
dzo precyzyjne narzędzie, przy użyciu którego
naczelnik gminy może aktywnie wpływać na za-

chowywanie wewnętrznych proporcji w rozwoju
poszczególnych dziedzin oraz całości życia spo-
łeczno-gospodarczego w gminie. Uprawnienia te
można podzielić na 3 grupy, w zależności od

tego do kogo są zaadresowane.

Pierwszą grupę stanowią uprawnienia koordy-
nacyjne wobec jednostek podporządkowanych
gminnej radzie. Te są najdalej idące, wynikają
bowiem z zasady zwierzchnictwa zawodowego
i hierarchii służbowej i wypływających stąd ge-
neralnych uprawnień do kierowania tymi jed-
nostkami i nadzorowania ich pracy w każdym
czasie i w każdym stadium ich działalności.

Drugą kategorię stanowią uprawnienia koor-

dynacyjne w stosunku do jednostek nie podpo-
rządkowanych gminnej radzie narodowej, któ-
rych działalność powiązana jest bezpośrednio
z gospodarką gminy. Uprawnienia te przewidu-
ją możliwość wglądu do projektów planów gos-
podarczych tych jednostek i zgłaszania wiążą-
cych wniosków, wydawania tym jednostkom
obligujących poleceń co do realizacji zadań wy-
nikających z planu społeczno-gospodarczego roz-

woju gminy, rozpatrywania projektów inwestycji
oraz określania, które z nich będą realizowane
jako wspólne lub towarzyszące, wysłuchiwania
informacji i udzielania wiążących poleceń, roz-

patrywania projektów decyzji podejmowanych
przez te jednostki, a mających Istotne znaczenia
dla rozwoju gminy i wyrażania na nie zgody,
wydawania decyzji koordynacyjnych nakazują-
cych wykonanie lub zaniechanie wykonania za-

mierzonej działalności, jsśli wymaga tego interes
gminy lub państwa.

Do trzeciej grupy należą uprawnienia koordy-
nacyjne wobec przedsiębiorstw i zakładów klu-

czowych, których działalność nie jest bezpośred-
nio powiązana z gospodarką gminy. Dają one

naczelnikowi urzędu gminy podstawę do kontak-
tów z dyrekcjami tych zakładów w sprawie
podejmowania wspólnych przedsięwzięć mają-
cych na celu rozwój społeczno-gospodarczy gmi-
ny.

Uprawnienia koordynacyjne organów państ-
wowych w gminie są istotnym wzbogaceniem
ich działalności gospodarczej, umożliwiającym
wkraczanie tym organom wszędzie tam. gdzie
wymagać tego będzie interes państwa, gminy
1 interes ludności, gdzie zachodzi potrzeba za-

chowania ogólnej równowagi ekonomiczne], in-

westycyjnej lub produkcyjnej. W rozwijaniu
działalności rolniczej będą one nieodzownym
narzędziem skupienia wszystkich zainteresowa-
nych jednostek, takich przede wszystkim jak
GS, kółka rolnicze, PGR, MBM, POM wokół za-

dań zwiększenia produkcyjności, prawidłowego
zaopatrzenia rolników w niezbędne środki pro-
dukcji, maszyny i sprźęt oraz terminowego od-
bioru produktów rolnych.

PROBLEMY KADROWE

Zmiany w systemie organów władzy i admii.
stracji pańswowej na wsi, rozszerzenie upraw-
nień tych organów oraz nowoczesne koncepcje
zarządzania stawiają przed kadrą kierownicza
i przed pracownikami urzędów gminnych wyż-
sze Wymagania kwalifikacyjne. Funkcje urzędu
grtiiny w porównaniu z biurem gromadzkim roz-

|Śj^/sięi^yielokrotnfły.

Zwiększyły się zwłaszcza jego zadania koordynacyj-
ne, bardziej skomplikowane stały sie bowiem metody
kojarzenia interesów gospodarczych gminy z działal-
nością jednostek nie podporządkowanych. Doszła po-
trzeba gruntownej znajomości mechanizmu przygoto-
wania planu gospodarczego 1 budżetu oraz posługiwa-

. nia się tymi dokumentami jako instrumentami eko-
~ nomicznego 1 administracyjnego sterowania działalnoś-

cią społeczno-gospodarczą w Kminie.

Trudno sobie zatem wyobrazić, aby trudne
i skomplikowane zadania i obowiązki mogły
być realizowane w dotychczasowym układzie or-

ganizacyjno-kadrowym. I stąd od samego po-
czątku prac nad koncepcją reformy problem
kadrowy traktowany byl jako pierwszoplanowy.
Było oczywiste, że od jego rozwiązania w osta-

tecznym rachunku zależeć będzie pomyślność
całego przedsięwzięcia.

Przed naczelnikami gmin i pracownikami urzę-
dów postawione zostały wyższe wymagania taK
w dziedzinie wykształcenia, stażu pracy, jak i fa-
chowości. Naczelnicy gmin legitymować się mu-

szą wykształceniem wyższym lub średnim w

przypadku posiadania dłuższego stażu pracy. Na.
tomiast pracowników urzędów gmin obowiązu-
je wykształcenie oo najmniej średnie.

Analiza wykazuje, że 42,1 proc. naczelników gmin
ma wykształcenie wyższe, a 57,9 nroc. — średnie. Sa
to przeważnie nowi ludzie, o dużej wiedzy zawodo-
wej I fachowej, nie obciążeni starymi nawykami pra-
cy w administracji biur gromadzkich. Sa wśród nich
działacze znani na terenie gminy i powiatu, którzy
mogą w pełni sprostać zadaniom kierowania admini-
stracją I gospodarką gminy. Wśród sekretarzy biur
urzędów gminnych ^ osób i wykształceniem wyższym
Jest 10,8 proc., a wykształcenie średnie ma 89,2 proc.
osób.

Co się «aS tyczy podstawowej kadry pracowniczej
urzędów gmin, to w 2/3 legitymuje się ona ukończo-
nym wykształceniem średnim, a pozostała Krupa pra-
cowników uzupełnia wykształcenie średnie.

W gminie pracować będzie przeciętnie 12 pra-
cowników. Oznacza to poważne wzmocnienie ad-
ministracji państwowej na wsi.

ROK OBECNY zapoczątkowuje nowy etap w

rozwoju rad narodowych, szczególnie ich pod-
stawowego ogniwa — gminnych rad narodo-

wych. Jest to wyraz konsekwentnego urzeczy-
wistnienia postanowień VI Zjazdu Partii w spra-
wie unowocześniania metod zarządzania gospo-
darką i funkcjonowania państwa.

Nowoczesna technika i organizacja pracy, wy-
bitne osiągnięcia nauki, aspiracje ludności wiej-
skiej, a także całego naszego społeczeństwa, aby
żyć na coraz wyższym poziomie — są dziś po-
ważnymi siłami napędowym] rozwoju wsi. Za-
daniem nowych gminnych organów władzy i ad-

ministracji jest pełne wprzęgnięcie w praktyce
tych sil do mechanizmu społeczno-gospodarcze-
go postępu wsi 1 uczynienie z nich rzeczywistej
dźwigni wzrostu dochodu narodowego.

JANUSZ WIECZOREK

NOWE HOTELE
ORBESOWSKIE

WPOLSCE
czynne są 23 hotele orbl-

sowskie, mogące przyjąć ok. G ODO
osób. W ciągu najbliższych dwóch
lat liczba miejsc zostanie podwojo-

na, a do 1975 r. „Orbisowi" przybędzie 28
hoteli z przeszło 12 000 łóżek. Następna
pięciolatka (do 1980 r.) przyniesie powięk-
szenie bazy „Orbisu" o dalszych 14

obiektów, oferujących około 7 400 miejsc.
Najwcześniej, bo już w czerwcu przy-

szłego roku nowy hotel orbisowskl

otrzyma Częstochowa; w „Patrii" będzie

214 miejsc. W grudniu 1975 r. nastąpi
otwarcie „HeveUusa" w Gdańsku (550
miejsc), a w polowie 1976 r. hotelu w

Szczecinie (450 miejsc).
Poza tym w opracowaniu znajduje się

dokumentacja pięcia kolejnych obiektów
orblsowskich. Cztery z nich mają pow-
stać w Warszawie i przy ul. Królewskiej
(1020 miejsc), przy pl. Zawiszy (i 100
miejsc), przy ul. Marchlewskiego (1000
miejsc) I przy uł. Chałubińskiego (700
miejsc).

W Gdańsku powstanie ciekawy obiekt

hotelowy w 13 specjalnie zaadaptowa-
nych na ten cel zabytkowych kamie-
niczkach przy Długim Targu. Będzie
tam mogło zatrzymać się 120 turystów.

Ponadto Istnieją decyzje o budowie
da końca 1975 r. 11 hoteli przy pomo-

cy specjalistycznych firm zagranicznych.
Te inwestycje pozwolą uzyskać w krót-
kim czasie około 8 700 miejsc. W wyniku
tej współpracy Warszawa otrzyma czte-

ry hotele. Na początku 1974 r. zostanie
oddany do użytku „Forum" (i 500
miejsc), a wcześniej, ba w sierpniu 1873
r. będzie przekazany do eksploatacji
drugi hotel (300 miejsc, kat. n) budowa-
ny przez tę samą firmę szwedzką.
Stanie on przy ul. ZagórheJ na Po-
wiślu. Poza tym w drugim kwartale 1975
r. przybędzie w stolicy obiekt kat. I

(300 miejsc) przy ul. Nowotki I Swięto-
jerskiej (Park Krasińskich). Ponadto w

tym samym roku Warszawa wzbogaci
się o hotel kat. „Iux", przeznaczony
przede wszystkim dla uczestników kon-
gresów, zjazdów Itp,

Przy pomocy firm zagranicznych beda
też budowane hotele 1 pensjonaty or-

bisowskle w Innych miastach PoIskL Za
niespełna J lata w Krakowie, stanie ho-
li!. " lux " a " m os ób

- Podobny
obiekt zostanie wybudowany w potowi;
1974 r. na Polanie Szymoszkowej w za-
~

OP £ne JnH «T*
1

^» też pensjonaty
w Innych miejscowościach podgdńklch
między Innymi w Krynicy. '

*?
k
*e mieli gdzie zatrzymać

klienci „Orbisu" na Wybrzeżu, w wy-
niku współpracy z firmami zagranicz-
nymi powstaną nad morzem dwa hotele i
w

Gd
yn} «00 miejsc) I Międzyzdrojach

(600 miejsc). Obydwa zostaną otwarte w

połowie roku 1975 r.



Zamieszczona niżej publikacja stanowi drugą
część artykułu, który ukazał się w 1/1973 nume-

rze „2ycia Gospodarczego".

5. ZASADĄ OPTIMUM KRÓTKOOKRESOWEGO
I OPTIMUM DŁUGOOKRESOWEGO

Optimum jest to możliwie największy efekt osiągnię-
ty w jakimś okresie, czasu przez system ekonomiczny
lub część systemu — na podstawie zasobów czynników
produkcji. Charakter efektu określony jest przez cha-
rakter funkcji celu (kryterium. optymalności) systemu
ekonomicznego lub jego części.

Przy osiąganiu , optimum musi być uwzględniona
długość horyzontu czasowego funkcji celu i ogranicze-
nia ó charakterze niezbędnym.

Zasoby czynników produkcji dzielą się na zasoby
trwale, które z reguły nie mogą być zmienione
w krótkim okrasie, gdyż powstają przez inwestycje
(budowle, maszyny i urządzenia) i zasoby zmienne,
które w krótkim okresie mogą być użyte w różnych
ilościach. Zasoby mogą być więc w krótkim okresie
różne, gdyż wprawdzie nie mogą. być zmienione zasoby
trwałe, ale wielkość zasobów zmiennych może kształ-
tować się na różnym poziomie.

Wielkość zasobów zmiennych, 1 w konsekwencji wielkość

całych zasobów powinna być taka, aby osiągnąć maksymalny
efekt.

Zasoby uiyte nie pokrywają się z zasobami posiadanymi,
gdyż w pewnych warunkach — w szczególności w zależności

od charakteru funkcji celu — optimum może być osiągnięte
przy niewykorzystaniu pewnej części zasobów czynników
produkcji.

Optimum nie oznacza też koniecznie najwyższego
stosunku między efektem a użytymi zasobami, gdyż
przy funkcjach cćlu polegających na maksymalizacji
masy wielkości ekonomicznych (zysku, utargu, docho-
du narodowego, funduszu spożycia) korzystne jest do-
konywanie dodatkowych nakładów zwiększających ma-

sę, ale zmniejszających ten stosunek.

Optimum długdokresowe różni się od optimum krót-
kookresowego w szczególności tym, że w okresie jego
realizacji mogą być tworzone i przekształcane zasoby
trwałe. Optimum długookresowe dzieli się na pod-
okresy, z których każdy powinien odpowiadać opti-
mum krótkookresowemu (tj. -z reguły okresowi 1-go
roku). Efekt osnjgany przy optimum krótkookresowym
i efekt w pierwszym roku realizacji optimum długo-
okresowego nazywamy

1 ' bieżącym, a efekt osiągany
w dalszych latach realizacji optimum długookresowe-
go — efektem przyszłym (dalszym).

Przeznaczanie zasobów czynników produkcji na osiągnięcie
efektów bieżących i na osiągnięcie efektów przyszłych, zale-

ży od długości horyzontu czasowego funkcji celu; przy krót-

kim horyzoncie czasowym realizuje się optimum krótkookre-

sowe, a przy długim — optimum długookresowe.

Przy optimum krótkookresowym przeznacza się z re-

guły całość zasobów czynników produkcji na osiągnię-
cie efektu bieżącego; przy optimum długookresowym
część zasobów już w początkowych podokresach prze-
znacza się na osiągnięcie efektu przyszłego (dalszego).
Im dłuższy jest horyzont czasowy funkcji celu, tj. im

większy okres obejmuje optimum długookresowe —

. tym większa część zasobów czynników produkcji w po-
czątkowych podokresach przeznaczana jest na osią-
gnięcie efektów, przyszłych (dalszych).

W konsekwencji stosunek między efektem a zaangażowany-
mi zasobami czynników produkcji przy optimum krótkookre-

sowym i prży optimtim długookresowym w różnych latach

jego realizacji jest różny. A więc np. jeżeli przy optimum
krótkookresowym, jednorocznym stosunek ten równa się a,

to przy optimum długookresowym, obejmującym pięć lat,
równa się w poszczególnych latach b, c. d, e, f; przy czym

zregułybjestmniejszeoda, (b+c+d+e+f):5Jest
j.większe od. a ., ;

Im dłuższy jest horyzont czasowy funkcji celu, tym więk-
sze stosunkowa nakłady ; przeznaczane będą na inwestycje,
badania naukowe I innowację'pCoaukcji —. tym,korzystniejsze
będą wyniki osiągane w całym okresie horyzontu czasowe-*,

.go. Powstaje 'Ibtdfct&n. bieżącym
1 efektami bliższymi w ogóle, a efektami przyszłymi (dal-
szymi) .

Sprzeczność tę rozwiązuje długość przyjętego hory-
zontu czasowego. Zasadą jest. tu by. suma efektów
w całym okresie tego horyzontu,, rozpatrywana jako
suma efektów w poszczególnych podokresach (latach)
tego okresu była maksymalna. Odpowiednio też powi-
nien być dokonany rozkład nakładów w poszczegól-
nych podokresach, przeznaczonych na osiągnięcie efek-
tu bieżącego i efektów przyszłych (dalszych).

Przy horyzoncie czasowym funkcji celu, obejmują-
cym n podokresów (lat), optimum długookresowe zaj-
dzie, gdy stima efektów w poszczególnych latach bę-
dzie największa.

Należy przy tym rozpatrywać efekty (e) w ich wy-
rażeniu realnym, bez . względu na czas ich osiągnięcia
w poszczególnych latach horyzontu czasowego (tj. ina-

czej mówiąc, bez stosowania dyskonta efektów w dal-
szych latach).

Wyjaśnimy to na przykładzie. Horyzont czasowy obejmuje
5 lat, a maksymalną sumę efektu osiąga się przy rozkładzie

nakładów na efekt bieżący 1 dalsze, gdy efekty kształtują
się jak następuje:

wlroku—60

w2 „
— 70

w3 „
— 80

w4 „
— 100

w5 „
— 120

Razem 430

Załóżmy, że możliwy Jest Inny wariant rozkładu nakła-

dów, który preferuje efekty bliższe kosztem dalszych, ale

z założenia 'przynosi sumę efektów mniejszą niż maksymalna
w okresie 5 lat, a mianowicie wariant, w którym efekty
kształtują się Jak następuje:

,w roku 1—70

w „ 2—80

w „ 3—80

Jeżeli wybierzemy ten,właśnie wariant — to znaczy
w gruncie rzeczy, że wybraliśmy wariant kierując się
krótszym horyzontem czasowym niż 5 lat, a mianowi-
cie horyzontem wynoszącym 4 lata, gdyż suma efek-
tów 4 lat wynosiła w pierwotnym wariancie 310,
a w wybranym wariancie 320.

-Zazwyczaj wybór wariantu o krótszym horyzoncie
czasowym uzasadnia się stosując dyskonto efektów
lat nrzyszłych, wobec czego wydaje Się, że wariant
o dłuższym horyzoncie czasowym przynosi mniejszą
sumę efektów.

Stosowanie dyskonta oznacza preferencję dla wa-

riantów o krótszym okresie czasowym i w gruncie
rzeczy nreferenćję dla zaspokojenia potrzeb bieżących,
bliższych kretem dalszych. Preferencja ta jest tym
silniejsza im wyższa jest stosowana stopa dyskonta;

Można sobie też wyobrazić wariant rozkładu nakładów, któ-

ry przynosi maksymalną sumę efektów w całym horyzoncie
czasowym przy innym układzie efektów w poszczególnych
latach. W naszym przykładzie efekty kształtować się mogą

jak następuje:

wroku1—60
w „ 2—70
w•„3,—90
w „ 4—100
w „ 5—110

Jednakże wybór między tyra wariantem a warian-
tem pierwotnym zależy nie tylko od preferencji cza-

sowych, ale i od konkretnego układu potrzeb. Jeżeli
np.- idzie o określone produkty, to zapotrzebowanie na

nie może powstać w takich ilościach, jak przewidziano
w wariancie pierwotnym, a nie w wariancie, w któ-
rym efekty osiągane są wcześniej.

PRZYKŁADY: Przedsiębiorstwo wskutek systemu oceny

Jego. działalności 1 premiowania personelu kierowniczego ma

krótki ekonomiczny horyzont czasowy, wobec czego dąży do

osiągnięcia optimum krótkookresowego. W konsekwencji uni-

ka dokonywania nakładów na badania naukowe 1 Innowację
produkcji.

. Państwo w dążeniu do forsownego wzrostu ekonomicznego
dąży do osiągnięcia optimum, obejmującego stósunkowo bar-

dzo długi okres. W rezultacie następuje bardzo wydatne
ograniczenie wzrostu spożycia I stagnacja dochodów realnych
ludności. Zmusza to po pewnym czasie państwo do zmiany
polityki gospodarczej przez większe uwzględnienie interesów

spożycia, co oznacza zmniejszenie długości okresu realizo-

wanego optimum.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Im bardziej długi jest
okres optimum, tym silniej może być uwzględnione
zaspokojenie potrzeb przyszłych, a słabiej — bieżą-
cych. Dlatego też, określenie okresu optimum powinno
być tak dokonane, aby uwzględniając warunki, skoja-
rzyć interesy bieżące, bliższe i dalsze i rozwiązać
sprzeczność między nimi. Dokonać tego można przez
określenie horyzontu czasowego funkcji celu. Każdemu
horyzontowi odpowiada różna suma efektów w całym
okresie optimum długookresowego i różna wielkość
efektów w poszczególnych latach. Również horyzoht
czasowy i w konsekwencji długość okresu optimum
powinna być optymalna w tym znaczeniu, że odpowia-
da warunkom, a więc ani zbyt krótka, ani zbyt długa;
należy przy tym brać pod uwagę nie tylko sumę efek-
tów, ale i ich rozkład pomiędzy poszczególne lata
okresu optimum.

Regulowanie długości horyzontu czasowego funkcji
celu ma istotne znaczenie ekonomiczne; regulowanie
to może nastąpić w szczególności przez ustalenie stopy
inwestycji produkcyjnych (udziału inwestycji produk-
cyjnych w dochodzie narodowym) przez państwo
i przez oddziaływanie na horyzont' czasowy personelu
kierowniczego przedsiębiorstw przez system , oceny ich
działalności i system wynagradzania. .

"•

Wydłużenie horyzontu czasowego, preferując efekty
przyszłe, działa stymulująco na wzrost ekonomiczny,
a zwłaszcza na postęp techniczny. Skrócenie horyzontu
czasowego, preferując efekt bieżący i efekty bliższe,
działa w kierunku zmniejszenia tempa wzrostu eko-
nomicznego i wyboru mniej wysokiej techniki, skróce-
nie takie jednak w pewnych warunkach może być
konieczne.

6. ZASADĄ OPTIMUM ABSOLUTNEGO
I WZGLĘDNEGO

Zasada ta dotyczy stosunku między optimum całości
i optimum części, a więc: 1) optimum gospodarki na-

rodowej,, tj. systemu ekonomicznego jako całości i opti-
mutn przedsiębiorstw, koncernów; zjednoczeń itp.;
2) optimum zjednoczeń, koncernów i optimum przed-

WNIOSKI EKONOMICZNE: Pomiędzy, optimum cał-
kowitym a optimum cząstkowym absolutnym, istnieje
sprzeczność, gdyż przy osiągnięciu wyższych efektów
ekonomicznych przez pewne części systemu czy pod-
systemu ekonomicznego, inne jego części wskutek nie-
otrzymania części zasobów osiągają mniejsze efekty
ekonomiczne i w rezultacie cały system czy podsystem
ekonomiczny osiąga efekty ekonomiczne mniejsze od
optymalnych.

Rozdział wszelkich środków deficytowych, a w szcze-

gólności materiałów, nakładów inwestycyjnych, kwa-
lifikowanej siły roboczej, pomiędzy części gospodarki,
powinien następować z punktu widzenia kryterium
optymalności systemu ekonomicznego. Prowadzić to

powinno do osiągania przez każdą część gospodarki
optimum cząstkowego względnego.

7. ZASADA OPTIMUM GOSPODARKI NARODOWEJ

Optimum gospodarki narodowej, tj. optimum syste-
mu ekonomicznego jako całości — w zależności od
warunków społecznych, może mieć różną treść
(w szczególności wzrost ekonomiczny lub spożycie).
Dla powstania optimum gospodarki narodowej, lub
stanu zbliżonego do tego optimum, konieczne są pewne
warunki, tj. 1) istnienie funkcji celu państwa (funkcji
celu ogólnospołecznej), 2) zgodność lub co najmniej
zbieżność funkcji celu części składowych systemu eko-
nomicznego z funkcją celu państwa.

Istnienie funkcji celu państwa oznacza, że organy
systemu ekonomicznego jako całości są zdolne za-

równo do ustalenia długookresowej koncepcji rozwoju
ekonomicznego, jak i do zapewnienia środków nie-
zbędnych dla osiągnięcia stanu z punktu widzenia tej
funkcji optymalnego, lub zbliżonego do optymalnego.

Osiągnięcie takiego stanu zależy od działalności części skła-

dowych systemu ekonomicznego, tj. Jednostek gospodarczych
(przedsiębiorstw, zjednoczeń itp.) . Gdy będą miały one funk-

cje celu odmienne od funkcji celu państwa, optimum gospo-
darki narodowej czy stan zbliżony do niego nie będzie mógł
być osiągnięty, gdyż nastąpi nleunlknienle realizacja specy-

ficznych interesów odrębnych od interesów systemu ekono-

micznego jako całości. Będzie to przy tym związane z Istnie-

niem swoistych sprzeczności 1 dysproporcji w gospodarce.

Przez odmienność funkcji celu należy rozumieć róż-
nice w treści ekonomicznej, a więc i społecznej,
i w długości horyzontu czasowego.

Przy odmienności funkcji celu państwa I funkcji
celu jednostek gospodarczych systemy oddziaływania
państwa obejmujące ceny, podatki, opłaty, bodźce za-

interesowania materialnego, mogłyby wpłynąć na dzia-
łalność jednostek gospodarczych tak, aby zapewniały
one optimum gospodarki narodowej, tylko wówczas,
gdyby były to systemy doskonałe; inaczej mówiąc —

gdyby systemy te rzeczywiście stwarzały określającą
przyczynę wobec zamierzonego skutku, jakim jest za-

pewnienie optimum gospodarki narodowej i nie po-
zwalały na ich omijanie i adaptację dla realizacji
specyficznych funkcji celu przedsiębiorstw i innych
jednostek gospodarczych.

Jednakże doskonałych systemów oddziaływania pań-
stwa na jednostki gospodarcze nie ma, zwłaszcza
w warunkach, gdy cepy nie wytwarzają się „automa-
tycznie" ina rynku, przedsiębiorstwa posiadają różne

Razem 430

Wariant ten jest W zasadzie korzystniejszy od pierwotnego,
bo przynosi maksymalną sumę efektów, ale osiąganych wcze-

śniej.

siębiorstw, i wreszcie 3) optimum przedsiębiorstw
i optimum ich oddziałów.

Optimum części składowych systemu czy podsystemu eko-

nomicznego nazywamy optimum cząstkowym; optimum sy-
stemu czy podsystemu ekonomicznego nazywamy optimum
całkowitym, optimum podsystemu ekonomicznego w stosunku

do optimum systemu ekonomicznego jako całości jest oczy-
wiście optimum cząstkowym.

Optimum cząstkowe względne to możliwie najwyż-
szy stosunek między efektami ekonomicznymi i naKła-
dami, osiągany przez jakąś część gospodarki przy za-

sobach rozdzielonych pomiędzy różne części gospodarki
w ten sposób, że jednocześnie realizuje się optimum
całkowite.

Optimum cząstkowe absolutne, to również możliwie
najwyższy stosunek między efektami ekonomicznymi
i nakładami, ale wówczas, gdy wielkość nakładów
rozpatruje się w oderwaniu od rozdziału zasobów nie-
zbędnego dla osiągnięcia optimum całkowitego, a .vięc
i wówczas, gdy jakaś część gospodarki otrzymała za-

soby nadmierne, lub też zbyt małe, tj. takie, które nie
pozwalają osiągnąć optimum całkowitego.

Czynniki produkcji powinny być tak rozdzielone po-
między części systemu ekonomicznego, aby każda
z nich mogła osiągnąć optimum cząstkowe względne.
Suma optimum cząstkowych względnych równa się
optimum całkowitemu.

P&ZYKŁADY: Załóżmy, że w skład zjednoczenia .wchodzą
trzy przedsiębiorstwa, wytwarzające taki sam produkt, dia

produkcji którego zużywa się jeden rodzaj materiału. Moc

produkcyjna 1-szego przedsiębiorstwa rocznie wynosi 100

jednostek produktu, a norma zużycia materiału na Jednostkę
produktu — 1,0 kg; moc produkcyjna 2-giego przedsiębior-
stwa wynosi 80 jednostek, a norma zużycia 1,2 kg; moc pro-

dukcyjna 3-go przedsiębiorstwa — 60 jednostek, a norma

zużycia 1,5 kg.

Zasoby materiału wynoszą tylko 220 kg; nie pozwalają więc
na zaopatrzenie wszystkich trzech przedsiębiorstw w taki spo-
sób, aby mogły one w pełni wykorzystać swoją moc pro-

dukcyjną.

Załóżmy, że funkcją celu zjednoczenia Jest maksymaliza-
cja produkcji. Wówczas optimum całkowite będzie osiągnięte,
gdy 1-sze przedsiębiorstwo otrzyma 100 kg materiału, 2-gie
96 kg, a 3-cle pozostałą ilość, tj. 24 kg. Jeżeli przedsiębiorstwa
na podstawie otrzymanego materiału wytworzą największą
UOść produktu, tj. Ilość zgodną z racjonalnymi normami, to

każde z nieb zrealizuje optimum cząstkowe względne, a za-

razem zostanie zrealizowane optimum całkowite. Produkcja
osiągnięta przez trzy przedsiębiorstwa łącznie wyniesie wów-

czas 196 Jednostek produktu.

Gdyby natomiast deficytowy materiał został rozdzielony
Inaczej, np. przedsiębiorstwo 1-sze otrzymałoby 49 kg, przed-
siębiorstwo 2-gie 96 kg, a przedsiębiorstwo 3-cle 75 kg, to

każde z przedsiębiorstw wykonując normy zużycia' materiału

osiągnęłoby nptimum cząstkowe absolutne, ale nie zostałoby
osiągnięte optimum całkowite (produkcja wyniosłaby łącznie
179 jednostek produktu); ,

Inny przykład móże dotyczyć podziału nakładów inwesty-
cyjnych pomiędzy gałęzie gospodarki. Tylko pewien podział
pozwala osiągnąć maksimum funkcji celu państwa. Przy
każdym innym podziale wzrost ekonomiczny w przyjętym
horyzoncie czasowym będzie mniejszy.

pod względem siły pozycje monopolistyczne, nie istnie-
je mechanizm wytwarzania się jednolitej stopy zysku
i jednolitej stopy procentowej, występują zjawiska
inflacyjne.

Wobec tego powstanie optimum gospodarki narodo-

wej, czy istotne zbliżenie się do niego będzie możliwe
tylko wówczas, gdy funkcje celu jednostek gospodar-
czych będą zgodne czy zbieżne z funkcją celu państwa,
tj. wówczas, gdy przedsiębiorstwa, zjednoczenia itp.
nie pośrednio i okólnie, ale bezpośrednio będą zainte-
resowane w wykonaniu cząstki funkcji celu państwa
i to w horyzoncie czasowym przez nią objętym.

PRZYKŁADY: Typowa rozbieżność między funkcją celu

państwa a funkcjami celu przedsiębiorstw zachodzi, gdy
państwo dąży do maksymalizacji wzrostu ekonomicznego
w długim okresie czasu (wyraża to zadania w zakresie do-

chodu narodowego w cenach stałych) a przedsiębiorstwo ma

jako „mierniki" realizację produkcji 1 wynik finansowy
(zysk), wyrażane w cenach bieżących 1 w krótkim okresie.

Ani ustanawiane przez państwo ceny, ani oprocentowanie
środków trwałych, ani bodźce zainteresowania materialnego,
związane z realizacją „mierników", nie są w stanie skłonić

przedsiębiorstwa do rezygnacji z realizowania swoistych funk-

cji celu i realizowania w swoim zakresie 1 w całej rozcią-
głości funkcji celu państwa.

Rezultatem są sprzeczności w gospodarce ujawnia-
jące się zwłaszcza w niedostosowaniu struktury pro-
dukcji dó potrzeb i popytu i w opóźnieniach we wpro-
wadzaniu postępu technicznego.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Odmienność między
funkcją celu państwa (funkcją celu ogólnospołeczną)
a funkcjami celu przedsiębiorstw, zjednoczeń i innych
części składowych systemu ekonomicznego nie może

być zniesiona przez systemy pośredniego oddziaływa-
nia państwa. Doskonalenie takich, systemów może
w pewnym stopniu złagodzić ujemne skutki wynika-
jące z odmienności funkcji celu państwa i funkcji skła-
dowych systemu ekonomicznego, ale nie może ich
usunąć.

Optymalizacja gospodarki narodowej wymaga za-

sadniczego przekształcenia systemu zarządzania
i w konsekwencji zadań jednostek gospodarczych i sy-
stemu oceny ich działalności, a także wynagradzania
ich personelu kierowniczego. Przekształcenie to po-
winno zmierzać do tego, aby wytworzyły się funkcje
celu jednostek gospodarczych zgodne, a w każdym ra-

zie zbieżne z funkcją celu państwa — i to zaMwno

pod względem jej treści ekonomicznej, jak i horyzontu
czasowego.

8. ZASADĄ OPTIMUM ORGANIZACYJNEGO

Optimum systemu czy podsystemu ekonomicznego,
1 w konsekwencji wartość realizowanej funkcji celu

zależy nie tylko od techniki, ale i od organizacji go-
spodarki. Dotyczy to zwłaszcza wielkości gospodar-
czych jednostek organizacyjnych i podziału ich na

części; inaczej mówiąc, dotyczy wielkości zakładów,
przedsiębiorstw, zjednoczeń.

Tylko przy systemie organizacji gospodarki i wiel-
kości gospodarczych jednostek organizacyjnych, ktÓ7
re określa się jako optymalne, można osiągnąć opti-

mum systemu, (czy podsystemu) ekonomicznego .jako,
całości. Wymaga

1
to oczywiście odpowiedniego roz-

działu nakładów inwestycyjnych i innych środków po-
między części gospodarki.

PRZYKŁADY: Utworzenie zbyt małych zakładów I przed-
siębiorstw -łączy się ze stosunkowo wysokimi kosztami pro-

dukcji I niekorzystnym stosunkiem pomiędzy wielkości^ pro-

dukcji a zasobami czynników produkcji. Prowadzi to do osią-
gnięcia przez całą gospodarkę wyników ekonomicznych
mniejszych od; optymalnych.

Podobne skutki ma utworzenie zakładów I przedsiębiorstw
zbyt wielkich, zarządzanie którymi przedstawia trudności,
a koszty zarządzania są stosunkowo bardzo wysoklć. '

Również rozmiary I organizacja zjednoczeń wpływać mogą
dodatnio lub ujemnie na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw,
wchodzących w ich skład I gospodarki Jako całości.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Decyzje co do wielkości
gospodarczych jednostek organizacyjnych i w ogóle
co do organizacji gospodarki powinny być podejmo-
wane z punktu' widzenia funkcji celu państwa
z uwzględnieniem jej horyzontu czasowego i ograni-
czeń występujących w tym horyzoncie.

Trzeba też uwzględniać wzajemne powiązania wy-
stępujące w gospodarce, a zwłaszcza wpływ organizacji
gospodarki na koszty infrastruktury.

Istniejący stan rzeczy w dziedzinie organizacji go-
spodarki powinien być modyfikowany w szczególności
przez decyzje co do fuzji, lub podziału istniejących
jednostek organizacyjnych i przez decyzje inwestycyj-
ne o rozbudowie i modernizacji niektórych z nich.

9. ZASADA OPTIMUM PRZESTRZENNEGO

Z punktu widzenia optimum systemu ekonomicznego
jako całości, różne tereny kraju można porównać
z różnymi częściami składowymi tego systemu.
W związku z tym można odróżnić optimum terenu
absolutne i względne.

Decyzje co do lokalizacji obiektów gospodarczych na

danym terenie mogą prowadzić do optimum terenu

absolutnego, gdy podjęte są w oderwaniu od problemu
zapewnienia optimum całkowitego i do optimum tere-
nu względnego, gdy łączą sdę z takim rozmieszcze-
niem obiektów na innych terenach, że realizuje się
optimum systemu ekonomicznego jako całości.

Rozmieszczenie • sił wytwórczych, a w konsekwencji
decyzje có do lokalizacji obiektów gospodarczych, po-
winny zapewniać; maksymalizację funkcji celur całego
systemu ekonomicznego. Trzeba przy tym uwzględnić
wpływ lokalizacji nie tylko na koszty produkcji i obro-
tu obiektu lokalizowanego, ale również i innych obiek-
tów i na koszty infrastruktury.

Dla rozwiązania sprzeczności w rozmieszczeniu sil

wytwórczych nader istotne znaczenie ma horyzont
czasowy funkcji celu państwa i mogący się od niego
różnić- horyzont czasowy, uwzględniony przy podejmo-
waniu decyzji co do lokalizacji obiektów gospodar-
czych.

PRZYKŁADY: Decyzje lokalizacyjne- podejmowane w ode-

rwaniu od całokształtu powiązań ekonomicznych, wyrażo-
nych przez funkcję celu państwa, mogą prowadzić do osią-
gnięcia wyników optymalnych mniejszych od optymalnych.

W szczególności, nieuwzględnienie ekonomicznego horyzontu
ozasowego przy decyzjach lokalizacyjnych może prowadzić
do uzyskania korzyści w bliskim okresie, ale do ponoszenia
przewyższających je strat w okresie dalszym I w rezultacie

do osiągnięcia w całym horyzoncie czasowym łącznego wyni-
ku ekonomicznego mniejszego od optymalnego.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Pomiędzy lokalizacją
obiektów , gospodarczych na różnych terenach kraju
występuje sprzeczność. Jeżeli wskutek decyzji o tej
lokalizacji gospodarka na jakimś terenie osiągnęła
wyższe wyniki'ekonpmiczne przez zaniechanie decyzji
lokalizacyjnych', które mogłyby przynieść większy efekt
na innych terenach, to następuje zmniejszenie efektu
ogólnego,

W. lókaliżaćji' obiektów gospodarczych występuj*
sprzebzfrd&ć 'między rozbudową istniejących a budowy
nowych obiektów, między dalszym rozwojem stosunH
kowo rozwjftiętych rejonów ja aktywizacją rejonów
stosunkowo słabo zagospodarowanych. Sprzeczność po-
lega na-tym, że uzyskiwane efekty ekonomiczne różnie
rozkładają się w czasie (z reguły przy rozbudowie
istniejących

1 dWektów gospodarczych i rejonów są
większe w bliskim okresie a przy tworzeniu nowych
obiektów gospodarczych i aktywizacji terenów słabo

zagospodarowanych są większe w dalszym okresie).
Im dłuższy jest też okres, w którym rozpatrujemy

efekty ekonomiczne decyzji lokalizacyjnych, tym więk-
szy wpływ na nie wywierają koszty związane z eks-

ploatacją L rozbudową infrastruktury. Decyzje lokali-
zacyjne bez uwzględnienia ekonomicznego horyzontu
czasowego są nieracjonalne.

10. ZASADA ORGANOW OPTYMALNYCH DECYZJI

Odróżnienie optimum części składowych systemu
ekonomicznego i optimum systemu ekonomicznego jako
całości pozwala rozgraniczyć zakres centralizacji, tj.
zakres podejmowania decyzji ekonomicznych przez
organy systemu ekonomicznego jako całości i zakres

decentralizacji, tj. zakres podejmowania decyzji eko-

nomicznych przez organy części składowych systemu
ekonomicznego.

Organami optymalnych decyzji są te organy, które

jedynie są zdolne do podjęcia decyzji prowadzących
do maksymalizacji funkcji celu systemu ekonomiczne-
go jako całości. Te decyzje, które dotyczą rozdziału
środków deficytowych i te decyzje, które dotyczą bez-

pośrednio optimum systemu ekonomicznego jako ca-

łości, tj. dotyczą funkcji celu państwa i jej ograniczeń
powinny ulegać centralizacji. Natomiast wśzystkie
inne decyzje ekonomiczne powinny być zdecentralizo-
wane, gdyż części składowe systemu rozporządzają
lepszą informacją i mogą rozwinąć własną inicjatywę
dla zorganizowania swojej własnej działalności, co do

której podjęły decyzje.
PRZYKŁADY: Nadmierną centralizacja oznacza szczegółowa

określenie I regulowanie działalności przedsiębiorstw' I innych
części składowych systemu ekonomicznego przez organy tego
systemu Jako całości. Krępuje ona inicjatywę przedsiębiorstw
1 cechować Ją musi rozporządzanie gorszą informacją niż

same przedsiębiorstwa. Rezultatem jest podejmowanie decyzji
nieoptymalnych.

Podejmowanie . przez przedsiębiorstwo w pełni samodzielnie

całości decyzji Inwestycyjnych może prowadzić do decyzji
nieoptymalnych z punktu widzenia systemu ekonomicznego
Jako całości, gdyż przedsiębiorstwo samo nln zawsze może

prawidłowo ustalić popyt na wytwarzane przez siebie pro-

dukty, a nakłady Inwestycyjne w danym przedsiębiorstwie
mogą być mniej - efektywne niż w Innych.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Zapewnienie optimom
systemu ekonomicznego jako całości wymaga rozpa-
trzenia całości podejmowanych decyzji ekonomicznych
z punktu widzenia ich wpływu na realizację optimów
cząstkowych 1 optimum całkowitego.

Zasadę organów optymalnych decyzji należy rozu-

mieć w taki sposób, że organy szczebli wyższych po-
winny podejmować tylko te decyzje, które dotyczą bez-

pośrednich warunków zapewnienia optimum tych
szczebli (np. zjednoczenia nie powinny podejmować
decyzji dotyczących bezpośrednio optimum gospodarki
narodowej, ani, decyzji dotyczących bezpośrednio opti-
mum przedsiębiorstwa, a jedynie decyzje niezbędna
dla zapewnienia optimum zjednoczenia).

Tylko więc decyzje niezbędne dla zapewnienia opti-
mum całkowitego powinny być scentralizowane. Łą-
czyć się to powinno z szerokim zakresem decentrali-
zacji.
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DOKONUJĄCE SIĘ W PRZEMYŚLE

zmiany mają n,a celu koncen-
trację produkcji, tworzenie wa-

runków sprzyjających Jej specjall-
«acji, a nade wszystko wyzwalaniu
rezerw zawierających się w czyn-
niku ludzkim. Wyzwalaniu tych
rezerw, które w dużym, stopniu
wpływają na rezultaty wszelkiej
działalności, służyć powinny dosto-
sowane do potrzeb zasady gospo-
darki kadrowej, zwłaszcza kadrami
kierowniczymi.

Hlstorycinla ukształtowana rola kie-

rownika zmienia Biq z rozwojem sil

wytwórczych 1 zależna' jest od cało-

kiztattu stosunków społeczno-politycz-
nych I ekonomicznych. Ignorowania
imlan otoczenia społecznego, w którym
kierownik działa, legło zarówno u pod-
staw niepowodzenia „teorii cech", jak
teł (laska szeroko prowadzonych na Za-

chodzie poszukiwań typów osobowości

przywódców, mających być przydatny-
mi przy doborze kierowników.

Wyniki prowadzonych w naszym
kraju badań wydają się natomiast
dostatecznie przekonywająco uza-

sadniać tezę, że decydującym czyn-
nikiem określającym realizowaną
przez kierownika rolę jest rodzaj
odpowiedzialności, którą ponosi on

wobec swego zwierzchnika. Ozna-
cza to w praktyce, że jeżeli w któ-
rymkolwiek z ułożonych piramidal-
nie szczebli organizacji zarządzania
pojawi się odpowiedzialność za wy-
konywanie zadań w sposób sfor-
malizowany, tj. ściśle określony
przepisami lub instrukcjami, to nie
jako automatycznie na szczeblach
niższych dominować zaczną elemen-
ty zarządzania autorytatywnego.

Tymczasem zadania, jakie stawia-
ne są obecnie przed kadrą kierow-
niczą są rozliczne: od osobistego
ladzoru, przez stwarzanie klimatu
sprzyjającego podnoszeniu wydaj-
ności pracy, do celu ostatecznego,
mierzonego sprawnością działania
podległego jej zespołu. Nie mogą
zadowalać nas kierownicy sta-

rający się jedynie nadążać za

sytuacjami stwarzanymi przez
życie. Niezbędnym atrybutem
współczesnej roli kierownika staje
się wyprzedzanie tych sytuacji oraz

inicjowanie nowości. Sprawne, ela-
styczne i dynamiczne zarządzanie
opierać się powinno na kadrze kie-'
rowniczej będącej motorem inno-
wacji, a nie zaś kolejnym tylko
szczeblem.który utrudnia działanie
innowatora.

Realizacja tego postulatu wymaga
położenia nacisku na takie sprawy,
jak predyspozycje do pełnienia
funkcji kierowniczej (sprawność
działania) i kompetencje fachowe.
Współczesny kierownik musi przez
„obiektywne efekty" pracy swego
zespołu wykazywać swoją rzeczywi-
stą sprawność i fachową kompeten-
cję. Obawy narosłe w obliczu mitu
0 „urodzonym kierowniku" i pole-
Hijące na tym, że w skład kadry
kierowniczej jakoby wchodzić miały
jedynie wybrane osoby — stracą
na ostrości, jeśli czynnikiem elimi-
nującym stanie się zobiektywizowa-
na ocena wiedzy fachowej i umie-
letnośc:. D?tvć natomiast należy
do tego, aby oba te warunki soeł-
nione były przez kadrę kierowniczą
1 kandydatów na kierowników bez

wzajemnego przeciwstawiania ich
sobie.

Przez wiele łat wymagano od kierow-

ników biernego przystosowywania się do

coraz to nowych, niekiedy zaskakujących
zmian. Na ogól wymagano jednak od

nich jedynie wiernego wykonawstwa
zlecanych zadań, baz oczcklwania od

nich własnej inicjatywy. Kryterium
oceny stanowiły przeto „umiejętności"
kierownicze oraz wyrobienia społeczno-
polityczne. Na obecnym etapie Jest to

daleko niewystarczające, tak jak nie-

wystarczające staje się optymalne na-

wet „ulokowanie" podejmującego decy-
zję w organizacyjnej strukturze zarzą-
dzania.

Coraz niezbędniejsze staje się fa-
chowe przygotowywanie kadry kie-

rowniczej oraz odpowiednie przy-
stosowanie jej do potrzeb pozba-
wionego rutyny stylu zarządzania.
Staje się to coraz bardziej nieod-

zowne, ponieważ stawianie na ta-

lent kierowniczy, przy równoczes-

nym zaniedbywaniu kształtowania

aktualnych i potencjalnych kie-

rowników, w obliczu zachodzących
zmian, rodzi jedynie obawy oraz

opory doświadczonej już kadry kie-

rowniczej.
W przemyśle maszynowym przy-

stąpiono już do wprowadzenia w

życie opracowanego uprzednio pro-
gramu, który nazwany został „Pod-
stawowe kierunki działania w za-

kresie usprawniania polityki i go-
spodarki kadrowej w jednostkach
organizacyjnych resortu przemysłu
maszynowego". W grupie podsta-
wowych i pierwszoplanowych kie-
runków działania, w przyjętym
programie usprawnienia polityki i

gospodarki kadrowej, szczególny na-

cisk położony został na kompleksy
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spraw, Uczących się z doskonale-
niem gospodarki i kadrą kierowni-
czą.

Jednym s podstawowych warun-

ków dokonania istotnie głębokich
zmian w zakresie polityki i go-
spodarki kadrowej Jest konieczność
przewartościowania obowiązujących
dotychczas zasad oceny, przyjmując
jako podstawową ocenę za efektyw-
ność działania (wyniki pracy).

Dokonywana okresowo ocena ka-
dry kierowniczej powinna stanowić
naturalną sposobność programowe-
go oraz podporządkowanego okreś-
lonym celom jej przeglądu. Do
podstawowych celów takiego prze-
glądu można zaliczyć skuteczność
działania oraz stan predyspozycji
do pełnienia funkcji kierowniczych
— ujmowanych zarówno w aspek-
cie możliwości dalszego awansu,
jak też potrzeb programowania ce-

lowych zakresów dalszego jej do-
skonalenia.

Aktualny stan ocen potrzeb takich

nie zapewnia. Dzieje się tak, ponieważ
proponowane dotychczas metody oceny

kadry kierowniczej były zbyt ogólniko-
we oraz mało adekwatno w stosunku

do wymagań ocenianego stanowiska* by*
ły formalne, a co za tym Idzie* nie

spełniały przynależnej lm roli.

Pożyteczne przeto wydaje się
wykorzystanie metody oceny, wy-
wodzącej się z koncepcji progra-
mowania wyników pracy, która
znalazła już zastosowanie w ramach
metody zarządzania przez określa-
nie celów. Metoda ta sprzyja opar-
ciu oceny na wynikach pracy, a

równocześnie daje możliwość dosto-
sowania ogólnych jej zasad do jed-
nostkowych wymogów ocenianego
stanowiska pracy.

Wykorzystując podstawowe zało-

. żenią koncepcji oceny przez pro-
gramowanie wyników pracy opra-
cowana została w przemyśle ma-

szynowym metoda okresowej oceny,

którą w pierwszej kolejności za-

mierza się objąć kadrę kierowniczą,
a w dalszej — także kadrę pracow-

ników specjalistycznych 1 wykonaw-
czych.

Każdy system oceny stanie się
zawodny, jeśli nie zostanie na trwa-

le wpisany w funkcjonowanie sy-
stemu gospodarczego; jeśli nie sta-

nie się integralną częścią cało-

kształtu kompleksowo programo-

wanych mechanizmów społeezno-
ekonomicznego oddziaływania. Prak-

tycznie oznacza to, że oparcie ocen

na kryterium efektywności działa-
nia (jako kryterium podstawowym)
stanie się w pełni możliwe dopiero
w warunkach wdrożenia takiego sy-
stemu rozliczania jednostek gospo-

darczych, w ramach którego prze-
stanie się opłacać zatrudnianie na

stanowiskach kierowniczych, awan-

sowanie i wyróżnianie ludzi nie-

udolnych, a nawet chociażby tylko
przeciętnych.

Kolejnym elementem gospodarki
kadrą kierowniczą jest planowe
przygotowywanie kadry rezerwowej
na stanowiska kierownicze. W jed-
nostkach organizacyjnych przemy-
słu maszynowego od wielu lat two-
rzone są plany rezerw kadrowych.
Praktycznie nie odgrywały one

większej roli przy obsadzaniu sta-
nowisk. Nie było też systemu do-
skonalenia kadry ujętej w tych
planach. W ostatnim okresie, podej-
mowane są wysiłki, zmierzające do
racjonalizacji zasad doboru śred-
nich szczebli kadry kierowniczej i
dozoru technicznego. Wspólnie z

CODKK eksperymentalnie wyłonio-
no i przeszkolono grupę kierowni-
ków średniego i wyższego szczebla,
jako potencjalnych kandydatów na

stanowiska kierownicze.

W programie, przemysłu maszynowego

szerzej uwzględnia się potrzeby wynl-
kająoe z nowych funkcji przemysłu w

zakresie eksportu I handlu wewnętrz-
nego. Chodzi tu zarówno o właściwie

pojęty marketing jak teł właściwy ser-

wis oraz o obsługę posprzedażną odbior-

ców wyrobów przemysłu maszynowego.
W programie tym szeroko uwzględnione
zostaną także problemy doskonalenia
metod zarządzania przy wykorzystaniu
systemów informatycznych 1 elektronicz-

nej techniki obliczeniowej.

Przemysł maszynowy stara się
także uwzględnić to, że przygoto-
wywanie kadry kierowników —

nowatorów wymaga-zmiany nie tyl-
ko treści, ale i tradycyjnych metod
nauczania. Wychodzi przy tym z

założenia, że jednym z podstawo-
wych zadań staje się wyrabianie
wśród osób doskonalonych umiejęt-
ności (aż do nawyków) samokształ-
cenia. Jest bowiem oczywiste, że
współczesny kierownik musi do-
kształcać się i uczyć samodzielnie
przez cały czas aktywności zawodo-
wej. W naszym przemyśle jest to
o tyle ważne, że wysoki odsetek
naszej kadry kierowniczej stanowią
inżynierowie, którzy aby móc być
prawdziwie sprawnymi kierownika-
mi muszą dokształcać się W teorii
organizacji i zarządzania, a także
w naukach społeczrych.

MIECZYSŁAW POKUUSZYŃSKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

funduszu płac. Niezależnie od tego,
należy wykonać szereg asortymen-
tów w okre&kmych wyrobach.

I oto mamy do czynienia z jed-
nym z „ważnych" wskaźników:
asortyment kontrolowany.

I znów odwołajmy się do „idei"
tego wskaźnika. Asortymenty kon-
trolowane mają być jednym z in-
strumentów kontroli i stanowić jed-
nocześnie podstawę do oceny pre-
miowej. Wielkość zadań w tych
asortymentach określa zakład w

planie kwartalno-miesięcznym na

dwa miesiące przed okresem pla-
nowym. W zasadzie przy dobrym
rozeznaniu przyjmowanych zadań
przez służby przygotowawczo-piani-
styczne zakładu, realizacja zadań
nie powinna sprawiać specjalnych
trudności.

Praktyka: czy wskaźnik decydujący o

premii nie Jest postrachem dla kierow-
nictwa? Jestl No więc nie może być mo-

wy, że fabryka ma jeden podstawowy
wskaźnik — wartość sprzedanej pro-
dukcji. Po wtóre: czy zakład zawsze

może przewidzieć na kilka miesięcy
naprzód, Jaki asortyment będzie najbar-
dziej pilny, którzy z kooperantów mogą
nawalić7 A jednostka zwierzchnia nie
„odsztywni" już potem wskaźnika.

Dalej: jeśli się zdarzy, że klient nie
potrzebuje określonego wyrobu w da-
nym kwartale, a inny przyspieszył in-

westycję 1 czegoś tam bardzo potrze-
buje, to producent nie ma możliwości
manewru. Za wykonanie wskaźnika
asortymentu kontrolowanego Jest przy-
znawane 30 procent premii. Jeżeli zało-
ga wykona asortyment w 95 procen-
tach, to w ogóle tych 30 proc. nie do-
Btanie, bowiem za każdy procent nie-
wykonania asortymentu potrąca się 8
proc. całej puli premiowej.

I oto dochodzi sdę do sytuacji, gdy
wyrób kontrolowany może przez
szereg miesięcy leżeć bezużytecznie
u klienta, a inny odbiorca musi za-

hamowywać inwestycję. Przytoczmy
dwa przykłady obrazujące bezsil-
ność zakładu wobec narzuconych
mu rygorów: w październiku 1970
r. wykonano kocioł wodno-rurowy
typu OR-16-lOl dla Dolnośląskich

który jest stosunkiem, procentowym
zysku do kosztów?

— Jeśli postęp techniczny — tłumaczy
ml Roman Cierpiał — zastosowany zo-

stanie w produkcji wyrobów kalkulo-
wanych (jednostkowych), to można do-
liczyć tylko stały procent (7,5) zysku
1 właściwie zakład nic z tego nie ma.

Jeśli bowiem osiągnie zysk większy o te

7,5 proc., to wtedy musi dać klientowi
(w terminie 3 miesięcy) bonifikatę do
ceny, czyli zwrócić część pieniędzy. Kto

przez 3 miesiące nie ujawni „nadmier-
nego" zysku (uczciwie przecież wypra-
cowanego przez fabrykę), ten płaci do-

datkową karę: 50 proc. tego zysku musi
odprowadzić do budżetu państwa.

Przytoczmy przykład. Według
pierwotnej kalkulacji wypadło, że
koszt kotła wyniesie 1 000 000 zl.
Cena kotła to ów milion plus 75 000
zł zysku kalkulowanego (7,5 proc.
od miliona), czyli 1 075 000 zł. Jeśli
teraz dzięki np. oszczędności mate-
riałów koszt produkcji zmniejszy
się do 700 000 zł, to można do tego
doliczyć 10 proc. zysku planowego.
Obliczmy: 700 000+70 000=770 000
zł. Klientowi trzeba więc zwrócić
305 000 zł.

I co ma z tego zakład? Zmniej-
szył się koszt produkcji, a więc ob-
niżyła się również jej wartość i za-

łoga musi zrobić więcej takich ko-
tłów — bo plan wartości jest za-

sadniczym miernikiem (oprócz in-

nych) działalności fabryki!
Gdyby natomiast zakład nie

zwrócił owych 300 000 zł, to kon-
trola banku bądź zjednoczenia —

po wykryciu sprawy — każe zwró-
cić klientowi 300 000 zł, a ponadto
wpłacić — tytułem kary — 150 000
zł do budżetu państwa. Oczywiście,
odbija się to na wynikach przedsię-
biorstwa 1 kieszeni pracowników
w formie obniżenia całego fundu-
szu zakładowego. A gdyby z kolei
z jakichś przyczyn koszt wyrobu
okazał się wyższy od kalkulowane-
go, lub ceny ustalonej w cenniku —

to jest to już czysta strata fabryki.
Z drugiej Jednak strony trudno

odmówić słuszności polityce obni-
żania cen cennikowych. Ma ona na

tować profil produkcji „pod przy-
szłóSć"? Może. ale Jest to utrudnione.
Ponadto — czy nie test to brak zaufa-
nia? , .

tjpzestnictwo przedstawicieli za-

kładu w rozmowach akwizycyjnych
(jeśli już ma miejsce!) nie ma prze-
ważnie żadnego wpływu na zasad-

niczą treść kontraktu — ceny i ter-
min. - CHZ zawiera kontrakty bez
zbytniego respektowania opinii po-
dawanej przez wytwórcę.

