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WITOLDEM BIENIEM

W procesie doskonalenia metod planowania i zarządzania uspraw-
nienie systemu finansowego przedsiębiorstw odgrywa bardzo dużq
rolę. System finansowy zawiera cały zespół instrumentów decydują-
cych o parametrach finansowych — jest więc niezbędnym pomostem
przekładającym założenia planu centralnego do przedsiębiorstw.
Z drugiej strony — system finansowy to równocześnie „system zasi-
lania" przedsiębiorstw w środki pieniężne, a więc ma on istotny
wpływ na wielkość i sposób wykorzystania poszczególnych czynni-
ków produkcji. Niedawno zostały zakończone prace nad perspekty-
wiczną koncepcją doskonalenia systemu finansowego dla przemy-
słu kluczowego. O wypowiedź na ten temat zwróciliśmy się do Wi-

ceministra Finansów, WITOLDA BIENIA.

REDAKCJA: Panie Ministrze, wiele zmian w poszczególnych elemen-
tach systemu finansowego- nastąpiło w ciągu ostatnich lat. Jakie sfery
działania przedsiębiorstw objęły te zmiany i jaki był ich ogólny kie-
runek?

WITOLD BIEŃ: Punktem wyjścia dokonanych już zmian była nowa

polityka ekonomiczna przyjęta na VII i VIII Plenum KC PZPR. Można tu

wyróżnić kilka kierunków działania, dostosowujących system, finansowy
do założeń tej polityki.

Na początku trzeba było przede wszystkim „oczyścić przedpole" dla
polityki dynamicznego rozwoju gospodarczego, usunąć elementy systemu
finansowego, które ha'mowały postęp w gospodarce oraz niektóre pseudo-
ekonomiczne rozwiązania, technicznie skomplikowane, nie pozwalające na

uzyskanie zamierzonego celu. Podstawowym założeniem nowej polityki
jest lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych, przede wszystkim przez
wzrost produkcji. ;

Trzeba zatem usuwać sztuczne -hamulce tego wzrostu, powiązać wielkość
funduszu płac z wielkością produkcji społecznie pożytecznej. Pierwszym
krokiem na tej drodze jest powiązanie funduszu plac z produkcją sprzeda-
ną, tj. zaakceptowaną przez odbiorców. W niektórych przemysłach, głów-
nie w produkcji jednorodnych materiałów budowlanych, zastosowano pro-
ste, ale dość skuteczne rozwiązania, uzależniające wielkość funduszu płac
od wielkości produkcji w jednostkach naturalnych. Istotnym czynnikiem
jest również fakt, it uzyskane oszczędności funduszu plac pozostają w

dyspozycji organizacji przemysłowych. Usuwa to pewne antybodźce w

ujawnianiu rezerw. , .
•

Uporządkowano również niektóre rozwiązania w dziedzinie finansowania
inwestycji. Nadano właściwą treść odsetkom od kredytów inwestycyjnych.
Obecnie obciążają one koszty eksploatacyjne organizacji przemysłowej,
która inwestuje, podczas gdy uprzednio odsetki obciążały w zasadzie fun-
dusze na inwestycje. Taki mechanizm, zresztą skomplikowany technicznie,
słabo tylko wpływał na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa uzyskały także samodzielność w podejmowaniu tak zwanych
Inwestycji własnych. Przyjęto założenie, że decyzje o inwestycjach własnych podej-
muje samodzielnie przedsiębiorstwo hez wstennej kontroli bankowej, pod warunkiem
posiadania odpowiednich środków. Rozwiązanie to ułatwia procesy modernizacyjne
w przemyśle.

Jui w 1971 r. zapoczątkowano proces integracji wyników finansowych
osiąganych w handlu zagranicznym z wynikami osiąganymi przez przemysł.
Chodzi o bezpośrednie zainteresowanie organizacji przemysłowych zwięk-
szaniem opłacalnych obrotów z zagranicą. Warto podkreślić, ze obecnie
cały przemysł węglowy sprzedaie na eksport według cen transakcyjnych.
Niemal 100 proc. eksportu. realizuje na własny rachunek przemysł che-
miczny i przemysł maszynowy podległy MPM.