Przekroczenie kosztu planowane-
go, a więc 1 ceny oferowanej wiąże
się z ryzykiem handlowym, z któ-
rym musi się wytwórca liczyć chcąc
prowadzić działalność eksportową.
A tymczasem wytwórcy nie wol-
no utworzyć konta na fundusz ry-
zyka; przez co każde przekroczenie
prowadzi do zachwiania równowagi
finansowej przedsiębiorstwa.

System bodźcowo-wskaźnikowy,
obowiązujący aktualnie, ingeruje
również w sprawy eksportu. Oto
np. „Fakop" dostaje atrakcyjną
propozycję (z perspektywy gospo-
darki narodowej) wyprodukowania
kotła okrętowego. Po przeanalizo-
waniu propozycji zaikład zaczyna
się bronić na wszelkie możliwe spo-
soby. Dlaczego? Otóż okazuje Się,
że przy produkcji tego kotła jedna
roboćzogodzina kosztować będzie
170 zł i nie ma sensu (teraz z punk-
tu widzenia interesu zakładu) odry-
wać ludzi od takiego asortymentu,
przy którym uzyskuje się 500 zł za

godzinę roboczą. W przeciwnym
razie gwałtownie spada wskaźnik
wydajności pracy, co odbija się na

funduszii płac, a ponadto tworzy
ujertmą opinię o przedsiębiorstwie.

— Przykre są sytuacje — zwierza się
dyrektor — gdy świadomie musze bro-
nić interesów przedsiębiorstwa, wiedząc,
te ille pokrywają skę one z interesami
całej gospodarki narodowej. Ale Ja Je-
stem zmuszony nosić te klapki na

oczach.

ńrzy' kontaktach zagranicznych
Widzi się z'kolei lekceważenie inte-
resów zakładu. Na przykład przy-
słano, zakupioną w NRD, kruszarkę

ŚREDNIEJ FABRYKI ROK 1972...
Zakładów Gazowniczych we Wro-
cławiu. Od momentu dostawy do
rozpoczęcia montażu leżał dwa lata
u odbiorcy. Dla Okręgowej Dyrekcji
Inwestycji Miejskich w Jeleniej
Górze wykonano we wrześniu 1968
r. kocioł WLM-2 ,5B (kocioł grzew-
czy dla osiedla mieszkaniowego w

Bogatyni). Leżał bezużytecznie trzy
lata.

OBNIŻKA KOSZTÓW

Poczesne miejsce w pojęciu do-
brej gospodarności zajmuje dążenie
do stałej obniżki kosztów. Jej źró-
dłem jest poprawa organizacji pra-
cy,. doskonalenie technologii i pos-
tęp" techniczny.

— Jeśli mam być szczery — mówi
Wojciech Kowalski — to wprowadzanie
nowinek technicznych, po prostu się nie
opłaca. Muszę pilnować, z czego zakład
żyje. Jeśli postęp zmniejszy koszty
własne, tym samym zmniejszy się war-

tość produkcji. Trzeba byłdby więc nie-
dobory wartości produkcji pokrywać In-

nymi wyrobami, na które z kolei za-

braknie robocizny. Inaczej mówiąc, jeśli
wprowadzi się postęp techniczny, bądź
organizacyjny, to w zasadzie żaden ze

wskaźników, z których jesteśmy rozli-
czani, nie poprawi się z korzyścią dla
zakładu. Przykład: Jeśli obniżę wartofć
kotła (oszczędzę na materiałach) w zło-
tówkach, to zaraz spadn ml kolejny
ważny wskaźnik — wskaźnik wydaj-
ności pracy.

Produkcja „FAKOPU" składa się
w części z tzw. wyrobów cenniko-
wych (ceny stale — wyrób powta-
rzalny) i produkcji nietypowej o

cenach kalkulowanych. Dodajmy, że
zakład ma także w planie ustaloną
przez władze nadrzędne wysokość
akumulacji (zysku) oraz wskaźnik
rentowności. Jeżeli nie osiągnie
planowanego wskaźnika rentownoś-
ci, to pomimo wykonania wszyst-
kich innych wskaźników, załoga nie
dostaje premii.

W wyniku obniżki kosztów wyro-
bów cennikowych zmniejsza się ich
ceny o procent wygospodarowanego
w ten sposób zysku. I jak teraz

uzyskać ten wskaźnik rentowności.

RECENZJE

STANISŁAW

JANECOW5KI

UKAZAŁ
się pierwszy numer

„PRAC INSTYTUTU NAUK
EKONOMICZNO - SPOŁECZ-

NYCH POLITECHNIKI WARSZAW-
SKIEJ", który zawiera dziewięć ar-

tykułów i jedną recenzję. Zeszyt ten
w całości poświęcony jest problema-
tyce ekonomicznej.

Piszą to nim: STANISŁAW SZEFLER
— Postąp ekonomiczny (próba określe-
nia); ZYWIA KACZMAREK — Mierni-
ki oceny 'pracy przedsiębiorstwa prze-
mysłowego przy zastosowaniu kryterium
postępu ekonomicznego; MAŁGORZA-
TA DĄBRÓWA-SZEFLER — Pojęcie 1
mierniki postępu technicznego: ZDZIS-
ŁAW BOMBERA — Jakość Wyrobu a

warunki produkcji; STEFAN MARCI-
NIAK — Obiektywne warunki postępu
technicznego w gospodarce socjalisty-
cznej; MARIA ROŻNOWSKA — Zmia-
ny w strukturze technicznej majątku
trwałego i inwestycji w przemyśle nie-

których krajów socjalistycznych w la-
t ach mO-lS69; DANUTA ŁOBOCKA —

Społeczno-Pkonomlczne dctcrrnlncntti
migracji ta wsi do miast: ZOFIA LE-

celu zmniejszenie kosztów inwesty-
cyjnych w kraju. Zmiana cen po-
winna pociągać za sobą korektę
wskaźników planowanych i wyko-
nanych za okres ubiegły, stwarza-

jąc warunki porównywalne. Ząłożo-
no też, że zakład (przy produkcji
niecennikowej) nie powinien w do-
wolny sposób przechwytywać zys-
ku, w związku z czym ustalono
granicznik sięgający 1/3 planowa-
wanego zysku, który pozostaje w

przedsiębiorstwie w przypadku, gdy
zysk planowany jest niższy od zys-
ku faktycznie osiągniętego. Ma to
na celu ochronę odbiorców krajo-
wych przed zawyżonymi cenami
dostawców. Postanowiono, że 1/3
zysku, który w naszych warunkach
wynosi 2,5 proc., jest dostateczną
rezerwą na pokrycie wypracowanej
obniżki kosztów.

Dodajmy jeszcze .jeden przykład.
„Fakop" produkuje podgrzewacze
regeneracyjne do turbin 200 MW.
Jest to masa rurek o średnicy 18
mm. Były z tymi rurkami kłopoty,
pękały. Produkująca je huta „Sos-
nowiec" sprowadziła specjalny apa-
rat do badania ścianek ultradźwię-
kami (są to rury bezszwowe). W
związku z tym cena rurek potrzeb-
nych do jednego podgrzewacza
wzrosła o 100 000 zł. Teraz rurki
nie pękają. Odbiorca kotłów —;
„Zamech" jest zadowolony. Tylko
teraz wynika problem, kto ma po-
kryć dodatkowe koszty, skoro każ-
dy ma sztywną cenę?

EKSPORT

Kontrakty z odbiorcami zagranicz-
nymi traktowane są przez cen-

trale handlu zagranicznego jako do-
kumenty poufne i udostępniane są
wytwórcy tylko w zakresie niezbęd-
nym do wykonania urządzenia, będące-
go przedmiotem eksportu. Jak w takiej
sytuacji może zakład produkcyjny pro-
wadzić jakąś politykę eksportową? Czy
może jego kadra inżynieryjna mleć

orientację, co jest najbardziej poszuki-
wane na zagranicznych rynkach? Czy
kadra kierownicza zakładu może ksztal-

W ANDÓWSKA — Próba analizy kształ-
towania się konsumpcji w Polsce w

okrerte industrializacji oraz MARIAN
CZAKANSKI — Matematyczne ujęcie
definicji neutralnego postępu technicz-
nego (Porównanie alternatywnych sfor-
mułowań pojęcia neutralnego postępu
technicznego). KRYSTYNA PALONKO
recenzuje pracę Leszka Borcza — „Pra-
wo podziału wedh'g pracy" (Warszawa
19T0).

Z dziewięciu artykułów cztery
poświęcone są bezpośrednio, a dwa
pośrednio, postępowi technicznemu.
Ponieważ jest to jedno z najważ-
niejszych obecnie zagadnień — wy-
daje się, że toarto poświęcić nieco
więcej uwagi pracy STEFANA
MARCINIAKA.

W definicji postępu technicznego
zaprezentowanego w tym artykule
można wyróżnić dwie części. W
pierwszej autor kładzie nacisk na

innowację produkcji i produktów,
przez którą rozumie zastosowanie
danego wynalazku po raz pierw-
szy. Innowacja musi powodować
wzrost efektywności produkcji,
tzn. łączny wzrost wydajności pra-
cy żywej i uprzedmiotowionej. W
drugiej części definicji wystarcza-
jącym kryterium postępu technicz-
nego jest oszczędność pracy spo-
łecznej w danej dziedzinie przez
zastąpienie pracy żywej pracą u-

przedmiotowioną. Jednak przyrost
kosztów rzeczowych nie może być
wyższy, niż spadek kosztów osobo-
wych na jednostkę produkcji. A
zatem i w jednym i w drugim
przypadku kryterium postępu tech-
nicznego sprowadza się do wzrostu

efektywności produkcji.
Na obecnym etapie intensywnego

wzrostu gospodarczego za główny
czynnik przyspieszający ten wzrost
S. Marciniak uważa postęp tech-
niczny. Brak postępu technicznego
lub jego powolne wdrażanie powo-
duje następujące główne ujemne

do wiór, kosztowną, ale niestety,
mało przydatną dla zakładu. Kru-

szy ona wióry kruche, a sprężys-
tych

1
tiie potrafi — trzeba więc by-

łoby ręcznie sortować wióry. Blo-
kuje więc maszyna miejsce... Zaku-
piono dla zakładu w ZSRR dobrą
Piłę do cięcia profili stalowych, ale
zapomniano o kupnie części za-

miennych — urządzenie stoi, bo-
wiem brakuje tarcz... Na Targach
w Bukareszcie trafiono na dobrą
giętarkę bułgarską z napawem in-

dukcyjnym 1 chce „Fakop" ją sobie
zafundować, ale do realizacji zaku-

pu nie dochodzi, bowiem CHZ

„Centrozap" i CHZ „Metaleksport"
nie mogą ustalić, w czyjej kompe-
tencji leży realizacja takiego kon-
traktu..

GĄSZCZ 500PERACyjNXx

Fabryka może sprzedawać wyro-
by kompletne. Do wykonania tych
wyrobów potrzeba blach, rur, stali
walcowanej itp. z hutnictwa. Załóż-

my teraz, że „Fakop" robi kocioł,
do którego potrzeba 1000 sztuk r.ur.

Huta wykonała 990 rur, a pozostałe
10 uznano za braki. Bez tych dzie-

sięciu rur nie można zrobić i sprze-
dać kotła. 990 leży więc bezużytecz-
nie w magazynie. Gdyby przenie-
siono je' do hali produkcyjnej, to

by tylko blokowały powierzchnię
prpdukpyjną.

Dlaczego do takich sytuacji do-
chodzi? Bo hutnictwo ma prawo
sprzedać każdą ilość rur do wyso-
kości zamówienia. „Fakop" musi
wykupić fakturę na 990 sztuk. Ale
hucie już nie opłaca się produko-
wać owych brakujących 10 sztuk,
t oto sytuacja bez wyjścia. Hutnic-
two właściwie plan wykonuje i ma

prawie, całe pieniądze, a w fabryce
materiał leży i powiększa zapasy
magazynowe.

Nieco lepiej Jest przy produkcji
seryjnej. Wtedy zamawia się rury

skutki: 1. stagnację lub zbyt wolny
u)zrost. efektywności produkcji,
2. wysokie koszty produkcji, 3. sta-

gnację struktury asortymentowej
produkcji oraz zatrudnienia, 4. nie-
tńożność dostosowania struktury

produkcji do popytu wewnętrznego
i zagranicznego, 5. niepełne wyko-
rzystanie mocy produkcyjnych,
gSiyż brak popytu na przestarzałe
ł drogie wyroby, fi. brak podstaw
materialnych dla wzrostu płac re-

alnych, bo efektywność produkcji
rośnii zbyt wolno.

A oto w skrócie propozycje Ste-
fana Marciniaka:

.1. Stworzyć popyt na mechanizacja
pracy oraz sprzyjać postępowi tecłi-
Mezno-Organlzacyjnemu, a takie spo-
wodować bardziej racjonalne wykorzy-
stanie. czynników produkcjU Nadwyżki
siltp roboczej należy kierować do sze-

rokó pojmowanych usług materialnych
t niematerialnych oraz do budownic-
twa, które cierpią na- chroniczny brak
lity roboczej.

. 2.. Place realne powinny być współ-
mierna do urządzeń technicznych. Bę-
dzie •• to , bariera zniechęcająca do nad-
miernego zatrudnienia. Wzrost płac re-

alnych spowoduje, wzrost wydajności
prapy. Place realne stanowią nadal
główne źródło dochodów konsumpcyj-
nych- ludności. Ich wzrost spowoduje
zmiany to strukturze wydatków na

kóizysó 'zwiększonych zakupów trwa-

łych dóbr Konsumpcyjnych oraz usług.

t.• Rachunek ekonomiczny powinien
f>yć oparty na prawidłowych cenach.

4. Trzeba stworzyć system bodźców
materialnych i moralnych preferujący
roswój oryginalnej wynalazczości. Do-
tychczasowy system bodźców ekonomicz-
nych, jak też atmosfera w zakładach
praey; nie sprzyjały oryginalnym wy-
ndlazHom. Był to skutek premiowania
ałó,u>nle ża wskaźniki ilościowe. Wdra-
żanie zupełnie nowej metody wytwa-
rzania, noujego produktu, czy nowego
niesprawdzonego urządzenia produkcyj-
nego było ryzykiem, którego nie chcia-
ła portoslć większość naszych przedsię-
biorstw. Postęp techniczny w tych wa-

runkach sprowadzał się w zasadzie do
racjonalizacji.

do kotłów 1 jeśli lch pbrakni^ jo
stosu i e się „pożyczki". Ale kiedy
wTonuje się jednostkowy nietypo-
wy kocioł, to jest tylko jedno <wy fe-
cie - zamówić o 10-15 rurek wię-
cel Ale huta może nagle zrobić

wszystkie rury dobrze. Wtedy 10-15
rur idzie do magazynu. I tak oto

tworzą się sławetne zapasy ponad-
normatywne.

A JEDNAK.»

A Jednak wszystko toczy się da-

lej, wykonano plan, a nawet go
przekroczono!

- Trudności było w 1372 r. bardzo
dużo - mówi BRONISŁAW STAL - 1

pokonanie ich było możliwe dz<!ltl te-

mu, że wszyscy solidarnie pchali wózek
zakładowy naprzód! Mimo że Jestem
optymistą, nie sądziłem, że składnie za-

kończymy ten rok.

Czy wypunktowane trudności

(część zaledwie...) z wprowadzaniem
postępu technicznego oznaczają, że
nie forsowano postępu w „Fako-
pie"?

— Ależ oczywiście, że wprowadzamy
— ouuu.»iaua ..o-z^-i -" -

I to nie byle jaki. Przygotowaliśmy się
do wprowadzenia lecUuoioaii (opracowa-
nej przez zespól doc. W. Babula i

WAT-u), wybuchowego roztłaczania rur,
czyli inaczej wybuchowego wykonywania
pułączuń roztłaczanych rur w otworach.
Zastosujemy Ją do proauKcji regenera-
cyjnych wymienników ciepła. Jest to

jedna z najnowszych technologii w ska-
li światowej. Przechodzimy z malowa-
nia ręcznego na elektrosiatycziie. Wpro-
wadzamy specjalizację w kotłach utyli-
zacyjnych.

— Ale kładziemy przede wszyst-
kim nacisk na zagadnienia ekono-
miczne. Wpajamy technikom zasady
rachunku ekonomicznego tak, by
wiedzieli, jak niektóre decyzje tech-
niczne odbijają się na działalności
gospodarczej i wynikach finanso-
wych przedsiębiorstwa. Dla przy-
kładu: jeśli huta daje sygnał, że nie
potrzeba nam rur K-10, a ma

natomiast K-16M w tym samym
wymiarze (lepsze i droższe), to
technik nie może tylko odpowiadać
za to, czy te rury są przydatne, czy
też nie z punktu widzenia technicz-

nego, ale musi również przeanalizo-
wać koszty i szukać złotego środka.

— Również 1 w kontaktach z zagrani-
cą notujemy sukcesy. Dla cukrowni w

CSItS wykonaliśmy zamówienie w 1,5
miesiąca zamiast w 8 miesięcy, jak to

było w harmonogramie. Ponadto odczu-
wamy napór firm zagranicznych (np. z

NKF) na kooperację z nami. Warto
chyba (interes gospodarki narodowej)
dobrze przemyśleć skutki tej koniunk-
tury. Przypuszczam, ie od 1 stycz-
nia 1973 roku, kiedy wejdzie w

życie nowy układ rozliczeń eksporto-
wych, sytuacja w eksporcie zapewne się
poprawi. Jednak obawiam się, że nie
do końca został dopracowany system
rozdziału eksportu kooperacyjnego 1

bezpośredniego...
— Rok 1972 przyniósł odczuwal-

ne dla zakładu zmiany. Przede

wszystkim odczuło się wyjście z

błędnego koła systemu inwestowa-
nia. Walczyło się dotychczas o środ-
ki, a dopiero potem zbierało oferty.
Tak więc pieniądze uciekały często
z końcem roku. Obecnie sami ścią-
gamy ofrety bez ograniczeń — z

krajów socjalistycznych, a za pomo-
cą kredytów w Banku Handlowym
z krajów kapitalistycznych. Równie
siliiie odczuliśmy (oczywisty plus)
nacisk na wymianę parku maszy-
nowego. Nasz park maszynowy jest
stary. Bez kłopotów sprowadziliśmy
za dziesiątki milionów wżerkarkę
do szybkościowego wiercenia otwo-
rów głębokich, co pozwoli nam na

produkcję wymienników ciepła o

najwyższych parametrach (dla elek-
trowni cieplnych i jądrowych).
Sprowadziliśmy również nowe gię-
tarki — uzyskamy poprawę wy-
dajności pracy na wydziale ruT-
kowni...

— Odczułem też w 1972 roku

wyraźne ożywienie inicjatyw w

swoim zakładzie. Oczywiście, złoży-
ło się na fakt ten ogólne ożywienie
w kraju.

I jeśli podajemy do publicznej
wiadomości owe utrudniające nor-

malne funkcjonowanie fabryki zja-
wiska i fakty, to iest naszym obo-
wiązkiem — odpowiada młody dy-
rektor „Fakopu" — bowiem ktoś
0 tym powinien mówić. Nawet jeśli
przejaskrawimy, to przecież jasne,
źe chodzi o konsekwentne uspraw-
nianie funkcjonowania gospodarki.

ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

5. Należy zapewnić produkcja w

seriach optymalnych w drodze specja-
llzacjl i koncentracji wewnątrz kraju
1 zgodnie z międzynarodowym podzia-
łem pracy. Jedynie przy optymalnych
seriach uzyskuje się najniższe jednost-
kowe koszty własne, najwyższą wydaj-
ność pracy żywej, najleps-e wskaźniki
wykorzystania majątku trwałego, a

tak^e wysoką jakość produkcji.
«. Konieczne jest pełne ukształtowa-

nie rynku odbiorcy, jako czynnika skła.
mającego producentów do dostosowy-
wania struktury produkcji do struktu-
ry popytu.

7. Trzeba zagwarantować przy pomo-
cy bodzcow materialnych i moralnych
ora z nakazów administracyjnych wyso-
ką jakość produkcji na rynek krajo-
wy. Lansowana do niedawna przez
niektórych praktyków koncepcja ..dwóch
rynfeów": lep*ze dobra na eksport.
Oorsze na rynek wewnętrzny — jest
oczywistym nonsensem. Jeżeli na co-

trzeby produkcji krajowej wytioarza
podzespoły, surowce i

inne detale o niskiej jakości, to trudno
x

w Vm"Sać. aby ci sami pro-
?"TMc

bywając z reguły, poza surow-

cami, tych samych narzędzi ł podzes-
wytwarzali wysokiej jakości pro-

£^1
1

na eksport. Brak wysokiej ja-
^dukcji na rynek wewrętrr-u

hnL,jlfniem Marciniaka, głównym
hamulcem rozwoju racjonalnego ekspSr-

„,o
ZJH2n.,

oczenia
, Powinny uzyskać pra-

wo podejmowania operatywnych de-

wzrosnąć do poziomu przecietneao kra-
jów wyżej rozwiniętych gospodarczo!

10. Musi ulec zmianie wykorzystanie
na ,klwl

łrhyCH, PracoS?.

iflez ni rJUl. ,

P0SP°darki narodowa
! rądykalna poprawę bazy ma-

wurh^ bfCńn ,

łns W=ii naufco-
nauki %lZenle obsługi plonu
nauKt, m.in. poprzez wzrost zatrudnie-
nia pracowników technicznych ze śred-
nim i zawodowym wykształceniem;

c) pełniejsze wykorzystanie - vracownl-
""-owych spoza instytutów re-

'ortowy c, din rozwiązywani, proble-
mów gospodarki narodowej?

f„1,!'
U

'y
2P"lr wTM» bodźców ma-

terialnych proporcjonalnych do Mli.
jaką Odgrjjwa nauka.
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SKLEP „Polskiego Lnu" przy ul. Marszałków

skiej 140 w Warszawie sprzedał w zeszłym
roku wyrobów za 15 min zł. Dwa miliony

złotych więcej niż planowano. Obroty znacznie
wyższe niż w roku 1971.

Przedwczesne więc chyba było requiem, śpie-
wane przemysłowi lniarskiemu przez część dzia-
łaczy gospodarczych jeszcze tak niedawno. Praw-
da, Stany Zjednoczone, Kanada już z lniarsłwem
skończyły. Im się to nie opląca. Ale np. Belgo-
wie z owej gałęzi wcale nie zrezygnowali, pro-
wadzą ją i odgrywają dość znaczną rolę w

lnianym eksporcie.
Istotnie, przez wiele lat i nasz przemysł legi-

tymował się chroniczną deficytowością. Dziś
jednak nie można o niej mówić. I dobrze się
stało, że już w minionym pięcioleciu zastrzyk
inwestycyjny dla tej branży wyraził się sumą
2,5 mld zł. Dobrze, że jest on jeszcze poważ-
niejszy (wyższy niestety, tylko o ,100 min zł)
w obecnym pięcioleciu.

Swój benefis przeżywają s' 'epy i poza War-
szawą: w Gdańsku, Poznaniu, a przede wszyst-
kim na Śląsku. I już w roku 1971 sprzedaż tka-
nin lniano-konopnych była o 5 proc. wyższa niż
roku poprzedniego, następny zaś rok przyniósł
jeszcze dynamiczniejszy, wyższy o 7,4 proc.
wzrost sprzedaży wymienionych artykułów.

Tu może Istotny szczegół, dotyczący roku 1972: dru-
kowanych tkanin, głównie stołowych sprzedano o 42,6
proc. więcej niż w roku poprzednim, a tkanin typu
frote, przeważnie ręczników — aż o 86 proc. więcej.
A Jeśliby przemysł kierował Już na rynek to wszyst-
ko, co prezentuje choćby na poznańskich targach
„Wiosna-Jesień", nie mówiąc o wyrobach widnieją-
cych w stoiskach na naszym transatlantyku „Stefan
Batory", bądź też na promach „Gryf" 1 „Skandyna-
wia"?

Nie ma jednak nie tylko tamtych cacuszek ł
nowości. Trzeba mieć szczęście, by upolować
popularny drukowany komplet stołowy (obrus
z serwetkami) w cenie od 150 do 250 zł. A co

z różnych rozmiarów obrusami typu lance,
a więc o hafcie żywo przypominającym haft ,

ludowy? Gdzie nie bielone plamoodporne ob-
rusy? Nie pytam już o zapowiadane swego
czasu ognioodporne zasłony i obrusy, ponieważ
nie bardzo wierzę, że prędko znajdą się one na

rynku. Inne wobec tego pytanie: z jakich przy-
czyn reklamowane przez „Polski Len" upominki
(serwetki drukowane bądź typu lance w cenie
od 48 do 280 zł) trafiły do sklepów dosłownie
w ostatniej chwili, tuż przed grudniowymi
świętami?

Klienci, szczególnie ci starsi, co nieco pamię-
tający, wzdychają nie tylko, do szerszej, bogat-
szej listy wyrobów. Pytają wręcz: dlaczego kie-
dyś żyrardowskie obrusy czy ręczniki frote by-
ły nie do zdarcia? Dlaczego; majo wciąż, łkania
cieńszych

1
, szlachetniejszych?

Mówiąc o słabościach, przemysłu, wypowiada-:
jąc swe opinie, ich autorzy spoglądają prżede

:

wszystkim ria Żyrardów, nie bez racji- twier-
dząc, że „tam by wiele mogli", istotnie. Toć to

pierwszy producent w całej branży! Firma daw-
no już nobilitowana!

NOBLESSE OBLIGE!

Przyznać należy, że przy rozdziale środków
na powiększenie produkcji, na modernizację za-

kładów Żyrardów potraktowany został wyjątko-
wo, w sposób — rzec można — uprzywilejowa-
ny. Dowodem wyasygnowanie w obecnym pię-
cioleciu na jego rozwojowe potrzeby aż 500 min
zł (bez mała 20 proc. wszystkich nakładów!).
Tymczasem w Zakładach im. Rewolucji 1905
Roku nie czuje się ani owej wyjątkowości, ańi
wspomnianej już koniunktury. Jakoś śpiąco.

Nikt o niczym nie myśli? No! Tak żle się nie dzieje!
Sęk w tym, że aktualnie główne zmartwienie dyrek-
cji sprowadza się do tego, co zrobić z zapasami o

wartości aż 200 min zł (dwukrotnie niemal wyższymi
od planowanych!). Mała przy tym pociecha, że składają
się na nie w lwiej części odrzuty" z eksportu, wyroby
« wzorach mało u nas popularnych, ponieważ piętrzą
się w magazynach i inne artykuły.

A jak wygląda modernizowanie zakładów?
Czy rozpocznie produkcję zapowiadany na rok
1973 ciąg do drukowania tkanin, o wydajności
ponad 2 imln metrów?

Od dwu już prawie lat wypuszcza Żyrardów
nowe tkaniny sukienkowe, koszulowe 1 ubra-
niowe z dodatkiem elany, a więc odporny na

gniecenie elanolen, od sierpnia roku 1971 czynny
jest oddział apretur niemnących, proces moder-
nizacji przeszła przędzalnia. Zamierzenia były
jednak znacznie szersze. Mówiło się np. o zmo-

dernizowaniu tkalni żakardowej. Zresztą, za 500

min zrobić można sporo 1 tempo prac powinno
być szybsze, żywsze...

Niewątpliwie, kierownictwo dysponujące star-

szą, niechętną raczej do technicznych nowinek
załogą, nie ma lekkiego chleba, Drugą przesz-
kodą, odbierającą najlepsze nawet chęci, jest
brak przedsiębiorstw budoWlano-montażowyoh,
które chciałyby zawitać do miasta nad Pisią
1 prowadzić roboty. Następna kwestia to nie-
wiadoma, dotycząca maszyn i urządzeń. Czy na-

dejdą na czas zagraniczne zgrzeblarki, urządze-
nia do drukowania? Czy nie zawiodą nasi, kra-
jowi wytwórcy przędzarek i czesarek?

To wszystko denerwuje, zniechęca. Ale czy
należycie były przemyślane same koncepcje mo-

dernizacji? Oto zrazu mówiło się, że tkalnia
żakardowa będzie tylko unowocześniona. Teraz
zaś słyszy się, że stanąć ma całkowicie nowy
obiekt A tam, gdzie decyzje się zmieniają, płaci
się, jak wiemy opóźnieniami. Stąd i trudno dać
wiążącą odpowiedź, czy większymi ilościami tak
drukowanych tkanin, jak i tkanin lance sypną
zakłady już pod koniec roku 1973, czy raczej
dopiero w ostatnim okresie pięciolecia.

Osobiście nie jestem optymistą i uważam, że
w tym roku na jakieś poważniejsze efekty nie
będzie można jeszcze liczyć. Gdy jednak mówię
o wyłaniających się kataraktach, niepokoi mnie
od razu to, że w związku z nimi kierownictwo
nie wierci przysłowiowej dziury w brzuchu tam,
gdzie ją wiercić należy, że nie alarmuje. A takie
alarmy mogłyby chyba w niejednym pomóc.

Nad tym, co się dzieje w innych zakładach nie
będę się rozwodził, gdyż ich rola w zaspokaja-
niu potrzeb rynku jest znacznie mniejsza niż
rola Żyrardowa.

SNY O DŁUGIM WŁÓKNIE

Wspomniałem, że nabywca wyrobów lniars-
kich szuka m.in. szlachetniejszych, cieńszych
tkanin. Z czegóż jednak te wytwarzać, jeśli
ciągle tak mało u nas wysokiej klasy surowca,
długiego włókna?

I jeśli o nie idzie, na roszarnie nie ma co li-

czyć. W nich przecież uzyskuje się ledwie 20
proc. włókna długiego i aż 80 proc. krótkiego,
nadającego się w zasadzie tylko na podlejsze
tkaniny (płachty, worki), jak też na sznury, szpa-
gaty. Szanse ńa powiększenie produkcji szlachet-
nego włókna nie wyglądają jednak tak bezna-
dziejnie jakby się wydawało.

Oto bowiem biegli dowodzą, że z hektarowej plan-
tacji (a mamy' pod lnem — przypomnę — aż 100 tys.
ha!) uzyskać można 600—700 kg owego upragnionego
włókna. I tó nawet przy wszystkich słabościach na-

szej uprawy; nie najlepszej agrotechnice, pozostawia-
jącej dużo dq .życzenia pielęgnacji roślin, flpóżpiają-
cych'

r

i'iVnierzadko' L, tylko w , 40 procentach zmecha-
nizoivanychi zbiorach. Ale możliwe, to jest. tylko w tym
wypadku, gdy^ słomę lnianą plantator będzie przera-
biał, wre własnym gospodarstwie, tu bowiem .propor-
cje układają się zupełnie odwrotnie niż w roszarniach:
80 proc. włókna tdIuglego 1 tylko 20 proc. krótkiego.

Ale co? Głosować, za - zamykaniem roszarni?
Nawoływać do prymitywnego lniarstwa z cza-

sów Rzepichy ? Dwie kwestie nie do pogodze-
nia ze sobą, jak ogień i woda'

Jednak wiejska produkcja włókna, choć oku-
pywana niewiarygodną wprost harówką, podwo-
iła się w ostatnich latach, doszła do 14 tys. ton.
Nó bo takie właśnie włókno — jak mawiają
rolnicy — „płaci", co dla, biedniejszych regio-
nów, takich jak np. Lubelszczyzna lub Biało-
stocczyzna jest istotne i podnosi opłacalność
owej włóknistej rośliny. Kilogram włókna przy-
nosi średnio ok. 60 zł, gdy tymczasem za 100
kg słomy lnianej otrzyma się w I, najwyższej
jakościowo klasie, 310 zł, a w IV klasie tylko
130 zł.

Oczywista, chcąc rozwijać taką produkcję, trze-
ba zapewnić wsi nieodzowny sprzęt m.in. elek-
tryczne trzepaki i odziarniarki. Trzeba organizo-
wać punkty półmechanicznego przerobu, w któ-
rych gromadzono by od razu paździerze, ważny
dziś surowiec do wyrabiania płyt paździerzowych,
dzięki któremu już dziś oszczędzamy corocznie
drewno z ok. 700 ha stuletniego lasu. To wyma-
ga, rozumie się, pewnych wydatków. Są one jed-
nak niewspółmiernie małe w zestawieniu z ty-
mi, które się ponosi na roszarnie, nie dające
przecież dobrego surowca.

A co roszarniom? Dać Im do przerabiania najgor-
sze klasy słomy, które zresztą w skupie 1 tak bar-
dzo zdecydowanie przeważają (I 1 II klasy mamy
przecież w. sumie tylko 28,5 proc.!). No, bo jakiż to w

końcu sens — ekonomiczny 1 społeczny — ustalać kla-
sy słomy, rygorystycznie przestrzegać Ich w skupie,

ikoro potem 1 tak 1 tak wszystko wędruje do Jedne-
go basenu?

Jeśli takie sugestie byłyby nie do przyjęcia,
proponuję coś innego: kupujmy od rolnika słomę
już odpowiednio wyroszoną tak jak to robią
już nasi sąsiedzi — Czechosłowacja i ZSRR.
Trochę więcej za taki surowiec się płaci — to

prawda — ale gdy się usiądzie z ołówkiem i po-
liczy...

MARGINES CZY NIE MARGINES?

Na światowych rynkach włókienniczych len
nie odgrywa — i pewnie nigdy nie odegra —

takiej roli jak wełna, czy bawełna. Po pierwsze
dlatego, że tkaniny lniane nosić można tylko w

pewnej porze roku. Po drugie, że wyprodukowa-
nie surowca, nadanie mu postaci włókna jest
niesłychanie kosztowne, pracochłonne. Niektó-
re kraje wycofują się z tej kultury, zwłaszcza
że istnieje tańszy, wyraźnie przewyższający len
swoimi walorami — sizal.

Równocześnie jednak obserwujemy w świecie,
głównie w rozwiniętych krajach Ameryki i Eu-

ropy zachodniej, coraz powszechniejszy odwrót
od włókien syntetycznych, co z kolei sprawia,
że świat wyciąga coraz skwapliwiej rękę po
włókna naturalne. Właśnie dlatego len ma ta-
kie powodzenie — powodzenie ogromne — na

wielu rynkach, przede wszystkim ha rynkach
krajów rozwiniętych. Jakaż, zatem szansa dla
krajów Iniarskich, wśród nich i dla Polski!

Nie można powiedzieć, żebyśmy owych możli-
wości nie dostrzegali. Najlepiej świadczy o tym
nasz lniany eksport, kierowany do stu przeszło
krajów globu (15 proc. całego światowego eks-
portu!). Świadczy też i fakt, że gdy eksport bry-
tyjski i belgijski wzrósł w latach 1960—1969
tylko o 1,5 proc., to nasz aż o 45,3 proc. Przy tym
— co też warto przypomnieć — dzięki furorze,
którą robią w świecie nasze niebanalne wzory,
mocno trzymamy się na tak atrakcyjnym rynku
jak rynek amerykański, gdzie nasz udział wyjąt-
kowo duży i aż 66 proc. całego naszego wywozu
wędruje właśnie na kontynent amerykański.

Zresztą, w Polsce też len toruje sobie drogę,
zdobywa pozycję, choć nie paradujemy jeszcze
tak chętnie w lnianych wdziankach czy koszu-
lach jak np, Anglicy, Amerykanie, Francuzi.
Ponieważ jednak pojawiają się tkaniny —

wspomniane już — z domieszką elany, są wi-
doki, że różnorodne potrzeby i wymagania na-

bywców można będzie łatwiej zaspokajać. Są już
np. liczni amatorzy odzieży elanolnianej, o czym
świadczy choćby powiększająca się sprzedaż
tkanin zawierających elanę. Każdy nabywca
szyje jednak sam. Czy nie kupiłby gotowego
•garniturka?

Na razie przemysł nie zaryzykował produkcji
odzieży, ponieważ nie ma pewności czy jego wy-
roby nie wrócą do magazynów. Boi się zaś naj-
więcej takich nabywców jak płeć piękna. Dla
niej przecież trzeba by zdobyć się na wyjątkową
różnorodność modeli, fasonów, kolorów. Dłużej
jednak wyczekiwać niepodobna! Przemysł, któ-
ry też w znacznym stopniu kształtuje gusty, na-

rzuca modę, będzie musiał się zdobyć wreszcie
na śmielszy, odważniejszy krok.

Tu może — mimochodem niejako — Jedna arcy-
ważna uwaga: Jeśli się myśli o tym, by wyroby,o któ-
rych mowa, chwyciły, nie mogą one być za drogie. W

przeciwnym razie grozi to, co stało się Jnż z elano-
lnianymi koszulami: trochę wygórowana cena sprawiła,
fee są „niechodliwe" .

Wrócę jeszcze na moment do tego, co już mó-
wiłem o niepełnej ciągle jeszcze liście wyrobów.
Jakkolwiek wiem, że niełatwo ją powiększyć
o tkaniny czy wyroby z najszlachetniejszych tka-
nin, to czyż znaczy to, że należy czekać lepszych
czasów? Czyż bowiem wszystkie możliwości już
przemysł wyczerpał?

Rozejrzyjmy się uważnie, pomyślmy. Qto —

wskazuję palcem n— aż 50 proc. całej Marskiej
produkcji wędruje do odbiorców pozaTynko-
wyęh, różnych zakładów i przedsiębiorstw prze-
mysłowych. " '

Ktoś może zrobić uwagę, że przecież owe, wor-

ki. plandeki, wojłoki wyrabia się z najgorszego
surowca. Zgoda. Wiadomo jednak, że współczes-
na technika i z dość nawet kiepskiego surowca

pozwala uzyskać np. wcale nie najgorsza zasło-
nę! A w ogóle — jeśli przy produkcji 130 min
metrów tkanin lnianych aż połowę stanowią
wyrffby nie dla rynku — to Jest to jakieś nie-
porozumienie.

A co w zamian dla odbiorców DGzarynkówych,
jeśli odmawiamy im lnianych tkanin technicz-
nych? Tym powinna się martwić Drzede wszyst-
kim chemia. Pewnie, że nie wszędzie można już
dziś len wyeliminować (medycyna), ale przecież
substytutów z powodzeniem len zastepu1ącvch,
coraz to więcej 1 wiecei w TÓżnych krajach. I my
wobec tego musimy sie na nie zdobvw?ć. Len
to za drogi surowiec, żeby wykorzystywać go na

byle co!

Postępy, o których wspomniałem. — choć nie-
wątpliwie widoczne — nie są jeszcze należycie
wspierane przez zaplecze badawcze sameeo prze-
mysłu. Niewątpliwie, tu też zarysowały" się obie-
culące zmiany na lepsze. Oto przy Centralnym
Laboratorium Przemyślu Lniarskiego w Żyrar-
dowie powstał Zakład Rozwoju Branżv. placów-
ka. na którą od dawna już czekano. Organizuje
się także drugi. bardzo ważnv zakład: Pracow-
nia Badań Marketingowych. Trudno na razie —

tak przynajmniej twierdzą organizatorzy — o

znalezienie do pracy w Żyrardowie ekonomistów
o spojrzeniu futurologów, ale chvba i te przesz-
kodę uda sie pokonać. W sumie jednak, do pełne-
go odczarowania lnu nie 1est jeszcze zatem tak
blisko, jak by się wydawało

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
W 1972 R.

SPRZEDA2 wyrobów własnej pro-

dukcji i usług w 1072 r. wyniosła ok.

1,4 biliona zł i była o 10,S proc. wyż-
sza niż przed rokiem (wobec 7 proc.

wzrostu założonego w planie). Pro-

dukcja globalna wzrosła o 10,8 proc.

Tempo wzrostu produkcji przemy-

słowej (10,8 proc.) jest wyższe od

osiągniętego w okresie ostatnich 5

lat, podobnie Jak 1 tempo wzrostu

zatrudnienia w przemyśle (4,5 proc.)
oraz osobowego funduszu plac (10,3
proc.).

Dane te wskazują, że wzrost pro-

dukcji w większym niż w poprzed-
nich latach stopniu bazował na

wzroście zatrudnienia (58 proc.

przyrostu produkcji globalnej Osią-
gnięto w 1972 r. w wyniku wzrostu

zatrudnienia wobec 61 proc. w 1971

r., 80 proc.w1970r.162proc.w
1968 i 1969 r.). Zbyt niski był więc
udział wzrostu wydajności pracy w

przyroście producji. (Sb)

ZADANIA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

POMYŚLNE przekroczenia w prze-
myśle chemicznym w 1972 r. podsta-
wowych założeń planu, stworzyły do-
bry start do zwiększonych zadań
bież. roku. Plan na ten rok w sto-
sunku do 1972 r. zakłada wzrost

produkcji o 12,7 proc. Jeszcze w

znacznie szybszym tempie zwiększać
się będą dostawy ha rynek krajowy.
Ich wartość wyniesie 49 mld zł, czyli
w porównaniu z 1972 r. będzie wyż-
sza o 18,6 proc. Dzięki temu prze-
mysł chemiczny stanie się (po prze-
myśle spożywczym i lekkim), trze-
cim pod względem wartości dostaw-
cą wyrobów rynkowych. Szczególnie
zwiększone zostaną dostawy paliw,
na które wciąż wzrasta zapotrzebo-
wanie, nawozów dla rolnictwa, włó-
kien syntetycznych i tworzyw sztucz-

nych, a także opon i Innych wyro-
bów gumowych oraz leków i .kosme-
tyków. W 1973 r. ma ukazać się po-
nad 220 nowości, (msk)

PROGRAM BUDOWNICTWA
W STOLICY

W TYM ROKU plan zakłada prze-
kazanie w Warszawie 18,5 tys. miesz-
kań w budownictwie wielorodzinnym
oraz 1000 domków jednorodzinnych.
Niemniej bogato przedstawia się pro-
gram urządzeń towarzyszących, jak
szkoły, przedszkola, placówki handlo-
we i usługowe. Prawie wszystkie te
zadania wykonywać będą kombina-
ty podlegle Zjednoczeniu Budowni-
ctwa „Warszawa". Dla tych załóg
rok 1973 zapowiada się jako trudny.
Muszą one wykonać o 26 proc. bu-

dynków mieszkalnych i o 18 proc.
obiektów towafraysząćych więcej niż
w roku tąbległym. Obiektów, które
muszą być wybudowane' od podstaw
I wykończone w ciągu ro^ci^jest pra-
wie ł'razy więcej niż 'bywało w la-
tach poprzednich, (msk)

Od roku 1967 przybyło 1291 ka»
(wzrost o 6 proc.), zaś liczba len
członków wzrosła o 27 proc. Fundusz
oszczędnościowo-pożyczkowy, pocho-
dzący w całości z wkładów człon-
kowskich, wzrósł W latach 1967—71 o

blisko 7198 min zł 1 wynosi ok.
75 300 min zł.

Coraz rzadziej pożycza się pienią-
dze w kasie na „łatanie" bieżącego
budżetu domowego lub drobniejsze
zakupy, a coraz częściej na zakup
przedmiotów takich, jak meble, te-

lewizory, sprzęt turystyczny, lodów-
ki lub pokrycie kosztów zagranicznej
wycieczki. W okresie 1967—71 kasy
średnia kwota pożyczki wzrosła »

3043 zł do 4036 zł. Wkłady
członkowskie od roku l!J67 wzrosły
o 89 proc., podczas gdy kwota wy-
płaconych pożyczek wzrosła o 63,5
proc. Rezerwy gotówkowe kasy lo-
kują w PKO, otrzymując procenty,
te zaś można przeznaczać na różne
bezzwrotne zapomogi, których wyso-
kość łączna sięga również wielu mi-
lionów złotych w skali rocznej.

(msk)

PERSPEKTYWY ROZWOJU
RZEMIOSŁA

W POLSCE działa aktualnie 162

tys. warsztatów rzemieślniczych.
Najliczniejszą grupą są rzemiosła bu-
dowlane — 45 tysięcy zakładów,
głównie usługowych; z kolei war-

sztaty metalowe — 34 tysiące. Do
końca 1975 przewiduje się wzrost ilo-
ści zakładów do około 200 tysięcy.
W okresie trzech pierwszych kwar-
tałów br. przybyło już przeszło 3

tysiące nowych zakładów.

Mimo to udział osób zatrudnionych
w usługach w stosunku do ogółu
pracujących jest stosunkowo niski;
wynosi 28,3 proc. Niskie są także
wydatki ludności na usługi — 430
zł w 1971 roku na głowę. W tym
na naprawę sprzętu gospodarstwa
domowego wydatkowano 5 zł, na

usługi obuwnicze — 36 zł, na me-

blarskie — 41 zł.

Z danych wynika ogromne pole
dla rozwoju działalności usługowej,
do wzrostu zatrudnienia 1 zamożno-
ści. (msk)

ZIEMNIAKI ZAGRZEWAJĄ
SIĘ W KOPCACH

BEZSNIE2NĄ zima I duże waha-

nia temperatury nie są korzystne
dla rolnictwa. Wprawdzie dotychcza-
sowe mrozy nie wyrządziły na po-
lach większych szkód i stan ozimin

ocenia się jako średni, jednak na-

stępuje wysuszenie gleby, które mo-

że się ujemnie odbić na wiosennym
wzroście roślin.

Ocieplenie stanowi także zagroże-
nie dją ziemniaków przechowywa-
nych w kopcach. W woj. bydgoskim
po przeprowadzonej kontroli zakop-
cowanych ziemniaków około 20 proc.

kopców przebrano i przykryto po-
nownie. Również w kopcach woje-
wództw: koszalińskiego, zielonogór-
skiego I gdańskiego zanotowano psu-

cie się- ziemniaków.

Istnieją obawy, że również w po-

zostałych województwach może dojś2
do straty, gdyż ziemniaki z zeszło-

rocznych plonów na skutek nadmier-

nych opadów pod koniec Ich wege-

tacji aą mniej odporne na przecho-
wywanie. (msk)

SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW DO
PRODUKCJI ROLNEJ

PO 4-KROTNYM wzroście sprzeda-
ży nawozów sztucznych w listopa-
dzie 1972 r., również w grudniu 1972
r. sprzedaż nawozów była znacznie
wyższa niż przed rokiem. Łącznie
więc od lipca do końca grudnia 1972
r. sprzedaż nawozów sztucznych by-
ła o 20 proc. wyższa niż w analogi-
cznym okresie ub. r. Na początku
br. rolnicy dysponują więc -większy-
mi niż przed rokiem zasobami na-

wozów pod wiosenną akcję siewną.
Sprzedaż ciągników 1 maszyn rol-

niczych w 1972 r. była o 21 proc.
wyższa niż przed rokiem. Rolnicy
indywidualni nabyli m. in. ok. 25

tys. ciągników, w tym ok. 12 tys.
nowych, 3 tys. po kapitalnym re-

moncie I ok. 10 tys. nie remonto-

wanych (ze sprzedaży komisowej).
(Sb)

TENDENCJE ROZWOJU
HODOWLI

REPREZENTACYJNY spis grudnio-
wy pogłowia zwierząt gospodarskich
wykazał, że nadal utrzymuje się ten-

dencja wzrostowa. Ogólna liczba po-
głowia bydła przekroczyła 11,2 min

sztuk i była o 6,7 proc. wyższa niż

przed rokiem. Pogłowie trzody
chlewnej przekroczyło 19 min szt.
I było o 12,3 proc. wyższe' niż przed
rokiem. Zmniejszyło się nieco pogło-
wie owiec (o 1 proc.) 1 koni (o 2,7
proc.).

Wysoki wzrost pogłowia macior (o
13 proc.) oraz wysoka liczba macior

pokrywanych .na punktach kopula-
cyjnych wskazuje, że utrzymuje się
tendencja rozwoju trzody chlewnej.

(Sb)

PASZE PRZEMYSŁOWE
ROZWOJOWI hodowli towarzyszy

szybki wzrost sprzedaży pasz prze-

mysłowych. W ubiegłym roku go-

spodarstwa państwowe i rolnicy In-

dywidualni zakupili ponad 4,3 milio-

na ton pasz, tj. o jedną trzecią wię-
cej niż rok wcześniej.

O wzroście sprzedaży mieszanek

przemysłowych 1 śrut zbożowych w

głównej mierze zadecydowało zwięk-
szenie zakupów przez gospodarstwa
uspołecznione. Rolnicy indywidualni
w większym stopniu opierali pro-

dukcję zwierzęcą na własnych pa-

szach gospodarskich.

Największym popytem cieszą się
mieszanki dla trzody chlewnej. SidC

handlowa CRS dysponuje, wystar-,
czającym'na ponad miesiąc sprzeda-
ży, zapasem paszy. Pewne napięcia *

wystąpić mogą w pokryciu zamó-

wień na pasze drobiowe.

Szybko zyskuje popularność śro-

dek paszowy dla świń — koncentrat

białkowy „Prowit" . Rolnicy w ub.

roku zakupUi 80 tys. ton koncentra-

tu, tj. 3 razy więcej niż przed ro-

kiem Nie przyjął się natomiast je-
szcze preparat witaminowy (poifa-
mix) dla drobiu, (msk)

SPRZEDAŻ MASZYN
ROLNICZYCH

GRUDZIEŃ nie był martwym okre-

sem w handlu maszynami rolniczy-
mi, jak w latach poprzednich. Nadal

utrzymywała się duża dynamika
sprzedaży. Na uwagę zasługuje po-

ważny wzrost popytu na maszyny

w listopadzie. Był on o 51 proc.

wyższy niż przed rokiem. Świadczy
to o nie słabnącym zainteresowaniu

rolników unowocześnianiem warszta-

tów produkcyjnych, ale także 1 ro-

snących potrzebach.

Największy wzrost wykazuje sprze-

daż siewników nawozowych — ciąg-
nikowych 1 konnych, kosiarek ciąg-
nikowych zawieszanych.

Składnice maszyn rolniczych CRS

k,Samopomoc Chłopska" w ciągu II

miesięcy 1972 r. sprzedały rolnikom

1 kółkom rolniczym ciągników, ma-

szyn ciągnikowych 1 konnych, części
zamiennych oraz artykułów pomocni-
czych za 12,260 min złotych. Warto-

ściowo — o ponad 20 proc. więcej
niż w tym samym czasie roku 1971.

(msk)

NAKŁADY INWESTYCYJNE
A FRONT ROBÓT

OSTATNIE dane wskazują, że 1972
r. przyniósł njwyższy w okresie mi-

nionych 20 lat wzrost nakładów In-

westycyjnych (o 21,5 proc.), znacz-

nie przekraczający założenia planu
rocznego (p ok. 10 proc.). Pomimo
to nie został w pełni wykonany plan
oddawania obiektów do eksploatacji.
Obok dość dobrego wykonania pla-
nu oddawania do eksploatacji obiek-
tów o podstawowym charakterze wy-
stąpiły liczne opóźnienia w oddawa-
niu do eksploatacji obiektów służby
zdrowia, szkolnictwa ' handlu.

Ponadplanowy wzrost nakładów
znalazł więc wyraz przede wszystkim
w rozszerzeniu frontu robót. Nie u-

dalo się natomiast odpowiednio zin-

tensyfikować robót, zwłaszcza w za-

kresie obiektów socjalnych i kultu-
ralnych. W 1972 r. nie oddano do
eksploatacji ponad 500 łóżek szpital-
nych (w 4 obiektach), 11 ośrodków
zdrowia, 4 przychodni obwodowych,
18 obiektów dla szkół podstawowych,
7 obiektów dla szkół zawodowych,
ok. 800 miejsc w internatach (5
obiektów), 5 przedszkoli na ponad
500 miejsc oraz 16 pawilonów han-
dlowych.

W przedstawionej sytuacji godne
rozważenia wydaje się powołanie
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw
budownictwa socjalnego i kultural-
nego. Przynajmniej po jednym na

2—3 powiaty. (Sb)

22649 KAS ZAPOMOGOWO-
- POŻYCZKOWYCH

W KOŃCU 1971 R. Istniało 22.649
kas zapomogowo-pożyczkowych w

zakładach pracy, zaś liczba członków
łych kas przekroczyła 1207 tys. osób.

Fot. Z, Jankowski
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JESTEM
pracownikiem Warszaw-

skich Zakładów Telewizyjnych.
Pracuję w dziale wielko—seryj-

nym, w którym produkuje się od-
biorniki telewizyjne, na stanowis-
ku radiomechanika. Dlatego też

odpowiadając na pytania w kon-
kursie „ SZUKAMY OSZCZĘD.
NOŚCI MATERIAŁOWYCH" ogra-
niczę się w zasadzie do takich

spraw- które ściśle będą się wią-
zały z moją pracą, czyli z moim
działem, w którym pracuję.

Jakie oszczędności materiałowe
można wygospodarować w moim
zakładzie pracy? Są to przede
wszystkim podzespoły do odbior-
ników telewizyjnych. Jak obliczy-
łem, do jednego odbiornika wy-
produkowanego przez nasz dział
zużywa się przynajmniej dwa ra-

zy więcej podzespołów niż jest to

potrzebne. Są to transformatory,
oporniki, kondensatory. Marnuje
się też dwa razy więcej cyny lu-

towniczej niż potrzeba.
Czy rezerwy materiałowe zawar-

te są przede wszystkim w techno-

logii produkcji, strukturze asorty-
mentowej, konstrukcji wyrobów,
czy może decyduje brak nowocze-

snych materiałów? Przede wszy-
stkim brak nowoczesnych opraco-
wań odbiorników TV. Na całym
świecie stosuje się odbiornik tele-
wizyjny na układach tranzystoro-
wych, w naszym zakładzie układ
na tranzystorach jest jeden 1 to

tylko — układ wzmacniacza w

torze fonii (na dwóch tranzysto-
rach). Stosuje się odbiorniki bu-
dowane na jednej płytce. U nas

na dwóch plus zasilacz W.N. i za-

silacz niskiego napięcia. Poza tym
wydaje mi się, że w obecnej chwili

przy produkcji odbiorników lam-
powych, kontrola techniczna, któ-
ra ma obowiązek sprawdzać jakość
podzespołów i lamp, jakie skupu-
jemy od kooperantów — jest nie-
dostatecznie rozbudowana i nie ma

możliwości sprawdzenia w 100. proc.
podzespołów i lamp. Z tego Wzglę-
du powstają milionowe straty na

skutek wadliwych podzespołów.
I jeszcze jedna sprawa. Zwra-

cąnię większej uwagi przez kie-
rownictwo działu na marnotraw-
stwo podzespołów, lamp, elemen-
tów i cyny przez pracowników
działu. Zbudowanie odpowiednich
skrzynek, do których pracownicy
mogliby wrzucać poniewierające się

po podłodze lampy, oporniki, kon-
densatory 1 cynę.

Jakie możliwości zaoszczędzenia
materiałów występują w innych
dziedzinach gospodarki materiało-
wej? Takie możliwości istnieją u

nas w dziale mechanicznym. Moż-
na tam zaoszczędzić na odpadach,
które w znacznej części przezna-
czane są na złom, a można by było
robić z nich drobne detale, takie
jak wsporniki do chassis, nakrętki,
śruby itp.

Co utrudnia racjonalną gospo-
darkę materiałową? Przede wszy-
stkim duża ilość kooperantów. Gdy-
by zakład sam produkował skrzyn-
ki do OTV, głowice UKF płytki
synchronizacji, lampy, można by
wprowadzić odpowiednią kontrolę
powyższych materiałów, wyelimino-
wać tak wysoką ilość braków w/w
części, wyeliminować tyle godzin
postojów z winy kooperantów.

Następnie trzeba by podnieść
rangę pracy radiomechanika i mon-

tera telewizyjnego. Na skutek nie-
odpowiednich warunków pracy i

plac na taśmach produkcyjnych
(dużo przestojów, niskie grupy za-

szeregowania) pracownicy niechęt-
nie przychodzą do pracy do nasze-

go działu. W rezultacie brakuje
fachowców. Po przepracowaniu kil-
ku miesięcy ludzie „uciekają" z za-

kładu, stąd wiele przykładów nie-
odpowiedniego obchodzenia się z

przyrządami i z odbiornikami. Fa-

chowcy (technicy, elektronicy) wy-
kształceni przez Zakład, ściślej mó-
wiąc przez technikum dla pracu-
jących, po uzyskaniu dyplomu
opuszczają go.

Co jeszcze należałoby zrobić
moim zdaniem w WZT? Wiem, że
zakład buduje dział, gdzie będą
produkowane nowoczesne głowice
UKF. Przeniesiono również pro-
dukcję płytki p.cz. z Gdańska do
naszego zakładu. Zbudowano nowo-

czesny odbiornik na nowych tran-

zystorach, który wejdzie do pro-
dukcji w przyszłym roku. Ale moż-
na by zbudować jeszcze dział pro-
dukujący płytki synchronizacji,
cewki odchylające. Można by po-
lepszyć współpracę z Warszawską
Fabryką Mebli produkującą dla
nas skrzynki. Obecnie opóźnienia
dostaw skrzynek są przyczyną po-
stojów, a tym sainym strat i mniej-
szych zarobków.

INWESTYCYJNE DEZYDERATY
KOMISJI SEJMOWYCH
WZROST konsumpcji musi być trak-

towany nie tylko Jako realizacja
celu społecznego, ale równie* jako

Istotny element napędowy rozwoju całej
gospodarki. Stąd wysoka ranga Inwes-
tycji w przemysłach pracujących na po-
trzeby rynku, podkreślona z wielką mo-

cą- w czasie ostatniej Krajowej Narady
Aktywu.

W końcu ubiegłego roku Sejmowa Ko-

misja Przemysłu Lekkiego analizowała
realizację planu Inwestycyjnego w prze-
myśle lekkim. W wyniku dyskusji Ko-
misja uchwaliła dezyderaty, które doty-
czą wprawdzie przemysłu lekkiego, nie-
mniej sądzimy, io odnosić się mogą
takie do Innych przemysłów rynkowych.

W uchwalonych dezyderatach Komisja
stwierdza, że stan realizacji planu In-

westycyjnego w przemyśle lekkim Jest
na ogół zadowalający, a efektywność,
zwłaszcza w branżach dziewiarskiej 1

odzieżowej, wysoka. Równocześnie w

oparciu o wizytację przeprowadzoną
przez zespoły poselskie w terenie — Ko-
misja stwierdziła, że tej pomyślnej rea-

lizacji planu inwestycyjnego towarzyszy
szereg zjawisk negatywnych.

Z uwagi na założone w planie na

1073 r. dalsze poważne zwiększenie na-

kładów inwestycyjnych na rozwój prze-
mysłu lekkiego oraz ze względu na

szczególni! rolę tych inwestycji jako bez-
pośrednio służących poprawie zaopatrze-
nia rynku, Komisja postuluje dalsze
usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Jak stwierdziły zespoły poselskie,
opóźnienia w realizacji Inwestycji są
najczęściej powodowane nieterminowym
lub niepełnym opracowaniem dokumen-
tacji projektowo-technicznej przez biura

projektowe, a zwłaszcza przez Biuro
Studiów i Projektów Przemysłu Włókien-
niczego. Niedopracowanie dokumentacji
projektowych, braS niezbędnych uzgod-
nień z krajowymi producentami maszyn
oraz instalacji sanitarnych, powoduje
nierzadko konieczność dokonywań zmian
przygotowanej dokumentacji, przedłuża
czas oraz zwiększa koszty Jej realizacji.
Konieczne jest więc wzmocnienie służb
Inwestycyjnych w resorcie przemysłu
lekkiego, a zwłaszcza potencjału resorto-

wych biur projektowych 1 zapewnienia
im kadr o wysokich kwalifikacjach.
Rozważyć należy — zdaniem Komisji —

możliwość zmiany zasad premiowania
praeownlków biur projektowych 1 uza-

leżnienie wysokości premii - od Jakości
1 efektywności wykonywanej pracy, a

nie od ogólnej wartości kosztorysowe]
projektowanego obiektu.

Do prac nad programowaniem 1 przy-;
gotowaniem Inwestycji w szerszym niż

dotychczas zakresie włączyć należy re-

sortowe zaplecze naukowo-badawcze.

Usprawnieniu procesu wykonawstwu
Inwestycji służyć powinna — zdaniem
Komisji — rozbudowa potencjału pro-
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dukcyjno • technicznego resortowych
przedsiębiorstw budowlanych oraz za-

gęszczenie Ich sieci w terenie.

Zacieśnić trzeba współpracę resortu

przemysłu lekkiego z Innymi uczestni-
kami procesu inwestycyjnego. Powinno
to dać w efekcie lepsze zaopatrzenie w

materiały budowlane, lekkie konstrukcje
stalowe 1 elementy prefabrykowane, sil-
niejsze zaangażowanie w realizację In-

westycji przemysłu lekkiego przedsię-
biorstw podległych resortowi budownic-
twa 1 przemysłu materiałów budowla-
nych, usprawnienie nadzoru 1 koordyna-
cji prowadzonych robót, lepszą synchro-
nizację dostaw maszyn 1 urządzeń za-

równo krajowych, Jak 1 Importowanych
• wykonawstwem robót budowlano-mon
talowych.

Dążyć należy — zdaniem Komisji —

do zwiększenia zainteresowania władz
terenowych przygotowaniem 1 przebie-
giem realizowanych na Ich terenie In-

westycji przemysłu lekkiego. Władze te

powinny w większym niż dotychczas
stopniu troszczyć się o zapewnienie no-

wo wznoszonym ZTkłndom rtnp?vv/ii
pła 1 wody, o oczyszczanie Ich ście-
ków, o drogi dojazdowe 1 dowozy pra-
cowników.

Niezbędne Jest — "zdaniem Komisji —

udoskonalenie kompleksowego odbioru
oddawanych do eksploatacji obiektów,
zapewnienie aby były one wyposażone
w podstawowe Instalacje służące uzdat-
nianiu wody, oczyszczaniu ścieków, kli-

matyzacji i wentylacji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na

zapewnienie mocy przerobowych dla bu-
dowy planowanych obiektów socjalnych
1 rekreacyjnych. Jest to tym bardziej
ważne, że w tej dziedzinie narosły zna-

czne zaległości, że warunki pracy w

przemyśle lekkim są szczególnie uciąż-
liwe, że przemysł ten zatrudnia wysoki
odsetek kobiet.

Komisja zwraca uwagę na konieczność
ulepszenia metod werbunku 1 szkolenia
załóg dla nowych zakładów oraz zapew-
nienie — z odpowiednim wyprzedzeniem
— wykwalifikowanej kadry inżynieryj-
no-technicznej. Ma to szczególne zocze-

nie dla zakładów zlokalizowanych poza
większymi aglomeracjami, na terenach
nie mpjicych tradycji przemysłowych.

Pomimo niewątpliwych osiągnięć efek-
tywność działania resortowych i branżo-
wych placówek zaplecza naukowo-tech-
nicznego w przemyśle lekkim jest nadal
niedostateczna, a tempo wdrażania do
praktyki wyników prac badawczych zbyt
powolne. Zdaniem Komisji — niezbędne
jest podjęcie skutecznych kroków na

rzecz usprawnienia działalności tych
placówek oraz podniesienie kwalifikacji
zatrudnionych w nich pracowników. Ko-
misja postuluje rozważenie możliwości
przyjęcia zasady, w myśl której absol-
wenci wyższych uczelni przed podjęciem
pracy w resortowej lub branżowej pla-
cówce naukowo-badawczej, powinni od-

być odpowiedni staż pracy w zakładzie
przemysłowym. Stosowanie tej zasady
stworzy lepsze warunki naturalnej In-

tegracji zaplecza naukowo-badawczego •

przemysłem, (zw)

Podstawowym tworzywem polskiego budow-
nictwa jest beton. Roxwoj zatem produkcji
budowlanej uzależniony jest w pierwszej
kolejności od dostaw trzech podstawowych
surowców i materiałów: kruszywa, cementu
i stali. Wskutek błędnej polityki inwestycyj-
nej w przemysłach produkujqcych na po-
trzeby budownictwa, szczególnie w latach
1966—1970, borykamy się w bieiqcej pię-
ciolatce z deficytem wielu materiałów. Przy-
kładem jest cement.

W
1971 r. trzeba było sprowadzić x za-

granicy 650 tys. ton cementu. W

bieżącym roku import wzrośnie do
1200 tys. ton (w tym ok. 900 tys.

z krajów kapitalistycznych). Na rok
przyszły rysuje się — zdaniem zao-

patrzeniowców — deficyt ok. 2 min ton cemen-

tu. A przecież jeszcze 6—7 lat temu byliśmy
eksporterem tego materiału. Jednak drastyczne
ograniczenie inwestycji w przemyśle cemento-

wym w połowie lat sześćdziesiątych zahamo-
wało rozwój produkcji. Wytworzyła się dyspro-
porcja pomiędzy skalą wzrostu zadań Inwesty-
cyjnych, w tym produkcji budowlano-montażo-
wej, a dostawami na place budowy cementu.

Dyskutowano swego czasu (zresztą problem
wciąż jest aktualny), w jakim kierunku ma

zmierzać postęp techniczny w budownictwie.
Wielu fachowców opowiadało się (i nadal opo-
wiada się) za relatywnym ograniczaniem tech-
nologii betonowych, a stosowaniem na większą
skalę lekkich konstrukcji metalowych z lekką,
również opartą na tworzywach sztucznych, obu-
dową. Zwracano uwagę, że w zakresie pro-
dukcji cementu na mieszkańca Polska osiągnęła
wskaźnik USA, a więc wyrównała do kraju
technicznie przodującego. W niektórych kołach
planistycznych obawiano się... nadprodukcji ce-

mentu.

Ówczesno centralne władze gospodarcze podjęły jed-
nak decyzję najgorszą z najgorszych: ograniczyły

soko, rozbudowa mocy produkcyjnych cemen-

towni nie grozi ujemnymi skutkami. Dysponu-
jąc nadwyżkami cementu, będziemy mogli po-
wrócić do roli eksportera. Nic nie wskazuje
na to, aby w najbliższych 10—15 latach budow-
nictwo europejskie radykalnie przeszło na inne,
niż betonowe technologie. Coraz większe inwes-
tycje mieszkaniowe, komunalne, drogowe, wod-
no-inżynieryjne wymagać będą w dalszym cią-
gu coraz większych ilości cementu. Zwiększa
się także chłonność rynków państw Trzeciego
Świata. Będzie zatem gdzie sprzedawać, byle
była co.

JAKI ASORTYMENT?

Oczywiście, sprawa podstawowa to zaspoko-
jenie własnych potrzeb. Opowiadając się za

rozwojem przemysłu cementowego, pragnę jesz-
cze raz zgłosić zasadniczą uwagę: potrzebny
Jest nam nie tylko Ilościowy, lecz przede wszyst-
kim jakościowy rozwój produkcji cementu.

Polemizowałem już nieraz
2

) ze stanowiskiem
Zjednoczenia PC w sprawach asortymentu
1 marek cementu. Uważałem i nadal podtrzy-
muje pogląd, że struktura asortymentowa jest
niewłaściwa. Produkujemy zbyt dużo cementów

hutniczych, 1 to niskich marek.

W 1910 r. cementy hutnicze stanowiły ai 10 proe.
całej produkcji, a cementy marki 250 — 45,7 proc.
Podczas gdy marek wysokich (450 oraz gzybkospraw-
nychi tylko 4,3 proc. Średnia marka wynosiła zale-
dwie 308. Zjednoczenie kontrargumentowałoS), te

„produkcja znacznych Ilości cementu marki 850 Jest
dla budownictwa nadal niezbędna" oraz że „...pro-
dukcja krajowa cementu., reprezentuje wysoltl po-
ziom światowy".

Sądzę, że nie ma potrzeby powracać do tej
polemiki, tym bardziej, że najlepszym argu-
mentem są inwestycje w bieżącej pięciolatce.
Otóż prawie wszystkie nowo budowane zakłady
prndukffwafi będą cementy portlandzkie marki
350 1 450. Tylko cementownia Rudniki wytwa-
rzać bedzie cement hutniczy (1200 tys. ton).

Dzięki przyrostowi produkcji cementów wyż-
szych marpk ulegnie poDrawie średnia marka
do ok. 330. Jest to jednak, moim zdaniem,
poprawa niedostateczna. W dalszym ciągu zbyt
miTo nrodukować b^ziemv cementu marki 450

Moim zdaniem, nie byłoby źle, gdyby MA-
KRUM znalazło się bezpośrednio w gestii
przemysłu cementowego.

JAKIE ZJEDNOCZENIA?

Na obecnym etapie rozwoju gospodarki. naro-

dowej trzeba bowiem myśleć nie tylko o uno-

wocześnianiu technologii produkcji przemysło-
wej, ale także o jej strukturze organlzacyjno-
-ekonomlcznej.

Nie ulega wątpliwości, że zjednoczenia, w

dotychczasowej swej formie, nie mogą spełniać
swych zadań. Potrzebne są nam inne organi-
zacje gospodarcze, których uprawnienia, samo-

dzielność oraz środki działania gwarantowałyby
prawidłowy rozwój. Potrzebne są organizacje
obejmujące swą gestią wszystkie sfery produk-
cyjnej 1 gospodarczej działalności.

Takim socjalistycznym koncernem może być
przemysł cementowy, który nie tylko powinien
grupować zakłady produkcyjne, lecz także apa-
rat zbytu (łącznie 7 handlem zagranicznym),
biura projektowo-technologiczne, a także fa-
bryki wytwarzające urządzenia technologiczne
(np. MAKRUM).

Działalność branży powinna być oparta na

zasadzie samofinansowania swego rozwoju. Nie
wchodzę w szczegóły, lecz jedynie sygnalizuję
ten problem. Podkreślam konieczność wprowa-
dzenia nowoczesnej organizacji 1 modelu zarzą-
dzania.

Dlaczego, dla przykładu, zjednoczenie nie miałoby
decydować o Imporcie—eksporcie cementu? Dlaczego
nie mogłoby zawierać bezpośrednio umów koopera-
cyjnych 1 Innych z firmami zagranicznymi? Dlaczego
nie miałoby się przekształcić z urzędu w samodzielną
jednostką gospodarczą?

Są to, w moim przekonaniu, pytania reto-

ryczne. O tym zaś, Jak pozytywne skutki przy-
nosi przechodzenie od administracyjnych do
ekonomicznych metod zarządzania, świadczą
wyniki przemysłu cementowego, uzy-kane dzię-
ki wprowadzeniu nowego systemu zarządzania
i zachęt materialnych (Uchwała Rady Minis-
trów nr 125). Dzięki temu systemowi wyzwolo-
ne zostały wewnętrzne rezerwy, które pozwolą

rozwój przemysłu cementowego nie przyspieszając
rozwoju produkcji Innych materiałów na potrzeby
budownictwa (udział konstrukcji metalowych wyniósł
w 1970 r. zaledwie 1,5 proc. produkcji wyrobów wal-
cowanych; w stosowaniu tworzyw sztucznych w bu-
downictwie znajdujemy się na końcowych pozycjach
tabeli europejskiej).

W rezultacie w 1970 r. Japonia produkowała 552 kg
cementu na mieszkańca, Francja — 571, NRF — SIS,
Włochy — 617, Norwegia — 661, Belgia — 625 kg,
podczas gdy Polska tylko 371 kg.

A przecież wszystkie wymienione państwa
należą do krajów wysoko rozwiniętych oraz

nie ulega wątpliwości, że ich stan zagospodaro-
wania przestrzennego jest znacznie większy niż
w Polsce. Toteż, kiedy — w wyniku pogrudnio-
wych przemian polityczno-gospodarczych —

stanęliśmy przed koniecznością wyraźnego zin-
tensyfikowania budownictwa, na przeszkodzie
stanęła bariera materiałowa. Nie mogąc jej
obecnie przełamać, trzeba było sięgnąć do za-

granicznych źródeł dostaw cementu.

ILE POTRZEBA?

Niebezpieczeństwo deficytu dostrzeżono Już
kilka lat temu. Zjednoczenie Przemysłu Cemen-

towego oraz Ministerstwo Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych czyniły od
' dawna starania, aby lata 1971—1975 były pię-

ciolatką przemysłu budowlanego. Szczególnie
wysoko zakładano wzrost produkcji cementu.
O tych „przymiarkach" informowałem już na

łamach „Życia Gospodarczego"
1
).

Znane są przyczyny opóźnień w ostatecznym
opracowaniu i zatwierdzeniu planu na lata
1971—1975. Okazało się następnie, że tempo in-
tensyfikacji gospodarki narodowej jest tak
szybkie i wyprzedza planowe • ustalenia, że

istnieje realna szansa dokonania korekty, oczy-
wiście in plus, wielkości planu inwestycyjnego,
a tym samym i produkcji budowlanej. Pociąga
to za sobą także konieczność rewizji planów
inwestycyjnych i produkcyjnych przemysłu ce-

mentowego.
Oto, w jakim tempie zmieniają się planowane

wskaźniki:

W czerwcu br. Zjednoczenie PC przesłało swój plan
pięcioletni, opracowany w oparciu o wytyczne resor-

tu oraz „Program rozwoju przemysłu mineralnego
na lata 1971—1975". Plan zakładał wzrost produkcji
cementu z 11 738 tys. ton (w 1970 r.) do 17 470 tys. ton

(w 1975 r.), a wlęo o 48,8 proc.
W końcu października ZPC przedstawiło nową wer-

sję planu: w 1975 r. produkcja cementu wyniesie
18 700 tys. ton, a ponadto w wyniku przyspieszenia
realizacji inwestycji oraz szybszego dojścia do pełnej
zdolności projektowej, przemysł powinien uzyskać
jeszcze jeden inllion ton cementu. Tak więc docelo-
wa produkcja wynieść powinna ponad 19 min ton.

Jednak i ta ilość nie wystarczy — zdaniem
kierownictwa zjednoczenia — na zaspokojenie
wszystkich potrzeb budownictwa, które szaco-

wane są na ok. 20 min ton cementu. Dlatego
też należy — argumentuje ZPC — jeszcze bar-
dziej zdynamizować i przyspieszyć rozwój
przemysłu cementowego, tak aby w 1980 r.

osiągnąć produkcję 30 min ton.

Podzielam stanowisko Zjednoczenia. Nawet

gdyby własne potrzeby były ocenione zbyt wy-

oraz cementów specjalnych (np. szybltospraw-
nych).

Należy konsekwentniej wprowadzać na rynek
wysokie marki cementu, nawet gdyby budow-
nictwo nie wykazywało nadmiernego entuzjaz-
mu do ich stosowania. Nie ulega bowiem, wąt-
pliwości, że im wyższa marka, tym mniej moż-
na zużyć cementu do produkcji betonu. Jest to

elementarna zasada sztuki budowlanej, którą
po prostu trzeba respektować w praktyce, a nie
wynajdywać rzeczywiste czy fikcyjne prze-
szkody.

Dlatego opowiadam się za stopniowym ogra-
niczaniem produkcji cementu hutniczego, a więc
dodawaniem żużla wielkopiecowego w takich
ilościach, że marka cementu obniżana jest po-
niżej 350. Żadne względy techniczne i gospo-
darcze nie uzasadniają pogarszania uzyskanej
marki klinkieru przez nadmierne stosowanie

wypełniaczy hydraulicznych.
Całkowicie zaś sprzeczne • wymogami techniki

I ekonomiki jest dodawanie do cementu pyłów dym-
nicowych. można takich zabiegów dokonywać bezpo-
średnio na budowach. Po co wozić pyły do cemen-

towni, mleć je w młynach cementu (i tak są dosta-
tecznie sproszkowane) 1 rozsyłać je po kraju Jako
cement. To po prostu szarlataństwo.

JAKA TECHNOLOGIA?

Drugim zarzutem, jaki stawiałem przemysło-
wi cementowemu, było nienadążanie za świa-
towym postępem w dziedzinie technologii pro-
dukcji cementu. Zarówno nauka jak i praktyka
udowodniły, że bardziej nowoczesną i wydaj-
niejszą jest tzw. sucha metoda produkcji ce-

mentu.
W artykule „CEMENT" („Ż.G." nr 11/71) m.ln.

pisałem: „Na ok. 6 min ton przyrostu cementu

(w bieżącej pięciolatce) tylko 20—25 proc. wy-
twarzać będziemy metodą suchą, już dziś domi-
nującą w innych krajach". Dane te należy
nieco skorygować. Metoda sucha stosowana bę-
dzie w cementowniach Nowiny I i Małogoszcz.
Łączna produkcja ok. 2,5 min ton. Cementow-
nie Kujawy, Warta II i Strzelce Opolskie pro-
dukować będą metodą mokrą 4,3 min ton.
A więc udział metody suchej w produkcji ce-

mentu wyniesie w 1975 r. 29 proc.

Nie jest to dużo, jeżeli zważymy, że Już w

1955 r. produkowaliśmy tą metodą 20 proc. ce -

mentu. Podtrzymuję zatem postulat budowania
nowych cementowni w następnej pięciolatce W

większości na technologii suchej. Zjednoczenie
PC zakłada wprawdzie zwiększenie produkcji
tą metodą w 1980 r. do 40 proc., ale należy
jeszcze raz poddać analizie perspektywiczny
program postępu technicznego w tym prze-
myśle.

Zjednoczenie podjęło w ostatnim czasie rozmowy
xe znanymi zagranicznymi firmami w sprawie Współ-
pracy technicznej. Jest to prawidłowa droga rozwoju.
Trzeba także jak najszybciej rozbudować bazę pro-
dukcyt'i.l urządzeń technologicznych dla cementow-
ni. Pomorskie Zakłady Budowy Maszy t MAKRUM,
które ongiś specjalizowały się w produkt:'' takich
urządzeń, a następnie przeprofilowały swą pru-"

i
?cję

z braku zamówień ze strony przemysłu cementowego,
zostały podporządkowane organizacyjnie resortowi
budownictwa, a ściślej mówiąc Zjednoczeniu ZREMB.

na zwiększenie w latach 1972—1975 produkcji
cementu o 3400 tys. toni

JAKA GOSPODARKA?

Potrzeba rozwoju przemysłu cementowego
Jest bezsporna.. Zwiększając jednak produkcję
I dostawy dla budownictwa, należy jednocześ-
nie dokonać radykalnej poprawy w gospodarce
materiałowej. Jest to gospodarka nieoszczędna,
a niekiedy wręcz karygodna. Marnotrawi się
deficytowy cement ponad wszelką miarę. Nie-
właściwe magazynowanie I składowanie, nie-

odpowiednie dozorowanie przy produkcji beto-
nu, stosowanie przestarzałych receptur techno-
logicznych — oto główne źródła marnotraw-
stwa.

System rozliczania przedsiębiorstw budowla-
nych nie sprzyja oszczędnej gospodarce mate-
riałami. Odwrotnie — Im więcej materiałów

jest zużytych, tym większy jest przerób finan-

sowy, a więc łatwiej „wyprowadzić" korzystne
wskaźniki ekonomiczne.

Omawiałem już szerzej ten temat na łamach

„Życia Gospodarczego", nie chcę więc powta-
rzać znanych przykładów. Ale warto jeszcze
raz podkreślić, że w licznych placówkach nau-

kowych leżą opracowane, a nie wykorzystane
nowe technologie produkcji betonu, które w

poważnym stopniu zmniejszają zużycie cemen-

tu. Niektóre opracowania doczekały się nawet

nagród Ministra Budownictwa, ale wciąż cze-

kają na wykorzystanie w produkcji budow-

lanej.

Przykładem oboclaiby UNIBET — technologia opra-
powana przez zespól pod kierownictwem prof. ANTO-
NIEGO PAPROCKIEGO. Dzięki Unibetowl można

zmniejszyć zuiycle cementu o ok. 20 proc. Niestety,
rewelacyjny ten wynalazek wcląi czeka na urucho-
Jeszcieł p eł n,tu technologicznej. Jak długo

Liczne prace (innych ośrodków naukowo-

-badawczych, jak np. katedry żelbetownlctwa
Politechniki Gdańskiej, Instytutu Technologii
Materiałów Budownictwa Politechniki Krakow-

skiej), a także doświadczenia zagraniczne po-
twierdzają tezę, że z tony cementu można wy-
produkować więcej betonu czy prefabrykatów
o znacznie wyższej jakości.

Poprawa sytuacji w dziedzinie zaopatrzenia
budownictwa w cement wymaga energicznej
działalności w dwóch zatem kierunkach: rozbu-
dowy nowoczesnej bazy produkcyjnej cemen-

tów wysokich marek oraz usprawnienia gospo-
darki materiałowej na budowach i w zakła-
dach prefabrykatów. Tylko konsekwentne reali-
zowanie obu tych działań przynieś może po-
żądane efekty — poprawę Jakości robót bu-

dowlano-montażowych oraz obniżkę, a przy-
najmniej zahamowanie, jej kosztów.

nr 30/89 oraz „Cement" —') „Cement" — ,,2.G .'
„Z.G." nr i 1/71.
•'r?!"?. SKS ..Niepokojące samozadowolenie" -

a» tir 40/71.

8) „Cement" — raz Jeszeat „2.Q.* ar
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R
ENESANS polityki społecznej powoduje nowe

spojrzenie na przedsiębiorstwo i pewne jego
zadania. W wielu wypowiedziach specjalistów
zarysowano nader obszerny zakres zaintereso-
wania polityki społecznej jako dyscypliny na-

ukowej i jako dziedziny działalności prak-
tycznej. Obejmuje ona dwa niejako rodzaje działań:
opiekuńczy, wyrównujący niezdolność pewnych ka-
tegorii ludzi do utrzymania określonego społecznie
standardu życia oraz „planistyczny", polegający na

kompleksowym i perspektywicznym rozwiązywaniu
problemów zarysowanych ogólnie w programie spo-
łecznym i konstytucji, gwarantującej obywatelowi
prawo do pracy, nauki, wypoczynku, ochrony zdro-
wia.

W obu tych zakresach polityka społeczna przewi-
duje określone pole działania dla zakładu pracy. Ma
on wyznaczone obowiązki w stosunku do pracowni-
ków i ich rodzin jako jedna z ważniejszych konsty-
tutywnych instytucji społeczeństwa, opartego na pra-
cy. Państwo pragnie także w ten sposób uregulować
korzystanie ze społecznego funduszu spożycia w prze-
konaniu. iż dobra rozdzielane nierównomiernie przez
zakład pracy trafią do tych, którzy najlepiej pracują
i najbardziej zasługują na świadczenia ze strony
społeczeństwa.

Z drugiej strony zakład pracy traktuje świadczenia
socjalne jako element zarządzania czynnikiem ludz-
kim. W programie minimalnym w tym zakresie znaj-
duje się ochrona zdolności produkcyjnych człowieka
(bezpieczeństwo i higiana pracy, ochrona zdrowia, wy-
poczynek, żywienie regeneracyjne), zaś w programie
rozszerzonym — zabezpieczenie rodziny, opieka nad
dziećmi, mieszkanie, zaopatrzenie, społecznie korzyst-
na organizacja czasu wolnego.

W ten sposób zakład pracy może realizować wy-
znaczone przez państwo zadania opiekuńcze, może re-

gulować zaspokojenie swoich potrzeb kadrowych (sta-
bilizacja załogi, przyciąganie pewnych kategorii pra-
cowników) uzupełniać płace, wyrównywać podział
płac uwzględniając zarówno wkład pracowników jak
też ich szczególne potrzeby. Rozszerzony zwłaszcza
repertuar świadczeń staje się instrumentem zarządza-
nia czynnikiem ludzkim i elementem stylu kierowa-
nia.

Obserwacja zakładu i sytuacji realizujących maksy-
malny program socjalny wyodrębnia m.in. zakłady
„paternalistyczne", które z różnych pobudek ideowych
lub menagerskich formują taki właśnie styl kierowa-

nia 1 Integracji załogi wokół celów przedsiębiorstwa.
Inna sytuacja — to powstający nowy zakład prze-
mysłowy w nieuprzemysłowionyin otoczeniu, który
musi zapewnić swym pracownikom zaspokojenie
wszystkich potrzeb życiowych, jeśli chce skompleto-
wać załogę i utrzymać założony standard produkcji.
Nazwałam kiedyś taką sytuację „paternalizmem in-

dustrializacji".

OBSERWUJEMY obecnie silną tendencję do roz-

szerzania programu socjalnego w przedsiębior-
stwach. Dzieje się tak dlatego, że ujawniono

wiele zaniedbań, że ogólny nacisk na rozwiązywanie
problemów społecznych kieruje uwagę również —

i zwłaszcza — na środowisko pracy, że pracownicy tą
drogą pragną zwiększyć swoje dochody i że łatwiej
zorganizować kolonie dla dzieci pracowników niż za-

bezpieczyć wszystkie stanowiska pracy przed zagro-
żeniami Można więc wyróżnić rozmaite sposoby usta-
lania optymalnych programów socjalnych:
1 Przedsiębiorstwo rozbudowuje świadczenia socjal-

ne dla pracowników i ich rodzin oraz rozszerza

ich repertuar. Realizuje ów wspomniany wyżej wzór
paternalistyczny. Całe życie pracownika jest organi-
zowane przez odpowiednie akcje i urządzenia zakła-
dowe. Zakłady dobrze pod tym względem wyposażo-
ne dają swoim pracownikom rozmaite szanse, a wielu
z nich — liczne korzyści. Jak się wydaje są to przede
wszystkim zakłady największe i stare. Tylko niektóre,
priorytetowe i największe zakłady nowo budowane im

dorównują. Przedsiębiorstwa małe i średnie, należące
do biedniejszych resortów dają swoim pracownikom
znacznie mniej. Wiele pisano ostatnio np. o nierów-
nomierności podziału świadczeń między resortem

przemysłu lekkiego i innymi. W ten sposób pogłębia
się nierówności społeczne, wynikające z poziomu kwa-
lifikacji traktowanych jako miernik wkładu pracy,
W ten sposób także uruchamia się pewien typ mo-

tywacji do pracy.

O Inny model realizacji funkcji socjalnej przedsię-
biorstwa jest nastawiony na jego zintegrowanie ze

społecznością lokalną jego siedziby. Nie tyle w ten

sposób, że jedyny klub w mieście należy do zakładu
lecz w ten, że zakład wspomaga jego działalność jako
współgospodarz i partner. Szczególnie istotna jest
taka „koordynacja pozioma" polityki socjalnej, gdy
mamy do czynienia z niedużym miastem z paroma
zakładami o różnych możliwościach. Znaczenie socjal-

ne działalności zakładów pracy w niedużych miastach
jest większe niż w „metropoliach" o bogatszych i zróż-
nicowanych możliwościach. Jest też ona bardziej wi-
doczna i oczywista dla wszystkich mieszkańców, pełni
swoiste i samodzielne funkcje „miastotwórcze". Nie-
równości w rozwijaniu tych działań w poszczególnych
zakładach są też bardziej widoczne. Warto zwrócić
uwagę na możliwą koncentrację środków i zwiększe-
nie dzięki ternu zakresu i poziomu działalności. Oczy-
wiście pod warunkiem proporcjonalnego i optymal-
nego udziału wszystkich partnerów — zakładów pra-
cy i organizacji lokalnych.

0 Kolejny model jest zorientowany na działalność so-
^ cjalną państwa, które uruchamia system zabezpie-
czenia społecznego swych obywateli oraz organizuje
1 finansuje zarówno program opiekuńczy i „planistycz-
ny". Zakłady pracy uczestniczą w jego realizacji
przez nakłady finansowe (podatki, ubezpieczenia),
oraz w tym zakresie, jaki uzna się za konieczny ze

względów produkcyjnych. Model ten w konsekwencji
jest nastawiony bardziej na wyrównywanie możliwości
poszkodowanych kategorii, mniej zaś na nagradzanie
dobrze pracujących. Nie uruchamia się też w ten

sposób pewnych zasobów i energii w przedsiębior-
stwach, przydatnych zarówno dla realizacji zadań
produkcyjnych jak też dla dobrobytu pracowników.

4 Ostatni model polegałby na ustaleniu różnych za-

kresów świadczeń — minimalnych i maksymalnych.
Minimalny byłby zapewniony przez państwo dla
wszystkich, kolejny zakres miałby charakter lokalny,
uzależniony od możliwości i gorliwości lokalnej (mo-
del drugi). Przedsiębiorstwo zapewnia program okreś-
lony potrzebami produkcji i gospodarki czynnikiem
ludzkim, uczestnicząc zarazem w działalności lokal-
nej.

NIE ukrywam tu swych preferencji dla modelu 4.
Jednakże pod pewnymi warunkami. Jeden z nich
polega na świadomym i perspektywicznym pla-

nowaniu potrzeb I możliwości załogi zakładu pracy
1 ich koordynacji „poziomej" w danej społeczności
lokalnej.

Drugi — na ustaleniu hierarchii potrzeb i planowa-
niu etapowym. Z tego punktu widzenia może okazać
się niezbędne czasowe przejęcie przez zakład pracy
troski o niektóre potrzeby pracowników, których nie
może zapewnić np. zła sieć handlowa osiedla fabrycz-

nego. Ustalenie owej hierarchii i preferencji moża
zapewnić — i to jest warunek trzeci — jedynie sama

załoga przez swoje samorządne przedstawicielstwa.
Związek zawodowy i samorząd robotniczy ma tu

szczególną rolę do spełnienia. Nie tylko zresztą w

formowaniu potrzeb i żądań pracowniczych, również
w wywieraniu nacisku na kierownictwo zakładu
1 władze terenowe, również w podziale świadczeń
1 dóbr niedostępnych dla wszystkich potrzebujących,
również w organizowaniu i kierowaniu realizarlą
programu socjalnego. Tylko takie samorządne działa-
nie może uchronić przed negatywnymi skutkami roz-

wiązań autarkicznych, nieegalitarnych i utrwalaniem
doraźnych konieczności.

Czwarty warunek dotyczy traktowania socjalnych
funkcji przedsiębiorstwa w ich funkcjonalnym związ-v
ku z innymi jego funkcjami. Politycy społeczni w

ostatnim okresie są skłonni zaliczać do zespołu za-

bezpieczenia społecznego również oświatę, kulturę
i „dobre" stosunki międzyludzkie. Jest to uzasadnione,
jeśli uznamy, że społeczeństwo powinno człowiekowi
nie tylko zapewnić warunki minimalne, lecz dać mu

szanse rozwijania jego osobowości z pożytkiem dla
społeczeństwa i jego własnej satysfakcji. Taki maksy-
malny program — zawarty w ideałach społeczeństwa
socjalistycznego — bardzo zobowiązuje państwo, or-

ganizacje społeczne, zakłady pracy.

Sądzę jednak, że takie rozszerzenie zakresu polityki
socjalnej jest w praktyce trochę mylące i może pro-
wadzić do rozbieżności między rozległością programu
i zawężaniem rzeczywistej działalności do spraw ko-
niecznych i łatwiej mierzalnych. Nie utożsamiałabym
zatem funkcji socjalnych i społecznych przedsiębior-
stwa. Do funkcji społecznych przedsiębiorstwa zali-
czyć należy zatem również funkcje wychowawcze
kształtowania więzi społecznych, polityczne, kultural-
ne itp. Nie rozwijam tego, odwołując się do swoich
innych opracowań*). Chciałabym jednak podkreślić
ścisłe powiązanie i przyporządkowanie funkcji socjal-
nej (w jej różnych zakresach) z pozostałymi społecz-
nymi zadaniami i skutkami współdziałania ludzi w

procesie produkcji jak również zwrócić uwagę na

konieczność odniesienia w/w waa-unków do realizacji
innych typów funkcji społecznych przedsiębiorstwa.

•) Funkcja pozaprodukcyjne zakładu pracy, „Przedsię-
biorstwo w polskim systemie ekonomdczno-społecznym",
PWE 1967 (skrót w „Życiu Gospodarczym", 1966 nr 7)

POLITYKĘ ROZUMIEEDWARD WRÓBEL
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Henryk Szyszka: ...nawet najlepsze myśli
i chęci robotnika nie na wiele się zdadzą...

Fot. J . Lewicki

I
M IELECKIE ZAKŁADY WYROBÓW ME-

f TALOWYCH zatrudniają blisko 5000
C osób i dysponują tzw. majątkiem trwa-

łym wartości 1200 min zł. Fabryka
* produkuje aktualnie pralki („Prania"),

wywrotki i autocysterny na podwoziach
„Stara" i „Jelcza", tłoczy prawie kompletne
karoserie „Fiatów" i „Syren", kabiny ciągników
rolniczych, wyrabia rozmaite narzędzia i pod-
zespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Załoga
widzi jednak swą lepszą przyszłość w możliwie
pełnym uprofilowaniu produkcji: pragnie budo-
wać środki transportu kołowego o coraz więk-
szej nośności i wyższej specjalizacji, do czego
predestynują ją doświadczenie, ambicje i tech-
niczne dane zakładu. Taki profil, mówią tutaj,
pozostaje w pełnej zgodzie z potrzebami gos-
podarki, więc także z tendencjami rozwojowy-
mi tego transportu. Wielkie, choć tylko lokalne
znaczenie, ma odnowienie sławy i chwały fa-
brycznego znaku „SHL".

Początek pierwszej zmiany. W bramie jeszcze
tłok, radiowęzeł przed paroma minutami powi-
tał wchodzących, życzył im dobrej pracy i na-

daje „Prażoną kukurydzę", co ostatnio stało się
zwyczajem wszystkich „publikatorów". Z głębi
fabryki kolumną wyjeżdżają wywrotki, oświet-
lając gęstą mgłę. W pobliżu, na wysokości sły-
chać rozmowy, dźwięczy metal, iskrzą aparaty
spawalnicze.

— Można by rzec, że są to odgłosy rozbudowy i mo-

dernizacji — powiada z-ca dyrektora d/s inwestycji
MACIEJ GROSICKI. — Rzeczywiście fabryka rozbu-
dowuje się i unowocześnia. Burzymy stare oddziały
produkcyjne, magazyny, szopy, kominy, na Ich miejsce

stawiamy nowe obiekty. Podwyższa się także nie-
które hale, wzmacnia icli konstrukcje, bo wymagają
tego nowe technologie wytwarzania. Rozwój Kielc
sprawił, że znaleźliśmy się prawie w śródmieściu, a

do tego KZWM usytuowane są między ruchliwymi
szlakami kolejowymi, a to uniemożliwia rozwój prze-
strzenny. Dlatego wykorzystujemy każdy skrawek
placu i, że tak powiem, rośniemy wzwyż. Jest jednak
i mniej krzepiąca strona takiej rozbudowy: wszystkie
prace odbywają się przy czynnej produkcji. A więc
przeszkadzanie sobie, zakłócenia, bałagan. TJ nas

rozwój wytwarzania znacznie wyprzedził inwestycje,
a przecież powinno być odwrotnie.

— Panie dyrektorze, nie dostarczyli rur i śrub, więc
stoimy — wola ktoś, kto mocuje się z metalowym
bębnem u podnóża nasypu, którym idziemy.

— Postaram się to załatwić — mówi dyrektor Gro-
slcki 1 wyraźnie traci humor.

*

W oddziale spawalniczo-montażowym wy-
wrotek przebudowa hali jest na ukończeniu,
ale wszędzie jeszcze leżą elementy konstrukcji
stalowych, ciężkich suwnic, motory elektryczne
i podnośniki.

HENRYK SZYSZKA stwierdza:
— Mamy tu ciężkie warunki, ale to się niedługo

skończy, wtedy wpadniemy w należyty rytm pracy.
Co do zaplecza nie mam zastrzeżeń: są umywalnie,
szatnie, ciepła woda, jadalnia.

Ślusarz Henryk Szyszka, lat 33, swego zawodu na-

uczył się w fabryce. Tzw. zaplecze socjalne uważa

za wąski wycinek polityki socjalnej zakładu i szybko
przechodzi do porządku dziennego nad faktem, że je
odrestaurowano 1 dobrze wyposażono. To jest,
owszem, ważne, mówi, lecz robotnik nie pracuje na

zapleczu, działa przy maszynie i warsztacie, więc na

pewno ważniejsze jest, żeby tu czul się dobrze, pra-
cował w porządnie i skutecznie zorganizowany spo-
sób.

'Henryk Szyszka powiada, że nawet najlepsze
myśli i chęci robotnika nie na wiele się zda-
dzą, jeśli o tym samym nie będzie myślał, nie
będzie o to zabiegał kolektyw kierowników*
i pracowników. Podaje przykłady ze swego od-
działu:

— Chociaż nieraz zajęci jesteśmy Jeszcze czym
innym, przychodzi mistrz albo kierownik i mówi:
chłopcy, za parę dni będziemy robili to i to. Przy-
gotujcie się psychicznie ' i konkretnie. Zawsze więc
wiemy z wyprzedzeniem co będziemy robić i przy-
gotowujemy się odpowiednio. Tak samo było np.
z 7,5-tonowymi wywrotkami na „Jelczach", które
obecnie produkujemy. 21 z nas wzięło nad tą robo-
tą patronat, żeby nam lepiej szło 1 myślę, że idzie
dobrze. Nie ma bieganiny za materiałami, narzędzia-
mi, nie ma straty czasu.

Gdy przyszliśmy na oddział montażu pralek,
KRZYSZTOF MAKOWSKI, jak codziennie,
tkwił czujnie na końcu taśmy montażowej,
gdzie jest superrewidentem jakości i przegląda
każdy egzemplarz po kontroli technicznej. Pra-
ca biegnie szybko, bowiem zamówienia handlu
znów wzrosły. Głównym wyrazem postępu tech-
nicznego jest tutaj przedłużająca się taśma mon-

tażowa. Potokowość produkcji nie może być
jednak pełna, bo po prostu wymiary oddziału
są za skąpe. Krzysztofowi Makowskiemu znaj-
dują chwilowego zastępcę. Mówimy przede
wszystkim o warunkach pracy.

— Nie są złe, ale z likwidacją ciasnoty musimy
poczekać do uruchomienia nowej hall. W ostatnim
czasie postęp jest i tak bardzo duży. Proszę spojrzeć
choćby na nasze zaplecze socjalne...

Wzdłuż ściany budynku, od połowy wysokości
aż do dachu zbudowano półpiętro. Znajdują się
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Krzysztof Makowski: ...warunki pracy nie

są złe. ale z likwidacja ciasnoty musimy
poczekać.

Fot. .1 . Lewicki

POLITYKA SPOŁECZNA — ja-
ko gałąź wiedzy może się prawid-
łowo i pomyślnie rozwijać wów-
czas, gdy istnieją bliskie jej więzy
z praktyką. Działalność powołane-
go w marcu ub. roku Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych zmierza
właśnie do tego, aby wynikami ba-
dań pomagać w aktywnej realiza-
cji najszerzej pojętej polityki spo-
łecznej, w kształtowaniu socjalisty-

tów w programie badawczym, z

doskonaleniem metodologii badań
i warsztatu naukowego. Rozruch
ten praktycznie odbywa się w mar-

szu, w toku realizacji przez tę
placówkę wielu istotnych funkcji.

Wyraźnie widoczne od dwóch lat
zdynamizowanie życia i działalności
zarówno w sferze gospodarki jak i
sferze społeczno-kulturalnej wyła-
nia już obecnie przed zespołem

cznych stosunków w przedsiębior-
stwach.

Nowy instytut podległy Minister-
stwu Pracy, Płac i Spraw Socjal-
nych wkracza w fazę intensywne-
go rozruchu. Przed nim szereg zło-
żonych spraw związanych — z jed-
nej strony z jego organizacją, wy-
posażeniem oraz naborem kadry
naukowej, z drugiej — z konkrety-
zacją jego merytorycznej koncep-
cji, z uściśleniem i selekcją tema-

pracowniczym szereg nowych prob-
lemów i rozszerza obszar zadanio-
wy instytutu w porównaniu do
pierwotnych koncepcji (wystarczy
przykładowo wymienić takie nowe

zakresy lub zagadnienia, jak: pla-
nowanie społeczne, prognozowanie
w dziedzinie dochodów ludności i

zabezpieczenia społecznego, proble-
matyka motywacji ekonomicznych i

społecznych sprzyjających innowa-
cjom, problematyka rodziny itd.) .

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
powinien możliwie szybko stać się dla

swojego resortu ważną bazą naukowej
weryfikacji, powinien też być zdolny
do opracowywania opinii i wniosków
dla celów programowania i realizowa-
nia wytyczonej przez VI Zjazd PZPR

polityki harmonijnego łączenia efek-
tów produkcyjno-ekonomicznyoh z po-
prawą warunkńw socjalno-bytowych lu-
dzi pracy i ich rodzin, polityki, która

przywróciła właściwą rangę społecznym
aspektom 1 społecznym celom gospoda-
rowania.

przy wyższym poziomie życia lud-
ności; decyzje te powinny zmie-
rzać do kształtowania przyszłego,
bardziej nowoczesnego modelu tych
potrzeb i odpowiadających temu mo-

delowi zasad oraz form i metod
ich zaspokojenia.

Osiągnięcie tych celów nie było-
by możliwe zarówno bez odpo-
wiednich studiów diagnostycznych,
jak i bez znacznego rozszerzania

EDWARD MAREK

Ustalenie strategii działania na

obszarach problematyki tak istot-
nej dla całego społeczeństwa musi
uwzględniać warunki i potrzeby nie
tylko obecne, ale i przyszłe. De-

cyzje bieżące nie powinny bowiem
utrudniać posunięć, które okażą
się niezbędne w przyszłości, na ko-
lejnym etapie techniczno-ekono-
micznego rozwoju naszej gospodar-
ki, w nowym układzie struktur
społeczno - demograficznych oraz

prac badawczo - prognostycznych.
Analiza naukowa musi stanowić
podstawę wielostronnej i wielowar-
stwowej oceny stanu obecnego, o-

raz punkt wyjścia do formułowa-
nia propozycji i wniosków do pro-
gramowych rozwiązań w tej dzie-
dzinie.

Przedmiotem badań instytutu są
problemy pracy i płac, sprawy so-

cjalne i zagadnienia warunków by-
tu ludności — opracowywane

' pod

kątem potrzeb polityki społeczno-
-ekonomicznej, a więc jej progra-
mowania i realizowania. Chodzi
zwłaszcza o takie tematy jak:

0 pełne 1 racjonalne zatrudnienie o-

raz ekonomiczna, dochodowa 1 społecz-
na funkcja zatrudnienia;

0 wykorzystanie kwalifikacji kadr;
0 place i inne dochody z praoy o-

raz system zachęt materialnych;
# organizacja i wydajność pracy;
# warunki bytu ludności;
# socjologia 1 humanizacja pracy;
# zagadnienia socjalne z uwzględnie-

niem badań dotyczących zabezpiecze-
nia społecznego;

O czas pracy i wykorzystanie czasu

wolnego;
# społeczno-ekonomiczne aspekty

prawa pracy.

Sprawą podstawową jest u-

względnienie ścisłych powiązań i
zależności występujących wewnątrz
tego założonego, szerokiego kom-

pleksu tematycznego. Program ba-,
dawczy instytutu powinien w

szczególności obejmować: czynniki
i mechanizmy funkcjonowania go-
spodarki, kształtowanie się mię-
dzyludzkich stosunków społecznych
w procesie produkcji, śledzenie
skutków przedsięwzięć i decyzji
ekonomiczno-socjalnej polityki pań-
stwa, konfrontowanie ich z odczu-
ciami i opiniami społeczeństwa o-

raz określoną grupę prognoz z za-

kresu gospodarczo-społecznego roz-

woju kraju.
Dla ilustracji obecnej działalno-

ści instytutu wymienię kilka istot-
niejszych zagadnień, będących w

chwili obecnej przedmiotem prac
badawczych instytutu.

PEŁNE I RACJONALNE ZATRUDNIE-
NIE — przedmiotem badań są zjawi-
ska i główne problemy z zakresu go-
spodarowania ludzkimi zasobami w

Polsce. Od szeregu lat poszukujemy w

naszej gospodarce środków i metod
działania, umożliwiających systemowe,
rozwiązywanie zagadnień racjonalne-
go wykorzystania zasobów siły robo-

czej, podniesienia rangi dobrej pracy,
stworzenia warunków do pracy wyso-
kowydajnej i wysokopłatnej. Inne gru-
py tematyczne z tego kompleksu do-

tyczą: efektywności zatrudnienia (cho-
dzi przykładowo o analizę pełnych
kosztów wzrostu zatrudnienia z u-

względnleniem społecznych nakładów

związanych z kształceniem, ubezpiecze-
niami społecznymi, z regionalnym trans-
ferem sity roboczej), wykorzystania
kwalifikacji kadr, zatrudnienia kobiet,
rozwoju zatrudnienia w sferze usług, itd.

ZMIANOWOSC PRACY A WZROST
ZATRUDNIENIA — badania instytutu
zmierzają do analizy potencjalnych
możliwości wzrostu zatrudnienia w

przemyśle przetwórczym drogą pełniej-
szego wykorzystania Istniejących zdol-
ności produkcyjnych oraz analizy trud-
ności i barier hamujących wzrost
zmianowości pracy. Podsumowaniem
wyników, I etapu badań będzie sympo-
zjum zorganizowane na ten temat w

Krakowie w lutym br.

Ważne miejsce .w pracach badaw-

czych Instytutu przypada PROBLEMA-
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DZIAŁ

TADEUSZ KOMORNICZAK

JEŻEI4 roowój metod planowania

spolecanego w krajach socjalisty-
canych znajduje się W zalążka,

to planowanie socjalne, będące ele-
mentem tego poprzedniego, ma już
pewne osiągnięcia. Szczególnie w

Związku Radzieckim metodologia
planowania socjalnego w przedsię-
biorstwach wyszła już z okresu
prób 1 doświadczeń. Wykorzystacie
i przystosowanie radzieckich do-
świadczeń do potrzeb planowania so-

cjalnego w Polsce jest jednak dość
utrudnione ze wzglądu na specyfi-
kę metodologii radzieckiej. Jest ona

bowiem dostosowana do działal-
ności socjalnej przedsiębiorstw, usy-
tuowanych częstokroć na odległych
od centrów terenach. Działalność so-

cjalna takich przedsiębiorstw jest
dominującą a niekiedy jedyną
działalnością tego typu w okolicy.
Dlatego też ich plany działalności

socjalnej muszą obejmować rów-
nież i infrastrukturę społeczną.

Obecnie w Polsce podejmuje się
próby opracowania racjonalnej me-

tody planowania społecznego oraz

określenia zaJtresu planowania so-

cjalnego w przedsiębiorstwach i w

układach terenowych. Występujące
niekiedy tendencje przesadnego
akcentowania i rozszerzania socjal-
nych funkcji przedsiębiorstwa moż-
na dziś traktować jako przejściowe.
Chociażby ze względu na uświa-
domiony fakt, że przedsiębiorstwa
muszą przede wszystkim produko-
wać.

Czas 1 potrzeby produkcji prędzej
lub później doprowadzą do rów-

nowagi polegającej na ustaleniu się
optymalnych proporcji zaintereso-
wań socjalnych i ekonomicznych w

przedsiębiorstwie. Prędzej czy póź-
niej, w miarę rozwoju infrastruk-

tury społecznej naszych miast 1

osiedli, działania socjalne przedsię-
biorstwa nie mające charakteru bez-
pośredniego niezbędnego kosztu pro-
dukcji będą w coraz większym stop-
niu stawać się domaną działalności

odpowiednio przystosowanych te-

renowych organów administracji.
Należy sąd?.ić, że w przedsiębior-

stwie wzrastać będzie natomiast

ranga takich problemów — elemen-
tów polityki socjalnej jak poprawa
warunków pracy, w której pracow-
nik spędza połowę czynnego życia,
relswalifikacyjne sztoodenie przyza-
kładowe, czynienie pracy lżejszą 1

bartziej atrakcyjną z punktu wi-
dzenia kreacji inicjatywy 1 wszech-

stronnego rozwoju pozytywnych
cech osobowościowych współczesne-
go pracownika.

Mamy szansę nie iść tropem po-
stępów rozwoju działalności typu
socjalnego aktywizowanej obecnie
w zachodnich przedsiębiorstwach
kapitalistycznych, której cele są
przecież zupełnie odmienne od ce-

lów przyświecających ideom hu-

manizacji pracy w naszych warun-

kach ustrojowych. Szansą tą jest
koncentracja uwagi 1 sil przedsię-
biorstwa na jego wewnętrznych
problemach socjalnych występują-
cych na styku czlqwiek — czło-
wiek, człowiek — maszyna, maszy-
na — człowiek. Nie ulega wątpliwoś-
ci, że istnieje pilna potrzeba wza-

jemnego przystosowania ludzi w

procesie pracy, przystosowania lu-
da! do techniki oraz techniki do
ludzi. Czy można powiedzieć, że są
to mało ważkie lub łatwe do reali-

zacji zadania?

Do realizacji pozostałych elemen-
tów polityki socjalnej dysponujemy,

•być może jeszcze niedostatecznie

ukształtowanymi, instytucjonalnymi
i prawnymi formami oddziaływań
społecznych. Zaliczyć do nich nale-

ży aktywizację socjalnych funkcji
terenowych organów administracji

państwowej, doskonalenie nasad
rozdziału świadczeń socjalnych w

systemie zabezpieczenia społecznego
oraz doskonalenie form działania in-

terwencyjnego systemu opieki spo-
łecznej. Istnieje pilna potrzeba sil-
niejszego powiązania działalności
socjalnej przedsiębiorstw z analo-

giczną działalnością prowadzoną
przez rady narodowe.

Przy obecnym systemie kierowa-
nia działalnością socjalną przez re-

sorty, intensywność i zakres świad-
czeń poszczególnych przedsiębiorstw
różnych branż w większym stopniu
zależą od finansowych możliwości
resortów, w mniejszym zaś — od

społecznie uzasadnionych potrzeb
załóg. Wynika stąd powszechnie
znane zmacane zróżnicowanie wyso-
kości świadczeń zarówno w prze-
kroju branżowym, jak i terenowym.
W takiej sytuacji branżowa struktu-
ra przemysłu na danym terenie w

dużej mierze określa stopień zaspo-
kojenia socjalnych potrzeb miesz-
kańców określonego obszaru, w tym
również praoowników.

Przedsiębiorstwo nie wydaje się
najwłaściwiszym szczeblem realiza-
cji zasady podziału według potrzeb.
Zróżnicowana skala niezaspokojo-
nych potrzeb przebiega bowiem nie

według podziałów na przedsiębior-
stwa i branże, lecz według pozio-
mu zamożności rodzin pracowni-
czych i stanu społecznej infrastruk-
tury terenowej, niezależnie od bran-
żowej struktury gospodarczej.
Przedsiębiorstwo socjalistyczne nie
musi i nie może być przedsiębior-
stwem socjalnym, jeżeli ma mieć
szanse w światowym współzawod-
nictwie technicznym i ekonomicz-

nym.