Realizacja obrotów handlu zagranicznego przez organizacje przemysłowe
na „własny rachunek" ma duże znaczen

;
e nie tylko ekonomiczne, ale

i psychologiczne. Pracownicy w przemyśle uzyskują lepsze informacje
o tym, co ile kosztuje, jakie warunki należy spełnić dla poprawy jakości
produkcji na eksport w celu otrzymania korzystn

!
ejszych cen, jak lepiej

dostosować jej asortyment do potrzeb odbiorcy zagranicznego. Niezależnie
od działalności porządkującej i bieżąco wprowadzonych zmian, podjęto
również"prace nad przygotowaniem kompleksowego systemu finansowego,
zeodnie z kierunkami określonymi w uchwale VI Zjazdu Partii. W czasie
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Przed dwoma Faty najważniej-
szym problemem wydawało się
stworzenie miejsc pracy dla licz-

nych roczników młodzieży wcho-

dzącej w wiek produkcyjny. Dziś,
na progu 1973 roku, kiedy wyż
demograficzny sięga szczytu, go-
spodarka nasza znów odczuwa

dotkliwy brak rąk do pracy.

T
EN wręcz paradoksalny fakt
potwierdzają dwie podstawo-
we liczby planu zatrudnienia
na rok bieżący: w wiek pro-
dukcyjny wchodzi 380 tys.
osób, a plan zakłada' prawie

półmilionowy wzrost zatrudnienia.
Deficyt kadr w plamie sięga więc
przeszło 100 tys.

W ubiegłym roku gospodarka na-

sza wchłonęła 400 tys. ludzi, w tym
prawie połowę przemysł. Tej nieno-
towanej dynamice zatrudnienia to-

warzyszył wzrost produkcji przemy-

cyficzny klimat, który w społeczeń-
stwie budził lęk przed bezrobociem.
Prowadzona obecnie polityka za-

trudnienia w ciągu 2 lat udowod-
niła, że nasza gospodarka wchłonąć
może najobfitsze nawet zasoby pra-
cy i że zasoby te nie są bynajmniej
obciążeniem, czy balastem, lecz
przeciwnie — istotną silą napędo-
wą rozwoju kraju.

Z tego -właśnie względu faflrt, że obec-
nie zapotrzebowanie na pracę jest w

naszej gospodarce wyższe niż jej podaż,
nawet w najobfltszym w zasoby ludz-
kie roiku 1973 — należy oceniać pozytyw-
nie. Chodizilo bowiem o zwiększenie pro-
dukcji, a wzrost zatrudnienia był właś-
nie tym czynnikiem, który najszybciej
można było uruchomić, żeby zwiększyć
dostawy towarów na ryiiek.

ZALĄŻKI NOWYCH PROBLEMÓW

Ale czynnik ten, który spełniał
znakomicie swą rolę napędową w

pierwszych dwóch latach, nie może
nadal działać w taki sam sposób.
Nasilająca się woiąż tendencja wzsro-

NIE ZMARNOWAĆ
SZANSY
ANNA KUSZKO

słowej-fo-H-proc.) i wydajności pra-
cy (o 6 próc. w porównaniu z 1971
r.) Wszystko to świadczy o ogrom-
nych korzyściach gospodarczych, ja-
kie przyniosło wykorzystanie boga-
tych zasobów ludzkich.

Korzyści społeczne są nie mniej-
sze.. Przede wszystkim wzrosły real-
ne dochody wszystkich grup spo-
łecznych zarówno przez zwiększenie
liczby osób pracujących w rodzinie,
jak i podwyżki płac indywidualnych.
Dość powiedzieć, że ogólnie ocenia
się zwiększenie dochodów ludności
w 1972 r. na około 90 miliardów, co

stanowi jrzykrotny wzrost w porów-
naniu do przeciętnego — osiąganego
w' jednym roku ubiegłej pięciolatki.

Lepsza płaca i wyższy poziom pro-
dukcji umożliwił znaczną poprawę
konsumpcji. Wydatki ludności na za-

kup towarów w handlu uspołecznio-
nym zwiększyły się w porównaniu
do 1971 r. o 11,6 proc., podczas gdy
średnioroczny wzrost w ubiegłej pię-
ciolatce sięgał 7 proc. Zmieniła się
też struktura sprzedaży detalicznej
na korzyść towarów nieżywnościo-
wych, co świadczy o odczuwalnej po-
prawie warunków życia.

Ogromne znaczenie ma także o-

siągnięte poczucie stabilizacji, pew-
ności pracy i zarobku, perspektywa,
jaką stwarza przed społeczeństwem
szybko rozwijająca się i nieustannie
chłonąca zasoby ludzkie gospodarka.