Planowanie społeczne terenowe i

planowanie socjalne w przedsię-
biorstwie nabiera w tym kontekście

szczególnego wyrazu. Pierwsze
swym zasięgiem obejmuje rodziny
pracownicze zamieszkałe na określ
lonym terenie, drugie — pracowni-
ków przedsiębiorstw. Zrozumiałe,
że w bej sytuacji rodzajowy zakres

planowania terenowego i planowa-
nia przedsiębiorstw powinny być
różne. Powinny one zależnie od kon-

kretnej sytuacji, w komplementar-
ny sposób się uzupełniać. Wymaga
to ścisłej współpracy obydwu pod-
miotów planowania, przy czym nie
ulega wątpliwości, że nadrzędną ro-

lę w tym duecie powinny odgrywać
rady narodowe, jako obejmujące
szerszy krąg spraw i ludzi. Odmien-
nie nieco należałoby traktować
przedsiębiorstwa działające w miej-
scowościach o rozwiniętej pozafa-
brycznie infrastrukturze społecznej
w stosunku do przedsiębiorstw pra-
cujących w warunkach niedorozwo-
ju ogólnie dostępnych urządzeń so-

cjalnych.

Należałoby rozważyć możliwość I
celowość utworzenia czcgoś w rodza-
ju „terenowego funduszu socjalne-
go", którego administratorem były-
by rady narodowe, a udziałowcami

przedsiębiorstwa państwowe, a na-

wet również spółdzielcze. Zakres
rodzajowy świadczeń objętych tym
funduszem mógłby chyba zawierać

głównie świadczenia nie związane
bezpośrednio z wymogami produkcji.
Połączenie środków i usług budże-

towych z częścią środków przedsię-
biorstw, działających na danym te-

renie utworzyłoby podstawy racjo-
nalnej gospodarki środkami i urzą-
dzeniami działalności socjalnej. Przy
taikim modelu planowania spolecz-

'

nego wzrosłaby znacznie redystry-
bucyjna rola środków budżetowych,
jako narzędzia racjonalnego podzia-
łu świadczeń i elastycznego oddzia-

ływania na stopień zaspokojenia po-
trzeb pracowników i Ich rodzin, za-

równo w przekroju branżowym, jak
i terenowym.

ha powierniczo przez Dyrekcję Rozbudowy
Urządzeń Kulturalnych i Socjalnych podległą
radzie narodowej.

Najwięcej uzgodnień i konsultacji ^y^aga
program budownictwa mieszkaniowego 1 hoteli

róbothiczyeh Tutaj bez Stołecznej Rady Naro-

ddWej w ogóle nie byłoby możliwe ustalenie
takiego Programu. Zakład otrzymilje bowiem
K ty z MtejsWeJ Komisji Planowania Gospo-

darczego na budownictwo spółdzielcze, patro-
nalne? tertny 1 lokalizację pod budownictwo
żakładowe, realizowane systemem gospodar-
czym- Wspólnie realizuje się wykwaterowanie
* osiedla zakładowego byłych pracowników hu-

ty, zwolnionych z pracy za naruszanie dyscyp-
liny pracy,

ftada narodowa jest tak samo jak i huta za-

lnteresuwana rozwojem zakładowej bazy ży-
wienia zbiorowego i budową nowej wytworni
wód gazowych, ponieważ pozwoli to lepiej za-

spokoić potrzeby n!e tylko pracowników ale
i mieszkańców.

Dużą rolę w koordynacji poczynań socjalnych
odgrywa z Jadowy zespół radnych. Zespół ten

opracowuje wnioski pod adresem rady narodo-
wi jak też występuje z inicjatywą wobec dy-
rekcji i samorządu robotniczego _

w srirawie

wspóldzia
1

iia z radą w realizacji poprawy
warunków życia i wypoczynku mieszkańców
oraz pracowników na terenie dzielnicy. Radni

dzielnicowej i stołecznej rady narodowej za-

tn-dn'eni w hucie dbają o to, aby zachowane

były proporcje świadczeń, aby zakład pracy
n'^ tylko stawiał żądania wobec rady naro-

dowej, ale i przyczyniał się do rozwiązywania
trudnych problemów socjalnych i kulturalnych
mieszkańców.

Podaję te przykłady jako konkretne formy
i sposoby koordynacji planów pomiędzy zakła-
dem pracy i radą narodową. Jednolity system
planów socjalnych dyktuje więc „samo życie".
Chodzi o to, żeby najpierw uzgadniać i konsul-
tować plany socjalne zakładu pracy i rady na-

rodowej w ramach obecnie obowiązujących
przepisów i możliwości, to znaczy w sytuacji w

której istnieją dwa odrębne plany i dwa „stru-
mienie" świadczeń. W następnych latach nie-

wątpliwie przejść powinniśmy do generalnego
podziału odpowiedzialności za zaspokajanie po-

mmasiEK kaczmarek

Grudniowy numer „Życia i pracy" z 1972 r.

przyniósł wiele ciekawych i istotnych gło-
sów, doiyczqcych funkcji socjalnej przedsię-
biorstwa. Postulowany przez ZDZISŁAWĘ
CZYŻOWSKĄ jednolity system planów soc-

jalnych uważam w zasadzie za koncepcją
slusznq. Podstawq tego systemu ma być
kompromis w podziale kompetencji i obo-

wiqzkow między zcWadami pracy i wladzq
terenową w zakresie zaspokojenia socjal-
nych i kulturalnych potrzeb ludzi pracy.
Formą tego kompromisu ma być opracowy-
wanie terenowych programów socjalnych. i

wprowadzenie systemu planów socjalnych
do rocznych i wieloletnich planów gospo-
darczych.

UTORKA «łusanie podkreśla konieczność

właściwego zorganizowania służb socjal-
nych zarówno w zakładzie pracy jak
i w radach narodowych. No dobrze,
tylko jak to zrobić? Czy w tym przed-
miocie posiadamy już jakieś doświad-

czenia? Nad odpowiedzią na to pytanie tru-
dziło się wielu teoretyków i praktyków mię-
dzy innymi na konferencjach naukowych, orga-
nizowanych przez Towarzystwo Naukowe Orga-
nizacji i Kierownictwa. Omawiano te sprawy
szeroko na Ogólnokrajowej Konferencji Nauko-
wej TNOiK-u w Poznaniu w listopadzie 1971 r.,
poświęconej „Koordynacji poziomej spraw spo-
łecznych pomiędzy radami narodowymi, a przed-
siębiorstwami planu centralnego". Zebrane tam

kompetentne i liczne grono opowiedziało się za

słusznością koordynacji poziomej spraw spo-
łecznych, uznało za niezbędne ogarnięcie wszy-
stkich spraw, związanych z kształtowaniem wa-

runków życia w miejscu pracy i zamieszka-
nia jednym skoordynowanym planem działania.

Jest już wiele pozytywnych przykładów tego
współdziałania i koordynacji planów, są jednak
nadal i trudności związane m. in. z obowiązu-
jącymi przepisami sztywno jeszcze trzymają-
cymi się zasady resortowych barier. Są też trud-
ności subiektywne, wynikające z egoizmu i par-
tykularyzmu cechującego nieraz obydwie ukła-

dające się strony. Często zamiast partnerstwa
i koordynacji działania występują próby wzajem-
nego przerzucania ciężarów i obowiązków
socjalnych na partnera np. przy przydziale
mieszkań, pomocy rodzinie wielodzietnej, opie-
ce nad dziećmi itp.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

tu szatnie, pokoje higieniczne, umywalnie i sto-

łówka. Urządzenia te — wartości kilkuset ty-
sięcy zł powstały przede wszystkim w czynie
społecznym załogi wydziału, pod nadzorem fa-
chowych służb fabrycznych. Materiał „wygos-
podarowano". Dzięki temu zaś, że umieszczono
je na wysokości, dało się zyskać nową prze-
strzeń produkcyjną i poprawić warunki pracy.

— Wpływ tej poprawy na wydajność, a nawet Ja-
kość produkcji i dyscyplinę pracowników jest zde-
cydowany — mówi Krzysztof Makowski. — Mówiliś-
my teł w swoim czasie na naradach o konieczności
zwiększenia opieki nad młodymi pracownikami, któ-

~J rzy dawniej, pozostawiani sami sobie, nie „sanjj-
realizowali się", ku wielkiej szkodzie własnej i za-

© kładu. I dziś odchodzą z pracy częściej niż starsi,
kj - jednak Już nie z braku opieki. Większość mistrzów
80^3^

1

brygadzistów, przynajmniej u nas, rozumie 1 wy-
Ps&2§jg] pełnia obowiązki wychowawcy—

Usuwanie zaniedbań socjalnych nazwano w

^y-Oł Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych
sprawami stosunkowo prostymi, więc uznałem
to za rodzaj kokieterii, a nawet pewną zaro-

rZyfS zumiałość. Ale z tego, co widziałem w kilku

wydziałach produkcyjnych i z tego, co różni
i —^3⁄4 ludzie mówili na temat polityki społecznej za-

kładu, i jak ją rozumieli, chyba istotnie wytn-
ie Tj ka, że budowa lub modernizacja oraz rozsze-

t "1 rzanie tzw. zaplecza socjalnego należy do rzeczy
L—U stosunkowo prostych. Można tak to nazwać na-

\ wet bez względu na wysiłek społeczny i koszty
- y materialne tych przedsięwzięć.

. Warto bowiem wiedzieć, że takich półpięter,
i.(C .3⁄4] jak się je zwie, antresol, od 1971 roku powstało
tbi^il kilka w różnych wydziałach (wartość każdej
{£1133⁄4 oblicza się na około 800 tys. zł), gdzie Indziej

zaś szybko i wydatnie poprawiono sytuację re-

windykując i adaptując pomieszczenia produk-
cyjne. W zasadzie więc tylko załoga tzw. bla-
charni, czyli wydziału produkcji różnej derpi

jeszcze na niedostatek lokali sanitarno-higienicz-
nych oraz szatni.

Wcześniej przeglądałem zakładowy plan po-
prawy warunków socjalno-bytowych na rok
1972. Składa się on z ośmiu rozdziałów, trak-
tujących o opiece lekarskiej nad załogą, żywie-
niu zbiorowym i regeneracyjnym, zaopatrzeniu
na okres jesieni i zimy w owoce i warzywa,
wypoczynku i rekreacji, wczasach, koloniach
1 półkoloniach, budownictwie mieszkań, żłobków
i przedszkoli. Z 46 punktów w końcu grudnia
nie wykonano dwóch: nie zdołano rozpocząć
budownictwa mieszkaniowego siłami SOWI
oraz przygotować budowy tzw. ośrodka szkole-
nia kadr, który to obiekt ma służyć liczniej-
szym celom niżby to sugerowała jego nazwa.

Z kolei plan socjalny Jest tylko fragmentem gru-
bej księgi zatytułowanej „Program zabezpieczenia
realizacji planu techniczno-ekonomicznego na rok
1912". Pomińmy zastrzeżenia do urody tego tytułu.
Księga składa się z programów: pracy ideowo-wy-
chowawczej, właśnie poprawy warunków socjalno-
bytowych, poprawy stanu bhp, rozwoju techniki, no-

wych uruchomień i jakości produkcji, kosztów, gos-
podarki materiałowej 1 inwestycji, podobny jest plan
na rok 1973, oczywiście z odpowiednimi różnicami
w wielu punktach, bo życie Idzie naprzód. Ale obej-
muje on wszystko: co będzie robić w fabryce 5 ty-
sięcy osób w okresie roku. Jak, w jakich warunkach
l jakiej atmosferze przebiegać będzie ta praca, jakie
będą dochody załogi, jak, gdzie, i w jakim stopniu
będzie ona wypoczywać, ile otrzyma mieszkań itp.

Wyciągam stąd ogólniejszy wniosek: ponieważ
przedsięwzięcia produkcyjne, techniczne, czy
socjalne w wąskim rozumieniu tego pojęcia do-
tyczą człowieka i tylko on może zapewnić lm

powodzenie politykę społeczną w zakładzie ro-

zumie się dostatecznie szeroko, by pomieścić w

niej proces wytwarzania i jego nadbudowę.
Jest to, jak sądzę, pełna ilustracja zasady jed-
ności spraw produkcji, bytu i wychowania. Za-

sady, która utraciła zimną monumentalność slo-

ganu, przynajmniej w tej fabryce
— Niestety, nie potrafimy zapobiec obecnie clet-

klm stratom ciepła w naszych przepięknych, izkla-

Kompromls nie rodzi się więc I nie zrodzi
bez bólu. Troska o własnó zakładowe, czy po-
wiatowe korzyści musi jednak ustąpić miejsca
zrozumieniu wspólnego Interesu". Oczywiste jest
też, że warunkiem wstępnym jest uznanie rad

narodowych za autentycznego gospodarza tere-

nu, mającego prawo sięgać również poza fa-

bryczne mury.

PRZYKŁADY Z WŁASNEGO PODWÓRKA

Opierając się na doświadczeniach współpracy
Huty „Warszawa" z Dzielnicową i Stołeczną
Radą Narodową w zakresie planowania popra-
wy warunków pracy i sytuacji socjalno-byto-
wej załogi i mieszkańców.n&leży stwierdzić, że
nawet- przy istaieniu odrębnych planów socjal-
nych rady narodowej i zalSładii pracy jraożna je
uzgadniać i koordynować/działalność społeczną.
— uzyskując lepsze efekty; Właściwie tiie tylko
można, ale po prostu trzeba.

Planując np. poprawę -Opieki nad zdrowiem

pracowników musimy uzgodnić z radą narodo-

wą wyposażenie W sprzęt -medyczny, wzrost
ilości personelu lekarskiego i pomocniczego.
Rozwiązując problem rehabilitacji zawodowej
— uzgadniamy z gospodarzami- terenu lokaliza-

cję i budowę zakładu rehabilitacji, jako inwes-
tycji wspólnej zakładów pracy i rady narodo-

wej. Ważną rolę'w tym względzie odgrywa Ra-
da Zdrowia Obwodowej Przy :hodni Przemysło-
wej, w skład której wchodzą przedstawiciele
dyrekcji i rad zakładowych fabryk, których za-

łogi korzystają z usług przychodni. Rada zdro-
wia jest terenem koordynacji poczynań, tam

decyduje się o nowych Inwestycjach, prelimina-
rzach kosztów przychodni, zakupach nowych
aparatów i urządzeń. medycznych ze środków
zakładów pracy i budżetu rady. Na posiedze-
niach toczą się długie i ostre dyskusje pomię-
dzy przedstawicielami poszczególnych fabryk
i przedstawicielami rady- narodowej jak też
kierownictwem przychodni, zwłaszcza gdy cho-
dzi o wzajemne świadczenia finansowe i etato-

we na rzecz przychodni.
Ograniczenie ujemnego wpływu huty na oto-

czenie ma żywotne znaczenie zarówno-dla rady
narodowej jak i dla huty. Dlatego też program
w tym zakresie jest również uzgadniany w

szczegółach. ,
•

W zakresie wypoczynku po pracy przewidu-
je się m.in. zbudowanie obiektu sportowo-re-
kreacyjnego nad Wisłą. Znów Więc uzgodnienia
z radą narodową obejmują lokalizację obiektu,
program ośrodka, wykonawstwo — od doku-

mentacji do budowy, która ma być realizowa-

nych balach, 1 nie umiemy ustrzec pracujących tu
ludzi przed plęklelnyml upałami latem — powiada
dyrektor Grosicki, gdy wracamy ku bramie.

Po południu, w pokoju rady zakładowej jest
jej przewodniczący ROMAN CHATYS, dyrektor
naczelny WACŁAW MICHNIEWSKI, pierwszy
sekretarz KZ PZPR ZYGMUNT OWCZAREK,
kierownik działu kadr BRONISŁAW BIERNAC-

KI, a także dyrektor GROSICKI, który uznał,
że może się spóźnić na uroczystość rodzinną.

Wiadomo ml, zagajam, że w ciągu lat poprawiano
w zakładzie organizacje pracy 1 jakość produkcji, pod
koniec każdego prawie roku przekraczano plany wy-
twórcze, wprowadzano unowocześnienia techniczne
1 technologiczne. Ale równocześnie były liczne trud-
ności, czasem nawet poważniejsze kryzysy, związane
z ułomnościami planowania I kooperacji, zbiurokra-
tyzowaniem 1 ślamazarnośclą Inwestowania. Szkodziła
wreszcie fabrycznemu życiu dwoistość słów 1 poczy-
nań w bezpośrednim odniesieniu do człowieka.

Dyr. Michniewski: — To prawda, ale znów
trudno sobie wyobrazić, by w zakładzie, który
w ciągu dwudziestu lat powiększył majątek
trwały o miliard zł, dał .gospodarce narodowej
6-miliardowy zysk, wyszedł z bud i z braków,
2 manufaktury przekształcił się w to, czym jest
— nie zabiegano o poprawę .warunków pracy
i sytuacji socjalnej załogi. Poprawa ta jest nie-

jako obiektywna, wynika bowiem , z postępu
technicznego — jest również rezultatem nasze-

go bezpośredniego działania. Tę poprawę trak-
tujemy jako konieczność życiową, a nie ideolo-

gię. Manufaktura bowiem nie podoła ciężarom
współczesności. Przy tym wszystkim przechodzi-
liśmy oczywiście okresy mniejszej lub większej
niemożności. Stała ślę ona szczególnie duża
i zniechęcająca tuż przed rokiem 70-tym, w

czasach co najmniej dwóch fetyszy: kosztorysu
i dyrektywy...

— Przed dwoma laty — .mówi Roman Cł»ą-
tys — prawie cały ciężar «Inwestowania socjal-

szozególnych rodzajów potrzeb socjalnych i kul-

turalnych ludności w przekroju terenowym.

CO DYKTUJE ZYCIE

Najwięcej kłopotów przysporzy oczywiście
sposób finansowania akcji socjalnej zakładów
pracy i rad narodowych. O problemach finan-
sowania akcji socjalnej „Życie Gospodarcze"
pisało swego czasu

1
). Przykładowo podam, że za-

kładowy plan socjalny huty na 1972 r. finan-

sowany jest aż z dwunastu różnych źródeł i po-
zycji (środki obrotowe na działalność bytową,
fundusz socjalny przekazywany przez zjedno-
czenie z budżetu, środki z budżetu rady zakła-

dowej;-fundusz zakładowy, zakładowy fundusz
mieszkaniowy, środki z funduszu budowy szkół
i' internatów, śrbdki budżetowe na działalność

przemysłowej służby zdrowia, nakłady na bhp,
środki na remonty bieżące i remonty kapitalne,
środki z inwestycji branżowych i inwestycji
własnych przedsiębiorstwa, dotacja budżetowa
na kolonie letnie).

Przygotowanie jednolitego planu rocznego
czy wieloletniego i zbilansowanie tych wszyst-
kich środków a następnie kontrola ich wyko-
rzystania wymaga nie lada umiejętności ze stro-

ny pracowników socjalnych i służb księgowości,
nie mówiąc już o tym, że system tego finanso-
wania jest niezwykle skomplikowany. Toteż

jedną z najpilniejszych spraw jest ujednolicenie
systemu finansowania działalności socjalno-by-
towej w przedsiebiorstwie. Podstawą do roz-

wiązań w tej mierze może być dyskutowany
już wstępnie m. in. w „Życiu Gospodarczym" *)
projekt funduszu socjalnego przedsiębiorstw.
Rozproszenie źródeł i środków finansowania tej
działalności nie sprzyja realizacji zadań, ma-

jących charakter bardziej kompleksowy i wy-
magających koordynacji z radą narodową.

Niemniej ważnym zadaniem, które warunku-

je wprowadzenie jednolitego systemu planów
socjalnych — jest konieczność utworzenia
w każdym a szczególnie w dużym przedsiębior-
stwie zawodowych służb socjalnych na wzór

istniejących np. służb ekonomicznych, wpro-
wadzonych uchwałą Rady Ministrów. Bez speł-
nienia tego warunku nie można wprowadzić
planów socjalnych do rocznych i wieloletnich

planów gospodarczych. Bo kto będzie te pla-
ny opracowywał i cdDOwiadał za ich realiza-

cję? JERZY ŁĘGOWSKI3) przeprowadził ba-
dania zakładowych służb społecznych w przed-
siębiorstwach dziewieciu resortów gospodar-
czych m.in. w przemyśle maszynowym, ciężkim,
górnictwie i energetyce, chemii, przemyśle lek-

nego" przejęła, krótko V
mówiąc, dyrekcja. A

więc rozwój zaplecza, służby zdrowia, poprawa
bhp, żywienie zbiorowe, wczasy fabryczne, gos-
podarka funduszem mieszkaniowym, kolonie.
Organizacje polityczne i zawodowe, pozostawia-
jąc sobie tutaj prawa egzekutywy społecznej,
inspiratorów i koordynatorów, bardziej obecnie
skupiają swe wysiłki na obronie interesów pra-
cownika, tworzeniu dobrej atmosfery pracy,
rozplątywaniu konfliktów wychowywaniu za-

łogi, szczególnie młodzieży, w większości zielo-
nej zawodowo i życiowo.

— Tu muszę, niestety, stwierdzić — powiada
Zygmunt Owczarek — że to, czego młodych
ludzi uczy nasza szkoła zakładowa jest w wielu

przypadkach niewystarczające. Zdarza się, iż
absolwenci nie znają rysunku technicznego", ale
nie

znają także realiów wielkiego zakładu, nie

mają podstawowych wiadomości o naszym pań-
stwie. W tych warunkach proces adaptacji
przebiega bardzo ciężko, co dotyczy zresztą nie
tylko absolwentów. Pracujemy' nad zmianami

prograipu szkolnego.
— Wychowanie załogi — kontynuuje sekre-

tarz — jest chyba najtrudniejszym odcinkiem
polityki społecznej w zakładzie. Czynnikami
decydującymi tu o postępie są: dobra organi-
zacja pracy i dobre stosunki między ludźmi
Jednak nie zawsze jest ona dobra, nie zawsze

mistrz właściwie postępuje z ludźmi i nie zaw-

sze młodzi mogą wziąć przykład ze starszych.
A jest także faktem, że przyjmujemy ludzi
o dziwnych nieraz poglądach na życie 1 pracę.

— Oto znamienne dane — wtraca Bronisław
Biernacki, kierownik kadr — w 1972 roku
odeszło z fabryki ponad 850 osób, w tym 263

wypowiedziało pracę „normalnie". 449 zwolni-
liśmy dyscyplinarnie, głównie za porzucenie
pracy. Reszta odeszła z „normalnym" wypowie-
dzeniem z naszej strony, lub w ramach poro-
zumienia. Wszyscy zastąpieni zostali nowymi



kim i spożywczym, budownictwie, leśnlctwl.
i komunikacji Okazało się, wg stanu na 30VI
71 ze tylko 2,7 proc. pracowników komórek so-

cjalnych tych resortów posiada wyższe wyksz-
tałcenie, 54,6 próo. — Wykształcenie średnie,
a reszta tan. prawie 43 prtie. to ludzie z wy-

. podstawowym i niepełnym śred-
nim. Dodać do tego nalfeży, żfe w komórkach
tych uzupełnia swoje wykształcenie jedynie nie
cale całe 4 proc. zatrudnionych tam pracowni-

ni^L^
Z
i^ 80

., P° ziom
wykształce-

nia kadr \ tych działach nie pozwala na zbyt
optymistyczne prognozy co do możliwości pla-
nowej pracy tycli służb w Systemie jednolitych
planów socjalnych, Stanowiących w dodatku część
planu gospodarczego. Dlatego należy jak naj-
pilniej podnieść rangę tych służb, stworzyć
model zakładowych służb socjalnych w przed-
sieni stwie, właściwie ująć je w strukturze i
schemacie organizacyjnym zakładu, wprowa-
dzić taryfikator płac i powołać w nomenklatu-
rze zawodów zawód pracownika socjalnego —

zapewniając w ten sposób dopływ i zatrudnia-
nie tam ludzi z pełnymi kwalifikacjami zawo-

dowym;.
Wiąże się to bez wątpienia z koncepcją

kształcenia tych pracowników. Nie chodzi zresz-

tą tylko o sprawę kwalifikacji kadr pracowni-
ków socjalny oh, ale również wewnetrzne roz-

proszenie w przedsiębiorstwie komórek orga-
nizacyjnych zajmujących się sprawami czło-

wieka, Wychodzi to na jaw właśnie przy pla-
nowaniu zamierzeń socjalnych i w późniejszej
realizacji.

W pracy nad planem biorą udział: komórka

socjalna, ulokowana w schemacie organizacyj-
nym w pionie zastępcy dyrektora d/s admini-

stracyjnych czy też handlowych, dział bezpie-
czeństwa i higieny pracy podległy głównemu
Inżynierowi zakładu, komórka zatrudnienia
i płac podporządkowana z-cy dyr. d/s ekono-

micznych, dział spraw osobowych i szkolenia,
podporządkowany z reguły bezpośrednio dyrek-
torowi naczelnemu. Nie mówiąc już o służ-
bach inwestycyjnych i remontowych, które ma-

ją swoich zwierzchników, czy też zakładowej
służbie zdrowia podległej bezpośrednio wy-
działowi zdrowia rady narodowej.

Swoistą sztuką jest koordynacja i uzgodnienie
poczynań tych komórek w przekroju poziomym
w przygotowaniu i realizacji planów socjalnych
w samym przedsiębiorstwie. Odnosi się to w

nie mniejszym stopniu do koordynacji planów
pracy tych komórek z terenową radą naro-

dową, gdy tego wymaga potrzeba. Na szczęście
w wielu przedsiębiorstwach powstają już za-

kładowe służby socjalne w ramach oddzielnych
pionów podległych jednemu z zastępców dy-
rektora przedsiębiorstwa, który ma jednocześ-
nie statutowe uprawnienia do koordynacji pra-
cy w tym zakresie wszystkich komórek przed-
siębiorstwa, zajmujących się problematyką wa-

runków pracy, spraw socjalno-bytowych i dzia-
łalności kulturalno-sportowej.

KRYTERIA ROZDZIAŁU ŚWIADCZEŃ

Na koniec chciałbym podnieść jeden kapital-
ny problem poruszony w artykule ANNY
KUSZKO pt. „Dwa strumienie świadczeń".
Chodzi o kryteria rozdziału świadczeń socjal-
nych w przedsiębiorstwie. Autorka słusznie

podkreśla, że w przedsiębiorstwie ten kto le-

piej preuje — niezależnie od swej sytuacji
materialnej i rodzinnej — powinien być lepiej
nagradzany, m. in. formami świadczeń socjal-
nych (jeśli takie możliwości są w zakładzie).
Całkowicie zgadzam się z tym poglądem. Lu-
dzie „dobrej roboty" powinni mieć pierwszeń-
stwo w korzystaniu ze środków socjalnych, ja-
kimi dysponuje przedsiębiorstwo. Pracownicy
mało zarabiający, wielodzietni, niepełnospraw-
ni mogą mieć prawo pierwszeństwa do-tych
świadczeń, ale pod warunkiem jednoczesnej
sumiennej i rzetelnej pracy na swoim stano-
wisku pracy.

Nó dobrze powie ktoś, a co zrobić, kiedy sy-
tuacja układa się inaczej? I tu widzę rozwią-
zanie w koordynacji planów socjalnych zakła-
du z planem rady narodowej. Rodziny niektó-

rych pracowników mogą korzystać wtedy ze

zwiększonych świadczeń społecznych, rozdziela-

nych przez terenowe organy władzy.
Sprawiedliwość w zakładzie pracy — pod-

kreśla A_nna Kuszko — nie może być sprzecz-
na z zasadami sprawiedliwości ogólnospołecz-
nej. Zależy to w dużej mierze od ludzi, zajmu-
jących się sprawami socjalnymi w zakładzie, a

więc od służb socjalnych i działaczy związko-
wych. Od ich umiejętności kojarzenia indywi-
dualnych spraw ludzkich z interesem społecz-
nym, od realizacji sprawiedliwej polityki roz-

działu świadczeń socjalnych zgodnej z potrze-
bami ogólnospołecznymi, jak też z odczuciem

sprawiedliwości i potrzeb samych zaintereso-

wanych. To stwierdzenie jest jeszcze jednym
uzasadnieniem pilnej konieczności — podnie-
sienia na wyżiszy poziom rangi i pracy służb

społecznych w zakładzie.

Nasze uczestnictwo
w MOP

*) Anna Kuszko: „Jak finansować akcję socjalną?"
„Zycie Gospodarcze" Nr 3/1972.

2
) „Co dyktuje życie" (dyskusja w redakcji nad sy-

stemem finansowania akcji socjalnej) „Zycie Gospo-
darcze" Nr 7/1972.

3
) Je.rzy Łęgowski: „Zakładowe służby społeczne"

materiały na konferencję TNOiK organizowaną w

Warszawie w 1972 r. pt. „Metoda wiązania programów
społecznych z planami gospodarczymi w przekrojach
terenowych".

pracownikami. Przyznaję, że fluktuacja jest
duża. My w dziale kadr nie mamy czasu pro-
wadzić prawdziwej polityki personalnej, brak
nam ludzi. Zajmujemy się „naborem" pracow-
ników w Kielcach i poza nimi. niszczy nas tro-

chę biurokracja.
Roman Chatys: — Nie zyskał należytej rangi

dział socjalny. Jest w nim obecnie kilka osób,
ale nie stawia się przed nimi zadań komplek-
sowych. Uważam, że w przyszłości nie będą
oni po prostu mogli podołać zadaniom.

— Dlatego mamy nadzieję — dodaje Zygmunt
Owczarek — że zjednoczenie zatwierdzi nasz

wniosek o utworzenie pionu z-cy dyrektora
d/s pracowniczych. Wtedy siły i środki skupione
zostaną w jednym ręku.

Rozmowa dotyczyła oczywiście wielu .

s PTMw
1 nroUlemow. Teęo m.in. jak nowości techniki (w
tvm nrzypTdku prasy Clearing) wpływają na tworze-
So sięZdyscyplinowanych, solidarnych, rozumieją-
rvcli si» zespołów robotniczych, jak rośnie poczucie
obowiązku "i odpowiedzialności wraz P°v pra£jJ

.X t 'ZSZWo °nalcżVt^ wypoczyifck. "

Niech nikt jednak nie wyciągnie mylnego
wniosku, że wszystko jest już w najlepszym po-

rządku.
Odlewnik WŁADYSŁAW GONCIARZ prze-

pracował w KZWM 45 lat i w lipcu br. prze-
szedł na emeryturę. W sierpniu zas ukazał się
orotokół do układu zbiorowego metalowcow
honorujący finansowo „czterdziestopięcio i pięć-
dziesięciolatkó w". Słyszałem dyskusję: dać
Władkowi nagrodę czy nie? I choć padały groź-
ne argumenty o łamaniu przepisów i marno-

trawieniu pieniędzy, Gonciarz nagrodę jubileu-
szową otrzymał, w'czym widzę " jeszcze jeden
•wyraz nov>'J polityki społecznej.

EDWARD WRÓBEL

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA
PRACY Jest wyspecjalizowaną agencją
międzynarodową. W sferze Jej Zaintere-
sowania znajdują się problemy zatrud-
nienia, doskonalenia zawodowego, pra-
cy, płac, dochodów, warunków pracy,
spraw Socjalnych, zarządzania. Organi-
zacja tą dysponuje poważnym poten-
cjałem Informacyjnym, badawczym, do-
radczym i szkoleniowym Może podej-
mować tematykę ogólną, w której za-

interesowana jest większość państw lulu
indywidualni członkowie. Istotną pozy-
cję w działalności MOP stanowi dzia-
łalność normatywna. Wyraża się ona w

podejmowaniu konwencji 1 zaleceń, do-
tyczących problemów leżących w J«j
sferze zainteresowania.

MOP zrzesza przedstawicielstwa rządo-
we, organizacje pracowników i praco-
dawców zc 124 krajów (134 państwa na-

leżą do ONZ). Kraje socjalistyczne w

grupie pracodawców reprezentowane sn

przez dyrektorów przedsiębiorstw socja-
listycznych.

Oczekuje się, że MOP przekształcił się.
wkrótce w pełni uniwersalną organiza-
cję światową po przyjęciu w jej szeregi
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
oraz innych krajów socjalistycznych nic
będących dotychczas członkami ONZ.

Zakres działania MOP i specyficzna
dla tej organizacji zasada trójstronnej
reprezentacji (przedstawiciele rządów,
pracowników i pracodawców tworzą fo-
rum, na którym następuje konfrontacja
1 ścieranie się poglądów oraz interesów
różnych ugrupowań w sprawach kon-
cepcji modeli spoleczno-gospodarczych
oraz kształtowania warunków pracy
i poziomu życia. Z tych względów za-

równo kraje socjalistyczne, jak 1 ka-
pitalistyczne wykazują wzrastającą ak-
tywność w MOP.

Działalność MOP nie uwzględnia —

Jak się wydaje — w dostatecznym stop-
niu potrzeb współpracy między krajami
uprzemysłowionymi, zwłaszcza w zakre-
sie wymiany doświadczeń w rozwiązy-
waniu złożonych problemów pracy
I spraw socjalnych. Duże szanse pobu-
dzenia współpracy krajów uprzemysło-
wionych w ramach MOP stwarza zapo-
wiadana na 1973 rok n Regionalna Kon-
ferencja Europejska, poprzednia Kon-
ferencja odbyła się przed 20 laty.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W ciągu minionych dwudziestu lat, a

zwłaszcza w ostatnim okresie, z-.irtv w

BUrople znaczne zmiany w podejściu do
rozwiązywania spraw rynku pracy, sto-
sunków prący, ochrony środowiska pra-
cy. Przed 'poszczególnymi krajami eu-

ropejskimi stoi przy tym wiele trud-

nych i palących do rozwiązania spraw.

Nastąpiło ' ztfliżenie niektórych euro-

pejskich problemów w dziedzinie za-

trudnienia, pracy, zarządzania i spraw
socjalnych, zwłaszcza na tlo wprowa-

dzania podobnych rozwiązań produkcyj-
no-technicznych, postępujące] integracji
gospodarczej (w ramach organizacji re-

gionalnych) oraz rozwoju handlu zagra-
nicznego.

W ramach współpracy w zakresie wy-
miany doświadczeń między krajami eu-

ropejskimi Polska i Inne kraje socJalK
styczne mają do zaprezentowania - swe

niewątpliwe osiągnięcia w dziedzinie
planowanego rozwoju społeczno-gospo-
darczego, w którym cele polityki peł-
nego zatrudnienia, demokratycznego po-
działu dochodu narodowego oraz ochro-
ny socjalnej pracujących i ich rodzin

są zadaniami prlqrytetowymi. Również
system partycypacji przedstawicieli pra-
cowników w podejmowaniu decyzji iia
wszystkich szczeblach zarządzania w go-
spodarce narodowej bacznie jest obser-
wowany przez wiele państw kapitalisty-
cznych.

Wymiana doświadczeń Wschód-Zachód
może objąć prace nad przyszłościowy-
mi kierunkami rozwiązań w dziedzinie
problemów zatrudnienia, pracy, spraw
socjalnych, zarządzania, doskonalenia
zawodowego itp. oraz stosowania tech-
niczno-organizacyjnych metod działania.

EFEKTY I WNIOSKI

Efekty uczestnictwa Polski w dzia-
łalności MOP są niezaprzeczalne. Kraj
nasz cieszy się dużym autorytetem dzię-
ki Inicjatywom, zmierzającym do kon-
kretyzacji i uprabtycznlenla działalnoś-
ci MOP.

Siły postępowe w MOP Wysoko oce-

niają konsekwentne popieranie przez
Polskę interesów świata pracy w dzia-
łalności normatywnej MOP. O pozycji
naszego kraju świadczy fakt, że —.

minio przewagi krajów kapitalistycz-
nych w MOP — przedstawiciele naszego
kraju wybierani są na ważne stanowi-
ska na kolejnych sesjach. Występuje
tt*4 znaczne zapotrzebowanie krajów

rozwijających ał« na ekspertów pocho-
dzących z naszego kraju.

Istnieje Jednak pilna potrzeba zwięk-
szenia zakresu korzyści typu Informa-
cyjnego, technicznego 1 finansowego,

któro Polska mogłaby czerpać z MOP.
' Zwiększenie korzyści fachowych i ma-

terialnych z tytułu przynależności Pol-
ikl do MOP Jest sprawą trudną. Pol-
ska zaliczana jest do grupy krajów
litdtlio Rozwiniętych gospodarczo. Układ
sil politycznych w MOP nić sprzyju
zwiększeniu korzyści typu materialnego
dla naszego kraju. Kraje różwljającń Się
czynią naciski, by pomoc materialną
kierować głdttnle do nich, Z drugiej
•trony istnieje duża konkurencja wśród
krajów uprzemysłowionych w dziedzi-
nie organizacji międzynarodowych im-

prez MOP (typu konferencyjnego i szko-
leniowego), a takżo wysyłania eksper-
tów dla realizacji projektów torenowych
MOP.

Mimo tych trudności, opracowano za-

łożenia programu zwiększenia prakty-
cznych korzyści z tytułu przynależności
Polski do tej organizacji. Mają ono słu-
żyć za podstawę do współpracy polski
z MOP na najbliższy okres do 1975 ro-

ku. Konkretno propozycje zostały nie-
dawno, bo w październiku ub. roku,
bezpośrednio przekazano przez Ministra
Pracy, Plac 1 Spraw Socjalnych prof.
dr W. KAWALCA, Dyrektorowi Gene-
ralnemu Międzynarodowego Biura Pra-
cy W. JENKS'OWI. W wyniku rozmów
uzyskano zapowiedź realizacji wiciu
po)sl:ich propozycji, przy czym Między-
narodowe Biuro Pracy przedstawiło o-

statnlo, już w sposób oficjalny, projek-
ty konkretnego załatwienia niektórych
spraw. Należy przede wszystkich wy-
mienić:

© zwiększenie dopływu do Polski pu-
blikacji i dokumontów roboczych na te-
mat rozwiązań międzynarodowych i me-

tod działania w dziedzinie problematyki
zatrudnienia, pracy, dochodów z pra-
cy, warunków pracy, ochrony środowi-
ska pracy, spraw socjalnych, zarządza-
nia, zastosowania komputerów itp.:

9 zwiększenie stanu zatrudnienia pol-
skich ekspertów w różnych dziedzinach
działalności MOP;

9 przyznanie Polsce organizacji semi-
nariów;

O zorganizowanie w Polsce (za dwa
lata) wystawy odzieży ochronnej i ro-

boczej oraz sprzętu ochrony osobistej z

udziałem producentów wielu krajów,
połączonej ze zorganizowaniem semina-
rium ;

9 uwzględnienie w periodykach, ra-

portach 1 publikacjach MOP szerszych
informacji o Polsce, w tym publikowa-
nie informacji monograficznych o wy-
branych zagadnieniach naszego kraju;

9 uzyskanie pomocy konsultacyjnej
przy pracach organizacyjnych w zakre-
sie komputeryzacji ubezpieczeń społecz-
nych, metod szkolenia personelu facho-
wego itp.

Istnieją możliwości uzyskania stypen-
diów MOP, prowadzenia porównawczych
badań międzynarodowych oraz osiągnię-
cia korzyści w Innych dzicdzinacTi.

ZBIGNIEW BAJSZCZAK

PŁACŁ

Jak się szacuje, w 1972 r. osobowy
fundusz płac był wyższy w stosunku

do poprzedniego roku o 10,8 proc. (o 2,2
proc. więcej niż w NPG). W przemyśle
fundusz ten wzrósł o 10,0 proc., a w bu-

downictwie — o 14,8 proc.

Regulacją płac objęto około 1,7 min

osób.

Przeciętna płaca nominalna netto — w

przeliczeniu na jednego zatrudnionego
— wyniosła około 2 500 zł 1 była wyż-
sza w stosunku do 1971 r. o 6,3 proc.

Ponieważ wskaźnik wzrostu utrzymania
obniżył się o 0,3 proc., wobec tego pła-
ca realna prawdopodobnie wzrosła o 6,6
proc. (ks)

ZATRUDNIENIE

Przewiduje się, że w 1972 r. w gospo-
darce uspołecznionej pracowało około

10,4 min osób, a więc o około 428 tys.
więcej aniżeli w roku poprzednim
(wzrost o 4,2 proc.) . W przemyśle za-

trudnienie wzrosło o 4,5 proc., w bu-

downictwie — o 6,1 proc. Sytuacja w

przemyśle 1 budownictwie związana jest
ze znacznym przyspieszeniem dynamiki
produkcji, (ks)

EMERYTURY I RENTY

Wypłaty z tytułu emerytur i rent w

1973 r. wyniosły około 42,3 mld zł, co

oznacza wzrost w porównaniu z rokiem

poprzednim o 9,2 proc. Przeciętna mie-

sięczna emerytura i renta wyniosła 1 266

tl. (ks)

WYDAJNOŚĆ

Wydajność pracy w przemyśle — jak
wynika ze wstępnych danych — mie-

rzona produkcją globalną na Jednego
zatrudnionego wzrosła w ub. r . w po-
równaniu do 1971 r. o 6,0 proc. Przy-
rost produkcji globalnej z tytułu wzro-

stu wydajności prący wynosił 58,3 proc.

(w 1971 r. — 61,4 proc.), (ks)

RYNEK PRACY

W grudniu ub. r . rynek pracy cha-

rakteryzował sit; w porównaniu z tym
samym miesiącem 1971 r. spadkiem iloś-

ci osób zarejestrowanych w poszukiwa-
niu pracy o 36,5 proc. (tj. o 29,7 tys.
os&b), w tym mężczyzn — o 62,5 proc.

(o 4,3 tys.) i kobiet — o 34,1 proc. (o
25,5 tys.) . Liczba miejsc pracy wzrosła

0 11,0 proc. (tj. o 9,2 tys.), przy czym
dla mężczyzn — o 6,1 proc. (o 4,0 tys.)
1 dla kobiet — o 27,1 proc. (o 5,2 tys.).
Nastąpił także spadek ilości osób skie-

rowanych do pracy o 7,5 proc. (o 8,1
tys.). W stosunku do mężczyzn spadek
ten wyniósł 12,0 proc. (o 8,3 tys.), a w

stosunku do kobiet nastąpił wzrost o

0,6 proc. (o-0,2 tys.).

W omawianym miesiącu pracy poszu-
kiwało 49,3 tys. kobiet. Wydziały zatrud-

nienia mogły im zaoferować 24,6 tys.
miejsc pracy. Średnio w całym kraju
dwie kobiety poszukujące pracy przy-

padały na jedno wolne miejsce pracy.
W grudniu 1971 r. na jedno wolne miej-
sce pracy przypadały cztery kobiety. W

czternastu województwach ilość zareje-
strowanych kobiet była wyższa od ofe-

rowanych miejsc pracy.

W porównaniu z.listopadem ub. r . w

grudniu 1972 r. nastąpU wzrost zareje-
strowanych mężczyzn o 18,7 proc. (o 0,4
tys.), spadek zarejestrowanych kobiet o

3,6 proc. (o 1,8 tys.), spadek wolnych
miejsc pracy dla mężczyzn o 55,5 proc.

(o 85,6 tyB.) I dla kobiet — o 30,0 proc.

Fot. M . Stankiewicz

(o 10,5 tys.), spadek skierowań do pra-

cy mężczyzn o 52,0 proc. (o 66,2 tys.)
i kobiet — o 42,2 proc. (o 27,9 tys.) .

(ks)

BADANIA WARUNKÓW BYTU

W programie pracy Głównego Urzędu
Statystycznego na bieżący rok na

szczególną uwagę zasługują dwa przed-
sięwzięcia: badanie budżetów rodzin-

nych i ankietowe badanie warunków

bytu ludności.

Stałe badania budżetów rodzinnych zo-

staną w tym roku rozszerzone na wszy-
stkie grupy spoleczno-ekonomiczne lud-

ności. 1 obejmą swym zasięgiem 10 tys.
rodzin (w ub. r .

— 4,3 tys.). Powinno

to pozwoUć na podjęcie w 1974 r. wie-

lu nowych opracowań analitycznych,
które zilustrowałyby zróżnicowanie wa-

runków bytu w różnych grupach lud-

ności zależnie od wielkości i składu ro-

dzin, miejsca zamieszkania itd. Podob-
ne dane niezbędne dla tej analizy po-
winno także przynieść, przeprowadzone
w bieżącym roku, reprezentacyjne ba-
danie ankietowe warunków bytu w o-

kolo 90 tys. gospodarstw domowych (co
setna rodzina). Główne kierunki tego
badania to: zespół cech demograficz-
nych, wysokość i struktura dochodów,
warunki mieszkaniowe, stan posiada-
nia przedmiotów trwałego użytku i sto-

pi?ń korzystania 7. urządzeń socjalnych.

(ks)

SPIS KADROWY

GUS zamierza również zapoczątkować
prace nad bilansem siły roboczej (stan
1' rozmieszczenie zasobów siły roboczej,
Jej przyrosty i ubytki, podaż siły robo-

czej, salda migracji, wtórny podział za-

sobów siły roboczej itd.). Informacja o

zasobach siły roboczej będzie oparta
głównie na wynikach planowanego spi-
su kadrowego, (ks)
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TYCE PLAC. Próby zinwentaryzowania
potrzeb z tego zakresu, dokonane "W
instytucie, wykazały, źo uwzględnienie
zagadnicii dotąil nio opracowanych wy-
maga skoordynowania wysiłków szere-

gu placówek badawczych (dotyczy W

zresztą i Innych kierunków badań), w

tej sytuacji Instytut zamierza, zharmoot-
zować praco własne z działalnością In-

nych ośrodków naukowych. Prowadzone
obecnie prace Inutytutu Idą w dwóch
głównych kierunkach: opracowania ra-

cjonalnych kryteriów różnicowania wy-
nagrodzeń oraz badania rzeczywi-
stych relacji i struktury wewnętrz-
nej płac. Obok tematyki z zakresu
struktury i relacji wynagrodzeń Indy-
widualnych, instytut zajmuje się rów-
nież problematyką źródeł tworzenia
środków na płace, zwłaszcza zagadnie-
niem wpływu metody tworzenia 1 wy-
datkowania funduszu p!ac i zachęt ma-

terialnych na eleo-.o—Ikę predsięblor-
stwa.

Prowadzono prren z' z.ikresu WARUN-
KÓW BYTU RODZIN PRACOWNI-
CZYCH dotyczą: kszia.towanla docho-
dów ludności pracującej 1 Jej poszcze-
gólnych grup spoleczno-zawodowych,
warunków bytu emerytów i rencistów,
granic wieku emerytalnego, opieki nad
dzieckiem i rodziną, pomocy socjalnej
kobiecie pracującej, działalności socjal-
nej w miejscu pracy i zamieszkania,
funkcji socjalnych zakładów pracy, za-

sad finansowania dzialaliośoi socjalnej,
funduszu spożycia społecznego 1 Jego
podziału.

Z Jut zakończonych względnie znacz-

nie zaawansowanych prao można wy-
mienić przykładowo takie tematy Jaki
rozwój zakresu i zasad funkcjonowania
systemu zabezpieczenia społecznego,
świadczenia socjalne w przedsiębior-
stwie, analiza dynamiki 1 kierunków
zmian oraz rozpiętości dochodów ludno-
ści, utrzymującej się z pracy w go-
spodarce uspołecznionej, koncepcja za-

bezpieczenia emerytalnego indywidual-
nie gospodarujących rolników, progno-
za zmian w konsumpcji ludności 1 fun-
duszów społecznych.

W związku z pracami powołanej nie-
dawno komisji rządowej pomocne i

przydatne okazały się analizy instytutu
na temat sytuacji materialnej rodrjn
wielodzietnych l rodzin o niskich dó-
chodach oraz prace nad koncepcja mo-

dyfikacji systemu zasiłków rodzinnych.
Instytut przygotowuje sympozjum na-

ukowe na temat ochrony macierzyństwa
1 rodziny (I kwartał 1973 r.) .

ADAPTACJA ZAWODOWO-SPOLB^Z-
NA NOWO ZATRUDNIONYCH — Wagfl
tematyki powiększa fakt, że w latach
siedemdziesiątych pierwszą w tyciu pra-
cę zawodową podejmie prawie 7 min
młodzieży. Niewystarczająca troska o

właściwe zatrudnienie z»odtile z naby-
tymi kwalifikacjami, o prawidłowe roz-

mieszczenie kadr. o opiekę nad praco-
wnikami podejmującymi pierwszą pra-
cę — prowadzi w konsekwencji m.in.
do wzrostu tzw. płynności wśród mło-
dych ludzi. Badanie cnk : etowR prowa-
dzone przez instytut w 200 prr.eds'ębior-
stwaoh ma na celu zarćwno diatmozę
Istniejącego stanu rzeczy. Jak I opraco-
wanie wniosków zaradczych.

KONCEPCJA I ZASADY SYSTEMU
OCEN PRACOWNICZYCH ORAZ METO-
DY JEGO WDRAŻANIA — to temat po-
dyktowany potrzebą unowocześnienia
Instrumentów polityki personalnej; cho-
dzi też o usprawnienie funkcjonowania
służb, które zajmują się czynnikiem
ludzkim w produkcji. Instytut pracuje
nad materiałami analitycznymi z zakre-
su służb osobowych, za trudni en iowo-
-p łacowych i szkoleniowych w przemy-
śle, któro posłużą za podstawę do for-
mułowania opinii i wniosków w związ-
ku z przygotowaniem do wprowadze-
nia systemu ocen pracowniczych.

Rozwijane są prace badawcze 1 pro-
gramowe w zakresie czasu pracy. Kon-
centrują się one wokół czynników wa-

runkujących wzrost CZASU WOLNEGO,
a więc zagadnień skracania czasu pracy.
Jak również funkcjonowania usług, a

także wokół racjonal-ejo zagospodaro-
wania CZASU PRACY.

Przedstawione tu kierunki badań
nie wyczerpują ani realizowanego
obecnie planu pracy ani też nie

przedstawiają programu zamierzeń

instytutu na najbliższe lata (prace
nad takim programem są w toku).
Obok realizacji zadań długookreso-
wych i badań kompleksowych,
pracownicy instytutu wykonują
szereg zadań doraźnych, ekspertyz
i opracowań przyczynkarskich, dy-
ktowanych przede wszystkim bie-

żącymi potrzebami Ministerstwa

Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Sprostanie tym obowiązkom i za-

daniom wymaga zacieśnienia współ-
pracy instytutu z innymi ośrodka-
mi naukowo-badawczymi, zarówno
akademickimi jak i resortowymi,
wymaga też różnorodnych inspira-
cji i inicjatyw do podejmowania
wspólnych badań, wymaga szuka-
nia i pozyskiwania sojuszników, a

także wykorzystania nagromadzo-
nego dorobku nauki i doświadczeń

praktycznych w dziedzinach obję-
tych sferą zainteresowań instytutu.

Należy również wspomnieć o na-

wiązaniu współpracy z instytutami
pracy w krajach członkowskich
RWPG. Współuczestniczymy w rea-

lizacji szeregu zadań badawczych
oraz w przygotowaniu wspólnych
opracowań i studiów w zakresie

problemu węzłowego: „Naukowe
problemy organizacji i normowa-

nia pracy oraz materialnego zain-
teresowania w produkcji socjali-
stycznej".

Nowe korzystne warunki rozwo-

ju dziedzin nauki, zajmujących się
polityką społeczną, fakt, że wyniki
badań z tego zakresu — zgodne z

uchwałą VI Zjazdu Partii — będą
miały wpływ na podejmowanie de-

cyzji rządowych, stwarza nie tylko
możliwość, ale wręcz konieczność

prowadzenia szeroko zakrojonych
badań nad społeczeństwem, jego
potrzebami, warunkami życia i as-

piracjami, a tym samym zwiększa
udział nauki w kształtowaniu pro-
gramu socjalistycznych przeobra-
żeń naszego kraju.

EDWARD MAREK

im
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BARBARA PODURGIEL

Fot. A . Jałosiński

If IEDY mówi się o mieszkaniu

'V myś.i sią najczęściej o młodych
małżeństwach, o potrzebach ro-

dzin rozwojowych, o ludziach pra-
cujących. Wiek starczy nie był, jak .

dotąd, przedmiotem szerszego zain-
teresowania naszych inwestorów.
Nasi dziadkowie i babcie mieszkają
najczęściej z dziećmi i wnukami,
albo samotnie, w zdobytych w prze-
szłości mieszkaniach, a kiedy nie
mają już sił na takie dalsze życie,
starają się przenieść do rozmaicie
nazywanych domów rencistów i

emerytów.
Domy te, prowadzone coraz lepiej

starają się zaspokoić potrzeby ży-
ciowe wieku starczego. Czy jednak
ta forma zamieszkiwania jest rze-

czywiście dla wszystkich osób star-

szych do przyjęcia? Są ludzie, któ-
rzy nie mogą przystosować się do
życia w takim domu. Czy mają ja-
kąś alternatywę?

Wyzwolona po VI Zjeździe Partii
Inicjatywa społeczna objęła i ten

problem. Różnorodność działania
społecznego w tej dziedzinie pozwoli
nam, być może w niedalekiej przy-
szłości, na wybór lub zaplanowa-
nie sobie na starość takiego miesz-
kania, jakie odpowiadać nam bę-
dzie najbardziej. Z inicjatywy spo-
łecznej powstały już inne niż do-
tychczas domy dla osób w podesz-
łym wieku lub chorych. Np . w Gdy-
ni powstała spółdzielnia mieszkanio-
wa budująca domy dla przewlekle
chorych na gościec (doniosła o tym
Trybuna Ludu).

Obecnie Ministerstwo Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych uwzględniło w

swoim programie szeroko pojętą
problematykę śwl. dczeń na rzecz

rencistów i emerytów. Pragnie ono

również pełnić rolę inspiratora i

koordynatora działań społecznych
w dziedzinie budownictwa specjal-
nych mieszkań dla osób starszych,
a ponadto podejmuje się zająć bu-
dową i eksploatacją domów-pensjo-
natów, nazwanych na razie umow-

nie domami socjalnymi dla emery-
tów i rencistów.

Resort zamierza doprowadzić do
tego, aby w nowo powstających
osiedlach — spółdzielczych, zakła-
dowych i rad narodowych — budo-
wane były, wśród mieszkań prze-
znaczonych dla ludzi pełnospraw-
nych, specjalnie zaprojektowane
mieszkania, przystosowane do po-
trzeb ludzi starszych. W osiedlach
tych trzeba będzie zapewnić usługi
i urządzenia umożliwiające ludziom
w podeszłym wieku prowadzenie sa-

modzielnego gospodarstwa domowe-
go i spełnianie codziennych czyn-
ności bez pomocy i bez obaw (np.
zainstalowanie odpowiednich uch-
wytów do wanien lub urządzeń ku-
chennych, wykluczających niebez-
pieczeństwo zatrucia się gazem).

Istotne jest również takie rozpla-
nowanie punktów służby zdrowia,
aby ludzie starsi mogli z nich ko-
rzystać w zasięgu dojścia pieszego.
Podobnie przedstawia się sprawa
dostępności i bliskości od miejsca
zamieszkania szeregu punktów usłu-
gowych, takich jak pralnia, zakład
żywienia zbiorowego, bilioteka, klub,
kino, a także terenów zielonych.
Mimo że potrzebne lub przydatne
wszystkim w osiedlu i" dostępne dla
wszystkich, powinny być one bliż-
sze sytuacyjnie enklawom, zamiesz-
kanym przez ludzi starszych i od-
powiednio zaprofilowane np. restau-

racje zlokalizowane w takim osied-
lu muszą wydawać posiłki diete-
tyczne. Enklawy, o których mpwa,
stanowić będą zapewne nie całe
bloki mieszkalne, ale części bloków
— ciągi pionowe (w budynkach z

windą) lub poziome — partery i
ewentualnie pierwsze piętra (w bu-
dynkach bez wind).

Domy typa pensjonatowego stworzą
możliwość innego ułożenia sobie życia
w starości. Mieszkania tego rodzaju za-

spokajałyby potrzebę samodzielności ży-
ciowej, a nie pociagałyby za sobą izolacji
od czynne] zawodowo części społeczeń-
stwa. Kontakt z rodziną mógłby być bar-
dzo bliski, jeśli zamieszka ona w obrębie
tego samego osiedla lub nawet w tym
samym domu. Przy zachowaniu więc
indywidualnego charakteru mieszkań,
jedno lub dwuosobowych, z łazienką,
wnęką kuchenną i przedpokojem, domy

te stanowić będą Jednostki zorganizowa-
ne, administrowane przoz zamitMKaiych
na miejscu kierowników, mieć będą re-

cepcję, wspólne pomieszczenie typu klu-

bowego, stołówkę, miejsca do majster-
kowania lub uprawiania Innych prac
hobbistycznych oraz gabinet lekarski I

pielęgniarski.

Podstawową cechą, jaka różni
projektowany dom-pensjonat od ty-
powego dotychczas domu rencisty
jest zasada dobrowolności w korzy-
staniu ze świadczonych w domu
usług przy przestrzeganiu pełnej ich
odpłatności. Żywić będzie się moż-
na samemu, gotując we własnej ku-
chence, lub korzystać w pełnym al-
bo ograniczonym zakresie z miej-'
scowej stołówki, pokrywając rzeczy-
wisty koszt otrzymywanych posił-
ków; sprzątać można samemu lub
zamówić płatną sprzątaczkę itd.

Nieodpłatne byłyby tylko usługi
wewnętrznej przychodni lekarskiej,
która zlokalizowana zostanie w ta-
kim domu jako punkt społecznej
służby zdrowia.

Mieszkańcy wnosiliby wkład fi-

nansowy na pokrycie kosztu budo-
wy mieszkania wraz z przypadającą
nań częścią kosztów inwestycyjnych
pomieszczeń ogólnych (również z

wyłączeniem pomieszczeń wewnętrz-
nej przychodni lekarskiej). Zagad-
nienie wkładów budowlanych, ich
wysokości i warunków wnłaty, jako
szczególnie skomplikowane w przy-
padku osób starszych, wymagać bę-
dzie jednak nie tylko opracowania
fachowego, lecz również szerszej
dyskusji społecznej.

W każdym razie, przewiduje się, że
mieszkanie w domu-pensjonacie przedsta-
wiać będzie określoną wartość. finanso-
wą podlegającą w zakresie niezamortyzo-
wanych wkładów własnych użytkownika
dziedziczeniu lub w przypadku, wypro-
wadzenia się z takiego mieszkania -r

zwrotowi.

A więc mieszkanie w domu-pen-
sjonacie nie będzie tanie i w za-

sadzie możliwe tylko dla osób sa-

modzielnych finansowo. Piszę „w
zasadzie" gdyż poza środkami włas-
nymi użytkownika w grę wchodzi
alimentacja rodzinna i ewentualna
alimentacja zakładów pracy.

Nasuwa się pytanie, czy jest to
zasada słuszna? Należy dodać, że
budowa domów-pensjonatów nie ob-
ciąży budżetu państwa, szanse osób
nie dysponujących większymi
oszczędnościami na uzyskanie miej-
sca w typowym domu rencisty nie
zostaną więc zmniejszone, a nawet,
jak można się spodziewać, powięk-
szą się, gdyż część miejsc zajmują
tam z pewnością osoby, które mia-
łyby środki finansowe na prowadze-
nie własnego, gospodarstwa domo-
wego, tylko brak im do tego sił fi-

zycznych i możliwości mieszkanio-
wych.

Domy-pensjonaty będą jedną z

form budownictwa mieszkaniowego,
i w takim charakterze wejść po-
winny do planu inwestycyjnego. Czy
straci coś na tym gospodarka miesz-
kaniowa?

Wydaje się, że może tylko zyskać,
ponieważ w .wielu przypadkach lu-
dzie starsi, których dzieci uzyskały
oddzielne mieszkania, zajmują lo-
kale powierzchniowo większe od
tych, które stałyby się ici) .włas-
nością w domu-pensjonacie, nawet

uwzględniając poprawką "ó *pfż&wi-
r

dziane w nim pomieszczenia wspól-
nego użytku.

Podejmując się więc dopilnowania bu-
dowy takich domów Ministerstwo Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych przyjmuje rolę
przede wszystkim organizatora, urucha-
miającego fundusze osób prywatnych,
fundusze, które istnieją, mogą i powinny
być przeznaczone dla zapewnienia wy-
godnego życia w starości. Nieblahą też
sprawą jest możliwość ściągnięcia do
kraju ludzi, których losy rzuciły na ob-
czyznę i którzy na starość chcieliby wró-
cić do swojego kraju ojczystego, a dys-
ponując gotówką lub rentą gotowi są
ponieść koszty, związane z urządzeniem
się w Polsce.

Koncepcja budowy domów-pensjo-
natów dla emerytów i rencistów
jest już zarysowana wyraźnie, a

prace nad jej urzeczywistnieniem
zostały rozpoczęte.

Podkreślmy raz jeszcze, budowa
domów-pensjonatów nie będzie
miała żadnego negatywnego wpły-
wu na rozmiary działalności inwes-
tycyjnej Tesortu zdrowia i opieki
społecznej.

WYNAGRODZENIE

GŁÓWNEGO EKONOMISTY

Proszę o wyjaśnienie, jak należy
ustalać wynagrodzenie głównego
ekonomisty — kierownika działu
ekonomicznego w świetle zmian, ja-
kie wprowadziła Uchwała nr 56 Ra-

dy Ministrów z marca 1971 r.?

Dotychczasowe wynagrodzenia
głównych ekonomistów zgodnie z

tabelami płac pracowników umysło-
wych ustalone były w wysokości
równej placom głównych Inżynie-
rów.

Czy w związku z w/w Uchwałą 1

zryczałtowaniem wynagrodzeń dla

głównego inżyniera należy główne-
go ekonomistę — kierownika działu
ekonomicznego zaszeregować:

• do grupy plac zryczałtowanych
tzn. tak jak dla zastępcy dyrektora
d/s ekonomicznych lub głównego
inżyniera,

O do grupy płac: główny ekono-
mista wg tabeli obowiązującej do-

tychczas wobec głównego inżyniera,
9 do innej grupy według tabel

płac? i jakiej?
UCHWAŁA NR 224 RADY MINI-

STRÓW Z 29 LIPCA 1964 R. W
SPRAWIE POSTĘPU EKONOMICZ-
NEGO W GOSPODARCE USPO-
ŁECZNIONEJ I ORGANIZACJI
SŁUŻB EKONOMICZNYCH podnio-
sła rangę tych służb, czego konsek-
wencją było również podwyższenie
wynagrodzeń zasadniczych pracow-
ników ekonomicznych i zrównanie
ich z wynagrodzeniami służb tech-
nicznych, m. in., wynagrodzenie za-

sadnicze głównego ekonomisty —

kierownika działu ekonomicznego w

przedsiębiorstwach, w których nie
utworzono stanowiska zastępcy dy-
rektora — głównego ekonomisty —

ustalone znstało na poziomie wy-
nagrodzenia zasadniczego zastępcy
dyrektora d/s technicznych.

W 1971 R. — UCHWAŁĄ NR 56
RADY MINISTRÓW Z 12 MARCA
1971 R. W SPRAWIE ZASAD WY-
NAGRADZANIA dyrektorów, za-

stępców dyrektorów i główny i?1 '

księgowych przedsiębiorstw przemy-
słowych i budowlano-montażowych
oraz nadzorujących je zjednoczeń —

ustalone zostały nowe wynagrodze-
nia kierownictwa przedsiębiorstw
i zjednoczeń, do którego zaliczono
zostały jedynie stanowiska dyrek-'
torów, . zastępców dyrektorów i

głównych księgowych.
Nowe zasady wynagradzania,

ustalające podwyższone płace za-

sadnicze oraz zryczałtowaną wyso-
kość premii pozbawiały jednocześ-
nie tych pracowników możliwości
partycypowania w nagrodach i pre-
miach dodatkowych.

.Postanowienia uchwały nr 58 Ra-

dy Ministrów z 12 marca 1971 r.

dotyczą więc wyłącznie wymienio-
nych wyżej członków kierownictwa
i nie mogą być stosowane do innych
stanowisk. Stąd też główni ekono-
miści — kierownicy działów ekono-
micznych w dalszym ciągu wyna-
gradzani być powinni według sta-
wek obowiązujących zastępców dy-
rektorów d/s technicznych przed
wejściem w życie uchwały nr 56
Rady Ministrów i w dalszym ciągu
mogą korzystać z nagród i premii
dodatkowych.

ZOFIA PRZYBYŁOWICZ

HA podstawie badań wyodrębniono kilka-
naście ruchów roboczych, które wystarczają
do zestawienia niemal każdego procesu pra-

cy wykonywanej przez człowieka. Analiza prze-
biegu pracy za pomocą ruchów roboczych po-
zwala na uzyskanie szeregu informacji, które nie
są uchwytne w przypadku zastosowania do ana-

lizy i pomiarów zwykłego chronometru (stopera).
W szczególności uwidaczniają się ruchy zbędne,
albo „kosztowne" (o długim czasie trwania);
Uwidaczniają się też, i to jest najistotniejsze,
konkretne przyczyny tego stanu rzeczy — przy-
czyny, które można wyeliminować działając przez
odmienne, bardziej racjonalne rozmieszczenie
przedmiotów na stanowisku roboczym, poprzez
zastosowanie prostych urządzeń lub zmianę kon-
strukcji narzędzia, pojemnika, a często samego
wyrobu...

W wyniku tych zmilan ruchy robocze zastosowane
dla wykonania danej pracy stają się płynne, wywodzą
ri" jeden z drugiego, są krótsze zarówno w orzestrzeni,
Jak 1 w czasie; ciąg ruchów złożonych zostaje zastą-
piony ciągiem ruchów prostych — cala operacja jest
wykonana w krótszym czasie. Często wyób zyskuje
na Jakości i na łatwości Jego użytkowania.

Mówimy, że praca została usprawniona, albo —

jeśli kto woli — zracjonalizowana. Jakim kosz-
tem? Czy kosztem zwiększonego wysiłku pra-
cownika? Nie. dzięki uproszczeniu przebiegu
pracy i zastosowaniu drobnych urządzeń pomoc-
niczych — wysiłek zostaje poważnie zmniejszo-
ny, efekt jego — zwiększony.

METODA, o której mówię, nosi nazwę MTM.
Jest to skrót nazwy angielskiej: Methods —

Time Measurement. Skrót w świecie powszech-
nie używany, bez żadnej próby tłumaczenia peł-
nej nazwy na inne języki — dosłowne jej tłu-
maczenie na język polski byłoby następujące:
Metody — Mierzenie Czasu.

W metodzie MTM wyodrębniono 9 elementów
podstawowych pracy (ruchów roboczych) koń-
czyn górnych, 2 elementy pracy oczu oraz 10 ele-
mentów pracy kończyn dolnych i tułowia.

Podobnie Jak wszystkie Istniejące i stosowane me-

tody normatywów ruchów roboczych, metoda MTM

jest pochodzenia amerykańskiego. Powstała ona w la-
tach 40-ych, jej pełny opis został opublikowany
w 1948 r. Obecnie jest ona stosowana w ponad 30 roz-

winiętych krajach, w których działają krajowe sto-
: warzyszenia MTM, grzeszono w jedno stowarzyszenie

międzynarodowe.

W Polsce badania ruchów roboczych nie są
dostatecznie rozpowszechnione. Literatura spe-
cjalistyczna z tego zakresu jest skąpa. Ukazało
się zaledwie kilka pozycji, które nie dotarły do
szerszego kręgu. Nie są one. niestety, znane

nawet wśród organizatorów i analityków pracy,
dla których mogłyby stanowić użyteczne narzę-
dzie pracy. Nie są więc tym samym szeroko
stosowane w praktyce.

Dla kadry kierowniczej w przemyśle, która
może tylko pobieżnie zapoznać się z tymi me-

todami, stanowią one li tylko narzędzie wyzna-
czania norm pracy. Pokutuje też pogląd, że nor-

my pracy wyznaczone na podstawie amerykań-
skich normatywów czasu są zbyt „ostre w wa-

runkach polskich i tylko niewielu robotników
jest w stanie pracować wg tych norm."

Można spotkać i odmienne poglądy na ten
temat. Wyrażane są one przede wszystkim przez
tych. którzy zaryzykowali zastosowanie wspom-
nianych metod w praktyce. W każdym przy-
padlru zastosowania te wykazały dostatecznie
przekonująco, że wysuwane zarzuty (jeśli idzie
0 napięcie norm pracy) są bezpodstawne, nato-
miast uzyskane efekty z tytułu racjonalizacji
metod pracy i organizacji stanowisk roboczych
okazały się nadspodziewanie zachęcające.

Okazuje się bowiem, że skrócenie czasu wykonania
operacji, zmniejszenie pracochłonności wyrobów i obni-
żenie kosztów produkcji nie muszą wcale odbywał
się kosztem zwiększonej Intensywności pracy robotni-
ków. Wręcz przeciwnie, poprawa tych wskaźników
jest możliwa — a jest to w gruncie rzeczy regułą —

przy jednoczesnym zmniejszeniu wysiłku ludzi wyko-
nujących usprawnianą pracę. Mówimy przecież o me-

todach racjonalizacji pracy 1

Wysuwając taką tezę zakładamy oczywiście,
że wykorzystanie zmiany roboczej, czyli czasu

przeznaczonego na pracę, będzie odpowiednie,
zarówno przed jak i po usprawnieniu pracy. Nie
chodzi przecież o sytuacje, w których straty
czasu roboczego sięgają przykładowo 20 lub
więcej procent, gdyż osiągnięcie w tych warun-

kach wzrostu wydajności pracy możliwe jest
przy zastosowaniu znacznie prostszych metod
1 mniej kosztownych środków. A likwidacja
strat czasu w tym przypadku nie będzie przez
nikogo traktowana jako nieuzasadnione zwięk-
szenie intensywności pracy.

SŁYSZY SIĘ niekiedy wypowiedzi na temat

amerykańskiego (a więc wysokiego!) tempa pra-
cy, mylące oczywiście wydajność uzyskiwaną

w przemyśle amerykańskim (rzeczywiście wyso-
ką) z tempem, czyli z intensywnością pracy.
Ponieważ mówimy tutaj o metodzie normaty-
wów czasu pochodzenia amerykańskiego, warto
to zagadnienie wyjaśnić. Wchodzą tu w grę dwa
oddzielne zagadnienia.

Pierwsze: czy czas wykonania identycznych
ruchów roboczych (nie mówimy tu o wyczy-
nach sportowych) przez różnych ludzi jest różny
ioile?

Otóż. już dość odlegle badania, bo przeprowa-
dzone jeszcze w latach dwudziestych przez
Segura — autora pierwszej metody normaty-
wów elementarnych (Motion Time Analisis) —

wykazały, że różnice czasu wykonania identycz-
nych ruchów roboczych przez ludzi o różnej bu-
dowie i należących do różnych ras. zawierają
się w granicach odchyleń nie przekraczających
±10 proc.

Na podstawie Innych, bardzie] współczesnych badań
wiadomo, że różnica pomiędzy wydajnością produk-
cyjną robotnika zręcznego, pracującego z maksymal-
ną intensywnością nde może przekroczyć więcej niż
20—25 proc. wydajności robotnika przeciętnego, pra-
cującego z intensywnością „normalną" (ciekawa zbież-
ność z wynikami badań Sfegura).

Praktyka potwierdza w pełni przytoczone wy-
niki badań, gdyż — jak się okazuje — wszelkie
znaczniejsze odchylenia wydajności od poziomu
przeciętnego spowodowane-są z reguły bądź od-
mienną metodą pracy, bądź zastosowaniem od-
miennego wyposażenia. Pakt ten wyjaśnia zresz-

tą istotę badania metod pracy, która polega
na ujawnieniu możliwości dokonania takich
właśnie zmian.

Następne zagadnienie, to poziom wydajności
normalnej, albo „normalne" tempo pracy, wyni-
kające z zastosowania określonych kryteriów
i zasad wyznaczania norm pracy.

W istocie, tempo normalne jest pojęciem
umownym i może być określone różnie w róż-
nych systemach normowania pracy. A zatem
w każdym systemie normatywów czasu tempo
normalne (należałoby raczej mówić „norma-

tywne") jest niejako z góry narzucone stałymi
wartościami czasu na elementy pracy, albo —

jak to jest w metodzie MTM — na ruchy ro-

bocze.

W związku z tym nigdy nie Jest pewne, czy zestaw

normatywów czasu obcego pochodzenia, w tym przy-
padku metody MTM, pozwoli na uzyskanie norm pra-
cy o takim napięciu, jakie przyjęto uważać za „nor-
matywne" (prawidłowe) w danym kraju, czy w dane)
branży przemysłu. Dlatego też postanowiono w Polsce
przeprowadzić odpowiednie badania porównawcze
w odniesieniu do normatywów metody MTM.

Badania te *). przeprowadzone w byłym Insty-
tucie Pracy przy Komitecie Pracy i Płac, w ca-

łej rozciągłości potwierdziły doświadczenia uzy-
skane w przemyśle polskim przez praktyków:
średni wskaźnik napięcia obliczony na podsta-
wie licznego zbioru rzeczywistych czasów wyko-
nania' operacji (zmierzonych za pomocą fiimu)
oraz odpowiadających im czasów wykonania,
ustalonych na podstawie normatywów MTM,
okazał się niemal równy jedności (dokładnie
0,991). Oznacza to. że porównywane czasy wy-
konania operacii są niomal identvczne. czvli że
posługiwanie się metodą MTM dla celów nor-

mowania pracy nie wvmaga stosowania żadnego
współczynnika korygującego. Byłoby to koniecz-
ne. gdyby "wsoomniane badania wVkazilv bar-
dziej istotne różnice poziomów wydajności.

Przytoczone informacie wskazują, że nie ma

żadnych przeciwwskazań odnośnie wprowadze-
nia do naszego przemysłu tej nowoczesnej me-

tody racjonalizacji pracy. Jest to bowiem jedna
z najbardziej efektywnych metod bezinwesty-
cyjnego podnoszenia wydajności pracy.

•) A. Drążki ewicz: Badanie poziomu 1 jednolitości
napięcia normatywów systemu MTM. studia i Mate-

riały. Instytut Pracy. Warszawś 1969 r.- (Badania te

zostały w latach 1969—71 znacznie rozszerzone w ra-

mach podobnego tematu, zrealizowanego pod mery-

torycznym kierunkiem tegoż Instytutu, we współpracy
z krajami członkowskimi RWPG i objęły operacje
z kilku różnych branż przemysłu).

Dodatek „Zycie 1 praca" redagują: Henryk Białczyński, Władysław Du-

dziński, Mieczysław Kabaj, Anna Kuszko, Karol Szwarc, Józef SSegllckL



ORGMIłZACJE INICJUJĄCE

PROJEKT W „URSU
IERZY DZIĘCIOŁOWSKI

Z
RZESZENIE Rraemyshi cią-

gaSsowego „Ursus" opraco-
wało projekt nowych zasad
działalności gospodarczej.
ZPC „Ursus" jest jedynym
w laraj u producentem cią-

fnilków rolniczych, podzespołów I
elementów oraz części zamiennych.
W jego skład wchodzi sześć zakła-
dów z ZM „Ursus" jako jednostką
wiodącą. Zrzeszenie jest przedsię-
biorstwem typu kombinatu przemy-
słowego na pełnym rozrachunku

gospodarczym i podlega bezpośred-
nio ministrowi przemysłu maszy-
nowego.NORMATYWY I WSKAŹNIKI

Projekt przewiduje, że minister

przemysłu maszynowego ustalać

będzie (a Zrzeszenie stosować) co

następuje:
O przelioznik (tzw. normatywną rela-

cję R) regulujący wzrost funduszu plao
W zależności od wzrostu produkcji
sprzedanej netto;

Ó wielkość wzrostu funduszu premio-
wego w stosunku do wzrostu zysku net-
to (przy pomocy tzw. normatywnej re-

lacji „N");
® rozmiary narzutów od funduszu

plac 1 wysokość oprocentowania śrdd-
ków trwałych finansowanych funduszami
własnymi;

O skalę opodatkowania' funduszu
przedsiębiorstwa 1 funduszu premiowe-
goi

9 stopień narzutów na fundusze i za-

kładowy („13 pensja"), socjalny 1 mie-
szkaniowy ;

O wysokość udziału Zrzeszenia (w
kwocie dewiz uzyskanych z eksportu do
KK) przeznaczonych na dodatkowy Im-

port, zakupy licencji, aktywizacje, re-

klamę itd.) .

Ponadto minister przemysłu ma-

szynowego może ustalić jako zada-
nia obligatoryjne dla Zrzeszenia:

O wielkość dostaw ciągników na bral
1 eksport;

0 rozmiary inwestycji kredytowanych
0 podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki oraz limity inwestycji dotowa-
nych.

Dodajmy tutaj, że jeśli minister, kie-
rując się ogólniejszymi racjami gospo-
darczymi, zleci Zrzeszeniu dostawy na

eksport, które przyniosłyby przedsię-
biorstwu ujemne wyniki ekonomiczne,
1 decyzją ts«ką powinny się wiązać sub-

wencje na ich pokrycie.
W zasadzie Zrzeszenie otrzymy-

wałoby więc w skali roku trzy za-

dania dyrektywne: wielkość dostaw

ciągników oraz limit inwestycji kre-

dytowanych i dotowanych. Ukierun-
kowanie decyzji Zrzeszenia na in-

nych odcinkach • działalności odby-
wałoby się w oparciu o wieloletnie
normatywy. Normatywna relacja
„R" ustalona byłaby na przykład
do roku 1975. Na lata następne re-

lacja „R" ustalana ma być metodą
kroczącą z trzyletnim wyprzedze-
niem. - -.-.•••.

Wewnątrz Zrzeszenia jego dyrek-
tor naczelny ustalałby dla poszcze-
gólnych zakładów przelicznik wzro-

stu funduszu płac w zależności od
wzrostu produkcji w cenach prze-
robu oraz tzw. relację „W" regu-

lującą zależność wzrostu funduszu
plao cd stopnia obniżenia kosztów

własnych. Ponadto określałby wiel-
kość wzrostu funduszu premiowego
dla zakładów w stosunku do obniż-
ki kosztów własnych, oraz normy
narzutów na poszczególne rodzaje
funduszów (zakładowy, socjalny,
mieszkaniowy).

Dyrektor Zrzeszenia może rów-
nież ustalić jako zadania obligato-
ryjne dla zakładów: asortyment
wyrobów i ich ilość, wysokość środ-
ków na tzw. inwestycje funduszo-
we oraz wielkość rezerw funduszu

płac i funduszu premiowego.
Powiązanie działalności Zrzesze-

nia z planem centralnym następo-
wałoby:

0 przez plan pięcioletni, który pre-
cyzowałby zadania gospodarcze na po-
szczególne lata (asortyment wyrobów,
ilościowe i wartościowo zadania pro-
dukcyjne, wielkość zużycia niezbędnych
środków zapewniających wykonawstwo
określonych zadań rozwojowych 1 pro-
dukcyjnych oraz wydajność pracy, ob-
niżkę kosztów produkcji, przyrost zysku,
wzrost średnich piać itd.);

0 przez parametry określone w resor-

cie przemysłu maszynowego, o których
była mowa wyżej.

W nowych zasadach działalności

gospodarczej Zrzeszenia plan pięcio-
letni nabiera szczególnego znacze-

nia. Wynika to zarówno z wielo- .

lotności normatywów, jak i z ko-
nieczności podejmowania decyzji z

uwzględnieni em dłuższego horyzon-
tu czasowego. W tej sytuacji Zrze-
szenie zmuszone będzie niejako do

opracowywania perspektywicznego
programu rozwoju przemysłu ciąg-
nikowego opartego na solidnych
badaniach potrzeb rynku krajowe-
go i rynków zagranicznych, pra-
cach i studiach w zakresie postępu
technicznego i organizacyjnego, cha-

rakteryzującego się dobrym wywa-
żeniem wielkości środków niezbęd-
nych na rozwój itd.

Ale zmienia się nie tylko rola

planów wieloletnich. Innego cha-
rakteru nabiorą również roczne

plany techniczn o-ekon omiczne. —

Przestaną być celem samym w so-

bie i miernikiem oeeny działalnoś-
ci Zrzeszenia i poszczególnych za-

kładów, a w zależności od zmie-

niających się potrzeb rynku kra-

jowego i zagranicznych odbiorców
stać się powinny instrumentem po-
zwalającym na elastyczne manew-

rowanie potencjałem wytwórczym
przemysłu ciągnikowego.

DWIE WIELKOŚCI

Nowe zasady działalności gospo-
darczej Zrzeszenia Przemysłu Ciąg-

• nikowego podnoszą do rangi- pierw-
szorzędnych wielkości fundusz płac
i zysk.

Po Raz pierwszy w działalności

przemysłu ciągnikowego fundusz
plac uzależniony byłby od poprawy

wyników ekonomicznych. Aktualnie
jego wysokość związana jest ze

wzrostem produkcji. Wysokość fun-
duszu płac według projektu no-

wych zasad kształtowana byłaby-na
podstawie relacji określającej
wzrost funduszu płac w stosunku
do wzrostu produkcji sprzedanej
netto. Wartość produkcji sprzeda-
nej netto oblicza się wzorem:

Ps = S-M-A

gdzie
S — stanowi wartość sprzedaży wła-

snych wyrobów 1 usług w cenach reali-
zacji zwiększoną o uzyskane dopłaty,
dotacje 1 subwenoje;

M — wartość zakupionych materiałów,
półfabrykatów, paliw, energii 1 usług
obcych,

A — wielkość naliczonej amortyzacji.
Z równania tego wynika, że

wzrost wartości produkcji sprzeda-
nej (Ps) może nastąpić zarówno
przez zwiększenie wolumenu wy-
produkowanych wyrobów (S), jak
również przez zmniejszenie zużycia
materiałów, surowców i paliw (M),
oraz racjonalne gospodarowanie
maszynami i innymi środkami pro-
dukcji (A). A więc o wysokości
funduszu płac decydować będzie
wzrost -łdukcji, jed--'•'••< w po-
wiązaniu z jej efektywnością.

Inaczej mówiąc, wielkość fundu-
szu płac, stanowiącego decydujący
motor działań w przedsiębiorstwie,
uzależniona zostałaby od rozmiarów

produkcji potrzebnej, wytworzonej,
po jak najniższych kosztach. Rów-
nocześnie. przyjęto zasadę, że su-

ma planowanego funduszu płac po-
szczególnych jednostek Zrzeszenia
nie mogłaby przekraczać planowa-
nego, dyspozycyjnego funduszu płac
całego Zrzeszenia.

Z wolnych środków funduszu
płac (powstałych z różnicy między
planowaną wielkością funduszu płac
przez Zrzeszenie, a sumą zgłoszo-
nych potrzeb przez poszczególne je-
go jednostki) tworzona byłaby re-

zerwa. Podobnie możliwość tworze-
nia rezerwy funduszu płac istnia-

łaby na szczeblu zakładu, jeśli pla-
nowany fundusz płac okazałby się
wyższy od bieżącego zapotrzebowa-
nia na wynagrodzenia za pracę.

Rezerwowy fundusz płac zarówno
na szczeblu Zrzeszenia, jak i po-
szczególnych zakładów przechodził-
by z roku na rok. W ten sposób
Zrzeszenie i kierownictwa przed-
siębiorstw wchodzących w jego
skład zyskiwałyby środki dla ma-

newru tzw. czynnikiem ludzkim w

zależności od bieżących potrzeb, czy
zadań wynikających z przyjętych
założeń długofalowych.

Gdyby powstała sytuacja, że dy-
spozycyjny'funduśż-płac zakładu o-

lcazał się niższy od bieżącego zapo-
trzebowania na płace i w danym
zakładzie powstał niedobór funduszu
płac, to źródłem jego pokrycia mo-

głyby być: własna rezerwy funduszu

płac zakładu, rezerwy funduszu plac
Zrzeszenia oraz w ostatecznym przy-
padku, oprocentowany kredyt ban-
kowy, którego prawo zaciągania
miałoby tylko Zrzeszenie i które-

go spłata powinna nastąpić w cią-
gu dwóch lat.

Podział tak tworzonego funduszu plao
dokonywałby się na zasadach okre-

ślonych w Układzie Zbiorowym Pra-
cy dla Przemysłu Metalowego z

uwzględnieniem Jednakże Uchwały 222

Eady Ministrów z sierpnia 1972 roku
wprowadzającej wiele korzystnych
zmian w zasadach wynagradzania pra-
cowników przemysłu maszynowego,
ciężkiego, górnictwa 1 energetyki.

Drugą wielkością o pierwszorzęd-
nym znaczeniu byłby zysk. Pominę
tu zasady jego podziału, które nie

różnią się od przyjętych w rozwią-
zaniach innych jednostek pilotują-
cych (porównaj m. in. „Nowe re-

guły gry w „Petrochemii" Ż. G. nr

48 z 1972 r.).
Dwie funkcje zysku wymagają

podkreślenia: Po pierwsze — zysk
staje się źródłem finansowania dal-
szego rozwoju Zrzeszenia. Po dru-

gie — w zależności od wysokości
zysku kształtować się będzie wy-
nagrodzenie kierownictwa i tzw.

pracowników merytorycznych —

.

samodzielnych. Dla tej grupy pra-
cowników fundusz premiowy two-

rzony będzie bowiem w relacji do

poprawy zysku netto. Krótko mó-

wiąc, będzie dobra gospodarka, bę-
dą środki na. rozwój Zrzeszenia i

podwyższenie zarobków pracowni-
ków w decydującym stopniu odpo-
wiedzialnych za dynamikę zysku.

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA

W nowych zasadach działalności
Zrzeszenia inwestycje zostały po- ;
dzielone z punktu widzenia źródeł
finansowania (aktualnie obowiązuje
podział ze względu na tytuł rze-

czowy) na: inwestycje kredytowa-
ne, inwestycje własne (funduszowe)
i inwestycje dotowane. Pierwsze o- •

bejmowałyby inwestycje rozwojowe
(stanowiące odpowiednik znacznej
części obecnych inwestycji branżo-

wych) i byłyby finansowane

przede wszystkim z oprocentowa-
nych kredytów bankowych. Pod-
stawowe źródło finansowania inwe-
stycji własnych (produkcyjnych,
nieprodukcyjnych, socjalno-miesz-
kaniowych) stanowiłby zysk, a w

części także i kredyt bankowy. In-

westycje te stanowiłyby odpowied-
nik obecnych inwestycji prżedsię- ,

biorstw. Na inwestycje dotowane —.:

tj. nieprodukcyjne lub nie przyno-
szą ce bezpośrednich efektów pfb-'
dukcyjnych (np. związane z ochro- '

ną środowiska) — Zrzeszenie otrzy-
mywałoby środki z budżetu.

Remonty bieżące, średnie i kapi-
talne finansowane byłyby ie środ-

ków obrotowych 1 odnoszone w ko-

szty.
Nowe zasady zmuszają Zrzesze-

nie do podniesienia sprawności cy-
klu inwestycyjnego, co w tłuma-
czeniu na język praktyczny ozna-

cza przede wszystkim skracanie
czasu trwania inwestycji i w ogóle
porządnego policzenia, zanim się
podejmie decyzję o "rozpoczęciu ta-

kiej czy innej inwestycji. Na taką
właśnie „postawę" wobec inwesty-
cji wpływać będzie kilka czynni-
ków: wysokie oprocentowanie kre-

dytów, całkowita odpowiedzialność
Zrzeszenia za ich spłatę, uzależnie-
nie wysokości funduszu płac od ter-
minu osiągnięcia przez nową inwe-

stycję zdolności produkcyjnych
(splata kredytu dokonywana była-
by bowiem z amortyzacji, gdyby
natomiast amortyzacja nie pokry-
wała rat kredytu — z zysku brut-
to Zrzeszenia, a więc przed odpi-
sem na fundusz premiowy; osobna
kwestia, to wydłużony okres obcią-
żenia na rzecz jednostek budżeto-

wych, w wypadku przedłużającej
się inwestycji, bez uzyskiwania w

niej produkcji, a więc również zy-
Fków).

FINANSE

Poza funduszem płac 1 kredytami
na inwestycje w projekcie nowych
zasad działalności Zrzeszenia prze-
widuje się utworzenie kilku rodza-
jów funduszów: statutowy, premii

1

kierownictwa, rezerwowy, spłaty
kredytów inwestycyjnych, przedsię-
biorstwa, postępu techniczno-eko-

nomicznego i kilku innych,
Proponuje się ntin. żeby fundusz

zakładowy obciążał kbszty, & nie, jak
obeenie, zyski. Dawałoby to całko-

witą gwarancje realizacji tego wy-
nagrodzenia. ', .

Prójekt przewiduje, ie Zrzeszenie po-
winno mieć prawo do dysponowania
dewizami ttzyskalayml z eksportu wy-
robów dó strefy dolarowej _W grahl-
cach wynikających z normy ustalonej
przeż ministra przemysłu tnasaynowego
(sugeruje się, ie byłoby to 20 .proc,
sumy wpływów dewizowych z tej stre?.
ty). Fundusz dewizowy póżosthjący w

dyspozycji Zrżesz-ńia nrreżnaczony był-
by na zakupy materiałów, części 'do u-

rządzeń zn granicznych, tta ponadplano-
wo wydatki na aktywizację, reklamę,
szkolenie itp.

Zakłada się, że Z funduszu przea-
siębiorstwa finahśow&ńś byjyjajr za-i:

pasy, inwestycje własne (póżą so-

cjalnymi), postęp teclmitóriy,'. pyaiz]
że służyłby on zasilaniu fUftduszu

rezerwowego gwarantojącegił -'WŻA
datki rozwojowe. Z jednej szufla-;
dy można by było wydawaj
tówki na różne cele, a W żaieźiids-f)
cl od bieżących pbtrżeb
biorstwa, a ilie jak dotychczas bo-!

rykać się z przegródkaińl finanso-

wymi.
*

Projekt nowych zasad działalnoś-
ci gospodarczej Zrzeszenia Przemy-
słu Ciągnikowego, nie- odbiega w.

swych założeniach^ jak już wspomi-
nałem, od rozwiązań już przyję-
tych, lub zaproponowanych przez
inne organizacje;; Obecne powinny
umożliwić z biegiem czasiA wpro-
wadzanie dó 'sfcsnd "zarządzania
przemysłem ciągnikowym ' prSede
wszystkim tych instrumentów eko-

•homic7T)ych, które gwarantują wy-
soką efektywność jego działalnoś-
ci.
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DŁUGO
szukałem klucza da wyjaśnienia,

dlaczego to, co oferuje przemysł meblar-
ski jest tak nieatrakcyjne. Teraz wiem,

ża tak jak nie ma kamienia filozoficznego, nie
ma tu też zła zaklętego w jednym wskaźniku.
Trudno nawet powiedzieć, jakie czynniki są
najistotniejsze — można mówić o ich splocie
wynikającym ze specyfiki tej branży.

Produkcją mebli zajmuje się zarówno prze-
mysł kluczowy, jak terenowy i spółdzielczy. W
latach 1969—70 powstały — przez przyłączenie
przedsiębiorstw spółdzielczych i terenowych do

kluczowych — Ośrodki Przemysłu Meblarskiego.
Proces ten miał wzmocnić słabsze zakłady. Jak

zwykle bywa w takich fuzjach część przedsię-
biorstw straciła, część zyskała. W sumie akcja
ta niewiele przyniosła.

Duża ilość rozrzuconych w całym kraju za-

kładów produkujących meble, często niewiele

się różniące, sprawia, że zachodzi w branży
meblarskiej zjawisko podobne nieco do wolnej
konkurencji. Teoretycznie powinno to być ko-

rzystne dla klienta — w rzeczywistości istnieje
duży chaos, który nikomu nie wychodzi na do-
bra.

Producenci m«bU n pnzeboauuił (ezy szczerze T), t»
loh meble są doskonałe. Przekonywano innie wielo-
kroć, ie meble Importowane z Jugosławii i NRD, jak
1 pochodzące od prywatnych rzemieślników, to w po-
równarndu z prodiuKoją polskiego przemysłu absolutna
chała. Do moiŁcłi rommióiwców nie docierał argumcmt,
że rymek weryfikuje tę opinię zdecydowanie nega-
tywnie.

*

NAJPOWAŻNIEJSZY zarzut pod adresem
przemysłu meblarskiego brzmi tak: z tych sa-

mych materiałów i tym samym nakładem pracy
można zrobić meble o niebo lepsze od tych,
które oferują niam sklepy. Świadczą o tym choć-

by liczne ostatnio wystawy mebli, gdzie zoba-

czyć można autentyczne cuda.

Przyczyn żła trzeba szukać Już w fazie przy-
gotowania produkcji. Okazuje się bowiem, że za-

kłady mają na ogół ogromne kłopoty z ustale-
niem profilu produkcji. Istnieje oczywiście pe-
wien podcaial: np. wyodrębnione są zakłady ro-

biące wyłącznie meble kuchenne. Ale decyzja,
czy rozpocząć np. produkcję segmentów, stołów
czy też szaf nie jest wcale łatwa. Zakład jest
rozliczany Z produkcji sprzedanej i nie może
sobie pozwolić na ryzyko nietrafionej produkcji.
A jednocześnie możliwość szybkiej zmiany pro-
filu produkcji nie jest taka oczywista, jak moż-
na by wnioskować z prostej przecież w porów-
naniu z innymi przemysłami technologii.

Działają tu bowiem dwa cagnnnildi po pierwsze —

bardzo wysokie zadanie nakładane na zakłady me-

blarskie, uniemożliwiające manewry z nieplanowaną
zmianą profilu produkcji, a po drugie — wprowadze-
nie nowego wyrobu wymaga przedstawienia go wielu
komisjom, zatwierdzenia ceny 1 akceptacji zjednocze-
nia, co trwa kilka miesięcy, mimo, że od strony pro-
cesu technologicznego manewr taki jest możliwy do
przeprowadzenia w cląigu klllou tygodni.

I tu dochodzimy do sprawy wręcz niewiary-
godniej. Mimo iż prowadzi się badania rynku,
organizuje dziesiątki ankiet i wystaw, to prze-
ciętny zakład meblarski zupełnie nie wie, co

produkować. Świadczy to o wadliwym przepły-
wie wyników badań rynku, ale świadczy też o

indolencji przemysłu, który sam nie potrafi do
takiej Informacji dotrzeć.

Ponieważ przemysłowi opłacają się serie do-
piero kilkutysięczne, najbezpieczniej rozejrzeć

się za tym, co udaje się sprzedawać innym za-

kładom i próbować uruchomić produkcję mebla

jak najpodobniejszego, ale tak, aby nie można

się było spotkać z zarzutem meblarskiego pla-
giatu. To dość dowcipne rozwiązanie jest jednak
w praktyce rzadko stosowane. Więc z kolei naj-
lepiej utrzymać jak najdłużej produkcję tych
mebli, o których wiadomo, że dadzą się łatwo

• sprzedać. Stąd tendencja do rzadkich zmian
profilu produkcji i wprowadzania nowych wyro-
bów. A co zrobić ma zakład, który nie znalazł
jeszcze swego profilu?

Przygotowanie produkcji nowego mebla jest
dla zakładu bardzo skomplikowaną sprawą.
Trudno bowiem o dobry projekt plastyczny, je-
żeli na przykład „sztab" plastyków jednej z du-

żych dolnośląskich fabryk mebli składa się z

0,5 plastyka, tj. z plastyka zatrudnionego na pół
etatu. Podobno w niektórych fabrykach sytuacja
jest nieco lepsza, ale są i takie, gdzie nie ma

ani jednego plastyka! Dlatego też dyrektorzy fa-
bryk z lubością wspominają zamówienia zagra-
niczne, kiedy to dostarczano im gotowe projek-
ty i gwarantowano odbiór całej zamówionej se-

rii. Tyle kłopotów z głowy I

NIEZALEŻNIE ©d tego przemysł meblarski

jest w trudnej sytuacji. Obowiązują tu taryfi-
katory Ministerstwa Leśnictwa i Przemyślu
Drzewnego. Stąd kłopot ze skompletowaniem
załóg, a wręcz ogromne trudności z kadrą kie-
rowniczą. Ale sytuacja staje się prawdziwie tra-

giczna dopiero wtedy, gdy zakład mieści się w

silnym ośrodku przemysłowym i sąsiednie przed,
siębiorstwa odciągają pracowników. Są zakłady
meblarskie, które wymieniają rocznie ponad
trzecią część załogi. Jak zagwarantować w ta-
kich warunkach dobrą jakość produkcji? Bardzo

szybki wzrost produkcji mebli, wywołany ogrom-
nym naciskiem rynku, powoduje że inwestycje
kierowane są prawie wyłącznie na powiększe-
nie mocy produkcyjnej, więc nie poprawiają się
nie najlepsze w tym przemyśle warunki pracy.

Rekonstrukcja parku maszynowego odbywa się
dość szybko, ale stare maszyny są zastępowane
podobnymi, o lepszych rzecz jasna parametrach,
nie tworzy się natomiast ciągów obróbczych i

operacyjnych i nie kojarzy się maszyn. Dobrze
choć, że zakłady dostają takie maszyny, jakich
potrzebują, mimo że prawie wszystkie pochodzą
z importu.

Dawno minęły czasy, Wedy meble wykonywano z

najszlachetniejszego drzewa: dębu. Jesionu, ozy ma-

honiu, Efekt zewnętrzny uzyskuje się przez stosowanie
oklein. Są one spajane specjalnym papierom, nakle-
jane na płyty klejem i malowane lakierem. Jakość
tych wszystkich materiałów jest bardzo niska. Okletny
są za wąskie 1 za rzadkie. Najgorsza jest mahoniowa.
Ulej przecieka przez nią na zewnątrz. Papier do spa-
Jamla okleln powinien być jak najcieńszy, bo w prze-
ciwnym wypadku płaszczyzna oklein Jest nierówna,
zapada się i tworzą się rysy. Niestety, zakłady otrzy-
mują papier zbyt gruby.

Największy jednak kłopot w procesie pro-
dukcji sprawia lakier. Powinien mieć on odpo-
wiednio wysoki współczynnik fiksotropii, tzn.
że powinien mieć podczas schnięcia odpowied-
nią lepkość tak, by nie spływał i nie tworzył
zacieków. Przy stosowaniu aktualnie używanego
lakieru trzeba zatrudniać dodatkowych pracow-
ników, których praca polega wyłącznie na obra-
caniu co kilka minut pomalowanych powierzch-
ni, tak aby klej spływał w przeciwną stronę. I
tak tworzą się wtedy zasieki w środku po-

wierzchni. Wadę tą można jeszcze próbować
usunąć przez umiejętne przesiSlifowande, ale

kosztuje to oczywiście sporo dodatkowej pracy.
Sporadycznie poprawia się lepkość lakieru tzw.

korektorem, sprowadzanym z Austrii, rzadko

jednak można ten środek dostać.

Tapicerka. Marzeniem meblarzy byłyby kata-
logi z próbkami oferowanych przez przemysł
włókienniczy tkam in, a teraz podobno muszą
brać brzydkie, workowate tkaniny, bo tylko takie
z łaski im oferują. Smdem jednak wątpić, czy
zakłady meblarskie odpowiednio energicznie
walczą o lepsze tkaniny?

*

TE WSZYSTKIE czyinnifci powodują, że po-
dobno prayvtie 80 proc. mebli ma większe lub,
mniejsze wady, które mogą być podstawą "do

reklamacji. Ponieważ popyt na większość mebli
znacznie przewyższa podaż, wadliwe egzemplarze
są bez kłopotu sprzedawane. Niech jednak za-

kład ma pecha i mebel nie znajdzie nabywcy, •

wtedy cała wadliwa produkcja może wrócić do

zakładowego magazynu.
Podobno polskie normy jakościowe mebli są

znacznie ostrzejsze niż w wielu innych krajach,
jeśli tak jest, to oferowane nam przez sklepy
meble są dowodem tzw. rozdźwięku przepisów Z
z życiem. Z drugiej strony, nawet bezbłędnie
wykonany mebel może być po prostu brzydki, bo
żaden przepis nie definiuje brzydoty. Sądzę, ża
handel nie korzysta jednak zbyt często z owych
możliwości reklamacji.

Trzeba przyznać lojalnie, że wiele usterek po-
wstaje poza zakładem: w transporcie i w ma-

gazynach handlu. Meble pakowane są dość

„oszczędnościowo", często uszkadzane gwoździa-
mi przy zbijaniu opakowań. Mimo że sporą
część mebli przewozi się samochodami, w któ-

rych mniej się niszczą, część mebli trzeba prze-
wozić koleją. Za szkody tam powstałe płaci PZU,
ale meble i tale nie nadają się do sprzedaży.
Ponieważ nie ma zorganizowanego systemu na-

prawy na miejscu, meble wracają do fabryki.
*

Z PRZEDSTAWIONEJ powyżej części proble-
mów przemysłu meblarskiego łatwo wywnio-'
skować, że kłopoty z produkcji mebli leżą w

jak najbardziej przyziemnej „sferze i. wynikają
z ogólnej słabości przemysłu meblarskiego, któ-
ry bardzo silnie musi zwiększać ilościowo swą
produkcję i przez to nie jest w stanie wyjść z

impasu.
Nie można się oprzeć wrażeniu, że wiele z

wymienionych problemów dałoby się przy więk-
szej dozie energii usunąć. I nasuwa się kilka
pytań. Czy naprawdę brak w Polsce plastyków
— projektantów mebli? Czy tak trudno jest
zdobyć ładniejsze tkaniny obiciowe? Czy na-

prawdę nie można się zorientować nawet bez
pośrednictwa handlu, w czym najsilniej zain-
teresowany jest rynek? I jeszcze jedna-pretensja:
meble, to nie komputery — czy naprawdę wpro-
wadzenie nowego wyrobu musi trwać dłużej niż

pół roku?

Z drugiej strony, czyżby dla przemysłu che-

micznego wyprodukowanie dobrego kleju i la-
kieru było przeszkodą nie do Wzięcia?

I jeszcze jedna uwaga na koniec. Wydaje' się,
że producenci mebli, zafascynowani chłonnością
rynku, poważnie przeceniają jakość swej pro-
dukcji

TERMIN WYKONANIA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

WPROWADZONEGO DO
NARODOWEGO PLANU

GOSPODARCZEGO

Między Kombinatem Górniczo.

Hutniczym Miedzi —
* jednej stro-

ny a Przedsiębiorstwem Budow-
nictwa Przemysłowego W N, Jako

generalnym wykonawcą — x dru-

giej strony powstał spór przedu-
mowny odnośnie terminu wykona-
nia zadania inwestycyjnego pod
nazwą: Wydział Ciągłego Odlewa-
nia Miedzi.

Budowa Wydziału Ciągłego Od-
lewania Miedzi objęta była uchwa-

łą nr 217/69 Rady Ministrów t 9.
XII. 1969 r. o Narodowym Planie

Gospodarczym na 1970 r. W uchwa-
le (załącznik nr 12) rozpoczęcie bu-

dowy Wydziału Ciągłego Odlewa-
nia Miedzi przewidziane było na I
kwartał 1970 r., a zakończenie na

III kwartał 1971 r., przy zachowa-
niu 18-miesięcznego cyklu dyrek-
tywnego. - •;..'•
r .Okręgową Komisja Arbitrażowa
ustaliła umowny termin • zakończe-
nia całości zadania i przekazania
do eksploatacji na 21, XII. 1971 r,
uznając że termin ten

!
jest miaro-

dajny tylko do naliczenia kar u-

mownych i oceny skutków cywil-
nych zwłoki i nie uchyla terminu
realizacji ustalonego wg uchwały
nr . 217/69 Rady Ministrów z 9.XIL
1969 r.

Główna Komisja Arbitrażowa,
rozpatrując sprawę na skutek od-
wołania powodowego " inwestora,
zmieniła zaskarżona orzeczenie

pierwszej instancji w ten sposób,
że ustaliła termin zakończenia za-

dania inwestycyjnego
5

'zgodnie z u-

thwalą nr 217/69 Rady Ministrów.
Od orzeczenia Głównej Komisji

j. Arbitrażowej złożył • rewizję nad-

zwyczajną Minister' Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowla-

nych. ' ' '

. Rewizja zarzucała, że GKA przez
ustalenie terminu ukończenia bu-

dbWy zadania nie u\MgTędnila po-
stanowień Uchwały nir 106/70 Rady
Mihistrów ż 1. XI1 .1970 r.' o Na-

grodowym Piknie Gospodarczym na

1971 r, któttt nie przewidywała bu-
' doWy WydŁiału CLąęjieśo Odlewa-
•nia Miedzii'";

.'.Zespół ' rewizyjny Gl.dkvnej Ko-

ińlsjiv Arbitrażowej uchylił orzecze-

nie drugiej instancji, polecając zba-

danie, w jakim zalirssię zadania

planowe przewidziane' tło. realizacji
w uchwale nr 217/03. Rady Mi-
nistrów uległy zmianie'w związku
z wydaniem uchwały nr 103/70 Ra-'

dy Ministrów.

Rozpatrzywszy sprawę ponownie,;
Główna Komisja ArbiSirażowu
zwróciła się do Komisji Planowa-
nia przy Radzie Ministrów., celem

wyjaśnienia, fijocy wiążącej -.pofrto^
nówienia uchwały nr.1217/69 'Halyf
Ministrów w zakresie „•terminu i cy-
klu realizacji Wydziału Ciągłego
Odlewania Miedzi w związku z wy-
daniem uchwały nr 108/70 Rady
Ministrów, po czym w orzeczeniu
z dnia 5 maja 1972 r. nf, 11-12982/71

wypowiedziała następujący pogląd
prawny:

Wprowadzenie określonego zada-
nia .inwestycyjnego do NPG nakła-
da na wykonawcę — wskazanego
w obowiązującym trybie bilanso-
wania robót budowlano- montano-

wych — obowiązek zawarcia umo-

wy o wykonanie zadania w termi-
nie wynikającym z tego Planu. N*
inwestorze zaś ciąży obowiązek do-
starczenia dokumentacji i urządzeń
w terminach umożliwiających wy-
konawcy realizację zadania stosow-
nie do postanowień odnośnej u-

chwaly o NPG.

W uzasadnieniu powyższego
orzeczenia GKA zaznaczyła min.:

,,(...) Komisja Planowania ,wyjaś-
niła iż uchwała nr 108/70 Rady
Ministrów nie wprowadziła zmian
w terminie wykonania przedmioto-
wego zadania inwestycyjnego,
określonego w uchwale nr 217/69

Rady Ministrów.

Wprowadzenie określonego zada-
nia Inwestycyjnego do Narodowego
Planu Gospodarczego nakłada na

wykonawcę — wskazanego w obo-

wiązującym trybie bilansowania ro-

bót budowlano-montażowych obo-

wiązek zawarcia umowy o wyko-
nanie w terminie wynikającym z

Narodowego Planu Gospodarczego.
Na inwestorze zaś ciąży obowiązek
dostarczenia dokumentacji 1 zapew-
nienia dostaw maszyn i urządzeń
w terminach umożliwiających wy-
konawcy realizację zadania stosow-
nie do postanowień uchwały o Na-

rodowym Planie Gospodarczym.
Zadania inwestycyjne uznane za

szczególnie ważne dla gospodarki
narodowej w rozumieniu uchwały
nr ri Rady Ministrów z 9.IV.1971 r.

w sprawie inwestycji szczególnie
ważnych dla gospodarki narodowej
(Monitor Polski nr 31, poz. 195)
oraz ujęte wykazem Inwestycji klu-

czowych, stanowiącym załącznik u-

chwaly ó Narodowym Planie -Gos-

podarczym, nie są ujmowąne w

wykazach takich inwestycji" stano-

wiących załączniki uchwały w tym
przedmiocie wydawanych w latach

następnych. Jedynie w drodze odT
rębnej decyzji Rządu może nastą-
pić ' zmiana decyzji tak w przed-
miocie uznania okreiionej inwes-

tycji za szczególnie ważną dla go-
spodarki narodowej, jak również w

zakresTe terminu zakończenia re-

alizacji, ustalonego cyklu dyrektyw-
nego budowy. Takie stanowisko za.

jęła taltże Komisja Planowania

przy Radzie Ministrów.
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W tych -warunkach skoro uchwa-
ła nr 217/G9 Rady Ministrów nie
zastała zmieniona, tak w zakresie
uznania zadania inwestycyjnego —

Wydział Ciągłego Odlewania Mie-
dzi! za szczególnie ważne dla gos-
podarki ' narodowej, jak również w

zakresie terminu, zakończenia re-

alizacji tego zadania uznać należa-

ło, iż termin wykonania przedmio-
towego zadania określony uchwałą
217/69 Rady Ministrów jest nadal

wiążący 1 w oparciu o prze/pis art.

403 §2 k.c . ustalić ten termin ja-
ko termin umowny."

NOWE PRZEPISY

'A TRYBUNA • ROLNICZA TRYBUNA • ROLNI

ZMIANA PRZEPISÓW
O ZASADACH FINANSOWANIA

INWESTYCJI I REMONTÓW
W JEDNOSTKACH

PAŃSTWOWYCH

W nr 57 Monitora Polskiego z

roku 1972 ukazała się uchwała nr

333 Rady Ministrów z dnia 23 grud.
nia 1972 r. zmieniająca uchwałę w

sprawie zasad finansowania in-

westycji i remontów w jednostkach
państwowych w 1972 r. (poz. 305).

Uchwała nr 333 przedłuża moc

prawną dotychczasowej uchwały
nr 74 Rady Ministrów z dnia 10
marca 1972 r. na czas dalszy tj. po-
zą rok 1972 z tym jednak, że rów-
nocześnie dokonuje w niej kilku-
nastu zmian.

Zmiany dotyczą m.in. spłat kre-

dytów, losu środków nie wykorzy-
stanych do końca roku kalendarzo-

wego, wypłat na poszczególne za-

dania inwestycyjne itd.

Przewodniczący Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministrów i Mi-
nister Finansów mają ustalić w

terminie do dnia 30 czerwca 1973 r.

na podstawie wniosków nadesła-
nych do dnia 31 marca 1973

przez ministrów nadzorujących
podstawowe gałęzie przemysłu
normatywne okresy zwrotu nakła-
dów inwestycyjnych z akumulacji
finansowej, jako mierniki ekonomi-

cznej efektywności inwestycji posz-
czególnych branż (grup) przedsię-
biorstw i kryteria określania
umowach kredytowych terminów

spłaty kredytów zaciągniętych na

inwestycje branżowe. Że swej stro-

ny Minister Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych
określi kryteria i mierniki efektyw-
ności dla inwestycji podejmowa-
nych w dziale budownictwa.

W tym samym nr 57 Monitora

Polskiego ukazało się zarządzenie
Ministra Finansów z dnia 27 grud-
nia 1972 r. w sprawie zasad spłaty
niektórych kredytów bankowych
zaciągniętych na finansowanie in-

westycji branżowych (poz. 308).