Wokół spraw zatrudnienia w koń-
ou lat 70-tych powstał bowiem spe-

stu zatrudnienia, zwłaszcza w prze-
myśle, kryje bowiem'w sobie już
dziś pewne cechy negatywne, zaląż-
ki nowych problemów gospodarczych
i społecznych, nad którymi nie wol-
no przejść do porządku dziennego.
Już dziś bowiem wywołują one per-
turbacje we wszystkich gałęziach
gospodarki i na rynku pracy.

Rezerwy siły roboczej, których ist-
nienie wydawało się tak bardzo nie-
pokojące, zostały już w zasadzie
włączone w proces produkcji. Wieś
w wielu regionach kraju nie dyspo-
nuje „wolnymi rękami". Obserwuje-
my nieustanny proces starzenia się
ludności rolniczej, co wobec rozsze-

rzenia frontu pracy produkcyjnej w

rolnictwie, rozwoju hodowli i upraw
pracochłonnych, jest zjawiskiem wy-
soce niekorzystnym. Aktywność za-

wodowa ludności w wieku powyżej
60 lat wynosi w rolnictwie na 100
osób 82,7. Ludzie w tym wieku pro-
wadzą ponad 1/3 gospodarstw indy-
widualnych i to we wszystkich gru-
pach obszarowych. Jak wykazał spis
narodowy w znacznej ozęści gospo-
darstw (około 230 tys.) nie ma w

ogóle żadnej osoby w wieku poniżej
60 lat.

Wzrasta również nieustannie licz-
ba chłopo-robotników — ludzi pra-
cujących w przemyśle i jednocześnie
prowadzących gospodarstwo rolne.
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Dla siebie i kraju — to hasło będące określeniem jednego z ze-

społów problemowych V Zjazdu Związku Młodzieży Socjalis-
tycznej, który odbył się w dniach-16—18 lutego br., najlepiej
określa jego charakter. Wśród zadań wytyczonych przez Zjazd
członkom organizacji na ważnym miejscu są zadania gospodarcze
związane z budową Drugiej Polskii Fot. M . KIO«

Zapowiadając przed z górą trze-

ma miesiącami (ŻG numery 43

z X.1972 do nr 62 z 11.1973)')

rozpoczęcie cyklu publikacji po-

święconych gospodarce materia-

łowej pisaliśmy: „Podejmujemy
problematykę gospodarki mate-

riałowej nie po raz pierwszy. Nie-

jednokrotnie na naszych łamach

prezentowaliśmy i ocenialiśmy,
podstawowe fakty i zjawiska, ja-
kie miały i mają miejsce w tej
dziedzinie gospodarki. Koncen-

trując- ponownie uwagę na za-

gadnieniach gospodarki mate-

riałowej, kierujemy się myślą, że

wobec zmiany celów społecz-
nych, w świetle istniejących rea-

liów (nasza gospodarka jest wy-

soce materiałochłonna), gospo-

darka materiałowa urasta do rcin-

gi czynnika mogącego wywrieć
decydujący wpływ na tempo pio-
prawy poziomu życia obywateli".

JERZY DZIĘCIOŁOWSKI DIETA SUROWCOWA

APORT
W

CYKLU z hasłem wy-
woławczym „DIETA SU-
ROWCOWA" ukazało
się w sumie 15 artyku-
łów onjiawiających sze-

reg zagadnień szczegó-
łowych i ogólnych związanych z go-
spodarką materiałową, od budowy
magazynów począwszy, przez mier-
niki, ceny, a na materiąlochłonno-
ści handlu zagranicznego skoń-
czywszy. Zdecydowana większość
autorów dokonuje mniej lub wię-
cej pogłębionej analizy stanu gospo-
darki materiałowej (w *

szeregu
przypadków kwestia ta stanowi do-
minującą część materiału), w wy-
branej przez siebie dziedzinie, z

których to analiz wynika, że naj-
ogólniej mówiąc, nie jest z gospo-
darką materiałową najlepiej.

Ale o tym wiemy nie od dziś.
Rzecz zatem nie w stawianiu kolej-
nych diagnoz, lecz w podjęciu sku-
tecznej terapii. Stąd też podsumo-
wując nasz cyki skoncentrujemy u-

wagę na tym, co zdaniem autorów
publikacji należałoby robić, żeby

. gospodarkę materiałową znacznie
poprawić.

REZERWY PROSTE

Omawiając kwestie codziennej
gospodarki materiałami, ich dowóz
do stanowisk roboczych, czy składo-
wanie, zwracano uwagę, że mtisi,
istnieć elementarna dbałość o orga-
nizację pracy. Jeśli obok stanowisk
pracy będą walały się zbędne ma-

'

teriały, jeśli będą one składowane
tak, że będą niszczały, wówczas w

świadomości zarówno sprzątaczki,
jak robotnika, inżyniera, czy ekono-
misty, tlędzie się utrwalał 'pewien
niekorzystny stan faktyczny-, wpły-
wający demobilizująco na starania
o przestrzeganie reżimów technolo-
gicznych, czy po prostu na gospo-
darskie poczucie porządku i celo-,
wości działania.

Podnosząc- sprawy ustalania zu-

życia i zaopatrzenia materiałowego

w przedsiębiorstwie stwierdzono, Se
powinno się wprowadzić- zasadę, 4e
najpierw sporządzi się plan produk-
cji, a dopiero potem piań zaopatrze-
nia i zużycia . materiałów. Inaczej
bowiem służby gospodarki materia-
łowej, nie mając pewności, co bę-
dzie .tf planie produkcji, zakładają
z góry w najważniejszych pozycjach
określoną „rezery/ę bezpieczeństwa",
w rezultacie której tworzą: się ;po-
nadnormatywne zapasy (o ile oczy-
wiście dostawy były odpowiedniej
jakości i nastąpiły w uzgodnionych
terminach). -

Duże szanse lepszego wykorzysta^
nia • materiałów i surowców dałoby
prawidłowe składowanie. Sedno
sprawy nie tkwi tylko w tym, że się
wybuduje Odpowiednią ilość maga-
zynów. Nie jest również obojętne,
gdzie te magazyny się zlokalizuje i

jaką będą spełniały rolę. Ponieważ
idea magazynowania materiałów u
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tych prac nad docelowymi kierunkami usprawnień wyłoniono szereg roz-
- wiązań nie wymagających specjalnych przygotowań, które można było

i należało stosunkowo szybko wprowadzić do praktyki. Spośród tych roz-

wiązań niektóre dość istotne wprowadzono już od 1 stycznia 1973 rcrfću.

RED.: Może Fan Minister poda najważniejsze przykłady?
Jest ich spora lista. Ograniczmy się więc do głównych zmian.

Dotychczas dla przedsiębiorstw ustalarfo corocznie dyrektywny wynik
finansowy. Obecnie podstawą oceny przedsiębiorstw stała się poprawa wy-
ników w porównaniu do osiągniętych w roku ubiegłym. W ten sposób
został usunięty silny antybodziec, który hamował ujawnianie1 rezerw.

Jeżeli bowiem w latach ubiegłych przedsiębiorstwo osiągnęło wynik lepszy
od dyrektywy, to w roku następnym wskaźnik wyniku finansowego był
z reguły podwyższany. I na odwTÓt — często gorsze wyniki były podstawą
do wyznaczenia niższej dyrektywy na następny rok. Obecnie każde zwięk-
szenie wyniku finansowego polepsza sytuację przedsiębiorstwa, nie ma

zatem antybodżców do ujawniania rezerw już w czasie sporządzania pla-
nów. Powinno to również zachęcać do wprowadzenia efektywnego postępu
technicznego i organizacyjnego, gdyż każda poprawa wyniku umożliwia

osiągnięcie dodatkowych korzyści.
Rozszerzamy również zmiany zapoczątkowane w poprzednich latach. Następuje

dalszy postęp w dziedzinie integracji wyników handlu zagranicznego z wynikami
osiąganymi przez przemysł, rozwijamy konsekwentnie zasadę kredytowania inwes-
tycji. Chcę zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni element. W bieżącym roku
zapoczątkowano na szerszą skalę wprowadzanie zasady, że kredyty zaciągnięte na

produkcyjne Inwestycje branżowe powinny być spłacane z amortyzacji i uzupeł-
niająco z zysku wygospodarowanych w toku eksploatacji oddanych do użytku
obiektów. Jest to więc praktyczna realizacja założenia, że przez spłatę kredytu
aprawdza się, czy inwestycja przynosi spodziewane efekty.

Dążymy również do ustabilizowania sytuacji finansowej przedsiębio-stw
W planie na 1973 r. przyjęto niemal powszechnie zasadę, że norm" odni-
sów obowiązkowych z zysku na rzecz budżetu nie ulegają zmianie' w stj-
sunku do norm, jakie stosowano w poprzednim okresie.

To samo dotyczy norm odpisów na Inwestycje własne przedsiębiorstw
1 na finansowanie zapasów.