NOWE ZASADY
RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

r
>4.
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ARUNKI rozwoju produkcji jfolnlczej w woj.
olsztyńskim są mniej korzystne w porównaniu
z przeciętnymi w kraju. Zatrudnienie w przeli-
czeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi (wg
danych spisu powszechnego z 1970 r.) w wo-

jewództwie 18,0 osób przy 30,7 osób w całym
kraju. Liczba osób w wieku powyżej 65 lat pracujących
w rolnictwie zwiększa się z 6,8 proc. w ogólnej liczbie
zawodowo czynnych w 1960 r. do 8,6 proc. w 1970 r. Prze-

ciętna wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 8,04
ha, przy czym 38 proc ogólnej ilości gospodarstw posiada
powierzchnię powyżej 10 ha. Analogiczne wielkości dla

kraju wynoszą: 4,83 ha i 11,0 proc.

Podane liczby, porównania 1 wskaźniki determinują potrzebę
szybszego niż w kraju rozwoju usług produkcyjnych na rzecz

wsi 1 rolnictwa, głównie z zakresu mechanizacji rolnictwa. Tym-
czasem tak nie JeBt. Daleko nam np. do woj. opolskiego, które
według danych CZKR z czerwca 1972 r. na koniec grudnia 1971
r. posiadało w kółkach rolniczych 1 MBM 291 kombajnów zbo-
żowych, a. woj. olsztyńskie tylko 176. Olsztyńskie posiada we

władaniu gospodarstw Indywidualnych 791,2 tys. ha, a woj. opol-
skie tylko iii,i tys. ha.

W pierwszych dniach lipca br. sporządzono bilans mocy
produkcyjnych podstawowych maszyn żniwnych, z którego
wynikało, że w normalnych- warunkach atmosferycznych

w drugiej połowie żniw na wielu plantacjach od 70 do
80 proc.

Byłem świadkiem ogromnych napięć i rozterki wśród wielu rolni-
ków, którzy nie wiedzieli, które zboże i w jakiej kolejności zbierać.
Podzielam pogląd, że zawiodła też w dużym stopniu państwo-
wa służba rolna, Która miast zająć się doradztwem fachowym
ingerowała — często nie wykazując znajomości rzeczy — w spra-
wy wewnętrzne kółek rolniczych i MBM". w tej wyjątkowo trud-
nej sytuacji niemal żadna wiązałka oraz kombajn zbożowy nie
były w stanie nawet tam, gdzie maszyny były sprawne osiągnąć
norm technicznie uzasadnionych. Zawiodła też organizacja' pracy.

Było istotnie tak, jak pisze w swoim: artykule prof.' dr

Augustyn Woś, że rolnikowi nie opłaca się sprzęt zbóż

systemem dwufazowym, gdyż jest on bardziej absorbują-
cy i kosztowny. W ub. r. normy fabryczne zarówno na kom-

bajn jak i na wiązałkę, na skutek odmiennych warunków

eksploatacji były zgoła inne, znacznie zawyżone
A oto główne przyczyny, zarówno obiektywne jak i su-

biektywne, które spowodowały krytyczną ocenę ubiegłorocz-
nej kampanii żniwnej i straty w zbiorach:

• znacznie późniejsze niż w latach ub. dojrzewanie zbóż zwła-
szcza w północnych powiatach województwa olsztyńskiego;

• znacznie opóźniony sprzęt zbóż na skutek wyczekiwania na

kombajny oraz wyczekiwanie na osiągnięcie pełnej dojrzałości
zbóż. Ustalone terminy sprzętu zbóż nie mogły być przez kół-

<. ,'w,' . .
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' które ośrodki rolne potrafiły
a&óż.

w porę uporać łlę ze zbiorami

ymmmm

Z dniem 1 stycznia 1973 r. we -

szło w życie zarządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 listopada 1972
r. w sprawie ogólnych zasad ra-

chunkowości 'jednostek gospodarki
uspołecznionej (Monitor Polski Nr

56, poz. 300), które uchyliło moc

prawną dotychczasowych zarządzeń
Ministra Finansów z lait 1954-1970,
wydanych w zakresie nowo unor-

mowanym.

Obszerne to zarządzenie,, zawiera-,
jące 123 paragrafy, składa się z 7

działów, a niektóre działy dzielą
się nadto na rozdziały.

Przepisy zarządzenia dotyczą m.

in.: 1) przedsiębiorstw, zakładów i

innych jednostek państwowych
działających według zasad rozra-

chunku gospodarczego; 2) central

zjednoczeń i jednostek równorzęd-
nych oraz jednostek utrzymywa-
nych z narzutów na koszty własne

przedsiębiorstw i zakładów; 3) ban-
ków oraz instytucji ubezpieczenio-
wych, pożyczkowych i oszczędnoś-
ciowych; 4) przedsiębiorstw mają-
cych formę spółek handlowych, w

których Skarb Państwa, przedsię-
biorstwa państwowe lub spółdziel-
nie posiadają udziały wynoszące
ponad 50 proc. kapitału zakładowe-

go; 5) spółdzielni i związków spół-
dzielni oraz ich przedsiębiorstw i

zakładów; 6) organizacji społecz-
nych o prowadzonych przez nie

przedsiębiorstw i zakładów; 7) in-

nych jednostek gospodarki uspo-
łecznionej.

Poza działem I Przepisy ogólne i
działem VII Przepisy końcowe, po-
zostałe działy normują: II. Pod-
stawowe zasady prowadzenia księ-
gowości (w tym zasady ogólne, do-

wody księgowe, księgi rachunko-
we, zapisy księgowe oraz otwiera-
nie i zamykanie ksiąg rachunko-

wych), III. Inwentaryzację (zasady
ogólne inwentaryzacji, inwentary-
zację środków pieniężnych oraz

rzeczowych składników majątku,
inwentaryzację środków pienięż-
nych na rachunkach bankowych,
kredytów bankowych oraz innych
należności i zobowiązań, inwenta-

ryzację innych aktów i pasywów,
uproszczenia inwentaryzacji, termi-

ny i częstotliwość inwentaryzacji,
nia inwentaryzacji ciągłej), IV. Wy-
cenę aktywów i pasywów (ogólne i

szczegółowe zasady wyceny), V. Za-

sady wykazywania aktywów, pasy-
wów i finansowych wyników dzia-
łalności w sprawozdaniach finan-

sowych, wreszcie VI. Przechowy-
wanie dowodów, ksiąg rachunko-
wych, spisów inwentaryzacyjnych i

sprawozdań finansowych.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

snopowiązałkarol i kombadnaimi kółek i MBM będzie mo-

żna sprzątnąć zboże z 43 proc. powierzchni w gospodarst-
wach indywidualnych.

Biorąc pod uwagę, że w posiadaniu Tli icółek i ponad
30 ośrodków rolnych znajdowało się łącznie 6.1 .51 ha zbóż,
sugerowano, aby wykorzystać kombajny., zbożowe w pierw-
szej kolejności do zbioru zbóż z gruntów PFZ, a następnie
kombajnować zboża u rolników indywidualnych, kierując
się głównie kolejnością zamówień. Wskazywano też kie-
rownictwu WZKR w Olsztynie, że w obecnych warunkach

podstawową maszyną żniwną w Olsztyńskiem, w odnie-
sieniu do gospodarstw chłopskich, jest i jeszcze długo po-
zostanie wiązałka ciągnikowa.

Pragnę przypomnieć, że w okresie nader sprzyjających
warunków atmosferycznych wiązałkamd kółek rolniczych
i MBM oraz kombajnami zebrano w gospodarstwach in-

dywidualnych 29 proc. zbóż w 1970 r. i 37 proc. w roku
1971. W warunkach woj. olsztyńskiego, ze względu na

opóźnioną wegetację zbóż rozpoczęto żniwa w dniach
23—25 lipca i to głównie w powiatach południowych, gdzie
występują lżejsze gleby, natomiast w powiatach północ-
nych, gdzie występują gleby cięższe żniwa rozpoczęto zna-

cznie później. Ubiegłoroczny zbiór zbóż był szczególnie
utrudniony zarówno na skutek wyrośnięcia, jak i niespo-
tykanego w takiej skali wylegnięcia zbóż dochodzącego

lot. A. Jaiosiński

ka rolnicze 1 IVIBIV! dotrzymane ze względu na dużą ilość' przyję-
tych zamówień przekraczających zdolności produkcyjne' oraz ze

względu na znacznie mniejszą wydajność maszyn spowodowaną
dużym stopniem trudności zbioru zbóż. Zwracam uwagę na ten

punkt bowiem dowodzi on niedbalstwa i nieznajomości zagad-
nień technicznych. Na skutek zbyt częstych przerzutów kombaj-
nów występowały także zbyt częste ich awarie, a remonty były
utrudnione z braku* części zamiennych;

• nierzadkie były przypadki nieuczciwości i niesumienności
w dysponowaniu sprzętem żniwnym oraz wypadki nadużywania
władzy przez ludzi wpływowych, co powodowało wymuszanie
usług kombajnowych w pierwszej kolejności dla nich 1 Ich ro-

dzin, ::,

Geografia postępu i zaniedbań a także strat ułożyła
się w lib. r. bardzo różnie. Będąc w sierpniu w powiecie
Pasłęk, gdzie w ub. r. stwierdzono największe zaniedba-
nia w sprzęcie zbóż przekonałem się, że np. rolnicy
z Kwietniewa byli już po żniwach, więk szość z nich do-
starczała dobre zboża do magazynu GS w Rychlikach, na-

tomiast w tym samym czasie, w tym samym powiecie
w Zielonce Pasłęckiej pozostawało do sprzętu i zwózki co

najmniej 20—25 proc. zboża.

Pracownicy niektórych, kiedyś przodujących PGB, .zamiast

spieszyć się ze sprzętem wył niętego zboża w niedzielę, wzorem

ludzi z miasta wyjeżdżali SE ochodami z rodzinami nad morze.

Myślę, że to stwierdzenie nie wymaga komentarzy. Natomiast,
mimo tych samych warunków kllmatyczno-glebowych i tej sa-

mej aury, pokaźny odsetek PGB 1 rolników, całe wsie oraz nle-

Na szczególne uznanie zasługuje ośrodek rolny w Li-
wie (pow. Ostróda) posiadający. 313 ha gruntów PFZ

,W tym 150 ha pod uprawę zbóż. Tamtejszy ośrodek rolny,
dzięki dobrej organizacji pracy już 29 sierpnia br. za-

ihęldował jako pierwszy w powiecie, o zakończeniu sprzę-
tu' ,zbóż. "Mało tego, będąc w tym czasie na terenie groma-
dy, Miłomłyn i w Liwie stwierdziłem, że ośrodek rolny
wywiązał się również z wykonania usług w okresie żniw
u rolników, którzy doń zgłosili zamówienia.

Niestety, mimo postępu technicznego, mimo stałego po-
stępu mechanizacji prac polowych, w rolnictwie — zwła-

szcza; w dresie żniw — trzeba pracować również w nie-

dzielę. Pito tego nie rozumie, nie może moim zdaniem,
Sterować ludźmi w dużym gospodarstwie rolnym. W okre-
sie żniw w latach deszczowych trzeba wykazać duży zmysł
organizacyjny i dużą elastyczność. Nie można przecież li-

czyć. na przysłowiowy łut szczęścia oraz cudowną moc

najlepszego korńbajmu.
W regionie warmińsko-mazurskim „suche żniwa" należą

do wyjątków; z reguły mamy lata i żniwa mokre. Dodam,
że prognozy na okres żniw nie były w r. ub. zbyt opty-
mistyczne, dlatego też należało zmobilizować w porę wszy-
stkie' siły do walki o sprawny przebieg żniw. Dobrze to

źrózumiał np. kombinat PGR w Bezledzie (pow. Barto-

szyce).. posiadający w swym władaniu 4 398 ha użytków
rolnych, którzy mimo ogromnych trudności w porę za-

kończył żiniwa. Tamtejszy Kombinat PGR. na skutek inspi-
racji KP PZPR w. Bartoszycach na szerszą skalę podjął
kooperację z kółkami rolniczymi i rolnikami indywidual-
nymi we wsiach: Bąsze, Posłusze, Solno, Lejdy i innymi
na Wykonanie kombajnami Kombinatu sprzętu zbóż.

Nie można też przejść do porządku dziennego nad tak zwany-
mi- terminami gotowości. Według informacji Wydziału Rolnictwa
1 Leśnictwa' PWBN w Olsztynie na dzień 1 VI. 1971 r. stan go-
towości maszyn do kampanii żniwnęj byt następujący: traktory
zostały wyremontowane w całym rolnictwie w 90 proc., kombaj-
ny w'83 proc., Wiązałkl ciągnikowe w 95 proc. Stan gotowości
był niby wysoki, Secz awarii było w tym roku co niemiara.
W „Agromie" w składnicach WZGS, odczuwało się brak części
zamiennych potrzebnych do kampanii żniwnej, głównie do ciąg-
ników 1 maszyn żniwnych.

N,a r.podstawie ' wieloletnich , doświadczeń slnvierdzam, że

dotychczasowy system zaopatrywania* kółek i MBM w czę-
ści zamienne jest wadliwy, przestarzały i nie wytrzymuje
•krytyki. Składnice PZGS, zaopatrujące kółka i MBM

w sprzęt traktorowo-maszynowy powinny również zaopa-
trywać je. w niezbędne części zamienne. Nie można się
bowiem dłużej zgodzić z . częstymi wyjazdami przedsta-
wicieli MBM i kółek rolniczych oraz rolników posiadają-
cych ciągniki do' odległych miast wojewódzkich, a nawet

do przedsiębiorstwa „Agroma" w Szczypiornie pod Kali-
. szein .handlującego częściami zamiennymi do sprzętu rol-

niczego. , ,,

Błędne byłoby twierdzenie, że PWRN w Olsztynie nie

zapewniło gotowości do kampanii żniwnej. Natomiast na

skutek braku, odpowiedniej i skoordynowanej kontroli w

niektórych powiatach i gromadach wiele ustaleń stąło się
fikcją, bowiem zamiast planowanego i zorganizowanego
działania zaczął panować żywioł, co skomplikowało słu-
szne skądinąd zalecenia.

Wychodząc z założenia, że o żniwach należy myśleć już
po siewach, zgłaszam następujące wnioski:

1. Woj: olsztyńskie, aby sprostać zadaniom, w okresie
żniw, które na skutek warunków przyrodniczych są tu

szczególnie trudne, powinno otrzymać w roku 1973 przy-
najmniej 900 kombajnów zbożowych, z tego około 100 do
MBM i ośrodków rolnych. .,

2. Należy zrewidować na szczeblu centralnym dotych-
czasowe kryteria przydziału traktorów i maszyn żniwnych,
a w szczególności wiążalek WC-5 i kombajnów zbożowych
kierując ' się m. ih. 'riasyceniem maszyn w poszczególnych
fegióriach kraju,' zapotrzebowaniem rolników, wielkością
gospodarstw, towarowością zbóż, oraz zatrudnieniem W rol-
nictwie"'w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych.

3. Musi obowiązywać zasada składania przez WZGS, .„Sa-
mopomoc Chłopska" rea!lnych zamówień na przydział' ma-

szyn i narzędzi rolniczych. Ną przykład WZGS w Olszty-
nie zgłosił zapotrzebowanie na 800 sztuk ciągników Ursus
C. -3 30 na pierwszy kwartał 1973 r. a otrzymał zaledwie
100 sztuk. Na zapotrzebowanie 600 wiązałek WC-5 przy-
dział wynosi zaledwie 120 ' sztuk. Na 400 sztuk kosiarek
ciągnikowych KZ-3 przydzielono 190 sztuk.. To samo do-

tyczy innych maszyn i narzędzi rolniczych, o które upo-
minają'się rolnicy.

4;. Należy- zalecić kółkom rolniczym i MBM dokładne
bilansowanie. mocy produkcyjnych posiadanych maszyn
żniwnych.,

5. Odbierając z. każdym rokiem coraz większe partie
zbóż, spod kombajnu nie rozwiązano dotychczas jego su-

szenia usługowego na rzecz gospodarstw indywidualnych.
Nie mogą tej usługi w większym zakresie wykonywać
również GS, bowiem dysponują one na terenie 4 powia-
tów (na ogólną ilość 18) tylko 10 suszarniami o łącznej
zdolności suszenia 300 ton na dobę.

6. Należy wprowadzać jako obowiązującą zasadę, ażeby
POM-y niezwłocznie po zakończeniu kampanii żniwno-

omłotówej, dokonywały szczegółowego przeglądu maszyn
żniwnych celem ustalenia ich stanu technicznego i termi-

nowego przeprowadzenia niezbędnych remontów. Termin

gotowości maszyn i traktorów wyznaczyć na dzień 1.IV.
1973 r.
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BOCZNIK STATYSTYCZNY PBZEMY-

SŁU 1972 zawiera informacje charakte-

ryzujące rozwój przemysłu w 1971 r.

w zestawieniu z danymi z lat poprzed-
nich.

9 Produkcja czysta (w cenach sta-

łych) w 1971 r. w porównaniu z rokiem

ubiegłym wzrosła o 9,1 proc. wobec 7,8
proc. przeciętnego rocznego tempa wzro-

stu w latach 1966—1970.

$ Produkcja globalna wzrosła o 8,3
prpc. (8,4 proc. w poprzedniej pięcio-
latce). przy czym produkcja środków

wytwarzania (grupa A) wzrosła o 8,4
proc. (9,4 proc.), a produkcja przedmio-

Na treść BOCZNIKA DEMOGRAFICZ-
NEGO 1972 składa się pięć działów
tematycznych. Dział pierwszy zawie-
ra informacje z zakresu stanu lud-
ności oraz jej struktury według Wie-
ku i płci. Dział drugi jest obszernym
zbiorem informacji z zakresu ruchu na-

turalnego ludności („Podstawowe dane o

ruchu naturalnym ludności", „Małżeń-
stwa", „Rozwody", „Urodzenia" I „Zgo-
ny"). W dziale trzecim zamieszczono ta-
blice dotyczące migracji ludności. Dział
czwarty to prognozy demograficzne,
Dział piąty poświęcono porównaniom
międzynarodowym.

Z końcem grudnia 1971 r. Polska liczy-
ła 32 852,4 tys. mieszkańcóWi co w po-
równaniu ze stanem z grudnia. 1970 r.

stanowi wzrost o 247,7 tys. osób, tj.
o 0,8 proc. W dniu 31 grudnia 1972 r.

liczba ludności Polski wynosiła 33,2 min
osób. Cały przyrost ludności w 1971 r.

był skoncentrowany w miastach. Zalud-
nienie miast wzrosło w ciągu roku
o 271,7 tys. osób, podczas gdy na wsi
ilość ludności obniżyła się o 24 tys. Spa-
dek ten jest rezultatem ujemnego dla

tów spożycia (grupa B) o 8,0 proc. (G,6
proc.).

O. Zatrudnienie wzrosło o 3,2 proc,
podczas gdy średniorocznie w okresie

poprzedniego planu pięcioletniego wzra-

stało o 3,3 proc.

9 Wydajność pracy na jednego za-

trudnionego (mierzona produkcją glo-
balną) wzrosła o 4,9 proc. 1 utrzymała
się na poziomie średniego tempa wzro-

stu w latach 19G6—1970.

9 Przeciętne minimalne płace miesię-
czne brutto na jednego zatrudnionego
wzrosły o 5,5 proc. (po wyeliminowa-
niu dopłat dla najniżej zarabiających

wsi salda migracji. Wraz ze wzrostem
ilości ludności zmienia się jej struktura

według wieku. W ostatnich latach zary-
sował się bardzo wyraźnie proces „sta-
rzenia się" naszego społeczeństwa, czego
dowodem jest systematyczny wzrost me-

diany wieku (w 1971 r. wyniosła ona

28,2 łat, w tym w miastach — 28,9 lat,
na wsi zaś — 27,1 lat). Jeśli w przypad-
ku miast proces „starzenia się" ludności
można Interpretować jako rezultat obni-
żenia się poziomu urodzeń, to na wsi
Jest to wynik masowego odpływu mło-
dzieży do miast. Mimo stopniowego „sta-
rzenia się" naszego społeczeństwa, Pol-
ska zaliczana jest w dalszym ciągu do
„najmłodszych" krajów europejskich.

Po drugiej wojnie światowej miał
miejsce w Polsce początkowo wzrost
ilości zawieranych małżeństw, następnie
stabilizacja, po czym (po 1956 r.) nastę-
pował systematyczny spadek. Rok 1965
był rokiem przełomowym, zarejestrowa-
no w nim bowiem niespełna 200 tys.
związków małżeńskich. Począwszy od ro-

ku 1966, w związku z wkraczaniem w

wiek matrymonialny osób, urodzonych

płace wzrosły o 4,4 proc.), wobec 3,8
proc. w poprzednim planie pięciolet-
nim.

9 Nakłady inwestycyjne wzrosły o 10,5
proc., wobec 7,6 proc.

0 Środki trwale w przemyśle wzrosły
o 6,4 proc., przy średniorocznym wzroś-
cie o 8,0 proc. w okresie 1966—1970 r.

9 Techniczne uzbrojenie pracy na jed-
nego robotnika grupy przemysłowej na

największej zmianie w przemyśle uspo-
łecznionym w 1971 r. w porównaniu z

rokiem 1970 wzrosło o 6,0 proc., a' pro-
duktywność środków trwałych (mierzona
produkcją czystą) — o 1,4 proc. Obniże-
nie dynamiki produktywności środków
trwałych produkcyjnych mierzonej pro-
dukcją czystą w 1971 r. w porównaniu
z 1970 r., przy równoczesnym dużym
wzroście technicznego uzbrojenia pra-
cy wystąpiło w następujących gałęziach
przemysłu: metalowy (wskaźnik pro-
duktywności środków trwałych 97,2 proc.,
wskaźnik technicznego uzbrojenia 110,4

w okresie powojennego „wyżu" demo-

graficznego, ilość małżeństw zaczęła sy-
stematycznie wzrastać, osiągając w 1971 r.

291,6 tys., tj. 8,9 małżeństw na 1000 lud-
ności. Według szacunku — sporządzo-
nego w GUS w grudniu ub. r. — ilość
małżeństw zawartych w 1972 r. prze-
kroczyła (po raz pierwszy od 1949 r.) 300
tys., osiągając poziom około 307 tys.
Oznacza to wzrost w porównaniu z ro-

kiem 1971 o około 15 tys. W rezultacie
współczynnik zawierania małżeństw na

1000 ludności wzrósł do 9,3 promillc.
Związki małżeńskie zawarte przez oso-

by w wieku 20—24 łat stanowią blisko
połowę wszystkich nowo zawartych mał-
żeństw (zarówno wśród mężczyzn, jak
i wśród kobiet). Na drugim miejscu pod
względem liczby zawartych małżeństw

znajduje się wśród mężczyzn grupa wie-
ku 25—29 lat (28,2 proc.), wśród ko-
biet zaś — grupa wieku poniżej 20 lat
(28.9 proc.).

Do 1960 r. ilość rozwodów w kraju
wzrastała nieznacznie. Dopiero w latnch

sześćdziesiątych zarysowała się bardzo
wyraźnie tendencja wzrostu ilości roz-

wodów. JeśU w 1960 r. Ilość rozwodów
wynosiła niespełna 15 tys., to w pięć lat
później wzrosła do 23 tys. zaś w roku
1971 przekroczyła 36 tys. W konsekwen-
cji w 1971 r. w porównaniu do 1960 r.

proc.), przemysł szklarski <98,0 proc.
1 109,7 proc.), przemysł drzewny (99,7
proc. I 105,3 proc.), przemysł papierni-
czy (99,1' proc. 1 105,2 proc.), przemysł
skórzany (9$,8 proc. i 108,6 proc.) .

zmiany w strukturze branżowej' prze-
mysłu na przestrzeni lat- 1966—1971 cha-
rakteryzują się:

9 wzrostem udziału produkcji prze-
mysłu elektromaszynowego z 21,0 proc.
W roku 1965 do 26,7 proc. w 1971 r.,
chemicznego — z 7,0 proc. do 8,9 proc.
1 metali nieżelaznych T Z 2,7 proc. do
3,2 proc., .

O obniżeniem udziału produkcji prze-
mysłu spożywczego z 22,6 proc. w ro-

ku 1965 do 17,8 proc. w roku 1971. lek-
kiego z — 14,1 proc. do 13,3 proc., wę-
glowego — z 6,2 proc. do 5,0 proc.
1 hutnictwa żelasa — .z 9,3 proc. do
8,2 proc.

Z porównań międzynarodowych1 wyni-
ka, że w latach ' 1961—1970 produkcja
przemysłowa Polski wzrastała- średnio-
rocznie o 8,5 proc. wobec 6,5 proc. w

ponad trzykrotnie zwiększyła się Ilość
dzieci w wieku poniżej 18 lat, które w

wyniku rozwodów pozbawione zostały
bezpośredniej opieki jednego z rodziców.

Po znacznym wzroście ilości urodzeń
w pierwszych latach powojennych od
polowy lat pięćdziesiątych zarysowała się
w sposób bardzo wyraźny tendencja
spadkowa poziomu urodzeń: Zasadniczą
przyczyną tego spadku było, obniżenie się
płodności kobiet. Malejący' poziom re-

produkcji ludności -wystąpił zwłaszcza w

miastach. W ostatnich łatach; wskutek
wchodzenia w wiek zdolności. rozrodczej
licznych roczników kobiet pochodzących
z powojennego wyżu demograficznego,
ilość urodzeń zaczęła systematycznie
wzrastać. W latach 1967—1971 wzrosła ona

z 520 tys. do 562 tys., zaś współczynnik
Uczony na 1000 ludności — z 16,3 promil-
le do 17,1 promille.

Okres powojenny charakteryzował, się
do niedawna systematycznym spadkiem
umieralności. , Największy , spadek umie-
ralności zanotowano w latach pięćdzie-
siątych. Ogólny współczynnik • zgonów
obniżył , się wówczas z 12,4 promille w

. 1951 r. do 7,6 promille -w 1960 r. Pod ko-
niec lat sześćdziesiątych tendencja spad-
kowa umieralności' uległa zahamowaniu,
po czym pojawił się nieznaczny trend
rosnący. W 1971 r. współczynnik zgonów

świecie, 7,3 proc. w krajach BWPG, 5,6
proc. w krajach EWG i 3,6 proc, w

krajach EFTA.
Średnioroczne tempo wzrostu w latach

, 1961—1970 przemysłu przetwórczego w

: Polsce wynosiło' 8,6 proc. 1 było około
trzykrotnie 'wyższe niż, w W. Brytanii,
około dwukrotnie wyższe niż w St.
Zjednoczonych Ameryki 1 półtora raza

wyższe od tempa wzrostu tego przemy-
słu we Francji 1 NRF.

Przemysł elektromaszynowy wzrastał
średniorocznie w Polsce w tempie 13,2
proc., tj. około cztery i pół raza szyb-
ciej niż w W. Brytanii, ponad dwu i pót-
krotnie szybciej niż w St. Zjednoczo-
nych Ameryki oraz ponad dwukrotnie
szybciej niż w NRF, Francji i Włoszech.

Przemysł chemiczny w Polsce rozwi-
jał się w znacznie wyższym tempie niż

przemysł ogółem, jednak jego średnioro-
czne tempo W łatach 1961—1970 było niż-
sze w porównaniu z wieloma krajami
zachodnimi: Polska 9,8 proc.. Francja
10,9 proc., NBF 10,7 proc., Włochy 10,7
proc. (ks)

wyniósł 8,6 proc. Pomimo tego wzrostu
Polska w dalszym ciągu jest zaliczana
do grupy krajów o najniższym poziomie
umieralności w Europie.

W 1971 r. nastąpił dalszy spadek pozio-
mu umieralności niemowląt, ność zgo-
nów wyniosła 16,6 tys., zaś współczyn-
nik, liczony na 1000 urodzeń żywych,
po raz pierwszy obniżył się do poziomu
poniżej 30,0 promille osiągając 29,7 pro-
mille. W 1972 r. wyniósł on 28,8 promille.

Polska zaliczana jest do krajów o du-

żej ruchliwości przestrzennej ludności.

W 1971 r. Ilość osób zmieniających
miejsce swego pobytu stałego wyniosła
874,8 tys. W wyniku wchodzenia w wiek

produkcyjny osób urodzonych w szczy-

towym okresie powojennego „wyżu" de-

mograficznego, pogłębia się proces maso-

wej migracji młodzieży ze wsi do miast.

W 1371 r. ujemne saldo migracji we-

wnętrznych ludności na wsi (a dodatnie

W miastach) zamknęło się 171,4 tys. osób.

Większe rozmiary osiągnęło również

ujemne saldo migracji zagranicznych
ludności. Wyniosło ono 28,5 tys. osób.

(to)
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ECHĄ charakterystyczną pogrudniowej
polityki w stosunku do rzemiosła Jest

jej kompleksowość polegająca na ści-

słym powiązaniu zadań z zespołem
środków niezbędnych do ich realizacji.

W przeszłości, wytyczając przed rze-

miosłem- określone zadania „zapominano" o po-
trzebie zapewnienia mu niezbędnych środków.
Bywało i tak, że uruchomione środki nie

uwzględniały drobnotowarowego charakteru go-
spodarki rzemieślniczej i powodowały rozwój
pewnych grup rzemiosła w kierunkach społecz-
nie i gospodarczo niepożądanych (miało to

miejsce np. w latach 1966—1968).

Ostatnio sformułowany program przedsięwzięć
związanych z działalnością rzemiosła nadaje
sprawie warunków jego działania odpowiednią
rangę.

Wcielenie w życie tego programu przyniosło
gruntowną przebudowę zasad polityki koncesyj-
nej i podatkowej oraz nową pozycję organizacji
samorządu społeczno-zawodowego i gospodarcze-
go rzemiosła. Ostatnim akordem realizacji przy-

jętego programu stało się powołanie nowej orga-
nizacji samorządowej rzemiosła — Centralnego
Związku Rzemiosła. Dokonał tego pierwszy kra-

jowy zjazd delegatów rzemiosła odbyty w dniach

14—18 grudnia 1972 r.

Zjazd zamknął cykl prac związanych z wpro-
wadzeniem w życie ustawy z dnia 8 czerwca

l!'72 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Omawiana ustawa, stanowiąca integralną część
szerokiego programu działania państwa wobec

D'zarolniczej gospodarki nieuspołecznionej —

jo. t jednocześnie jego częścią równie ważną co

charakterystyczną. Ustawa reguluje bowiem
w nowy sposób, odpowiadający potrzebom spo-
łecznym gospodarczym kraju, zasady prowa-
dzenia działalności rzemieślniczej oraz zasady
funkcjonowania samorządu rzemieślniczego.

POLITYKA WOBEC RZEMIOSŁA

Nowe spojrzenie na tniejsce i rolę rzemiosła
znalazło właśnie wyraz w ustawie rzemieślni-

czej. Dlatego też znajomość przesłanek, jakie
legły u podstaw ustawy oraz podstawowych roz-

wiązań tego aktu ogromnie ułatwia zrozumienie
zasad polityki państwa wobec rzemiosła.

Można wskazać trzy podstawowe grupy prze-
stanek i rozwiązań zawartych w ustawie.

Po pierwsze, wychodząc z założenia, że wy-
slęiujące potrzeby społeczne i gospodarcze oraz

trwałe perspektywy działalności rzemiosła wiążą
się z rozwijaniem przez rzemiosło działalności
w sferze usług dla ludności — ustawa wprowa-
dzi niezbędne preferencje dla tych zakładów,
które koncentrować się będą na rozwijaniu
usług. Wyrazem tego stanowiska jest przyjęty
w ustawie nowy sposób legalizowania usługowej
działalności rzemieślniczej, a mianowicie w for-
mie tzw. potwierdzenia zgłoszenia wykonywania
i/i-miosła.

r? twierdzenie zgłoszenia wykonywania rzemiosła
n-.-.iawano będzie osobom zamierzającym prowadzić
rt/in!.<lnoSć w zakresie świadczenia usług dla ludności,
wytwarzania drobnych artykułów przeznaczonych na

zapatrzenie rynku lokalnego oraz wyrobów o cha-
rakterze regionalnym 1 artystycznym. Warunkiem
pr.-.wnania tego uprawnienia jest wykonywanie dzlar
lalnoiri rzemieślniczej osobiście lub przy pomocy
cz!-»:ików rodziny pozostającym we wspólnym gospo-
il.ir;twia domowym. Rzemieślnicy, wykonujący dzia-
łalność rzemieślniczą w oparciu o omawiane upraw-
ni.Miie, zostali zwolnieni w przeważającej mierze od

obowiązku płacenia podatku obrotowego 1 dochodo-
u a w to miejsce opłacać będą corocznie opłatą
bU v- )i>w, której wysokość jest odpowiednio zróznl-
ro w.nn w z.ileżno-Sri od branży bądź wielkości mlejs-
rn-.Yi ci, w której usytuowany jest zakład rzemieśl-
nt vy.

Po drucie, zgodnie z zachodzącym od lat pro-
ce c.n umacniania roli rad narodowych w orga-
nizowaniu życia społecznego, kulturalnego i go-
sp.>darczpf?o kraju, ustawa wyposaża rady naro-

dowe i ich ormny w niezbędne instrumenty po-
tr,'.f'-n9 w zakresie kierowania i dostosowania

;!zi:;!ahiości rzemiosła do występujących potrzeb.
W szczególności widząc ważną rolę rzemiosła
w /a-iokajaniu potrzeb ludności wiejskiej oraz

Ki') 'darki rolnej — ustawa wiąże działalność
r^ciiiiosl wiejskich z działalnością podstawo-
wych o:.niw władzy terenowej — z gromadzki-
mi radami narodowymi, a poczynając od 1973

ro';i z gminnymi radami narodowymi. Przesłan-
ka ta wvnika z faktu, że blisko 40 proc. zakła-
rlww rzcmieilniczych zlokalizowanych jest na

wi. . .

: > 11--. :-:-:^. ustawa zrywa z pewnymi rozwią-
z— ni kt >i-e nie znajdują uzasadnienia
w' (/c-iiych warunkach. Ustawa odchodzi więc
o 1 fi*vo itar/.alej i powszechnie krytykowanej idei

z-ri';riKej listy rzemiosł, wprowadzając w to
rn-i ce'otwarte pojęcie rzemiosła, uwzlędniając
w ici mierze potrzeby społeczne i wymogi dykto-
w - -i- nr -cz rozwój cywilizacji technicznej. Usta-
waz

1
v• t ponadto /e sztucznym podziałem na

d':- ,>- .i'pVć w vi: mrwnruj w ramach tradycyjnie
r ./'imiani' ;<> r erniosta tzw. przemysłu prywatne-

"> i u.-,!ug nicr/.em : «•<! n icżycli. obraniu mc je
wsoólnym mianem rzemiosła jako zawodowego
wykonywania przez osoby fizyczne we własnym

Imieniu gospodarczej działalności wytwórczej
l usługowej.

NOWA ORGANIZACJA

Wychodząc ze wspomnianej wyże] zasady
Integracji we wspólnym pojęciu rzemiosła całej
działalności drobnej wytwórczości nieuspołecz-
nionej — Ustawa przesądziła sprawę utworze-

nia jednej organizacji na miejsce czterech do-

tychczas działających społeczno-zawodowych
i gospodarczych organizacji rzemiosła i prywat-
nych wytwórców. Nastąpiło to przez połączenie
w jeden Centralny Związek Rzemiosła dotych-
czas odrębnie działających: Centralnego Związku
Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zby-
tu, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Wy-
twórców i Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywat-
nych Usług Młynarskich i Rolniczych, oraz

Związku Izb Rzemieślniczych.
Nowa organizacja objęła zakresem swego działania

przewalającą część pozarolniczej gospodarki nieuspo-
łecznionej. •) W ramach nowego rozszerzonego pojęcia
rzemiosła działać będzie 174 tys. zakładów zatrudniają-
cych 350 tys. osób (w tym 163 tys. zakładów zaliczo-

nych aktualnie do rzemiosła, 8 tys» zakładów pra-
cujących w ramach przemysłu prywatnego 1 4 tys.
zakładów zaliczonych da tzw.- -usług nierzemieślni-
czych — ,g!Awnle .chodzi tu o magle).

Miarą pozycji tej 350 tys. rzeszy ludzi w życiu go-
spodarczym kraju może być fakt, że ponad 55 proc.
bytowych usług dla' ludności koordynowanych przez
resort handlu wewnętrznego I usług świadczonych
przez zakłady rzemieślnicze.

Ta Informacja statystyczna ma' zasadnicze znaczenie
dla zrozumienia aktualnej roli 1 perspektyw rzemiosła
Indywidualnego w kraju. Rzemiosło indywidualne, wy-
twarzając nieco ponad 2 proc. dochodu narodowego,
ma decydujące znaczenie w krajowym bilansie podaży
I popytu na usługi materialne dla ludności.

W niektórych częściach tego bilansu pozostanie rze-

miosło przeż wiele najbliższych lat decydującym czyn-
nikiem. Wieloletnie, sięgające końca łat 70-tycli plany
rozwoju działalności usługowej zakładają wysoki udział
rzemiosła w usługach tradycyjnie rzemieślniczych.

W latach 1970—1980 zakłada się wzrost wartości usług
remontowo-budowlanych I instalacyjnych opłacanych
ze środków własnych ludności z 7 mld zł do 25 mld
il — wartość tych usług świadczonych przez rzemiosło
rośnie odpowiednio z 3 mld zł do blisko 14 mld zł.
Do końca lat 70 ponad połowa potrzeb w zakresie

usług szewskich 1 krawiecko-kuśniersklcli będzie za-

spokajana przez rzemiosło. Zakłada się wysoki —

w granicach 20—35 proc. — udział rzemiosła w świad-
czeniu usług w dziedzinie konserwacji i napraw dóbr

trwałego użytku (zmechanizowany sprzęt gospodarstwa
domowego, sprzęt radlowo-telewizyjny) oraz w dzie-
dzinie usług motoryzacyjnych.

Usługi dla ludności oraz rzemieślnicza pro-
dukcja artykułów rynkowych stanowią od daw-
na ponad 2/s globalnych obrotów rzemiosła.

W Narodowym Planie Gospodarczym na 1972
rok zakłada się, że udział wartości usług dla
ludności i produkcji wyrobów rynkowych
w ogólnych obrotach rzemiosła wyniesie 77,6
proc. Natomiast zgodnie z założeniami na rok
1975 udział ten powinien wzrosnąć do 85,6 proc.

Teza stwierdzająca potrzebę wykorzystania po-
tencjału rzemiosła przede wszystkim w dziedzi-
nie obsługi potrzeb ludności zarówno w sferze
świadczenia usług dla ludności jak i rozwijania
uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych
oparta jest przede wszystkim o przesłanki eko-
nomiczne.

USŁUGI — PRODUKCJA RYNKOWA

Rozwój rzemiosła, podobnie jak całej gospo-
darki, powinien być efektywny pod względem
ekonomiczno-społecznym i technicznym. Dlatego
m. in.- nie należy obarczać rzemiosła działal-

nością, którą rentownie i nowocześnie można

rozwijać jedynie z pomocą dużych zakładów wy-
posażonych w nowoczesne urządzenia i odpo-
wiednie kadry.

Natomiast działalność rzemieślnicza staje się
efektywna w sferze świadczenia usług dla lud-

ności, zwłaszcza na wsi i w małych miastach,
gdzie występuje rozproszony popyt na usługi.
Efektywność działania małych zakładów rze-

mieślniczych wynika tu chociażby z ograniczo-
nej przenośności usług i potrzeby przybliżenia
usługodawcy do usługobiorcy.

Tam gdzie występuje zjawisko rozproszonego
popytu na różnorodne usługi kapitalną rolę od-

grywa typ przygotowania zawodowego usługo-
dawców.

Cechą charakterystyczną kwalifikacji zawodo-

wych rzemiosła jest ich daleko posunięty uni-
wersalizm. Fakt ten niepomiernie zwiększa szan-

sę zaspokojenia różnorodnych potrzeb w sferze

usług.
Efektywność działania rzemiosła w dziedzinie

usług dla ludności wypływa więc przede wszyst-
kim z dwóch wspomnianych przyczyn: z uni-
wersalizmu kwalifikacji rzemieślnika i z roz-

proszonej podaży usług rzemieślniczych.
Przenosząc rozważania o spoleczno-ekonomlcznej

efektywności działania rzemiosła na grunt problemów
związanych z produkcją wyrobów rynkowych trzeba
podkreślić, że trwale koniunktury otwiera przed rze-

miosłem produkcja wyrobów specyficznie rzemieślni-
czych. Patrząc na tę sprawę przez pryzmnt doświad-
czeń z krajów rozwiniętych można sformułować opi-
nie, że chodzi przede wszystkim o wytwarzania wy-
robów pracochłonnych w krótkich seriach, z wysokim
udziałem pracy ręcznej, wyrobów artystycznych, pa-
miątkarskich, o specjalnym i luksusowym wykonaniu.

Teza o rozwijaniu przez rzemiosło produkcji
o specyficznym dlań charakterze pozostaje często

postulatem niespełnionym. U podstaw takiego
stanu spraw leży cały, na ogół powszechnie
znany, splot przyczyn, wśród nich powolność
działania producentów powołanych do zaspoka-
jania potrzeb o charakterze masowym. I chyba
dobrze, że rzemiosło powstające luki wypełnia
tak jak potrafi.

Większy niepokój budzą fakty podejmowania
produkcji noszącej cechy wytwórczości rzemieśl-

niczej, a jednak przez rynek nie akceptowanej,
nie odpowiadającej jego aktualnym potrzebom.
Są to typowe kłopoty małych producentów ska-

zanych na samodzielne, intuicyjne poszukiwania
własnej „rynkowej" szansy.

Im więcej przypadków produkcji chybionej,
tym większego znaczenia nabiera sprawa pomo-
cy, jakiej w zakresie rozpoznania potrzeb rynku,
wzornictwa udzielić powinna rzemieślnikom ich
nowo powołana organizacja rzemiosła.

Z tą grupą trudności rzemiosło, wsparte sku-

teczną pomocą nowej organizacji, będzie radzić
sobie coraz lepiej. Te sprawy w programie dzia-
łania Centralnego Związku Rzemiosła zajęły
pierwszoplanowe miejsce, co pozwoli osiągnąć
zakładany wzrost o 50 proc. dostaw rynkowych
rzemiosła w skali bieżącego 5-leCia.

RZEMIOSŁO
A GOSPODARKA USPOŁECZNIONA

Zapewnienie całemu rzemiosłu stabilnych wa-

runków rozwoju wymaga jednak pełnego roz-

wiązania problemu kierunków i rozmiarów tzw.

„styku" (rzemieślniczych dostaw robót i usług na

rzecz gospodarki uspołecznionej), który stanowi
aktualnie ca 25 proc. obrotów rzemiosła.

Wydaje się, że dotychczasowe przedsięwzięcia,
rozwiązując w sposób należyty sprawę poprawy
ekonomicznych warunków działania nie rozwią-
zały w sposób dostateczny sprawy repartycji
zadań między rzemiosłem i drobną wytwórczoś-
cią, a zwłaszcza spółdzielczością pracy.

Na jednostki gospodarki uspołecznionej nałożone zo-

stały wysokie (podstawowe 1 dodatkowe) zadania w za-

kresie wzrostu wartości usług dla ludności. Działalność
Ich w tym zakresie jest specjalnie preiniowana. Z te-

go względu dość powszechnym zjawiskiem jest, 4e
zakłady usługowe gospodarki uspołecznionej odmawia-

ją drobnych usług na rzecz jednostek uspołecznionych,
by móc wykonać zadania w zakresie usług świadczo-

nych odpłatnie ludności. Szczególnie często przypadki
takie mają miejsce przy zleceniach na usługi remon-

towo-budowlane, potencjał zakładów uspołecznionych
bowiem w tej branży usług jest szczególnie mały
w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Tu tkwi
m. In. źródło znanych kłopotów se znalezieniem przez
jednostki uspołecznione wykonawców robót remonto-

wo-budowlanych.' Stąd przypadki podejmowania przez
zakłady rzemieślnicze robót, którym sprostać może

duże, dobrze technicznie wyposażone przedsiębiorstwo.
Zasada limitowania rozmiarów świadczeń rze-

miosła na rzecz gospodarki uspołecznionej nie

rozwiązała tego problemu w sposób zadowalają-
cy. Doświadczenia ubiegłych lat wykazały, że

rozwój tzw. „styku" przebiega bowiem niejed-
nokrotnie pod naciskiem zainteresowanych jed-
nostek uspołecznionych. Rozwiązanie tego pro-
blemu uwzględniać musi dwie podstawowe za-

sady:
Zasada pierwsza sformułowana w decyzjach

Rządu o limitowaniu wielkości „styku" sprowa-
dza się do systematycznego zmniejszania roz-

miaru świadczeń sektora nieuspołecznionego na

rzecz sektora uspołecznionego w miarę rozwija-
nia potencjału usługowego zakładów uspołecz-
nionych.

Zasada druga dotyczy ekonomicznej efektyw-
ności dla gospodarki narodowej powiązań sekto-
ra nieuspołecznionego z uspołecznionym. Ozna-
cza to potrzebę określenia globalnych rozmia-
rów działalności rzemiosła w sferze „styku" oraz

określenia terytorialnych i branżowych kierun-
ków tej działalności. Uchwałą Rady Ministrów
ze stycznia 1972 r. w pewnym stopniu spełnia
ten warunek, wyłączając spod limitowania sze-

reg świadczeń rzemiosła. Wyłączenia te mają
charakter bądź przedmiotowy, bądź terytorialny.

Kompleksowe rozwiązanie problemu tzw. „sty-
ku" ułatwi ogromne wykonanie napiętych zadań,
jakie postawiono przed rzemiosłem w zakresie

rozwoju sieci zakładów, zatrudnienia, rozmiarów
świadczenia usług i dostaw rynkowych.

O tym jak bardzo są to napięte zadania mogą
świadczyć założenia, w myśl których w końcu
1975 r. liczba zakładów powinna wzrosnąć do
200 tys. Zatrudnienie powinno w nich znaleźć
450 tys. osób, w tym 80 tys. uczniów.

W latach 1973—1975 ogólna wartość obrotów
rzemiosła powinna wzrosnąć o 15 proc., a w sfe-
rze usług opłacanych ze środków pieniężnych
ludności o 70 proc. Aby rzemiosło mogło wyle-
gitymować się pomyślnym wykonaniem zadań

określonych w uchwale Rady Ministrów w spra-
wie rozwoju usług ich wartość w sektorze rze-

mieślniczym powinna w roku 1975 przekroczyć
22 mld zł.

Z UWAGĄ zapoznałem się g komenta-
rzem: ŚWIAT — EKONOMIA — POLI-
TYKA — „SYTUACJA I WYBORY W
JAPONII" pióra Krystyny Dembińskiej.
W wymienionym komentarzu czytamy
in. In.:

„Dotychczas Japonia przeznaczała tyl-
ko l proc. dochodu narodowego na

„zbrojenie", którego kosztem utrzymy-
wała „brygady obronne", wykorzystywa-
ne w głównej mierze do ratowania lu-
dzi w obliczu klęsk naturalnych, jak
również w celach „utrzymania porządku
publicznego" (głównie przeciw demon-
stracjom studenckim czy robotniczym),
Ale rząd Tanaki nie zawahał się akcep-
tować IV programu obrony przewidują-
cego znaczny rozwój „sił samoobrony".
Oprócz Importu broni konwencjonalnej
przewidują się w tym programie zna-

czny rozwój własnej produkcji zbro-
jeniowej. Koszt realizacji tego pro-
gramu ma wynieść ok. 10 min, doi,,
co poważnie obciążyłoby budżet pań-
stwa, zmuszając do ograniczeń w za-

kresie spożycia społecznego".
Proszę wybaczyć ten długi cytat, a!e

spowodowane zostało to tym, że w jed-
nym akapicie nagromadzono tyle błę-
dów bądź bałamutnych wręcz stwier-
dzeń, Ictóre starczyłoby na cykl artyku-
łów.

Zacznijmy Jednak po kolei.
W komentarzu mówi się o 1 prac. do-

chodu narodowego, przeznaczonego na

zbrojenia, nie wyjaśnia się przy tym
0 Jaki dochód narodowy chodzi — wy-
tworzony, czy podzielony, pomieszanie
pojęć pogłębia następnie stwierdzenie o

wydatkach budżetowych w wysokości 18
min. doi. w skali pięciu lat, przezna-
czonych na realizację IV Programu
Zbrojeniowego, zwłaszcza, że czytelnik
nie Jest zobowiązany pamiętać (Jest to

obowiązek publicysty I redakcji) ile wy-
nosi Japoński dochód narodowy brutto,
a Ile budżet 1 Jakie miejsce w tym bud-
żecie zajmują wydatki na zbrojenia, W
skali roku bądź w skali programu długo-
falowego.

Dalej, o „siłach Samoobrony", która
nie wiadomo dlaczego nazwane zostały
„brygadami", w Japońskiej armii, Jak
1 w każdej są dywizje, brygady, pułki
Itp. Japońskie siły zbrojne Uczą (li-
czyły do niedawna) 250 000 żołnierzy 1
oficerów, w tym: 171000 siły lądowej
około 41 000 — lotnictwo, 37 000 mary-
narka (pisało o tym m. in. „Zycie Gos-
podarcze"). Przypomnę w tym miejscu.
Iż w roku 1937 w chwili drugiej agresji
w Chinach armia Japońska liczyła za-

ledwie 170 000 bagnetów. W tyra kon-
tekście absolutnie niezrozumiały staje się
użyty przy wyrazie zbrojenia cudzysłów.

Przy okazji byłbym wielce zobowiąza-
ny za Informację, kiedy 1 w Jakich
okolicznościach „sity samoobrony", czyli
armia została użyta przeciwko demon-
stracjom studentów 1 robotników...

Wydatki na obronę zgodnie z IV Pro-

gramem (Jak stwierdza się w komenta-
rzu w wysokości 16 min doi.!) ukształ-
tują się w latach realizacji programu
(1972—1976) w wysokości o,8 proc. GPN
brutto. Dotychczas wynosiły ok. 1;5 mld
doi. Wartość zaś całego programu,
0 czym mówi opublikowana w paź-
dzierniku 1970 roku Biała Księga
(a więc znów błąd, gdyż na czele *zą-
du stal wówczas EJsaku Sato, a poza
tym akceptuje programy rządowe par-
lament), wynosiła początkowo S850 mld
Jenów, czyli około 19 mld doi,, a na-

stępnie została obniżona o około 10
proc.

Natomiast za kwotę U min doi., «

czym mowa w komentarzu, można Jedy-
nie wybudować przytułek dla wetera-
nów zaborczych wojen na Pacyfiku, ku-
pić parę samolotów bądź kilkadziesiąt
czołgów, nie zaś. sfinansować, moderni-
zację armii, która ma ambicję-,nie tyl-
ko niesienia' pomocy ofiarom klęsk ży-
wiołowych. Pisze o tym prasa różnych
orientacji również w krajach kapitalis-
tycznych. Pisała a tym nieraz prasa
polska.

Wydatki wojskowe w zrealizowanym
budżecie 1970/1971 sięgały kwoty 1,5 mld
doi., a w budżecie, którego realizacja
kończy się w marcu—kwietniu przyszłe-
go roku już ponad 2,5 mld doi.

Program modernizacji Japońskich fil

zbrojnych kładzie nacisk na jakość, a

nie na Ilość, czyli jego zadanie spro-
wadza się do zwiększenia siły ognia
1 mobilności armii, zdolnej do działania
na Jeszcze bardziej rozległym obszarze
operacyjnym.

Z kolei niezrozumiały Jest passus ko-
mentarza dotyczący „Importu broni kon-
wencjonalnej". Japonia niemal natych-
miast po wojnie przystąpiła ponownie
do produkcji właśnie konwencjonalnej
broni, stopniowo rozszerzając wachlarz
wytwarzanej przez przemysł broni I tej
„konwencjonalnej" i również strategicz-
nej, a ściślej mówiąc taktycznej. 70—71
proc. nowego uzbrojenia Japonia bę-
dzie produkować we własnym zakresie.
Jedynie oddziały rakietowe otrzymają
część sprzętu z Importu, gdyż na przy-
kład rakiety o średnim zasięgu, ziemia-
powietrze, przemysł Japoński produkuje
od lat. O tym także pisało „Zycie Go-
spodarcze".

Są to sprawy zbyt poważne, by Ja
traktować lekko, na lamach pisma •

szerokim kręgu oddziaływania.
W.W .

O co tu chodzi!?
UST, gdzie Czytelnik W. W. wyzywa

na pojedynek błąd maszynistki, który
zmienił miliardy na miliony (w przy-
padkowości tego faktu autor listu świet-
nie się orientuje, bo sam podaje zabaw-

ny przykład ilustrujący, co można so-

bie kupić za 16 milionów dolarów) —

Ust taki wprawia w osłupienie.
Przeciw te] omyłce W. W. wytoczył

armaty oraz wszystkie Inne rodzaje bro-
ni konwencjonalnej i niekonwencjonal-
nej. Zarzuca również ogrom stwierdzeń
bałamutnych, pomylenie pojęć ekono-
micznych, czego w Omawianym komen-
tarzu, co jak postaram się wykazać, nie
było. Natomiast szukanie dziury w ca-

łym dowodzi braku orientacji w niektó-
rych kwestionowanych przez niego spra-
wach:

— Dochód narodowy: Jest to pojęcie
najogólniejsze, stosowane zarówno w pu-
blikacjach naukowych jak i popular-
nych, gdy nie występuje konieczność

*) Pozostała — nierzemleślnlcza CZĘŚĆ pozarolniczej
gospodarki nieuspołecznionej jest objęa zakresem
działania Naczelnej Rady Zrnsszert Prywatnego Han-
dlu i Usług. (15 tys. prywatnych sklepów. 1700 pry-
watnych zakładów gastronomicznych i ponad 29 tys.
prywatnych taksówak).

W LISTOPADZIE ub. roku ukazała się
nakładem Wydawnictwa Centralnego
Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kul-
tury „B IB L IOGRAFIA ZAWARTOŚCI
PRASY POLSKIEJ ZA ROK 1971". Jest
to już drugi rocznik Bibliografii, obej-
mujący blisko 1500 notek o artyku-
łach, esejach, reportażach | felietonach
związanych z problemami kultury i
działalności kulturalno-oświatowej, za-

mieszczonych w nieomal wszystkich
pismach wychodzących w Polsce.

Stanowi ta pozycja w dużej mierze
odbicie klimatu życia kulturalnego w

1971 roku. Materiał zawarty w Biblio-
grafii pozwala trafić na publikacje, w

których prezentowane są stanowiska I

poglądy zarówno polityków I naukow-
ców. Jak 1 działaczy kultury w cały
kraju na wielorakie asoekty tak bardzo
złoconego problemu, jakim jest kultura.