RED.: Można więc powiedzieć, że obecnie w przemyje każdy wie, na

. jakie pieniądze może liczyć.
W.B.: Tak, gdyż stabilizację norm odpisów z zysku chcielibyśmy utrzy-

mać również w następnych latach. Jeżeli jednak jakaś organizacja gospo-
darcza przejdzie do grona przedsiębiorstw inicjujących, -wtedy normy mu-

szą być odpowiednio zmienione, ale i w tym wypadku są one określane
z góry na okres do 1975 r. włącznie.

RED.: Dla funkcjonowania systemu finansowego duże znaczenie mają
ceny, one bowiem wpływają na wielk'Jó akumulacji, powinny — choć
nie zawsze jeszcze tak się dzieje — skłaniać do obniżki kosztów włas-

nych, informować producentów » preferencjach odbiorców. Oczywiście,
problematyka cen wykracza poza zagadnienia systemu finansowego, ale

pewne elementy — takie jak wpływ wielkości 1 sposobu naliczania po-
datku obrotowego, przeliczanie cen zagranicznych, dotacje itp. — maja
ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

W.B.: Sprawy cen są żywo i szeroko dyskutowane na lamach waszego
tygodnika. Toteż ograniczę się tylko do pewnych elementów tego problemu.
Zacznijmy od podatku obrotowego. W zasadzie nie ma przeciwników wpro-
wadzenia procentowego, zamiast jego kwotowego określania w stosunku
do pojedynczych wyrobów. Przy zastosowaniu zasady, że podatek ten doli-

cza się W określonym procencie ceny zbytu, cena ta będzie bardziej pra-
widłowo informowała o ko&ztach produkcji, a z kolei producent będzie
bardziej prawidłowo informowany o zapotrzebowaniu na swoje wyro-
by. Jednak wprowadzenie w życie procentowego podatku obrotowego
musi następować stopniowo, w miarę dojrzewania ku teimu odpowiednich
warunków, w celu uniknięcia niepożądanych ruchów cen.

O integracji wyników osiąganych w handlu zagranicznym z wynikami
przemysłu już mówiliśmy. Obecnie rozszerzamy stosowanie cen transakcyj-
nych w imporcie i w eksporcie. Ograniczone zostało stosowanie cen stałych
do rzeczywiście podstawowych surowców pochodzących z importu. Ceny
stale mogą przy tym ulegać korekcie w razie utrwalenia się określonych
tendencji na rynkach międzynarodowych. Ma fco istotne znaczenie w sfe-
rze obrotów z zagranicą. Na przykład zmusza to jednostki eksportujące
do odzyskania w cenie eksportowych wyrobów skutków wzrostu cen im-

portowanych surowców (np. odzyskanie w cenie eksportowanych butów
wzrostu cen skóry).

Rozszerzenie zakresu cen transakcyjnych nie oznacza jednak pogodzenia się z prze-
noszeniem do wewnątrz kraju skutków inflacji na rynkach kapitalistycznych. Prze.
ciwdziala temu wprowadzony w bieżącym roku mechanizm tak zwanej względnej
wartości walut, który umożliwia realną wycenę obrotów w złotych dewizowych,
przeliczonych następnie na złote obiegowe.

Wreszcie parę słów o dotacjach przedmiotowych. Jest to ważny instru-
ment finansowy służący realizacji społecznej polityki prowadzonej przez
państwo. Ogromna większość dotacji budżetowych dotyczy artykułów
żywnościowych. Dzięki temu można było stworzyć lepsze warunki ekono-
miczne dla rozwoju produkcji rolnej bez zmiany cen detalicznych. Nie

znaczy to jednak, że dotacje mają akceptować wszelkie kosz-ty produkcji
bez nacisku na poprawę gospodarności. Dlatego w nowych rozwiązaniach
proponuje się więc stopniowe wprowadzanie w niektórych branżach do-

tacji procentowych,, a nie kwotowych.
RED.: Ostatnio coraz większą rolę przywiązujemy do efektywności in-

westycji — nakłady inwestycyjne są coraz większe, a więc 1 coraz

większych efektów spodziewamy się z tego tytułu. System finansowy

powinien mleć Istotny wpływ na skracanie cykli 1 wysoką efektywność
Inwestycji, szczególnie w sferze produkcyjnej.

W.B .: System finansowy może wpływać na skracanie cykli i poprawę
efektywności inwestycji przede wszystkim przez wydatniejsze odzwier-
ciedleme rezultatów działalności inwestycyjnej w wyniku finansowym.
Mówiliśmy juz o zasadzie spłat inwestycji branżowych z amortyzacji
i zysku. Podkreśliłem także, że odsetki od kredytu bankowego obciążają
obecnie koszty bieżące czynnych organizacji inwestujących już w toku

wykorzystywania kredytów na Inwestycje, a nie dopiero po ich zakończeniu.
Im szybciej inwestycja zacznie dawać produkcję i zacznie przynosić efekty,
tym krótszy będzie okres obciążania wyników przedsiębiorstwa bez osią-
gania żadnych korzyści. Zachęcamy również w ten sposób do prowadzenia
inwestycji modernizacyjnych, z reguły szybkich, dających efekt, w krótkim
czasie, co nabiera szczególnego znaczenia przy zniesieniu dyrektywnego
wyniku finansowego, o którym już wspominaliśmy. Inwestycja realizowana

szybciej, dająca wcześniej produkcję i zysk wpływa na poprawę wyników,
a m. in. na fundusz przedsiębiorstwa i fundusz premiowy kierownictwa.
Wydaje się, że jest to dość silny bodziec do skracania cyklu inwestowania
I zwracania uwagi na efektywność inwestycji, niezależnie od specjalnych
nagród przyznanych za osiągnięcia w tej dziedzinie.

Jeszcze ostrzej ryBuje się ta sprawa w jednostkach inicjujących. Jak wiadomo,
wielkość funduszu plac zależy w nich od przyrostu produkcji dodanej. Produkcja
dodana obliczana jest natomiast po potrąceniu rat spłaty kredytu na inwestycje.
Nic więc dziwnego, że na przykład Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petro-
chemicznego bardzo szybko dokonało rewizji zakupu środków inwestycyjnych i doszło
do wniosku np., że znacznie lepiej opłaca im sie przyspieszyć obieg cystern, niż
zwiększać ich park.

System finansowy powinien skłaniać do maksymalnego wykorzystania
istniejącego majątku produkcyjnego i w ten sposób ograniczać pęd do
nadmiernego inwestowania. Dlatego w organizacjach inicjujących chcemy
zastąpić oprocentowanie majątku według wartości brutto na oprocentowa-
nie wartości netto. Powinno to skłonić do większego zainteresowania

wykorzystaniem majątku już częściowo wyeksploatowanego. Nie powinniś-
my się obawiać, że będzie to prowadzić do zacofania technicznego, do zbyt
długiego utrzymywania starych i moralnie już zużytych maszyn. Natomiast
rachunek opłacalności wymiany stanie się bardziej prawidłowy. ,

POLE

DO POPISU
RED.: Zmiany w systemie finansowym — 1 te już wprowadzone 1 te,
których można spodziewać się w niedalekiej przyszłości — zmierzają
do zwiększenia samodzielności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. W

tych warunkach ogromnego znaczenia nabiera system zachęt material-

nych. System finansowy powinien zatem tworzyć mechanizm zachę-
cający do ujawniania rezerw, wprowadzania postępu techniczno-orga-
nizacyjnego, jednym słowem — do dobrej gospodarnej pracy. Musi rów-
nocześnie zakładać sankcje dla niegospodarnych, niedbałych, nie nadą-
żających za postępem.

W.B.: Ustalmy najpierw, że pod pojęciem bodźców rozumiemy również

podstawowy ich element, tj. fundusz płac. Możemy tu obserwować ko-

rzystną ewolucję. Wielkość funduszu płac uzależniona była kiedyś od

produkcji globalnej, później od produkcji sprzedanej, obecnie w przedsię-
biorstwach inicjujących — od wielkości produkcji dodanej. Związanie
przyrostu funduszu płac ze wzrostem produkcji dodanej powoduje, że
każda zaoszczędzona złotówka na materiałach i surowcach, na lepszym
wykorzystaniu majątku trwałego — znajduje znacznie ostrzejsze odbicie
w wielkości funduszu plac niż poprzednio.

Ujawnianiu rezerw sprzyja również wieloletniość norm odpisów z zysków. Dotyczy
to również odpisów na fundusz premiowy kierownictwa, który uzależniony jest
od przyrostu zysku, po dokonaniu wszystkich obowiązkowych odpisów. Dyrektor,
kierownik musi więc, aby -uzyskać premię, osiągnąć zwiększenie zysku i zweryfiko-
wać wyniki swej pracy nie tylko przez pryzmat produkcji dodanej, ale również
pa uwzględnieniu wszelkich obciążeń tej produkcji oraz zobowiązań na rzecz

funduszów scentralizowanych.
Chcę dodać,- że spodziewane skutki tych rozwiązań zależą również od

tego, z jaką konsekwencją, .będą one stosowane w praktyce. Nie może
tu być taryfy ulgowej, usprawiedliwiania kiepstiej pracy''i braku" inicja-
tywy. ••

RED.: Zwiększenie samodzielności to również większe fundusze własne

przedsięblbfstw 1 Większa sWoboda W ich dysponowaniu.
W.B .: Swoboda w dysponowaniu funduszami przedsiębiorstw już jest

znacznie większa. Dotyczy to np. inwestycji przedsiębiorstw.