Materiał podzielono na działy: prob'e
ma tyka kultury w dyskusji przedzjazdo-
wej: kultura — problematyka ogólna;
proMemy upowszechniania kultury;
polityka kulturalna, ekonomika
kultury. problemy zarządzania;
prognozy kultury; oświata I wychowa-
nie; społeczny ruch kulturalny; bada-
nln, problematyka, wyniki; prob*emy
czasu woTnpęoi praca kulturalno-oświa-
towa: m>odz<<*ż a prara Iciilturalno-
-nśwlatnwa; pracownicy kultury: syłua-
cla, status, kwalifikacje, kształcenie;
placówki kulturalno-oświatowe; amator-
ski ruch artystycznym

precyzacji, jaką metodą był liczony.
leli się.mówi o wydatkach, to zakłada
Się implicite, że mówi się o dochodził
narodowym podzielonym. Np. sformuło-
wanie, że „jakiś kraj ma wysoki udział
wydatków na badania i rozwój w do-
chodzie narodowym podzielonym" —

brzmiałoby pa prostu śmiesznie. NIa
musimy zresztą odwoływać się dalej nil
do samego listu czytelnika: „ile wynosi
japoński dochód narodowy brutto..."
gdzie również można zapytać Jaki? —

wytworzony, czy podzielony.
— Budżet: jeżeli w dalszym eiągu aka-

pitu mówimy o wydatkach budżetowych,
jest to po prostu dalszy szczebel doza-
gregaejl i nie ma tu mowy o żadnym
pomyleniu pojęć.

— „Brygady obronne": użyte w cu-

dzysłowie nie oznaczają, że nie Istnieje
normalna Struktura armii Japońskiej. Nlo
takiego nie zostało powiedziane. Tzw. si-
ły samoobrony powstały Jako kontynua-
cja Narodowej Rezerwy Policyjnej i pra-
sa światowa często informuje o użyciu
tych sił przeciwko demonstracjom. Tru-
dno sobie wyobrazić, aby ,w star-
ciach z demonstrantami antyamerykań-
skimi, gdzie w lora roku poniosły śmierć
setki osób, w starciach ze studentami,
które doprowadziły w 1069 roku do spa-
raliżowania działalności uniwersytetów
Japońskich uczestniczyli specjaliści od
regulacji ruchu drogowego.

— Moje stwierdzenie, że „oprócz im-

portu broni konwencjonalnej przewidu-
je się znaczny rozwój własnej produk-
cji zbrojeniowej zupełnie nie przeczy
faktowi podawanemu przez czytelnika
W.W ., że Japonia w ramach IV Progra-
mu będzie produkować 70—75 proc. włas-
nego uzbrojenia. Więc co tu jest niezro-
zumiałego? _

— Mylny Jest zarzut, że IV Program
Zbrojeniowy został zaakceptowany za

czasów premiera Sato na wniosek rządu
przez parlament. Biała Księga z roku
1970, o której czytelnik wspomina w tym
kontekście stanowi zupełnie innego ro-

dzaju dokument. Według koresponden-
ta PAP w Tokio, T. Reubacha, z i li-

stopada 1972 roku „9 października rząfl
premiera Tanakl ostatecznie zaakcepto-
wał przedłożony mu przez Urząd d/s ob-
rony projekt IX Programu obronnego".
A więc nie program rządowy akcepto-
wany przez parlament, Jak to sugerują
czytelnik W. W ., ale program Urzędu 'jd/i
Obrony akceptowany przez rząd. t

W komentarzu o wyborach, Wedy
wspomniałam o zwiększeniu wydatków
na zbrojenia, robiłam to pod kątem ana-

lizy stosunku społeczeństwa, czyli wy-
borców do omawianego problemu. Na-
tomiast wychodzi poza ramy komenta-
rza zagadnienie struktury armii, kos»-
tów utrzymania poszczególnych pułków
czy dywizji, przedwojennej historii armii
Japońskiej 1 wielu innych podobnych

spraw. KRYSTYNA DEMBIŃSKA

ze „starociami"?
Gorsz więcej z każdym rokiem przy-

bywa nam przeróżnych „staroci". Są toi
meble, radia, telewizory, lodówki, pralki,
kuchenki, lampy, cała gama odzieży nie-

modnej, a ostatnio nawet motocykle.
Starocie — zawalidrogi mieszkań, stry-

chów, piwnic, (siedliska moll 1 roba-

ctwa) trzeba usunąć! Tylko gdzie? Ko-
mu! Jak? Wyrzucić do śmietnika przy-
hlokowego — nie wolno Sprzedać do

składnicy złomu — nie przyjmą! wy-
wieźć za miasto — czym I gdzie?

Gorzej, gdy starocie przedstawiają
Jeszcze Jakąś wartość użytkową — I

szkoda Je wyrzucać. Co prawda, istnie-
je tak zwany pokątny handel „staro-
ciami". Wytworzyła Bię nawet pewnego
rodzaju specjalizacja w tej dziedzinie i

tak; stare meble, pralki skupują wiej-
scy . handlarze płacąc np. za szafę
3-drzwiową, kredens kuchenny od 50 do
150 zi Inne mogą zabrać za darmo,
lub za dopłatą od 50—200 zł tytułem
pokrycia- kosztów transportu. Starą zno-

szoną lub niemodną odzież zbierają bez-
płatnie lub za opłatą wartości makula-

tury handlarze starzyzną. Przedmioty te

•oferują na targach od 29—500 zł, nie
zawsze znajdując nabywców.

Problem sprzedaży, zbycia i,starocP'
nie kończy się na tym. Co sprytniejsi
próbują „opylić starocie" zakładom usłu-

gowym, zlecając Je do rzekomej napra-
wy* a następnie odmawiają ich przyję-
cia pod pretekstem wadliwie wykona-
nych usług, lub powstałych w czasie na-

prawy uszkodzeń. Niektórym to się na-

wet udaje. Inni wdają się w niekończący
się spór, Ucząc na zmęczenie przeciw-
nika.

Jednym słowem problem „staroeł" —

aczkolwiek nie jesteśmy Jesseze społe-
czeństwem dobrobytu w najściślejszym
tego słowa znaczeniu — jest zagadnie-
niem wymagającym już rozwiązania,
zanim stanie się plagą spofeczno-gospo-
darczą! Warte jest też przemyślenia, czy
nie należałoby sięgnąć do doświadczeń
1 rozwiązań organizacyjnych w tej dzie-
dzinie krajów bogatych.

KAZIMIERZ SOBH39
Rzeszów

Zarzuty

W artykule STEFANA JEŻEWSKIEGO
pt. „MY TO WDUSIMY" <„2yole Go-

spodarcze" nr 50 z grudnia 1972) znalazło

się sformułowanie: „Z kolei ZB&MB
Odmówił pisemnie przyjęcia koparek te-

go przedsiębiorstwa do remontu w 1373
roku".

Zjednoczenie Mechanizacji Budowni-
ctwa ZREMB uprzejmie Informuje, M
autor przedstawił sytuację już nieaktual-
ną. Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych zgłosiło na 1973 r. do
naprawy głównej 2 koparki K-łos i oby-
dwie zostały uwzględnione w planie na-

praw zgodnie z umową nr 170 z 30.IX.
1972 r.

Podając niniejsze do wiadomości, wy-
rażamy przekonanie, że aktualny stan
nie uzasadnia tak ostrej krytyki. Jaka
dokonana została w artykule.

inż. ZDZISŁAW KUSKOWSKI
Z-ca Naczelnego Dyrektora

d/S Mechanizacji Budownictwa
Zjednoczenie Mechanizacji

Budownictwa „ZREMB"

Z satysfakcją odnotowujemy ok. too
pozycji publicystycznych, które zainte-
resować mogą również i naszych Czy-
telników. Choćby :

—> Co to jest ekonomika kultury (za-
mierzenia Komisji Ekonomiki Kultury —

rozmowa z prof. dr. A. Rajkiewlczom)
— „Kurier Lubelski" 4/71;

— Rezerwy ekonomiczne w kulturze —

„Scena" nr 7/71;
— Wątpliwości dotyczące pojęcia „eko-

nomika kultury" I związków miedzy
ekonomlksM^ kulturą — „Sztandar Lu-

— Problem podziału dochodu narodo-
wego a wydatki na kulturę (lubelska
sesja naukowa nt. ekonomiki 1 organi-
zacji pracy w placówkach kulturalnych)
— „Kamena" nr 14/71; ltd.

Cóż, raz Jeszcze wypada podkreślić. Cs
feS»w»<teajM publikacje są wideo po-
trzebne, ale... czy nlo można byłoby tak
zorganizować pracy nad nimi. by o mi-
nionym roku wydać bibliografio znacz-

nie Wcześnie] niż w listopadzie roku
następnego? (n—J .)
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ZA GRANICĄ PISZĄ:
• Francuski tygodnik EXTRE-

PRISE zamieszcza artykuł Alaina
Jemalna pt.: „Wyścigi o gaz ziem-
ny" omawiający rosnące zapotrze-
bowanie na gaz ziemny, który za-

spokaja coraz większy procent ca-

łości potrzeb energetycznych świata.
A oto skrócony tekst artykułu:

O cóż toczy się ta bitwa? O produkt
luksusowy: gaz ziemny ma liczne
i przez nikogo nie kwestionowane za-

lety. Jest on paliwem nadającym się do
użytku zarówno przemysłowego jak
i domowego i nie powodującym żad-
nych zanieczyszczeń. Jego głównym
składnikiem jest metan i produktami
spalania się wyłącznie dwutlenek węgla
1 woda. Przy spalaniu gazu ziemnego
ni>.> dochodzi do osadzania się w prze-
wodach kominowych żadnej sadzy i

podczas tego spalania powstaje względ-
nie niewiele tlenków azotu. Domieszka
związków siarki, jaką w mniejszych lub
większych ilościach może zawierać gaz
ziemny, daje się bez trudu i tanio wy-
eliminować. Tak więc gaz ziemny jako
paliwo powoduje znacznie mniejsze
szkody w środowisku naturalnym niż
mazut lub węgiel. We wszystkich kra-

jach uprzemysłowionych o silnej kon-
centracji ośrodków miejskich — w

szczególności w Slanacli Zjednoczonych
i w Japonii — la „czystość" gazu ziem-
nego ma znaczenie kluczowe i działa
cuda. Ponadto zapasy gazu można przr-
chowywać pod ziemią, czyniąc je właś-
ciwie niewidocznymi. Gaz ziemny nic
wymaga żadnych zakładów szpecących
krajobraz. Rurociągi, którymi jest roz-

prowadzany, zakopuje się na kilka me-

trów pod ziemią. Koszty konserwacji
i obsługi instalacji rozprowadzających
gaz są bardzo niskie. W walce konku-

rencyjnej gazu ziemnego z innymi źród-
łami energii są to wszystko bardzo
Istotno atuty.

Amerykanie od dawna przyzwyczaili
się do wykorzystywania taniego gazu
ziemnego, występującego jako produkt
uboczny przy wydobyciu ropy naftowej.
Ale Amerykanie gryzą się dziś, że sto-

sowali dotąd dość nierozważną politykę
eksploatacji gazu. Skończył się już wiek

złotys rezerwy gazu. ulegają zmniejsze-
niu.

Pilność f wielkość potrzeb amerykań-
skich wywołały zwyżkę cen gazu na

rynku światowym. Tym bardziej, że Je-
szcze przed Stanami Zjednoczonymi na

rynku tym wystąpiła Japonia, której za-

potrzebowanie na gaz jest również o-

gromne. Przemysł japoński rozporządza-
jący bardzo skąpymi krajowymi zasoba-
mi gazu — w 1.469 r wydobycie gazu
ziemnego w Japonii wyniosło 2 mld m ;l

— szuka niecierpliwie możliwości za-

spokojenia potrzeb w tym względzie na

rynku światowym.

Europa, leżąca między tymi dwoma
strefami silnego popytu na gaz, znajdu-
je się w dość niewygodnej sytuacji. Do
tego wyścigu o zdobycie gazu ziemnego
Europejczycy wystartowali znacznie póź-
niej niż Amerykanie W 1960 r. komer-
cjalna produkcja gazu ziemnego w całej
Europie zachodniej wynosiła 12 mld m3
(wobec 360 mld m" w tym samym ro-

ku W USA). Produkcja ta - pokrywała
wówczas 1 proc. ogólnych potrzeb ener-

getycznych tego regionu (wobec 28 proc.
W', USA). Spożycie ograniczało' się do
regionów produkujących gaz: Lacq i
Saint-Marcet we Francji, dolina Padu
we. Włoszech itd.

Europejczycy nie. zwlekali jednak ze

zwiększeniem tej "produkcji. W okresie
od .1960 do 1970 r. zbadane rezerwy gazu
ziemnego w Europie .kontynentalnej
wzrosty 9-krotnic, a wydobycie gazu
7-krotnie. Dziś wszystko wskazuje na

to, że odkryte złoża są bardzo znaczne:

ocenia się je na 4620 mld m
1

, z czego
2000. mld m' przypada na złoża Morza
Północnego (brytyjskie, norweskie i ho-
lenderskie) są to zatem rezerwy mające
poziom o połowę mniejszy o'd rezerw

USA i Bilskiego Wschodu 1 trzykrotnie
mniejszy od rezerw Związku Radzieckie-
go.

Przy obecnym tempie wydobycia Eu-
ropą (bez ZSRR) dysponuje rezerwami
gazu wystarczającymi na 30 lat. Ale
spożycie będzie niewątpliwie wzrastać
w jeszcze szybszym • tempie. Udział ga-
zu ziemnego w bilansie energetycznym
krajów EWG wynoszący w 1970 r.

9 proc., wzrośnie w 1975 r. do 14 proc.,
aw1985r.do16proc.

Podczas gdy Holandia' i Wielka Bry-
tania niemal z dnia na dzień stały się
wielkimi producentami gazu ziemnego
I są w stanie w pełni zaspokoić swoje
'Własne potrzeby w tej dziedzinie aż
do' końca bieżącego stulecia, Niemcy
zachodnie. Wiochy i Francja nie są tak

bogato wyposażone w gaz. Już obecnie
blisko 40 proc. gazu zużywanego we

Francji pochodzi z Importu, we Wło-
szech wskaźnik ten wynosi 15 -proc., a

w NRF — również 40 proc. Kraje te im-

portują gaz przede wszystkim z holen-
derskich złóż Groningue, ale mówi się
już, że złoża te zaczynają ulegać wy-
czerpaniu.

Wobec |>raku gazu w Stanach Zjed-
noczonych; i Japonii i wobec jego nie-
dostatecznych rezerw w Europie zachod-
niej, sytuacja na rynku światowym jest
dość napięta. Nie jest to jednak sytua-
cja bez wyjścia. Zbadane obecnie rezer-

wy gazu ziemnego ocenia się na świe-
cie na blisko 50 000 mld m\

Największe rezerwy gazu ziemnego
posiada Związek Radziecki: 15 500
mld mJ , tj. dwukrotnie więcej niż wy-
noszą rezerwy amerykańskie ' i trzykrot-
nie więcej niż wynoszą rezerwy w ca-

łej Europie zachodniej. Według najnow-
szych ocen, globalne rezerwy gazu ziem-
nego w Związku Radzieckim są rzędu
2') 000—30 000 mld m

1
, po uwzględnieniu

złóż tego gazu odkrytych na Syberii.
Chociaż na gaz ziemny przypada już 21»

prpc. globalnego spożycia energii ZSRR,
kraj ten wciąż jeszcze rozporządza o-

gromnyini jego nadwyżkami. Przy o-

becnym tempie zbadane rezerwy gazu
ziemnego w Związku Radzieckim wy-
starczyłyby na pokrycie potrzeb tego
kraju w ciągu 100 lat.

Jeszcze przed końcem bieżącego dzie-
sięciolecia Europejczycy otrzymają przy
pomocy gazociągu kilkadziesiąt miliar-
dów sześciennych radzieckiego gazu
ziemnego. Rurociąg doprowadzający gaz
ze złóż syberyjskich aż do Czechosło-
wacji uzyska odgałęzienia prowadzące
do Austrii, Niemiec Zachodnich i NRD.
Jego długość przekroczy 5 ooo km, a je-
go potencjał wyniesie ok. 28 mld W
rocznie. Niemcy Zachodnie zawarły ze

Związkiem Radzieckim dwie wielkie u-

mowy dotyczące importu gazu (pierw-
sza przewiduje począwszy od paździer-
nika 1973 r. dostawy w wysokości
3 mld m\ a druga dostawę 4 mld m'
z odbiorem na granicy zachodnioniemie-
cko-czcchoslowackie) . w zamian za do-
stawy rur o wielkiej średnicy i zwią-
zane z tym kredyty. Przewiduje się
również budowę gazociągu prowadzące-
go r ZSRR do Tarvlslo we WloszecTl
(przez Bratysławę i Austrię), którego
potencjał ma wynosić 10,5 mld m'. Ale
już obecnie mówi się, że najprawdopo-
dobniej potencjał ten trzeba będzie pod-
woić. Również Francja ma począwszy
od 1976 r. otrzymywać 2,5 mld ma sy-
beryjskiego gazu ziemnego.

W każdym razie gazociągi są rozwią-
zaniem nadającym się do zastosowania
tylko wewnątrz danego kontynentu i w

związku z tym nawet Stany Zjednoczo-
ne i Europa mogą Je wykorzystywać tyl-
ko w ograniczonym zakresie, a oczywiś-
cie Jeszcze bardziej ograniczenia te odno-

szą się do Japonii. Tak więc w końcu lat
pięćdziesiątych Amerykanie, Europejczy-
cy i Japończycy stanęU przed próbie-
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mem morskiego transportu gazu. Od
1965 r. uruchomiono pierwsze regularne
linie transportu gazu. Linie te posłu-
gują się metanowcami — tj. statkami
przewożącymi gaz w postaci skroplonej,
a więc bardzo skondensowanej. W re-

zultacie gaz ziemny przekształcił się na-

gle z produktu o znaczeniu ściśle lo-
kalnym w towar powszechnego użytku,
nadający się do dystrybucji we wszyst-
kich zakątkach świata. Przemysł uzy-
skał nowe źródło energii i możliwość
znacznego rozszerzenia wyboru jej do-
stawców.

By zapewnić sobie regularne dostawy
gazu, Stany Zjednoczone, podobnie jak
I Japonia, zrobią wszystko, by się po-
jednać z rządami krajów Afryki pół-
nocnej i krajów Zatoki Perskiej. (Te
ostatnie kraje lożą wciąż jeszcze tro-

chę zbyt daleko, ale niewątpliwie w

przyszłości i one staną się niezbędne),
podpisując dwudziestoletnie umowy,
kraje europejskie, Stany Zjednoczone
i Japonia zdają sobie sprawę z tego,
że ich partnerzy postawią w zamian
różne żądania polityczne i gospodarcze.

Wydaje się, że jeszcze poważniejsze
konsekwencje mogą mieć projektowane
dostawy radzieckiego gazu do Stanów

Z,i"dnoczonycli. Rzucona w czerwcu

1970 r. przez francuską firmę Gazocean
koncepcja umowy na dostawę 10 mld m3
gazu, którego załadunek odbywałby się
w którymś z portów bałtyckich, a wy-
ładunek w którymś z portów wschod-
niego wybrzeża Stanów Zjednoczonych,
trafiła na niezwykle podatny grunt, wy-
wołując natychmiast półoficjalną pozy-
tywną reakcję z obu stron.

Gra toczy się o wielką stawkę. Do 1980
r. amerykański import gazu drogą mor-

ską osiągnie poziom rzędu 50 mld m"
do portów wybrzeża wschodniego i
10 m' do portów wybrzeża zachodniego.
Za 15 lat import gazu naturalnego po-
winien zaspokajać 10 proc. zapotrzebo-
wania na gaz USA, 15—20 proc. zapo-
trzebowania na gaz krajów Europy
i praktycznie biorąc 100 proc. zapotrze-
bowania na gaz w Japonii.

Jeżeli transoceaniczne dostawy gazu
na dobre się utrwalą, to biorąc pod u-

wagę zbadane już rezerwy tego paliwa
można będzie uznać, że w ciągu naj-
bliższych 15 lat ani kraje europejskie,
ani Japonia nie będą miały większych
trudności z pokryciem swych potrzeb w

tej dziedzinie. Masowy napływ gazu ra-

dzieckiego pozwoliłby też Stanom Zjed-
noczonym na chwilowe wydobycie się z

kłopotów. Dostawy te miałyby tę wiel-
ką zaletę, że uwolniłyby Stany Zjed-
noczone od konieczności korzystania z

usług wielu różnych dostawców, stałe
mniej lub bardziej skłonnych do pod-
jęcia próby podniesienia cen. Ale ra-

dziecki gaz nie rozwiązałby w pełni
problemu, przed jakim stoją USA, po-
nieważ niezależnie od tego, Jakie roz-

miary przybrałyby jego dostawy, nie
byłyby one w stanie na dłuższą metę
wyrównać amerykańskiego deficytu
gazu.

Tak więc USA skazane są na szuka-
nie innych dróg wyjścia. Z pewnym o-

późnieniem w stosunku do Brytyjczy-
ków, Niemców i Japończyków, Amery-
kanie aktywnie zajęli się pracami nad
uzyskaniem gazu syntetycznego (SNG),
0 własnościach porównywalnych z włas-
nościami gazu ziemnego, przy czym

punktem wyjścia tej produkcji byłaby
bądź ropa naftowa, bądź węgiel. Fe-
deralna Komisja Energetyki rozpatruje
obecnie około pół tuzina projektów te-

go typu. Wydaje się, że najbardziej za-

awansowane są projekty przewidujące
wykorzystanie w charakterze produktu
wyjściowego butanu, propanu i lekkich
naft. Inne metody produkcyjne biorą za

punkt wyjścia stirową ropę naftową. Ta
technika produkcji nie została jeszcze
dostatecznie wypróbowana.

Najbardziej interesujące pod wzglę-
dem ekonomicznym są projekty zasa-

dzające się na wykorzystaniu do pro-
dukcji syntetycznego gazu-węgla, które-

go rezerwy są w USA bardzo obfite
(wystarczą one na 200—300 lat). Ale ten

proces produkcyjny, polegający w za-

sadzie na wtłaczaniu do złoża węglo-
wego tlenu i pary wodnej, najprawdo-
podobniej wymagać będzie jeszcze dłu-
gotrwałych badań, zanim zacznie się na-

dawać do praktycznego zastosowania, a

ponadto może się to też okazać metoda
najkosztowniejsza (badania nad synte-
tycznym gazem prowadzone są też w

Wielkiej Brytanii i w NRF — już dziś
Istnieje na świecie ok. 70 średniej wiel-
kości zakładów produkujących gaz syn-
tetyczny, z czego ok. 40 zakładów na

terenie Wielkiej Brytanii). Wszystko
wskazuje na to, że do zastosowania tej
metody na skalę przemysłową nie doj-
dzie wcześniej niż w 1980—1985 r. W
tym czasie pewną ulgę powinno już
przynieść stosowanie energii nuklearnej,
której wykorzystanie opóźniło się o ja-
kieś 15 lat. Ale w tym czasie wzroś-
nie też już także poważnie cena gazu
ziemnego.

Na całym świecie cena gazu dąży do
poziomu 1 dolara (80—90 centów za mi-
lion BTU). Jak już powiedzieliśmy, w

Stanach Zjednoczonych cena gazu wy-
nosi, o ile wiadomo, 50—60 centów, pod-
czas gdy niecałe 10 lat temu nie prze-
kraczała ona 20—30 centów. W Europie
cena konsumpcyjna ustaliła się, jak się
wydaje, na poziomie wynoszącym prze-
ciętnie 55—60 centów. Jest ona niższa w

Holandii (40—55 centów) i w Belgii (45—
55 centów), ale wyższa we Włoszech

1 Francji (50—70 centów). W NRF nie pu-
blikuje się informacji na temat umów
zawieranych w tym względzie między
przedsiębiorstwami, ale w każdym ra-

zie wiadomo, że gaz jest tam drogi.
Po okresie względnie niskich cen (zwła-
szcza po odkryciu złóż Groningue) Eu-
ropy nie ominęła zwyżka cen. Była ona

związana z gwałtownym wzrostem cen

produktów naftowych w końcu 1970 r.

i początku 1971 r. i z konsekwencjami
problemów ochrony naturalnego środo-
wiska. Jednocześnie spółki naftowe za-

chęcone do tego przez władze podnio-
sły swoje stawki, by w ten sposób ogra-
niczyć zbyt silnie wzrastający popyt.
Rozpiętość między • ceną mazutu, a ceną
gazu jest dziś tego samego rzędu co

w 1968 r. (ok. 30 proc.), ale przed czte-
rema laty obawiano się, że dojdzie do
załamania się rynku, chociaż w rzeczy-
wistości okazało się, że popyt jest o-

becnie silniejszy niż kiedykolwiek. W
ciągu 2 lub 3 lat cena gazu ziemnego
wzrosła w niektórych krajach europej-
skich (w tym we Francji) o 25—30 proc.,
ale nie zniechęciło to klientów. Bynaj-
mniej nie jest to paradoks. Rzecz pole-
ga na tym, że gaz ma tyle zalet, Iż
klienci bardzo rzadko rezygnują ze sto-
sowania go skoro już raz zaczęli go
używać.

Mimo tego wyjątkowo silnego wzro-

stu popularności gazu ziemnego byłoby
błędem sądzić, że jego głównej konku-
rentce nafcie grozi niebezpieczeństwo
stopniowego wyeliminowania z rynku.
W Stanach Zjednoczonych, w których
import nafty będzie nadal wzrastać w

szybkim tempie, by zaspokoić potrzeby
konsumentów, które w okresie dzielą-
cym nas od 1985 r. powinny praktycz-
nie biorąc ulec podwojeniu, udział

gazu ziemnego w ogólnym bilansie ener-

getycznym kraju będzie się zmniejszał.
W ciągu najbliższego I5-Iecia na gaz
ziemny przypadać będzie tylko 20 proc.
całego bilansu energetycznego USA (wo-
bec 1/3 obecnie), a pod względem war-

tości absolutnej spożycie gazu pozosta-
nie na właściwie niezmienionym pozio-
mie. W Europie, Japonii, ZSRR I więk-
szości krajów Trzeciego Świata spoży-
cie gazu będzie nadal wzrastać, choć nie
będzie ono wypierało Innych lorm ener-

gii. Główną ujemną stroną gazu ziem-
nego mimo poważnego postępu techni-

cznego, jaki został już w tej sprawie
dokonany, pozostaje nadal wysoki koszt

Jego transportu, niezależnie od tego, czy
chodzi o transport gazociągami, czy meta-
nowcami. Wydaje się, że w tych wa-

runkach we wszystkich krajach uprze-
mysłowionych spożycie gazu naturalne-
go osiągnie pewne minimum odpowiada-
jące mniej więcej 10 proc. całości bi-

lansu energetycznego.

OSTATNIE
30 lat, to lata wiel-

kiej kariery gazu. Dzięki boga-
tym złożom, stosunkowo prostej

eksploatacji i taniemu transportowi
znalazł on w Związku Radzieckim
szerokie zastosowanie zarówno w

przemyśle, jak i w gospodarstwie
domowym. Z gazu korzysta obecnie
90 min mieszkańców ZSRR. Ponad
55% miast i prawie 25% wsi tego
olbrzymiego kraju jest dziś zgazyfi-
kowanych. Wiele zakładów przemy-
słowych przechodzi na stosowanie
tego najtańszego i bardzo wygodne-
go surowca energetycznego. Za sto-
sowaniem gazu przemawia jeszcze
jeden aspekt. Jak wykazały badania
prowadzone na przestrzeni lat 1950-
1970 w związku z szerokim przejś-
ciem przemysłu I gospodarstw do-
mowych na paliwo gazowe, stopień
zanieczyszczenia atmosfery w rejo-
nie Moskwy zmniejszył się 10-krot-
nie.

Produkcja i zużycie gazu rośnie
ostatnio z nienotowaną dynamiką.
W 1940 roku wydobywano w Związ-
ku Radzieckim 3.2 mld m

:1
gazu na-

turalnego podczas gdy dziś wydoby-
wa się tu ponad 200.0 mld ml Na-
suwa się pytanie, czy przy tak in-

tensywnej eksploatacji nie grozi w

krótkim czasie wyczerpanie posia-
danych zasobów. Odpowiedzi geolo-
gów są uspokajające. Według ich ro-

zeznania zasoby te wynoszą 13—14
trylionów m

:l
. stawiając Związek Ra-

dziecki w rzędzie państw o najbo-
gatszych w świecie zapasach.

Obecnie prowadzi się eksploatację po-
nad 600 złóż gazowych, wśród mich złóż
zaliczanych do największych w świecie:

Urengojskie, Zapolarne, Jubileuszowe,
Niedźwiedzie, Pn-Komsomolskic, Pd-llo-
syjskie, Wuktylskie. Oicnburskie, Szech-
tolińskie, zasobami od 500 min do 3 try-
lionów m. sześć. Złoża te mogą zapew-
nić coroczne wydobycie łączne w grani-
cach 600 mld m. sześć. Zmieniły one ge-
ografię wydobycia. W roku 1940 prawie

78 proc. eksploatowanego gazu pochodzi-
ło ze złóż apszerońskich (Azerbejdżan),
podczas gdy dziś ten sam rejon daje
produkcję wynoszącą zaledwie 2,7 proc.

W ostatnich lalach obok silnego
rozwoju starych okręgów gazowych
Ukrainy, Północnego Kaukazu, roz-

poczęto dynamicznc zagospodarowy-
wanie nowych rejonów okręgu O-
renburga, Komi, Azji Środkowej i

okręgu Tiunień. Do ich eksploatacji
doprowadzono w rekordowo szyb-
kim tempie, mimo bardzo złożonych
często warunków geograficznych i

klimatycznych. I tak np. złoża Wuk-
tylskie w ASR Komi i Aczikskie.
które zostały odkryte w 1966 r. do-
prowadzono do pełnej eksploatacji
w ciągu trzech lat. Podobnie szybko
zagospodarowano złoża w rejonie
ujścia Jeniseju, budując najbardziej
na północ wysunięty w świecie ga-
zociągu Messoj acha — Norylsk.

Pełne wykorzystanie zaso'.:ów ga-
zowych kraju możliwe jest tylko w

przypadku zbudowania silnego jed-
nolitego systemu rurociągów, umoż--

liwiających przesyłkę gazu na duże

odległości. Dlatego też efektywnym
inwestycjom poszukiwawczym towa-

rzyszą szybko następujące inwesty-
cje budowlano-montażowe, prowa-
dzące do. .rozwoju sieci gazociągów.
W roku -1950 istniało w ZSRR 2.3
tys. km rurociągów przesyłowych,
którymi .przetrańsportowywano 1,5
mld m3 gazu. Obecnie długość ma-

gistralnych gazociągów wynosi po-
nad 70 tys. km. Przy ich pomocy
przesyła się na duże odległości oko-
ło 85° o wydobywanego gazu.

Szkielet systemu transportowego w eu-

ropejskiej części ZSRR utworzyły gazo-
ciągi zbudowane w okresie Wielkiej Woj-
ny Narodowej i rozbudowane w przy-
śpieszonym tempie w okresie powojen-
nym. Należą do nich obok linii Pochwi-
stniewo — Kujbyiszew (160 km) trzy zbie-

gające się promieniście w Moskwie po-
tężne magistrale: Daszawa — Kijów —

Brańsk — Moskwa (1 900 km). Stawropol
— Woroneż Moskwa (1300 km) oraz

Saratów — Moskwa. Te ostatnie wzmoc-

nione zresztą zostały w następnych la-
tach dodatkowymi równoległymi nitka-
mi.

W oparciu o bogate złoża gazu
Zachodniej Ukrainy, Północnego Ka-
ukazu i Powołża, a następnie rów-
nież o złoża okręgu charkowskiego
i Uralu, zbudowano potężny system
zaopatrujący w gaz wszystkie naj-
ważniejsze ośrodki tej części kraju.
Duża Wydajność transportowa głów-
nych arterii pozwoliła na stworzenie
gestej siatki przewodów lokalnych
udostępniających szerokie korzysta-

nie z tego źródła energii. W ostat-
nich latach prowadzi się • na dużci
skalę-prace zmierzające' da pełnfego
wykorzystania olbrzymich złóż ga-
zowych odkrytych w Zachodniej Sy-
berii oraz republikach środkowoaz-

jatyckich. Gaz z północnej części
obwodu tiumeńskiego i Republiki
Komi przesyłany jest do Rejonu
Centralnego i na Ural. Budowane o-

becnie na tych kierunkach dodatko-
we nitki zapewnią przepustowość
pozwalającą na włączenie w przysz-
łości w ten ciąg transportowy olb-
rzymich ilości gazu eksploatowanego
w złożach. Rozmiary prac są gigan-
tyczne. Wystarczy powiedzieć, że

gaz wydobywany w rejonie Na lym
przesyłany jesl już dziś do odbior-
ców oddalonych o 5 tys. km.

Na podobnie wielkie odległości trans-

portowany je->t gaz republik A/.(i Srodrfo-

wnj. Z re|onu Gir.ll iv Uzbekistany (lwic
oddzielne linie prowadzą do Swierdlow-
ska I Czelabińska na Uralu, a micr/.nca
ponad 3 ivs. km (w przyszłości 3-niiko-
wa) magistrala pozwala na transport
lurkmeńskir.go gazu do flcjnnu Central-

nego.
Jednocześnie z pracami /.mierząjącymi

do pełnego zagospodarowaniu nowych re-

jonów wydobywczych, duże nakiady in-

westycyjne przeinacza się na przystoso-
wanie istniejących tras (lo zwiększenia
zadań transportowych. Sieć gazociągów,,
mająca poc/.ąlelt w rejonie środkowe)
Wołgi, obejmująca europejską rzęac
ZSRR wymaga bowiem już obecnie
wzmocnienia przez budowę dodalitowycli
nitek na niektórych jej odcinkach.

Stworzenie jednolitego systemu
transportowego pozwala na swobod-
ne manewrowanie potokami gazu u-

względniając aktualne zapotrzebo-
wanie poszczególnych regionów kra-

ju. Nadmienić przy tym należy, iż

gaz slajc s;ę w coraz to większym
stopniu towarem wymiany między-
narodowej. Stale rośnie prowadzony
od kilku lat eksport radzieckiego
gazu do Czechosłowacji i Austrii. Na

mocy podpisanych już kontraktów,
od roku 1973 gaz dostarczany będzie
do Włoch i NRF-u, w najbliższych
'atacli radziecki gaz otrzymają Węg-
ry, NRD i Bułgaria. Toczą się roz-

mowy na temat eksportu gazu do
Francji. Z drugiej strony, w przy-
padkach gdzie uzasadnia to rachu-
nek ekonomiczny. Dokonuje się jed-
nocześnie importu gazu. I tak np.
zbudowany w latach 1969—70 697-
kilometrowym rurociągiem (210 km
na terenie ZSRR) transportuje s»ę
rocznie kilka mld m3 gazu z Zagłę-
bia Kumskiego w Iranie do republik
Zakaukazia. Jednym z największych
jego odbiorców jest tbiliska elektro-
wnia o mocy 960MW.

Do transportu gazu stosuje się maso-i
wo wysokowydajne rurociągi o wielkiej!
średnicy —1020mmi1220mm, a ostat-
nio budowane magistrale układa sit; z i
rur o średnicy 1 420 mm. Zastosowanie >.
rur o wielkiej średnicy przyczynia się
nie tylko do zwiększenia możliwości
transportowych, lecz także obniża koszt
budowy trasy przesyłowej oraz pracy
stacji kompresorów. Przemysł gazowy
Jest przy tym podatny na mechanizację
prac montażowych, coraz szerzej anga-
żuje technikę obliczeniową 1 automaty-
zację. Stopień mechanizacji robót przy'
budowie nowych rurociągów osiągnął re-

kordowy w świecie poziom. Pozwala to
na dwukrotne zwiększenie planowanych
na lata 197I>—75 rozmiarów prac budow-
'mo-montażowych w stosunku do pię-
iolecia 1966—70. Ten olbrzymi dodatko-!

vy potencjał wykorzystany będzie w;
nacznej mierze na szybkie zagospodaro-

wanie bogatych złóż Północnej Syberii.

Dynamiczny w ostatnich latach
.vzrost wydobycia gazu naturalnego

' szeroka gazyfikacja gęsto zalud-
:

onych i uprzemysłowionych regio-
>ów zmieniły radykalnie bilans pa-
". wowo-energetyczny kraju. Udział
;azu w tym bilansie zwiększył się

ostatnio do 20%. Na paliwie gazo-
wym produkuje się 30 % energii
elektrycznej, przy jego udziale wy-
tapia się do 803⁄4 surówki żelaza i

stali, odgrywa ono coraz większą ro-

lę w przemyśle chemicznym. Wy -

datki na wydobycie transport i wy-
korzystanie gazu są 2—3 -krotnie

mniejsze niż przy paliwie stałym,
wydajność pracy w przemyśle gazo-
wym jest 40 razy wyższa, niż w

węglowym.

Korzystne wskaźniki pracy prze-
mysłu gazowego w ^^R pozwalają
na dalszy dynamiczny rozwój tej ga-
łęzi gospodarki narodowei i co za

tym idzie poprawę w—'-^w życia
społeczeństwa. Zakłada się bowiem,
że w latach 1971—75 zostanie zga-
zyfikowanych dodatkowo 10 min

mieszkań, tj. 2 razy wiecej niż w

poprzedzającym pięcioleciu.

BUŁGARIA

INTENSYFIKACJA G0SP
I w ZJAZD BPK (1966 r.) posta-
I X wił zadanie przejścia od eks-

tensywnego do intensywnego
rozszerzenia reprodukcji społecznej.
Od początku piątego planu pięcio-
letniego proces intensyfikacji stał się
ważną cechą charakterystyczną buł-
garskiej gospodarki.

X zjazd partii, w oparciu o ana-

lizę osiągniętych wyników i real-
nych możliwości, postawił problem
intensyfikacji na jeszcze szerszej
płaszczyźnie. Chodzi o powszechną,
wszechstronną intensyfikację gospo-
darki narodowej, tak, aby 95 proc.
przyrostu dochodu narodowego o-

trzymać w wyniku wzrostu wydaj-
ności pracy. Jest to niezbędna prze-
słanka pomyślnego wykonania rów-
nież głównego zadania ekonomicz-
nego szóstej pięciolatki.

Tow. Todor Ziwlsow wskazał na obiek-

tywną więź między przyspieszoną in-

tensyfikacją a podnoszeniem stopy ży-
ciowej ludności i określił zdecydowane
podniesienie społecznej wydajności pra-
cy, jako „główny, strategiczny kieru-
nek I podstawowe ogniwo powszechnej
intensyfikacji", jako zasadniczy pro-
blem pracy I walki o wykonanie szó-
stej pięciolatki. Dlatego też średnioro-
czny wzrost społecznej wydajności pra-
cy w szóstej pięciolatce powinien wy-
nieść 8,4 proc. w porównaniu z 8,3 proc.
w piątej pięciolatce 1 7,1 proc. w czwar-

tej.

Celom intensyfikacji i dalszego
podnoszenia społecznej wydajności
pracy jest też podporządkowane
rozwijające się w kraju powszechne
współzawodnictwo socjalistyczne o

wykrywanie dodatkowych rezerw

dla przedterminowego wykonania
planu społeczno-gospodarczego roz-

woju kraju w 1972 r. i szóstej
pięciolatki. Załogi zakładów pracy
skorygowały plan państwowy i wy-
sunęły swe plany alternatywne w

dziedzinie wzrostu produkcji, obni-
żenia jej kosztów oraz podniesienia
technicznego poziomu i jakości wy-
robów.

Plany alternatywne załóg pracowni-
czych stały się główną treścią współza-
wodnictwa socjalistycznego. Jego pod-
stawowymi kryteriami I wskaźnikami są
już nie tylko planowe zadania, ale tak-

, że zadania uzyskania poziomu rozwinię-
tych krajów w dziedzinie najważniej-

szych wskaźników techniczno-ekonomi-
cznych działalności produkcyjno-gospo-
darczej. Opierając się na bodźcach eko-
nomicznych i na aktywnej pracy maso-

wo-politycznej przedsiębiorstwa i orga-
nizacje gospodarcze ujawniły dodatkowe

rezerwy niezbędne dla przekroczenia
planu w roku 1972 i szóstej pięciolatce.

W sumie plany te zawierają zo-

bowiązanie zwiększenia społecznej
produkcji do końca pięciolatki w

porównaniu z planem państwowym
dodatkowo o 2 mld lewów, docho-
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du narodowego — o przeszło 1 mld
lewów i dodatkowego zysku — o

około 550 min lewów. Wydajność
pracy mierzona ogólnym dochodem
średnio na osobę personelu prze-
mysłowo-produkcyjnego zwiększy
się w stosunku do planu państwo-
wego o 6,9 proc. a ogólnej produk-
cji przemysłowej — o 5,2 proc.
Prawie wszystkie załogi pracowni-
cze zobowiązały się znacznie pod-
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nieść poziom techniczny 1 jakość
wyrobów.

Np. załoga państwowego zjednoczenia
gospodarczego „Fabryki obrabiarek do
skrawania metali" zobowiązała się
zwiększyć produkcję ze znakiem jakoś-
ci i technicznym poziomem „Q", tj. o

wskaźnikach techniczno- ekonomicznych
wyższych niż przeciętny poziom świato-
wy, o 4,6 proc. w stosunku do planu
państwowego; wyroby z oceną „1", tj.
0 wskaźnikach odpowiadających śred-
niemu poziomowi światowemu, mają
stanowić 78,5 proc., czyli o 3,5 proc. wię-
cej niż przewidywał plan państwowy.

Jest rzeczą charakterystyczną, że

prawie wszystkie państwowe orga-
nizacje gospodarcze i ich oddziały
przekroczyły w ciągu ośmiu miesię-
cy 1972 r. swe plany w dziedzinie
globalnej produkcji nrzemysłowej o

1,6 proc. i w porównaniu z analo-
gicznym okresem ub. roku wypro-
dukowały o 8.4 proc. więcej wyro-
bów. Wydajność pracy w okresie
ośmiomiesięcznym zwiększyła się o

5.9 proc. w porównaniu z analogi-
cznym okresem 1971 r. Wykonano
także plan w dziedzinie produkcji
najważniejszych wvrobów przemy-
sf"W"r

k
"""«''-'w i materiałów.

Przezwycięża się równolegle wiele
trudności, zwłaszcza w dziedzinie za-

opatrzenia materialowo-telinirznego I ko-
operacji nrodukrvjnej W związku z tym
właśnie w ludnym 7 wielkich ośrodków

przemysłowych Bułgarii — Garbowle roz-

winął się ruch na rzecz rytmicznego
1 całościowego wykonania przewidzia-
nych w umowarh zobowiązań w zakre-
sie zaopatrzenia materiałowo-technicz-
nego I dostaw kooperacyjnych. W ma-

sowy ruch przekształcił się też czyn
bohatera pracy socjalistycznej, tokarza
Piotra Brajkowa na rzecz przedtermi-
nowego wykonania tygodniowego pro-
gramu pracy, o Jeden dzień wcześniej.

. Zrodzitn się też wiele innvch no-

wych form współzawodnictwa —

wśród gńnrków na rzecz szybkoś-
ciowego drążenia chodników kopal-
nianych. Iudzj pracy Sofii na rzecz

przedterminowego wykonania tygo-
dniowego programu produkcji nie
tylko przez poszczególnych robotni-
kow-przodowników pracy, ale przez
całe odziały, zmiany i brygady,
przez całe załom". Nn szeroka skaię
rozwinpt się też ruch na rzecz pię-
ciodniowego tygodnia pracv. Ruch
ten opiera się na dodatkowym pod-
niesieniu wydajności pracy co naj-
mniej o 8,7 proc.



ŚWIA T- EKONOMIA-POLITYKA
REGULACJA CISY

20 miliardów forintów kosztować bę-
d-zie jędrna z największych w Europie
inwestycji wodnych — kompleksowa re-

gulacja rzKJki Cisy na Węgrzech. Umożli-
wi cna nawodnienie 335 tys. hektarów

węgierskiej puszty cierpiącej na brak
wjlgoci. Ukończono już budowę sze-

rokiej na 40 m tamy. Rzeka na znacz-

nym odcinku popłynęła nowym kory-
tem. Znajdująca się tu w budowie elek-
trownia wodna dawać będzie rocznie 100
min kWh energii elektrycznej. (S)

HANDEL ZAGRANICZNY
JAPONII

Eksport Japonii w I półroczu roku fi-

nansowego 19/2—73 (kwiecień — wrze-

sień) w stosunku do roku po.przed.uego
zwiększył się o 15,9 proc. osiągając U
mld doi., a import wzrósł o 17,8 proc.
do Iionad 11 mld doi. A zatem bilans
handlowy za pierwszą połowę wymie-
nionego roku zamknięto saldem dodat-
nim o wysokosci ok. 3 młd do). Głów-
nym kontrahentem handlowym Japonii
były w dalszym ciągu Stany Zjednoczo-
ne. W eksporcie japońskim największą
pozycję stanowiły wyroby przemysłu
maszynowego, ciężkiego i chemicznego,
a w imporcie — surowce. (MP)

FRANCUSKIE SUPERTANKOWCE

Francuski przemysł stoczniowy przy-
łtopu.je do budowy największych na

świecie tankowców: dwa tego typu stat-
ki — każdy po 510 tys. BRT — zostały
zamówione w stoczni w Saint-Nazaire.
Supertankowce te, które w swe pierw-
stza rejsy mają wyruszyć w roku 197G,
Eanurrać się będą do głębokości 29 m;
długość ich wyniesie 415 m, a szerokość
63 m. Zdecydowano się na to ze wzglę-
du na podjętą przez rząd francuski bu-
dowę nowoczesnego portu przemysłowe-
go kolo Marsylii, jak też gruntowną
modernizację portu Le Hawe i dostoso-
wande go do wielkich przeładunków ropy.
Budowa dwu suipertankowców i stwo-
rzenie możliwości wielkich przeładun-
ków w portach francuskich otwiera

przed Francją szansę na odegranie du-
żej ro'l w transporcie i dostawach ro-

py. (S)

ROZWÓJ „AEROFŁOTU"

Samoloty ze znakami „Aeroflotu" rea-

lizują czwartą część światowego trans-

portu lotniczego. Np . w ubiegłym roku
„Aerofłot" przyjął na pokład swoich sa-

molotów ponad 78 min pasażerów (czy-
li trzecią część ludności kraju) i ponad
2 min ton ładunków i poczty. Ogółem
długość lin;; rozpoczynających się w

Z3R?t i prowadzących do 63 innych
krt.lów wynosi obecinie IGO tys. km.
Dhięość tras powietrznych na terenie
Zwią- .ku Radzieckiego, które łąozą 3 500
miast, jest jeszcze większa: 700 tys.
kilomcsrów. Blisko 90 proc. przewozów
dokonywanych jest przy pomocy samo-

lotów odrzutowych 1 turbośmigłowych.
Największym wydarzeniem bieżącego
roltu będzie pojawienie się w regu-
larnych rejsach ponaddźwiękowca
„ TU-144". (S)

INWESTYCJE ZAGRANICZNE
NRF

Od 11)52 do 1972 roku NRF zainwesto-
wali najwięcej na terenie Francji — 2,8
miliarda marek (w tym 1/5 w przemy-
śle chemicznym). Dalsze miejsca na li-
Sl-Io krajów „wchłaniających" zschod-
nionismiockie kapitały zajmują kolejno:
Szwajcaria i Eeljria — po 2,7 miliarda
innre»., USA — miliarda oraz Kanada
— 'i miliardy marek. (BD)

SZKOLENIE DYREKTORÓW
W Europie zachodniej działa aktualnie

2no ośrodków dokształcania kadr kie-
rowniczych w przemyśle i innych dzia-
łach gospodarki. Liazba tych ośrodków
nienstami-e rośnie i, jak się przewiduje,
Już za kilka lat można się liczyć z ich

podwojeniem. Wydatki ponoszone na do-
kształcanie kadr kierowniczych w tej
części naszego kontynentu wynoszą po-
nad 2 miliardy dolarów. Według oceny
ępecja-listów poziom nauczania w ośrod-
kash zachodnioeuropejskich jest wyższy
niż np. w amerykańskich. (S)

JUGOSŁOWIAŃSKIE ŚLIWKI
Największym na świecie producentem

I eksporterem śliwek Jest aktualnie Ju-

gosławia. Na kraj ten - przypada około
B3 pron. światowych zbiorów śliwek.
Znaczną część zbiorów przeznacza się w

postaci suszonej na eksport' głównie do
krajów zachodnioeuropejskich. • (S)

PROJEKT „EUREGIO"
NRF i Holandia zamierzają stworzyć

nowy obszar uprzemysłowiony w strefie
nadgranicznej.. Ma się on nazywać „Eu-
rcpfio'.' i stanowić pierwszy europejski
„obszar mieszany" składający się z 1,5
miliona ludności holenderskiej i nie-
mieckiej. .Po każdej stronie granicy
uczestniczą w tym dwa okręgi admini-
stracyjne. Na tym wyraźnie ograniczo-
nym" terenie ma być wypróbowane
wspólna'' planowanie i zarządzanie. Wła-
dza w tych okręgach będą wsipólnie po-
dejmowały decyzja w sprawach admi-
nistracyjnych, takich jak np, budowa

Stój,-. . srpłtali itp. Rządy w Hadze 1 w

Bonn oraz rządy zainteresowanych kra-
jów NRF l Holandii wyłoniły wspólną
komisję, która ma przedłożyć szczegó-
łowi! opracowanie dotyczące środków
I sposobów realizacji projektu „Eure-
glo" . Jest to plan długoterminowy, od
ktńre;o realizacji może w dużym sto-

pniu zależeć polityka regionalna EWG.

(S)

JAPONIA NA RYNKACH EWG

Prie.mysł Japoński coraz odważniej
iżturmujo rynki krajów EWG, budząc
ich ostry sprzeciw. W ub. roku Japo-
nia w swych obrotach handlowych z

leniami SzósUci osiągnęła nadwyżkę 500
miłiołiów dolarów. Obeony udział Japo-
nii w ogólnym imporcie EWG wynosi
co prawda tylko 3 proc., ale rośnie
nzyblio i już w. najbliższych latach Ja-

pończycy zamierzają go zwiększyć do
20 proc. (Brt)

HANDEL ZSRR - INDIE

Wartość wzajemnego • eksportu I Im-

portu między ZSRtfl a Republiką Indii
w rolni 1973 ma przewyższyć o 20 , proc.
wartość zeszłoroczną i osiągnąć sumę
561 milionów dolarów. Głównymi pozy-
cjami w ekcjaoreie radriecklm do Indii
będą produkty rafinacji ropy naftowej
oraz surowca przemysłowe. (BD)

ROLNICTWO W HISZPANII

Hi»zpań'Ifiie rolnictwo ma cechy swoi-
sto krajom rozwijającym się. Według
ostatniego spisu via 2,8 min gospodarstw
1,8 min tj. 61 oroc. posiadało łącznie
7 proc. użytków rolnych, a 2 proc. go-
«podarstrtv powyżej 1UB lia uprawiało 55

proc. użytków rolnych. Równocześnie
glo-wną trudnością produkcji rolniczej

brn.lt V ody. W licznych prowin-
cjach 75—80 proc. Kleb zalicza się do
• uchych z minimalnymi zbiorami. I wia-
lni n o{jrorrm:t większość gospodarstw
mnlych znajduje się na terenach su-

clivrh. Duża eząść gospodarstw stanowi
utinrane źródło dochodów leli właści-
cieli 1 obsługiwana jest przez spółdziel-
nio 1 przedsiębiorstwa wynajmujące
maszyny. Znaczna część dochodów lud-
ąoAci wiejskiej — liczącej 12 min —

po-
chodzi i obsługi turystyki. (S)

NIGDY
jeszcze francuscy rolnicy nie uzyski-

wali tak wysokich urodzajów, j>ak w ostat-
nim dziesięcioleciu. Ale miroo to przecięt-

ny Francuz nie ma dobrej opimi o rolnictwie
i rolnikach swego kraju. Sądzi on — jak to wy-
kazały sondaże socjologiczne — że rolników jest
za dużo, że kosztują oni Francję zbyt wiele, do
tego produkują za mało i źle. A przy tym nie
ułatwiają zrozumienia spraw wsi często w ostat-
nich latach powtarzające się strajki chłopów
blokujących drogi pomidorami, owocami lub in-

nymi produktami, których niie chcą sprzedawać
poniżej ceny własnych kosztów.

Na jaloie trudności napotyka dziś to rolnictwo
1 do czego ono zmierza?

MIGRACJA CHŁOPÓW

Społeczeństwo francuskie drogo płaci za mo-

dernizację wsi, za „rewolucję techniczną" rol-
nictwa polegającą głównie na mechanizacji i

chemizacji. Wprawdzie w znacznym stopniu
zwiększyła się dzięki niej produkcja, ale ubocz-
nym rezultatem stały się liczne komplikacje o

charakterze społecznym i gospodarczym. Docho-
dy z rolnictwa nie rosną bowiem w tym samym
tempie co wielkość produkcji, a słabsze gospo-
darstwa nie wytrzymują konkurencji. Każdego
roku opuszcza wieś co najmniej 150 tys. chło-
pów, co 10 minut znika jedno gospodarstwo rol-
ne „wyeliminowane z gry".

Gwałtownie więc zmmłejsaia się w rolnictwie liczba

ludności aiktywmej zawodowo. W latach pięćdziesiątych
rolnicy stanowili około 25 proc. całej ludności pracu-

jącej zawodowo. Jeśli obecne tendencje spadkowe
, utrzymają się, to już w 1975 r. rolnicy będą stanowić

tylko 10 proc. ogółu zatrudnionych.

Ci, którzy odchodzą, to ludzie młocM lub też
rolnicy, któryim posiadane gospodarstwo nie
stwarza możliwości dostatniej egzystencji. Znaj-
dują oni ciągle jeszcze bez trudu zatrudnienie w

innych działach gospodarki. Ale równocześnie
pozostaje wciąż nierozwiązany problem starzenia

dyktuje bowiem warunki: nabywa daiś 90 proc.
produkcji rolniczej; przetwarza dwie trzecie. I

rolnicy, którzy nie mogą dostosować swej pro-
dukcji do wymagań przemysłu przetwórczego,
muszą odejść.

Angażując znaczne kapitały (nie tylko firm
francuskich, ale także obcych) przemysł i handel
artykułów żywnościowych zorganizował nowo-

czesne formy przetwórstwa i dystrybucji żyw-
ności. Łańcuchy sklepów — super i hypermar-
kety, organizacje hurtowników, międzynarodowa
konkurencja potężnych firm — oto tło, na któ-
rym rozgrywa się proces unowocześniania fran-
cuskiej gospodarki żywnościowej.

Korutrparonerzy rolników uzyskują przewagę w tej
grzo również dlatego, że Ich wkład w uszlachetnienie,
opakowanie, „podanie" produktów jest coraa wlęlkszy.
W większości branż przemysłu spożywczego udizlał su-

rowca w wartości gotowego produktu spada grubo po-

niżej 50 proc. Coraz większe natomiast są nakłady na

przetworzenie i uszIachel.Tiienle żywności.

A zatem w tej sytuacji rolnicy tym bardziej
nie mogą już decydująco wpływać na ceny pro-
duktów. Muszą dostosować się do wymagań
przemysłu — diostarczać regularnie takie towary,
odpowiadające określonym normom jakościo-
wym, na które właśnie jest zapotrzebowanie sto-
sownie do życzeń przemysłu.

IDEA ZESPOŁOWEGO DZIAŁANI/.

Z tych wszystkich powodów francuscy rolnicy
starają się poszukiwać takiej organizacji ekono-
micznej, która będzie w stanie chronić ich in-

teresy i umożliwi integrację rolnictwa z prze-
mysłem przetwórczym zapewniającą wpływ pro-
ducentów rolnych na rynek żywności. W opar-
ciu o podobne założenia zrodził się też rządowy
program intensyfikacji rolnictwa, w którym wy-
raźnie akcentowane jest poparcie dla różnorod-
nych form zespołowego działania integrującego
rolnictwo z pozostałymi partnerami gospodarki
żywnościowej.

FRANCJA

Urządzenie rolnicze do nawożenia winnic nawozami płynnymi.

ROLN
się ludzi na wsi, zwłaszcza zaś ludności czynnej
zawodowo. Co trzeci rolnik mia ponad 55 lat,
80 proc. szelfów gospodarstw liiczy więcej niż
40 lat.

W OBLICZU NOWYCH WYMAGAŃ

W tej sytuacji nie bez powodu przed kierow-
nikami polityki gospodarczej we Francji staje
pytanie: czy rolnictwo francuskie, aczkolwiek
już głęboko zmodernizowane, będzie mogło w

przyszłości sprostać wszystkim wymaganiom, ja-
kie stawia przed nim rozwijająca się dynamicz-
nie gospodarka uprzemysłowionego kraju? Do-
tychczasowy bowiem wzrost produkcji rolnictwa
w wysokości 7 proc. średniorocznie od 1945 r. —

nie oranacza usunięcia wszystkich kłopotów tra-

piących francuską gospodarkę żywnościową, tym
większych zwłaszcza w obliczu nowych życzeń
konsumentów.

Te nowe potrzeby wiążą się z urbanizacją ty-
cia francuskiego społeczeństwa (70 proc. lud-
ności żyje w miastach), która spowodowała głę-
bokie zmiany w przyzwyczajeniach i gustach
oraz radykalną zmianę struktury spożycia. Za-

spokojenie elementarnych potrzeb konsumpcyj-
nych spowodowało skierowanie uwagi na pro-
dukty o wyższych wartościach dietetycznych.

Współczesny Francuz poszukuje w sklepach produk-
tów gotowych, zdatnych do natychmiastowego użycia
bez kłopotliwych zabiegów i o dłuższej trwałości. Ca-

łodzienna praca, zatrudnienie zawodowe kobiet zmu-

sza zresztą większość pracujących do korzystania z po-

siłków poza domem. Toteż dziś 7 min Francuzów Jada

w stołówkach i kantynach wytwarzających 10 — 12

min tanich posiłków dizlenmle.

Mimo tych wyższych wymagań i przemysło-
wego przetwarzania żywności — udział wydat-
ków na pożywienie w budżecie Francuzów
zmniejszył się do 27 proc. wszystkich wydatków
(dla porównania: w 1950 r. pozycja ta wynosiła
48 proc. budżetu francuskiej rodziny). Udiział
żywności w ogólnym spożyciu wydatnie więc
zmalał.

POD DYKTANDO PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

W tej nowej sytuacji, gdy żywność poddawana
licznym zabiegom przemysłowym traci swój na-

turalny charakter — rolnictwo staje się tylko
jednym z ogniw gospodarki żywnościowej. I nie
jest to ogniwo najsilniejsze.

Rozproszone rolnictwo drobnotowarowe (po-
nad 70 proc. gospodarstw ma mniej niż 20 ha)
— staje wobec coraz potężniejszych partnerów
przemysłu spożywczego i producentów środków
produkcji. Oni to narzucają rolnictwu kierunki
rozwoju i w Istocie decydują o dniu dzisiejszym
francuskiej wsi. Przemysł spożywczy wręcz

Idea zespołowego działania nie jest we Francji
nowością. Ponad sześć tysięcy spółdzielni pokry-
wa gęstą siecią terytorium tego kraju. Zapewnia-
ją one komplet usług produkcyjnych, zaopatrze-
nie, a nawet lokalne przetwórstwo rolne. Kon-
trolują między innymi około 40 proc. produkcji
mleka, masła i mleka w proszku. Przez spół-
dzielczość trafia na rynek 70 proc. zbiorów zbo-
ża, 35 proc. mięsa kierowanego do wielkich rzeź-
ni, 25 proc. wieprzowiny i 15 proc. wołowiny
oraz wiele innych produktów.

Al« ruch spółdzielczy nie Jest jednolity. Zbyt wiele

ściera się tu partykularnych Interesów, aby można

było upatrywać w nim głównego realizatora polityki
Integracji. Nie byłoby ta zresztą możliwe również I •

tego powodu, że większość spółdzielni nie dysponuje
dostatecznymi środkami ekonomicznymi I techniczny-
mi.

GRUPY PRODUCENTÓW

W tej sytuacji główne zainteresowanie jest
skierowane na odrębną formę organizacji ekono-
micznej rolników, którą są grupy (zrzeszenia)
producentów. Podstawowe cele tych organizacji
to:

— uzgodnienie zakresu podejmowanej przez rolników

produkcji stosownie dio potrzeb rynku spożywcze-
go;

— oddziaływanie aa ceny zbytu produktów i ceny
środków produkcji przez koncentrację dostaw 1 za-

kupów ;

— obniżenie kosztów produkcji rolniczej przez upo-
wszechnienie postępu technicznego;

— zapewnienie możliwości zbytu wytworzonej pro-

dukcji dzięki systemowi kontraktów (określenie wy-

magań jakościowych. Ilości dostaw terminów), a za-

tem stworzenie gwarancji dla producentów.

Obecnie działa we Francji ponad tysiąc grup
producentów. Skupiają one rolników specjalizu-
jących się głównie w takich dziedzinach pro-
dukcji, jak hodowla (379 grup), produkcja wa-

rzyw i owoców (373 grupy), drobiu (126), wino-
rośli (83) i inne. Są one coraz ważniejszym czyn-
nikiem regulowania sytuacji na rynku produk-
tów żywnościowych, stwarzając nowy typ po-
wiązań rolnictwa z rynkiem. Nie tylko stale roś-
nie liczba grup producentów (w ub. roku przy-
było ich kilkadziesiąt), ale zwiększa się także
zakres ich oddziaływania i wielkość kontrolowa-
nej przez nie produkcji.

Nadchodzi więc czas spełnienia przewidywań
oublicystów rolnych, którzy przed kilku laty
ogłosili zmierzch tradycyjnego rolnictwa francu-
skiego. Przewidywali oni „Francję bez chłopów"
— co oznaczać miało zanikanie tradycyjnego
sposobu życia i pracy na wsi oraz pojawienie flię
producenta rolnego całkiem nowego stylu. Pro-
ducenta, który ma pracować nowocześniej i peł-
niej korzystać z dóbr współczesnej cywilizacji.

EZUL.TATY styczniowej wizyty prezydenta Francji w ZSRR
wywołały wiele komentarzy w prasie ćwiatowej. Podkreślają
one m. in., że stale zacieśnianie kontaktów politycznych po-
między obu państwami stanowi istotny czynnik rozwoju ich

współpracy w dziedzinie gospodarczej.

Tak np. w latach 1364—71 radziecki import z Francji wzrósł o UJ proc.
Kadziecko-francuska umowa handlowa na lata 1970—74 przewiduje podwoja-
nie obrotów w stosunku do okresu poprzednich pięciu lat. Oznacza to Ko-
nieczność zwiększania obrotów w skali 150 min rubli rocznie.

Na tak szybkie tempo wzrostu wzajemnej wymiany wpływ ma nie

tylko zacieśnianie się stosunków politycznych, wynikające ze zbieżno-
ści stanowisk obu państw wobec węzłowych problemów naszego świa-
ta (tworzenie warunków dla pokojowej współpracy w Europie, pro-
blem Indochin i Bliskiego Wschodu). Ważnym czynnikiem przyspie-
szenia jest tu leż stworzenie instytucjonalnych ram dla rozwoju współ-
pracy.

Nieprzypadkowo dynamiczny rozwój wymiany handlowej pomiędzy ZSIIB
i Francją datuje się od podpisania w 1961 roku pmowy handlowej aa lata
1965—69 . Wtedy to ZSlHl jako pierwszemu z krajów socjalistycznych otwo-
rzono 7-letni kredyt w dwu znacjonalizowanycłi i niektórych prywatnych ban-
kach Irancuskicii. Było to novum w stosunkach Wschód-Zachód, do tej pory
bowiem, na mocy zobowiązania krajów EWG z 1982 r. (będącego przedłuże-
niem analogicznego zobowiązania NATO) krajom socjalistycanym nie ndąie-
lano kredytów gwarantowanych przez rząd na okres dłuższy od 5 lat. Kon-

tynuacją tvch zasad jest umowa handlowa na lata 1970—71 i dwie trzecia
dostaw sprzętu francuskiego ma- się odbywać na zasadzie gwarantowanych
przez państwo kredytów udzielanych na okres od 7 do 1 lat.

Umowy handlowe zawierane są w oparciu o szersze umowy dotyczą-
ca całości siosunków pomiędzy obu krajami. Pierwszą tego typu umo-

wę _
0 współpracy naukowej, technicznej i ekonomicznej — podpi-

sano podczas wizyty gen. de Gaulle'a w Moskwie w 1960 roku. Dru-

gą _ wytyczającą kjarunki radziecko-francuskiej współpracy na naj-
bliższe 10 lat — podczas wizyty L. Breżniewa w Paryżu w 1971 roku.
Co jednak szczególnie istotne — nad realizacją zawartych umów czu-

wają dwie stałe franeusko-radzieckie Komisje Mieszane, powołane na

mocy umowy z 1963 r. W codziennej praktyce nazywa się je. Dużą
1 Małą Komisją.

O znaczenia, jakie odgrywa DUŻA KOMISJA, zbierająca się dwa razy do
roku w Moskwie lub Paryżu, świadczy:

—

po pierwsze —

ranga Jej uczestników. Komisja ma dwóch przewodni-
czących — ze strony radzieckiej jest to z-ca przewodniczącego Bady Mini-
strów Z53K, ze strony francuskiej minister gospodarki 1 finansów, pozostali
uczestnicy to wyżsi urzędnicy ministerstw Handlu Zagranicznego 1 Spraw Za-

granicznych jak też organów planowania obu krajów.
— po drugie — szeroki zakres tematyczny omawianych spraw. Uuza Komi-

sja podejmuje sprawy związane z całokształtem radziecko-francuskiej współ-
pracy, szczególną uwagę poświęcając aspektom „prestiżowym" takim jak ko-

ordynacja prac badawczych w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej,
wspólna projekty badania przestrzeni kosmicznej, wprowadzanie telewizji ko-

lorowej,
—

po trzecio — inicjujący charakter Komisji. Rola jej nie ogranicza się
bowiem do oceny aktualnej sytuacji; komisja bada wszelkie możliwości roz-

szerzenia współpracy na nowe dziedziny. Tak np. na zeszłorocznym czerwco-

wym posiedzeniu liomisji rozpatrywano możliwość rozszerzenia współpracy
obu państw w zakresie elektroniki.

Z kolei MAŁA K.OSI13JA podejmuje problemy związane z rozwojem wza-

jemnej współpracy w sposób bardziej szczegółowy 1 konkretny. Jest to mo-

żliwe dzięki umorzeniu i pracy 13 wyspecjalizowanych grup roboczych, np.
di3 przemysłu chemicznego, ropy i gazu, hutniczego, spożywczego etc. Pra-
ce tych grup branżowych umożliwiają bezpośredni kontakt producentów tbu

krajów.

Praktyka wykazała jednak, iż forum Dużej i Małej Kornisj-i nie

wystarcza. Bo np. informacje o strukturze popytu na obu rynkach,
formach organizacji zbytu, sposobie nawiązywania bezpośrednich kon-
taktów handlowych — znajdowały się właściwie poza zasięgiem prac
Komisji. Lukę tę wypełniła powstała z inicjatywy francuskich kół
gospodarczych w 1967 r. Francusko-Eadziecka Izba Handlowa. Izba

ta,' mająca swoją siedzibę w Paryżu oraz przedstawicielstwo w Mo-
skwie zrzesza ponad 400 członków (w tym ze strony francuskiej po-
nad 300, m. in. takie firmy jak Rhone Poulen, de Wendel, Sidelor,
banki Credit Lyonnais, Banque de Paris).

Te ramy instytucjonalne znacznie przyśpieszyły rozwój współpracy,
gospodarczej. Powstała bowiem możliwość równoległej dyskusji i kon-
frontacji na szczeblu rządowym (Duża Komisja), jak też na szczeblu

poszczególnych branż czy przedsiębiorstw (Mała Komisja i jej grupy
robocze), a powstanie Francusko-Sadzleckiej Izby Handlowej ułat-
wiało codzienne kontakty pomiędzy przedsiębiorcami i handlowcami
obu krajów.

Wszystko to nie oznacza jednak usunięcia do końca trudności, ja-
kie do tej pory hamowały rozWój współpracy radziecko-francuskiej.
A główną trudnością pozostaje — jak stwierdzają ekonomiści ra-

dzieccy — niezbilansowanie handlu. Dotychczasowe szybkie tempa
wzrostu wymiany osiągnięto bowiem w znacznej części poprzez zwięk-
szanie dostaw towarów francuskich do ZSRR. Tak np. w roku 1971

przy wartości wzajemnych obrotów handlowych rzędu 486 m!n rubli

deficyt ZSRR wynosił ponad 80 min. „Chcemy u was więcej kupo-
wać, ale musimy również więcej sprzedawać" — mówią ekonomiści,
radzieccy.

Jakie czynniki hamują szybszy wzrost radzieckiego eksportu na r in-
ki francuskie? Są to z jednej strony trudności w dostępie na rynek
francuski, wynikające z przynależności tego kraju do EWG, z dru-

giej aktualna struktura radzieckiego eksportu.

Import radzieckich towarów przez kraje należące do EWG wymaga często
uzyskania licencji. Znaczna część towarów radzieckich podlega równocześnie
ograniczeniom ilościowym (np. niektóre maszyny rolnicze, łożyska, zegarki
oraz produkty przerobu ropy naftowej). Ma to poważne znaczenie, giiyż szyb-
ki wzrost radzieckiego eksportu do Francji wymaga oparcia go przede wszyst-
kim o przetworzone artykuły przemysłowe. Aktualnie bowiem około 80 proc.
radzieckiego eksportu do Francji stanowią surowce 1 produkty energetyczne
(głównie antracyt i paliwa organiczne, drewno 1 wyroby drewniane, rudy
metali i metale). Dynamiczny rozwój radzieckiego eksportu do Francji w opar-
ciu o taką strukturę nie Jest możliwy,

Zmiana •struktury nie jest Jednak łatwa 1 wiąże się z wieloma trudnościami.

Oprócz wyżej wymienionych — można tu wymienić m. in. brak odpowiedniej
działalności reklamowo-akwizycyjnej (maszyny i urządzenia radzieckie nie
mają Jeszcze marki i swoich stałych odbiorców na rynku francuskim), trud-
ności organizacji obsługi I serwisu technicznego eksportowanych maszyn itp.

Obecnie strona radziecka i francuska widzi elementy dynamizujące
wzajemną współpr:^ę we wspólnych wielkich przedsięwzięciach i w

kooperacji. Strona radziecka zwraca uwagę przede wszystkim na mo-

żliwość dostępu do najnowszej technologii w dziedzinach prioryte-
towych dla gospodarki radzieckiej i na zapewnienie sobie tą drogą
zbytu produkowanych wspólnie artykułów. Miałoby to wpływ na sto-

pniową zmianę struktury radzieckiego eksportu na rzecz nowoczes-

nych artykułów przemysłowych. Strona francuska podkreśla znacze-

nie i rozmiary realizowanych wspólnie przedsięwzięć, gdyby bowiem
wszystkie wielkie projekty zostały zrealizowane, oznaczałoby to dla

przemysłu francuskiego maszyn i urządzeń zamówienia na sumę rzę-
du 7 mld F w ciągu najbliższych S lat. Fakt ten wpłynąłby znacznie
na podniesienie prestiżu przemysłu francuskiego w skali światowej,
jak też na jego konkurencyjność.

Planowane wspólne przedsięwzięcia 1 umowy kooperacyjne przybierają Im-

ponujące rozmiary. Oto kilka tylko przykładów. Począwszy od 1978 roku ZSBB

(dostarczy Francji 43 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w zamian u

francuskie urządzenia dla przemysłu gazowego wartości 1J mld F, ZSRR ucze-

stniczyć będzie w budowle wielkiego kombinatu hutniczego w Fos-sur-Mer,
gdzie dostarczy nowoczesny sprzęt, Jak też włączy się w prace projektowe.
Firma ENSA zawarła kontrakt na budowę na terenie Syberii północnej 5 kom-
binatów przeróbki gazu ziemnego. Flnna Renault uczestniczy w budowle za-

kładu nad Kamą o mocy produkcyjnej 250 tys. silników dleslowsklch rocznie.

Wyrazem zainteresowania rozwojem kooperacji Jak też nadania jej trwałego
charakteru jest utworzenie przy Dnżej Komisji grupy roboczej d/s kooperacji.
Ma ona, w oparciu o konkretne propozycje strony radzieckiej i francuskiej,
opracować wspólny program kooperacji na długą met«.

Mówiąc o radziecko-francuskich stosunkach politycznych i ekono-
micznych nie sposób pominąć ich specyfiki i pionierskiego charak-
teru. W historii stosunków ^sebód—Zachód jest to przypadek bez pre-
cedensu. Po raz pierwszy fóSe o przeciwstawnych systemach społe-
czno-politycznych nawiązały mc dobre stosunki polityczne a to «na-

jemne zrozumienie i zgodność stal/ się — jak stwierdził A. Gromy-
ko na forum ONZ — „jedną z najważniejszych podstaw pokoju eu-

ropejskiego". Po raz pierwszy też dla rozwoju współpracy gospodar-
czej Wschód-Zachód stworzono trwałe ramy Instytucjonalne, wypra-
cowano specjalne nowe formy tej współpracy.

Rosnący w Europie zachodniej trend do odprężenia i poszerzania
współpracy pozjvala przypuszczać, iż radziecko-francuski model sta-
nie się wzorem w kształtowaniu się stosunków Wschód—Zachód.

EWA B. RUMIŃSKA
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Chemia Jest tą dziedziną przemy-
słu, która ma powiązania z całą go-
spodarką i to powiązania nie tylko
ilościowe, ale i jakościowe. Wiel-
kość i poziom produkcji chemicznej
ma zasadnicze znaczenie dla nowo-

czesności 1 jakości produkcji w

ogromnej większości dziedzin wy-
twarzania.

To założenie legło u podstaw
tworzonego obecnie programu che-
mizacji gospodarki. Program ten ma

być częścią składową planu per-
spektywicznego. Warto tu podkreś-
lić, że sama jego nazwa ma istotną
wymowę — nie jest to bowiem pro-
gram rozwoju przemysłu chemicz-
nego, lecz program wprowadzenia
nowych wyrobów, surowców i tech-

nologii do wszystkich działów pro-
dukcji i obrotu.

O podstawowych założeniach tego
programu i metodach jego tworze-
nia pisze w ostatnim numerze „NO-
WYCH DRÓG" Jerzy Olszewski.

Na uwagę zasługuje przede wszy-
stkim . fakt,

1 że program jest two-

rzony wielostronnie. Z jednej strony
użytkownicy zgłaszają swoje zapo-
trzebowania, z drugiej przemysł
chemiczny zgłasza swe propozycje.
Konfrontacja oraz analiza zapotrze-
bowania i oferty określa udział che-
mii w zaspokajaniu potrzeb gospo-
darki.

Najważniejsze działy objęte pro-
gramem chemizacji to kompleks
żywnościowy (rolnictwo i przemysł
rolno-spożywczy), budownictwo mie-
szkaniowe, motoryzacja, kompleks
odzieżowy (przemysł włókienniczy i

skórzany), elektronika i elektrotech-
nika, ochrona zdrowia oraz rynek

Jedno z pism wrocławskich za-

mieściło korespondencję ze Szwaj-
carii, w której autor m.in. informuje,
że po zwalczeniu sprzeciwów posta-
nowiono pozostawić w tamtejszej ar-

mii oddziały kawalerii. Informację
uzupełniono ciekawostką, że więk-
szość kawalerzystów szwajcarskich
dosiada naszych polskich koni, po-
chodzących z naszych stadnin. Szwaj,
c.aria bowiem jest jednym z najpo-
ważniejszych klientów Wielkopostne-
go Przedsiębiorstwa Hodowli Zwie-
rząt Zarodowych i stąd właśnie wy-
wodzą się eksportowe rumaki., Do-
brze, że jest jeszcze kraj,' który wie-
rzy w przydatność kawalerii w dzi-
siejszej sztuce wojennej.

O Mieszkaniec Krakowa pan E.B .A .

oddał bieliznę do prania w punkcie
usługowym nr 14. Było to w końcu
października. Pomimo, że pralnia o-

glasza, iż pierze bieliznę w ciągu 12

dni, wyznaczono mu termin na 18

listopada. Jednak, gdy klient zgłosił
się po odbiór czystej bielizny, nie
otrzymał jej tego dnia ani nawet
w ciągu następnej dekady. Dyrektor
naczelny Pralni Miejskich zainterpe-
lowany przez klienta w sprawie nie-
solidnego wywiązywania się przedsię-
biorstwa ze swych obowiązków, oś-

wiadczył, że to nie jego wina, lecz
wina klientów, którzy nierytmicznie
dostarczają swą brudna bieliznę do
punktów. Brudźmy więc bieliznę ter-

minowo, zanośmy ją rytmicznie do
prania, a wówczas usprawnimy pracę
przedsiębiorstwa, poprawimy jego
opinię i uczynimy jeszcze czyściej-
szym sumienie dyrektora.

O Mieszkaniec Krakowa pan N.N.
miał popsutą pralkę. Zawiadomi! o

tym punkt „Eldomu" nr 12 przy ul.
Daszyńskiego 22. Po pewnym (dłuż-
szym) czasie zjawił się pracownik te-

go przedsiębiorstwa, obejrzał pralkę
i orzekł, że potrzebny jest nowy pas,
ale „Eldom" nie może go dostarczyc.
Powinno się było skończyć

1
pożegna,

niem 1 zniknięciem gościa. Ten jed-
nak usiadł, wyjął kwitariusz i spo-
rządził rachunek na 36.50 zł. Dwie

pozycje dawały wiele do myślenia:
„ekwiwalent za dojście — 20 zł" i

.transport — 5 zl". Nie chcąc mieć
w przyszłości żadnych niespodzianek,
wlaścieciel pralki uiścił należność.
Zapłacił, ale nie wie za co. Bo jeśli
gość wziął za dojście, to dlaczego go
transportowano? Bo przecież nie mo-

gli policzyć za transport pasa, które-
go nie dostarczono.

£ Kielecki zegarmistrz umieścił w

swym oknie wystawowym wywiesz-
kę, na której dużymi literami było
wypisane: „Za darmo naprawa zega-
rów", a pod spodem małymi literka-
mi: „słonecznych". Ten chwyt rekla-
mowy przysporzył mu wielu klien-
tów, chociaż niekiedy ze strony o-

sób o mniejszym poczuciu humoru
dochodziło do ostrych reakcji. Pew-

nego dnia przybył do zakładu klient,
który powołując się na napis w ok-
nie, domagał się, aby zegarmistrz u-

dal się z nim do jego ogródka, gdzie
znajdujący się tam zegar słoneczny
uległ uszkodzeniu. Nołens volens ze-

garmistrz musiał się zgodzić. Na

miejscu okazało się. że ów zegar sło-
neczny jest zwykłym, wbitym w zie-
mię patykiem. Po powrocie do swego
zakładu zegarmistrz usunął z okna
fatalny napis, a zamiast niego umieś-
cił inny, że zegarów słonecznych
nigdy nie reperował i nie reneruie.

• Z listów i pism instytucji: .Te-

goroczne przygotowania handlu wiej-
skiego cechuje duża troska idąca w

kierunku peinefio dotowan - .vien' •

punktów detalicznej sprzedaży, a co

za tym idzie maksymalnego spełnie-
nia życzeń nabywców". ..W prowadzo-
ne Uchwala Rady Ministrów z dnia
10. III . 1072 r. bodźce w zakresie po-
poprawy warunków opla<.-ninnśrń civ
wu owiec pozwalają żywić nadzieje
na zabeznieczenie rozwoju tej gałęzi
produkcji zwierzęcej i przełamanie
stagnacji we wzroście pogłowia o-

wiec, jaka nd szeregu lat z niepo-
kojem notujemy."

© Jeden z dzienników poznań-
skich zastanawia się. dlaczego w

damskie.' toalecie, w kawiarni „"tu-
reckiej" w stolicy Wielkopolski, wy-
kłada się kawałek podartej gazet v

zamiast papieru hieienlczneso, któ-
ry przecież obecnie można kupić
bez żadnych trudncśei. Jednocześnie
i;szr:ta skarży się. że drzwi do ka-
biny tamże nie rnnżńa zamknąć, bo
zasuwka odmawia posłuszeństwa.
Gdy takie coś się widzi — czytamy
tam (w gazecie) — kategoria lokalu
w opinii Rości spada o kilka klas.
Nie wiemy do jakiej kategorii jest
zaliczona ..Turecka", ale sadząc z

notatki chyba do minus IIT-clej.

wewnętrzny (bezpośrednie dostawy
produktów chemicznych dla ludnoś-
ci).

Prócz tego ważnym elementem

programu jest określenie miejsca
naszego przemysłu chemicznego w

międzynarodowym podziale pracy,
wytypowanie dziedzin i produktów
eksportowych oraz sformułowanie
potrzeb importowych zarówno w

dziedzinie surowców chemicznych
(ropa naftowa!), jak i gotowych
wyrobów.

Wstępne „przymiarki" wykazują,
że tempo wzrostu produkcji chemi-
cznej musi ulec znacznemu przy-
spieszeniu — z obecnych 10—13
proc. średnio rocznie do 15 — 20
proc. Poważne zadania stoją rów-
nież w dziedzinie jakości, nowoczes-

ności, postępu technicznego.
Jeżeli chemia ma odegrać rolę

nośnika nowoczesności w całej gos-
podarce, to ulec muszą zmianom
przede wszystkim trzy sfery działa-
nia tego przemysłu. Pierwsza — to

zintensyfikowanie i lepsze wykorzy-
stywanie prac naukowo-badawczych,
druga — to usprawnienie procesów
inwestycyjnych, trzecia to unowo-

cześnienie metod zarządzania i kie-,
rowania.

Jak wiadomo resort chemii przo-
duje w dziedzinie wprowadzania
tzw. jednostek inicjujących. Więk-
szość zjednoczeń tego przemysłu

przeszła na nowe metody zarządza-
nia od 1 stycznia br. Problemom tym
minister Olszewski poświęca w

swym artykule sporo uwagi. Przede

wszystkim określa rolę resortu w

nowym systemie. Ma on zajmować

•1« czterema grupami zagadnień.
Pierwsza z nich to programowanie
rozwoju, formułowanie odpowiedzi
na pytanie, co produkować, gdzie i
kiedy. Druga — to koordynowanie
działalności inwestycyjnej, moderni-
zacyjnej i remontowej. Istotne zna-

czenie mają tu zagadnienia związa-
ne z ochroną środowiska. Trzecia —

to kontrola ekonomiki produkcji, jej
efektywności. Czwarta wreszcie —

to doskonalenie kadr, organizacji,
działalności socjalnej.
. Ogólnie mówiąc centrala ma okre-
ślać zadania, natomiast zjednocze-
nia i przedsiębiorstwa mają same

decydować, jak je wykonać. Zasady
na których oparto działalność po-
szczególnych organizacji inicjują-
cych w resorcie chemii są zróżnico-
wane (omawialiśmy w naszym piś-
mie dość szczegółowo nowy system
w „Pollenie", „Polfie" i „Petroche-
mii"). Warto tu podkreślić, że nowe

zasady mają również obowiązywać
w centrali handlu zagranicznego
„Ciech" i centrali obrotu chemika-
liami „Chemia".

Szybkie tempo wdrażania nowego
systemu zarządzania w przemyśle
chemicznym autor uzasadnia dobry-
mi wynikami uzyskiwanymi przez
ten przemysł oraz korzystną atmo-

sferą panującą wśród załóg przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych. Istotne znaczenie ma rów-
nież zakres zadań, jakie stoją przed
tą gałęzią gospodarki, zadań, któ-
rych wykonanie bez pełnego wyko-
rzystania inicjatywy kolektywów
pracowniczych nie jest możliwe.

Widać z tego, że w chemii przy-
jęto zasadę — dokonywać zmiany
wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy
więc można śmiało, ale w sposób
przemyślany i w pełni świadomy
podejmować ryzyko nieodłączne od
wszelkich innowacji ekonomicznych
i organizacyjnych. Jest to na pew-
no ząsada lepsza i skuteczniejsza,
niż podejmowanie reform z konie-
czności, pod naciskiem bieżących
potrzeb, których inaczej zaspokoić
się nie da. S. C.

DUMANIA NAD SPISEM KODOWYM

SPIS
oddano do tkładanla » marca 1871 roku, podpisano

do druku w lutym 1972 r. Drak ukończono ta tumie
roku wstydliwie zatajając w którym miesiącu.

Dane te warto zapamiętać, ponieważ moje preten-
sje do Ministerstwa Łączności wiążą sit m.in. ze wspom-
nianymi datami.

Nakład Spisu, jak na liczebność ludzi korzystających
z usług pocztowych, chyba nie za duży. . Powiedziałbym,
że raczej skromny. Dzieło to, w przeciwieństwie np- do
rozkładu jazdy lub książek telefonicznych, które' jako
publikacje sezonowe mają z góry wyznaczony krótki
żywot, powinno służyć użytkownikom kilka dobrych lat,
chyba, że wydawcy projektują coraz nowe nakłady gwoli
drenażu finansowego. Aby móc pełnić przez dłuższy czas

rolą adresowego vademecum powinno było być drukowa-
ne na trwalszym papierze niż ten piśmienny Tatowy
kl. VII.

Warto spojrzeć na spisy telefonów w urzędach poczto-

wych, by się przekonać jak są poszarpane jut po upływie
kilku miesięcy.

Wielkość nakładu (700.000) nasuwa przypuszczenie, że

księga ta przeznaczona jest przede wszystkim dla urzę-
dów, instytucji, przedsiębiorstw, słowem dla sektora pu-
blicznego. Co zostanie po zaspokojeniu tych klientów
poczty — proszę bardzo: dla nielicznych szczęśliwców
prywatnych.

Wydawcy ujawniają zresztą genialny pomysł mający
odstraszyć publiczność od nadmiernych pożądań Spisu.
Otóż czytamy: „zakłada się, że potrzebne do adresowania

przesyłek oznaczenia kodowe będą ustalane przez na-

dawców przede wszystkim na podstawie adre-

sów zwrotnych otrzymanych przesyłek pocztowych.

Szkoda tylka, że autorzy takiego rozwiązania nie na
~

pisali jeszcze, aby każdy piszący obywatel — potrzeba
czy nie potrzeba — napisał do wszystkich swoich możli-
wych do pomyślenia korespondentów podając swój kod
i prosząc o wzajemną informację. I ruch by się zwiększył
i dochody poczty! Ale żarty na bok. Ten chytrze pomy-
ślany zabieg nie rozwiąże trudności związanych ze zbyt
małym nakładem Spisu.. Autorzy instrukcji nie wyklu-
czają tego, że od czasu do czasu szary (zrobiony na

szaro) obywatel zechce sięgnąć do Spisu. Toteż będzie
dostępny bezpłatnie do wglądu w urzędach poczto-
wych i w kioskach Ruchu!

Gdybyż korzystanie ze Spisu było tak proste, jak się to

dzieje ze spisami telefonów. Wydawcy dobrze zdawali
sobie sprawę z tego, że to nie lada sztuka. Zamieścili
bowiem reguły, wedle których mają się ludzie oriento-
wać w sposobie korzystania ze Spisu. Objaśnienia zajmu-
ją 9 stronic formatu A-i.

Jak wszelkie skorowidze, tak i ten Spis wymaga przej-
rzystości. Uzyskanie takiej przejrzystości nie było łatwe,
toteż Ministerstwo zasięgnęło rady uczonego językoznawcy
(co bije w oczy swym akademickim stylem), który
w miarę jasny sposób wyłożył ZASADY UKŁADU ALFA-
BETYCZNEGO str. 7do9), zasady, których znajomość
ma ułatwić szybkie odnalezienie poszukiwanego kodu.
Zasad tych jest 19 (dziewiętnaście) i to niezbyt łatwych
do zapamiętania, a w każdym razie nie dla osób imają-
cych niewiele wspólnego z teorią semantyki, etymplogil

I innymi tajemnicami gramatyki. Aliści pisują listy nrt

tylko absolwenci szkół średnich.
Nie znaczy to, żebym uważał umieszczenie tych infor-

rnacjl zazbędne. Tylko na miły Bóg te miliony klientów
pSaty poszukujących kodu pragnie szybko Ust wysłać.
Nlktniema czLsu na studiowanie a cze-

kający w kolejce na pewno nie będą cierpliwie i z uzna

niem śledzić procesu studiowania Spisu!

Widziałem w dużym urzędzie poczwwym
TM p°TManiu.

jak ludzie podchodzili do okienka prosząc "^ędniczfcę
o wyszukanie kodu celem wpisania na juz zaadresowaną
kopertę. Wywiązał się taki dialog:

Lębork — pyta urzędniczka, czy to się pisze przez ę czy
m. Klientka wyjaśnia pisownię. Urzędniczka: Jakie to wo-

jewództwo? (Zresztą pytanie zbędne, urzędniczka nie

znała dokładnie przepisów). Klientka: to Kaszuby. Urzęd-
niczka zniecierpliwiona: takiego województwa nie ma.

Nasuwa się tu skromne pytanie, czy takich przypadków
opóźniających korzystanie ze Spisu nie można było prze-
widzieć? Ile przy tym straty czasu, Ile złej krwi.

Ze niełatwo orientować się w orleanach Spisu niechaj
posłuży ten oto pod nr 6 zamieszczony przepis: „Dwu-
członowe nazwy rzeczownikowo-przym.otnikowe i przy
miotnOtowo-rzeczownlkowe są umieszczone według kolej-
ności alfabetycznej pierwszego członu. Zasadę tę stosuje-
my bez względu na to, czy pierwszy wyraz jest rzeczow-

nikiem czy przymiotnikiem. Tak więc ulice KACZY DOŁ,
Ul. PIECHOTY ŁANOWEJ znajdą się pod KACZY DOŁ,
PIECHOTY ŁANOWEJ, choć w pierwszym wypadku naj-
pierw występuje przymiotnik a potem rzeczownik, w dru-
gim — odwrotnie". I pomyśleć, ile czasu będzie potrzebo-
wał zwykły śmiertelnik stojący przed okienkiem pod
czujnym okiem urzędniczki, aby się zapoznać z tym
przepisem. Oczywiście, może on drogą prób i błędów
raz szukać pod KACZY, a gdy nie chwyci UJ pod DOŁ
lub na odwrót. Ale w takim razie po co te uczone wy-
wody?-

A teraz pytanie. Czy od marca 1971 reku, kiedy Spis
był już gotowy do druku, nie można było rozpocząć edu-

kacji społeczeństwa już wówczas? Jakaż to wdzięczna
rola dla radia i telewizji. Ta zaniedbana przez środki

masowej informacji edukacja powinna być co rychlej
podjęta ito w szerokim zakresie.

Prócz omówionych zasad regulujących korzystanie te

Spisu w księdze tej zamieszczono na siedmiu stronicach
informacje o usługach pocztowych w obrocie krajowym.
Na końcowej stronicy tychże podano wyciąg taryfy pocz-
towej, telegraficznej i telefonicznej obecnie już nie-
aktualne j.

.Jest to bardzo brzydkie niedopatrzenie. Cóż było prost-

szego Jak dołączyć erratę z obowiązującą od września

1372 r. nową taryfą! Spis rozprowadzono w drugiej
połowie grudnia ub. roku. Było dosyć czasu, aby wydru-
kować erratę i nie zaśmiecać ta.c ważnego wydawnictwa
przestarzałą informacją.

HENRYK KALWARYJSK1

Radziecka nauka

W ciągu 30 lat, włączając również la-
ta Wojny Ojczyźnianej i powojennej od-
budowy gospodarki narodowej, wydatki
na naukę w ZSRR zwiększyły się pra-
wie czterdziestokrotnie. W 1971 roku

wydatki na prace naukowo-badawcze

wyniosły 13 mld rubli, żaś w roku 1972

wzrosły do 14,1 mld rubli. W obecnej
pięciolatce wydatki państwa na bada-
na naukowe i umocnienie bazy Insty-
tucji naukowych powiększą się w po-
równaniu z ubiegłym pięcioleciem — o

60 procent. Główną silą radzieckiej
nauki są kadry naukowców 1 specjali-
stów. Ich liczba zbliża się do miliona.
Co czwarty uczony na naszej planecie
jest obywatelem Związku Radzieckiego.
2adna inna grupa pracownicza nie le-
gitymuje się takim tempem wzrostu:

jest to jedno z dobitnych świadectw do-
konującej. się rewolucji naukowo-tech-
nicznej. (WiT-AR)

Nowa prasę hydrauliczna
W Instytucie Technologii Bezwiórowej

Politechniki Warszawskiej opracowano -

ulepszony typ prasy hydraulicznej. Sta-
nowi ona połączenie przeciwbieżnej pra-
sy hydraulicznej, ze stosowaną w ob-
róbce plastycznej tak zwaną poduszką
hydrauliczną. Znajdzie ona zastosowanie,
przy ciągnieniu blach na zimno. Wario

dodać, że w prasie tej proces ciągnie-
nia odbywa się tylko za pomocą stem-

pla bez użycia matrycy, co znacznie
zmniejsza koszt operacji. Nowa prasa
zastąpi stosowane dotychczas tzw. pra-
sy tunelowe. (PT nr 51/72).

0 czyste morze

Jednym z wydarzeń 1973 roku napa-
wającym optymizmem było podpisanie
w Londynie przez 57 państw układu o

ochronie mórz i oceanów. Układ wy-
mienia te substancje i związki chemicz-
ne, których nie wolno wyrzucać do
oceanów. Wśród nich znalazły się pesty-
cydy z szeroko do niedawna stosowa-

nym DDT na czele. (AR)

Antybiotyk przeciwnowotworowy
Trwające od trzech lat Intensywne ba-

dania biochemiczne nad nowym prepa-
ratem otrzymanym przez zespół wro-

cławskich naukowców z Zakładu Bio-
syntezy Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu pod
kierunkiem prof. dr Mariana Mordar-

skiego doprowadziły do wyizolowania,
oczyszczenia, poznania mechanizmu
działania nieznanej dotąd biologicznie
czynnej substancji antynowotworowej,
nazwanej antybiotykiem „WR-142". Pod-
czas doświadczeń stwierdzono Jego silne
działanie hamujące rozwój niektórych
nowotworów przeszczepionych zwierzę-
tom. Np., gdy u myszy spowodowano
rozwój guza pod skórą, to mała dawka
antybiotyku „WR-142" powodowała za-

hamowanie wzrostu nowotworu sięgają-
cego aż 80 proc. Dalsze badania są w

toku. (PAP)

Wspólnymi siłami

W najbliższych latach wybudowany
zostanie w okręgu Halle w NRD nowo-

czesny kombinat nawozów sztucznych
na bazie gazu ziemnego, który dostar-
czany będzie rurociągiem wiodącym
przez terytorium CSRS. Na placu bu-
dowy pracują luź specjaliści z 7 kra-
jów, m. In. z ZSRR, Polski, Węgier

1 Czechosłowacji. Przewidziana tu Jest

instalacja 2 nowoczesnych Itnłl techno-
logicznych do produkcji amoniaku 1 3 —

mocznika. Wydajność pracy w nowo-

budowanym obiekcie będzie pięć I pól
raza wyższa niż w dotychczas pracują-
cych fabrykach nawozów sztucznych w

NRD. Już w 1975 roku kombinat dostar-
czy rolnictwu NRD 180 wagonów nawo-

zów sztucznych dziennie. (AR)
Nauka w 1973

Rok 1973 — będzie — nie tylko z ra-

cji Roku Nauki Polskie] — okresem
dalszych Intensywnych przeobrażeń do-
konujących się zarówno w systemie
organizacji nauki, Jak jej merytorycz-

nych uklerunkowad. Przewidziano wyż-
sze tempo wzrostu nakładów na reali-
zację problemów węzłowych, niż na-

kładów na naukę ogółem. Znacznie wyż-
sza Jest także dynamika wzrostu środ-
ków funduszu postępu techniczno-eko-

nomicznego, z którego realizowane są

prace badawcze na podstawie umów
i zleceń gospodarczych. O 6,7 proc.
Więcej niż w 1972 r. przyjętych zosta-
nie na studia studentów, przy czym
Wzrośnie' także liczba studiujących na

studiach zaocznych oraz liczba dokto-
rantów. i słuchaczy na studiach pody-
plomowych. (PAP)

Transport rurociągami
W1 ZSRR zamierza się uruchomić na

Wielką skalę przekazywanie na dalekie
odległości rurociągami takich surowców,
jąk węgiel I ruda żelaza, które roz-

drobnione i zmieszane z wodą pod od-
powiednim ciśnieniem popłyną z - kopalń
do hut) i zakładów energetycznych. Ra-

dzieccy. Inżynierowie opracowują obec-
nie takie jrnrociągl, które- systemem w

pełni zmechanizowanym 1 zautomatyzo-
wanym: przekazywać będą rocznie 20

mllionófr ton surowców stałych na du-
że odległości. Instytut w Charkowie już
projektuje np. rurociąg, którym „po-
płynie" węgiel na odległość 430 km. W

przyszłości zamierza się wybudować ru-

rociąg węglowy o długości 4500 km. Po-

łączy on syberyjskie rejony wydobycia
tegO: surowca z ośrodkami przemysło-
wymi w europejskiej części ZSRR.' Przy
przekroju - rur 1780 mm węgiel przepły-
wać będzie z szybkością 2,5 metra na

Sekundę. (WiT-AR)

Szklana klimatyzacja
Autorem bardzo praktycznego wyna-

lazku Jest mgr inż. Jerzy Boruta z Po-
litechniki Krakowskiej. W skonstruowa-

nej przez siebie specjalnej ramie okien-
nej umieścił on dwie tafle szklane: od-
bijającą promienie podczerwone oraz —

przepuszczającą te promienie. W zależ-
ności od pory roku, obracając ramą
okienną o 180' można regulować w pew-
nym zakresie temperaturę wewnątrz
mieszkań: latem na zewnątrz powinna
być tafla, odbijająca — a zima tafla

przepuszczająca promienie podczerwone.
(PT nr 51/72)

Coraz więcej uczonych
Wzrasta liczba pracowników nauki, w

skali światowej jest ich już ponad 2,5
miliona, co stanowi 90 procent wszyst-
kich naukowców, którzy działali od po-
czątku czasów historycznych. Jeśli do-
dać do tego 2—3 razy tyle personelu
pomocniczego, laborantów, techników,
to zbierze się ludność niewielkiego pań-
stwa. Liczba ta stale wzrasta. Gdyby o-

becne tempo wzrostu dłużej się utrzy-
mywało, to — Jak stwierdził Jeden z

uczonych, sprowadzając rzecz do absur-
du — za Klika stuleci mielibyśmy „tu-
zin naukowców na każdego mężczyznę,
kobietę, dziecko 1 psa w skali świato-
wej". (AR)

ESAMYL

Specjaliści Zjednoczenia Przemysłu
Ziemniaczanego w Poznaniu opracowali
sposób wytwarzania krochmalu mody-
fikowanego o nazwie Esamyl. Klejonka
sporządzona z Esamylu należy do łatwo
spleralnych z tkaniny po zakończeniu

procesu tkania, dzięki czemu w szeregu
wyrobach umożliwia stosowanie ciągłe-
go procesu Wykończania tkanin, z któ-
rych klejonka usuwana Jest w proce-
sie prania. Produkcję klejonki Esamyl
podjęto w Wielkopolskim Przedsiębior-
stwie Przemysłu Ziemniaczanego. Łącz-
ne efekty ekonomiczne u producenta
i w jednostkach stosujących tę klejon-
kę wynoszą około 1 min zl rocznie.

(WIT-AR)

log 5", skonstruowanej w irkuckich Za- ASTER 4
kładach Maszyn Ciężkich im. Kujbysze-
wa. Zademonstrowano ją podczas eks-
pozycji środków naukowej organizacji
pracy na stałej wystawie osiągnięć go-
spodarki narodowej ZSRB w Moskwie.
W pamięci maszyny umieszczono rów-
nania opisujące proces obróbki i dyna-
mikę maszyn poszczególnych typów.
Uwalnia to operatora od każdorazowego
układania programu. Wystarczy — za

pomocą klawiszy na pulpicie sterują-
cym

— poinformować maszynę o ro-

dzaju obrabianego materiału, cechach

wyrobu i typie wiertarki, obrabiarki lub
frezarki. (PAP)

nej w Łodzi. Zespól specjalistów pod
kierunkiem mgr. inż. Kazimierza Loren-

,, _

.
_

. clałego ukończył tu przygotowania do
W Zakładzie Informatyki Przemysłu konstrukcJl tzw. wytwornicy pary, która

Okrętowego w Gdańsku, opracowano jest jednym z podstawowych urządzeń
nowoczesny system konstrukcyjno-tech- *

nologiczny produkcji kadłuba statku.

Twórcą systemu Jest Int. Jan Juranek.
Budowany w Stoczni im. Komuny Pa-

ryskiej największy polski statek — 105-

tysięcznik typu OBO, przeznaczony do

kombinowanych przewozów ropy naf-
towej, węgla itp. będzie pierwszym w

Polsce statkiem wyprodukowanym tym
systemem. (PT nr 51/72).

warunkujących sprawną pracę elektrow-
ni jądrowej. Wytwornice te bowiem do-

starczają pary wprawiającej w ruch
turbinę generatora. (PAP)

Białko z gazu ziemnego
W stanach zjednoczonych jedna t

firm otrzymała ostatnio z gazu ziemne-
, . »ii« go produkt zawierający 60-70 proc. biał-
Jak ogrzać domek? ka, a także 15-45 mg witaminy B12 w

Probnv tor każdym kilogramie produktu. Projektuje
' Naukowcy z Instytutu Projektowania się wybudowanie, kosztem 3 min dola-

„ „. „
_

. Architektonicznego Politechniki Warszaw- rów, fabryki preparatów białkowych z

T Luksem
- sklej wzięli na waraztat problem ogrze- gazii ziemnego o zdolności produkcyjnej

burgu wybudowano próbne tory opon wania domków Jednorodzinnych. Zalnte- 10 tys. ton rocznie. Fabryka rozpocząć
IS^^^h 32

. S2ratoria p /ab «
ks " resowali sl« m. in. ogrzewaniem wodno- ma pracę w roku 1975. (WiT-AR)

ploatacyjnych tychże opon. NaJważnleJ- elektryczni ną tzw. prąd nocny. Ome-
Inwestycję stanowi tor wysokości wanletakle zipewnla równomierny roz- 7intearOWane wvcflbwanie

3 metrów, na którym'można symulować kładtemperatur,. wytwarza zdrowy mi- *- lrue 9rowarle wycnuwumtf
lądowanie i 1

manewry w różnych wa- kroklimat w pomieszczeniach, nie zanle-
runkach. Próby sa sterowane za' pomo- czyszczą attnosfery. Instalacja składa się
cą komputera. (AR) z nieduiego (120 ćmwysokośd) zbiorni-

ka wodnego, rur I grzejników; do zbior-
nika podłączą się grządki elektryczne:
wodę nagrzewa się w nocy. Pomiary
(przeprowadzone w drewnianym domku
w czasie mrozów) wykazały, że w chvt

W trzech ośrodkach akademickich ko-

ju— Lublinie, Poznaniu i Gdańsku

powstają modele zintegrowanej pracy
wychowawczej z młodzieżą. Głównym
ich celem jest opracowanie spoistego sy-
stemu wytyczającego zadania ksztatto-
wania osobowości wychowanków przez

11 wyłąceznia ogrzewania' temperatura rodziny, przedszkola i szkoły różnego
wnętrz przekraczała 21 st. C — a przy- stopnia, zakłady pracy, organizacje poll-
ponownym włączeniu nie była niższa od tyczne i społeczne. Model zintegrowanego
------ - wychowania, opracowany przez dyrekto-

ra Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Gdańskiego doc. dr Irenę Jundziłł, kie-
runkuje działania wychowawcze na

wszechstronne rozwijanie możliwości
Jednostki w aktywnym zaangażowaniu
społecznym. (PAP)

Na Politechnice Wrocławskiej realizuje
się teraz ważne, kompleksowe zadanie U/;t p |onc7v cmnlr
naukowo-badawcze w zakresie zaprojek-

vvn ' Ł
smu*

towania i uruchomienia w tej dużej „ , „._,,. . .

uczelni technicznej - wielodostępnego Naukowcy norwescy prowadzili bada-
abonenckiego systemu cyfrowego ,

nla nad wpływem witaminy E na smak
(WASC). Głównym założeniem Itego sv- I trwałość mięsa wieprzowego. Obserwa-

trownla szczytowo-pompowa. w Miotach, ^3⁄43⁄4%^^

yrrowej <ra procesu naUKOWO-dy- „ „trpsip kil kil tmrndni nnwd ubn-

Nowa elektrownia

szczytowo-po m powa
Górnictwo miedzi, komputery z „El-

wro", licencyjne autobusy „Berliet" z

„Jelcza" — do tej znanej wizytówki go-
spodarczej Dolnego Śląska wkrótce do-
dać trzeba będzie Jeszcze jedno: elek-

ze iwiała
19 st. c. Koszt ogrzewania tym sposo
bem nie był wyższy od wydatków po-
noszonych na koks itp. (WIT-AR)

Komputery na uczelni

w po w. bystrzycklm. Spośrów budowa- "iW cyfrowej TM '"" •" '""

-"y- ne w okresle kilku' tveodni nrzed ubo-

nych obecnie w Polsce (w Porąbce „raz fc

dalszego rozwoju całego systemu. (PAP)

Jak ratować zęby?

nańską „Hydrobudowę-7". Okres reali-

zacji przypadnie na lata 1974—80.

(PAP)

Miód leczy

„TECHNOLOG 5"

70-procentowy wzrost wydajności pra-
cy technologa 1 50-procentowe skróce-
nie czasu pracy maszyn', przvnosl za-

stosowalne do optymalizacji reżimu pra-
cy wiertarek, tokarek lub frezarek —

analogowej maszyny liczącej „Techno-

w Żarnowcu o mocy 600 MW) nowych
tego typu obiektów naszej energetyki,
elektorwnia szczytowo-pompowa w Mło-
tach będzie technicznie najnowocześ-
niejsza i największa. Dysponować ma -

trzema turbozespołami, każdy o średniej Ostrożnie Z miękka WOdal
mocy 250 MW. Aktualnie gotowy jest
już projekt i dokumentacja techniczna Badania wykazuia. ie tam cdzle Ind- Własny szpik mole zapewnić chorym
wykonana przez warszawski „Energo- ność nUe miękka wode — a nhklof «L *« bom

ponownie mocne oparcie w dzią-
projekt" oraz biura specjalistyczne z wartości i «oll mnnl.

_

"toch. Do takich wniosków doszli ame-

Krakowa: „Hydrokop" i „Blprokrusz". wskaźnik śmiertelności z oowniii rhnnii, rykańscy lekarze po przeprowadzeniu
Decyzją resortu energetyki powołano «rcowo^^Si^h K eksperymentu na 40-IetnleJ gospodyni
także generalnego wykonawcę - poz- rejonach d^omtfą<grch woda «®m»wej, która obecnie obwożona Jest
— - —*- - - — — nitarwnł. Z .iS^^rrf?-^-' P® przeróżnych kongresach naukowych

dla udowodnienia, iż nowa metoda zdała
kl^cwSSS?^ ZfSJSfc «8a»mln. Prezd rokiem Amerykanka ta

«"»*»>» skierowana do Kliniki Stomato-
I22S1 .LJ2 .

wy ?ok, <

\ Ponadto woda logicznej w Denver z objawami ciężkiej
fc 5*°2?f T yTM

10 ^ 3
- paradentozy. Zęby tkwiły luźno w dzląs-

SSISTV. ^ dostaje sle do wody lach 1 chora nie była w stanie spożywać
Radziecki uczony A. C . Mlchajlow pIt " e,

1 »TMai I Kadm, a wiadomo, te posiłków, wówczas lekarze przeszczepia
przeprowadził badania nad skutecznym "««""'ar kadmu podwyższa ciśnienie tęt- szpik z kości biodrowej w dziąsła I w

leczeniem chorób oczu za pomocą mio- " lc ze
- W krótkim czasie osiągnięto zadziwiający

du eukaliptusowego. Drobne, posiekane . efekt. (PAP)
liście eukaliptusa błękitnego zalane Flaki Z kalmarów
wrzątkiem I pozostawione przez Jedną Panierv «ilih-tnOuiA
dobę, po dodaniu odpowiedniej Ilości Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomor-

H y 5ll,KOnOWe

miodu, podawano jako pokarm pszczo- skich „Odra" w Świnoujściu nodielo « .
_

. .

łom, które przerabiały tę .mieszankę" produkcję tuszek z kalmarów, któS »

na miód zawierający yszystkie skład- miejsca zdobyły sobie koSenSŚTlu? H^nowc MZril^n^i^^XfFJ^"
nikł wyciągowe z liści eukaliptusa. Ta- blących oryginalne dania. Tuszki sprze- m-^n^J^TM-??^".»!TM^

81 "*

kim miodem A. C . Micbajłow leczył o- dawane są w paczkach Z5»-mmowych. ^

stre zapalenie spojówek, 'uporczywe Je- można z nich wysSMS^emSI^urśa mT.nn^^

czmlenle, a nawet jagHcę. Światowej «one, duszone, w ostrych lub pikantnych „»

sławy uczony radziecki w. P. Flłatow sosach, a także flaki i zimne zakąski, . ęhe ,

mlcz
-

stwledził, że miód zawdzięcza lecznicze (AB) £ość
działanie zawartym w nim Hostymula- P»Plery silikonowe
torom. (WiT-AR,

51
Komputery w elektroenergetyce SW ^3⁄43⁄4 4 ° sHSK

• fizjologicznie obojętnie i nie oddziaływa-
Tranzystorowy lekarz W tej S-łatce realizuje się w Polsce J<t szkodliwie na produkty spożywcze.

atomatyzację krajowego systemu elektro- (AR)
Pierwszy „autor

wy lekarz" działa
może uzyskać od

prawidłową diagnozę, przyciskając od
powlednie guziki w aparacie, które od-
powiadają symptomom choroby: „ ból
głowy", „łamanie w kościach", „ból gar-
dła" itd. Odpowiedź — w zestawie liczb —

określi przypuszczalna chorobę. I tak
np. zestaw liczb: „22—8—0—1—22—6—0—
9—22" oznacza, że grypa się rozpoczy-
na, trzeba pozostać w łóżku, zatroszczyć

poprzez okręgowe dyspozycje "

mocy Specjaliści z Centralnego Laboratorium
(ODM) — aż do węzłów włącznie) w ma- Przemysłu Paszowego, ośrodka Doświad-
szyny cyfrowe do sterowania l przetwa- czalnego C.L .P .P . oraz Zjednoczenia
rzahla Informacji. (PAP) Przemyśla Paszowego „Bacutil" zespoło-

wo opracowali technologię otrzymywania
preparatów mlekozastępczych, którym
nadano nazwy „Celavlt" 1 „Celafln" .

, . . Preparaty te wprowadzono do produkcji
pianami budowy w naszym kraty w ośrodku Doświadczalnym w Maclerzy-

slę o gardło I nos I chyba... poczekać pierwszej elektrowni jądrowej wiążą się SZU k. Warszawy. Prace przygotowawcze
na zwykłego lekarza. (AR) ostatnie prace Instytutu Techniki Ciepl- nad dalszymi wdrożeniami trwają. (ABf

Dla elektrowni jqdrowych
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