RED.: Tak, ale ciągle jeszcze są przecież różne złotówki - na Inwestycje,
na wzrost zapasów itp.

, W.B .: Słuszna była krytyka sztywno^ #
to złotówek przeznaczonych -na zapap, :na mweątycje, ^

mienia itp. Taki podział uniemożliwia! pcjondną ,substytucją ^Pqwa^
inicjatywę. Z krytyki tej wyciągnięto wnioski. W jednostkach W^cych
tworzy się fundusz przedsiębiorstw. Będzie on :P°w»tawal z oKresionego
do roku 1975 odsetka zysku. Przedsiębiorstwo 33⁄4^' TMweXcjc badź

kiedy ma się czj-m wvnlłci gospodarowania, tym większa
Można więc powiedzieć, ze im lepsze wyniKi e^t'" . . , re-,uiowana
samodzielność. Wielkość funduszów tworzonych z .zysk i jest ^uiowana.

RED.: Zmiany w systemie finansowym muszą TMzględniać .

chodzące w organizacji gospodarki oraz w innych
systemu planowania. W związku z tym może parę słow o stosunkach

finansowych w WOG-ach, oraz o doświadczeniach, jakie chcemy zebrać
w pSi^iorsVwaV inWujących. Jak będziemy te doświadczenia
rozszerzać?

W.B.: Wśród wielkich organizacji gospodarczych można wyróżnić dwa

podstawowe typy, uwzględniające specyfikę branżową — jeden o znacznym
stopniu scentralizowania decyzji gospodarczych, gdzie centrala WOG-u ma

w swoich rękach nie tylko decyzje rozwojowe, ale również w dziedzinie
zbytu, ustalania wielkości struktury produkcji; drugi'— w którym przed-
siębiorstwa zachowują znaczną samodzielność ekonomiczną i finansową.

W pierwszym typie powstaje swoisty układ stosunków finansowych
wewnątrz organizacji. Stosowane są przeważnie wewnetrzne cpn^ m-i.-
czeniach między zakładami i centralą, a fundusze rozwojowe, częściowo
również bodźcowe są tworzone w skali całości i zależą od wyników całego
WOG-u. W drugim typie poszczególne przedsiębiorstwa sprzedają pro-
dukcję po cenach zewnętrznych, same kształtują swój zysk i bezpośrednio
rozliczają się z budżetem. Natomiast część wygospodarowanych funduszów

przekazywana jest na. wspólne cele rozwojowe do centrali.

Chcemy wlec zdobyć doświadczenie przede wszystkim w dziedzinie ukształtowania
stosunków między zakładami wewnątrz organizacji i centralą organizacji. Bardzo
np. ważna rzeczą iest współpraca z zapleczem badawczym, ukształtowanie nowej
roli samorządów robotniczych, prowadzenie polityki sprzedaży itp. Chcemy również
sprawdzić w praktyre, jakie efekty przyniesie szerokie posługiwanie się kredytem,
odsetkami, wieloletnimi normami, jak należy prawidłowo kształtować podstawowy
miernik oceny — produkcja dodana itp.

Chcę podkreślić, że już w trakcie przygotowań . nowego systemu dla

poszczególnych organizacji inicjujących zdobyliśmy wiele cennych doświad-
czeń: Uśc'ślono w praktyce pewne teoretyczne zasady i pojęcia, opraco-
wano metody wyznaczania norm itp. Oczywiście, pierwsza ocena oparta
o rzeczywiste wyniki będzie możliwa dopiero po pierwszym półroczu.

RED.: I ostatnie pytanie — jak będziemy wdrażać nowy system do

praktyki, jaka będzie „technologia" jego doprowadzenia do przedsię-
biorstw?

W.B .: Określenie technologia podsuwa tu pewne analogie — na przy-
kład wprowadzając nowy wyrób do produkcji trzeba najpierw zrobić
próby laboratoryjne, zebrać doświadczenia itp. Uważam, że przy zmianach
w dziedzinie systemu finansowego musimy być szczególnie wnikliwi i ogra.
niczać ryzyko błędu. Rzecz bowiem dotyczy ludzi, wchodzi bezpośrednio
w sferę stosunków społecznych, odnosi się do organizacji realizujących
napięte zadania gospodarcze.

Najpowszechniej będziemy mogli wprowadzić te zmiany, które nie wy-
magają głębszych przygotowań organizacyjnych wewnątrz jednostek gospo-
darczych. Dotyczy to na przykład rozszerzenia miernika produkcji dodanej,
doskonalenia mechanizmu kredytowania i stawek oprocentowania kredy-
tów, lepszego uregulowania zasad i wysokości stawek amortyzacji środków
trwałych itp.

Po drugie, rozszerzać się będzie systematycznie liczba jednostek wprowa-
dzających kompleksowo udoskonalony system, uwzględniający założenia

generalne, ale dostosowane do specyfiki danej branży. Dlatego założenia

nowego systemu powinny być przygotowywane przez s-ame organizacje
gospodarcze. Bez poparcia załóg, kierownictwa i aktywu tych organizacji
niewiele tu można zrobić.

Wszystkie zmiany systemowe trzeba podbudować konkretnymi obliczeniami w

w każdej organizacji inicjującej. Idzie nie tylko o to, aby właściwie ustalić poszcze-
gólne normy, ale i o to, aby mieć jasność w możliwościach poprawy sytuacji załogi,
wzrostu plac itp. Sam fakt, że wprowadza się nowe zasady nie może być tytułem do
żadnych korzyści, powinien natomiast stwarzać szansę wykorzystania nowych me-

chanizmów do poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa i wygospodaro-
wania nowych środków, zapewniających również korzyści materialne dla załogi.

Sam system, jego opracowanie, a nawet wdrożenie, to dopiero początek.
Wszystko zależeć będzie od ludzi, Od Ich inicjatywy. I umiejętności posłu- .

giwania :się:. lepszymi instrumentami.! Ich stosowanie
1 "'

wymaga ludzi śmia-
łych, ..odważnych i dobrze przygotowanych do kierowania i. nowoczesnym
przedsiębiorstwem. Udoskonalony; system stwarza bowiem duże pole do
popisu-,; ale-równocześnie bezlitośnie ujawnia braki i-niedociągnięcia.

RED.: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał: STANISŁAW CHEŁSTOWSKI

W UBIEGŁYM TYGODNIU
Biuro Polityczne dokonało OCE-

NY SYTUACJI GOSPODARCZEJ
W STYCZNIU. £)bok korzystnych
tendencji występują pewne zjawi-
ska negatywne. Za niezbędny wa-

runek uznano racjonalizację zatrud-
nienia, polepszenie dyscypliny pra-
cy, bezwzględne przestrzeganie za-

sad gospodarki funduszem płac i
dalsze usprawnianie procesów in-

westycyjnych.

Te same problemy rozpatrywano
w czasie posiedzenia Rady Minis-
trów. Wśród wielu spraw zwracano

uwaffe szczególnie na dalsze
USPRAWNIENIE PROCESÓW IN-
WESTYCYJNYCH. M .in. należy dą-
żyć do zwiększenia udziału inwes-

tycji o charakterze modernizacyj-
nym, a ograniczenia do uzasadnio-

nych rozmiarów nowych inwestycji
kubaturowych.

Biuro Polityczne rozpatrzyło ca-

łokształt spraw związanych Z ZAO-
PATRZENIEM RYNKU ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na dosta-

wy artykułów przemysłowych. Stale

zwiększającej się sile nabywczej
ludności towarzyszyć bowiem musi

odpowiednia ilość, jakość i bogac-
two asortymentów towarów prze-
mysłowych. Biuro Polityczne zaak-

ceptowało także program dalszego
powiększenia zdolności produkcyj-
nych w przemyśle lekkim.

Pod koniec 1972 r. NA STANO-
WISKACH ROBOTNIKÓW PRA-
COWAŁO W GOSPODARCE USPO-
ŁECZNIONEJ OK. 150 TYS. TECH-

NIKÓW, podczas gdy w roku 1964

niespełna 23 tys., aw1968r.ok.
50 tysięcy. 'Wśród techników-mbot-
ników, ok. 65 proc. stanowili ci,
dla których praca na stanowiskach

robotniczych była pierwszą w życiu.

WARSZAWSKIE ZAKŁADY

ELEKTRONICZNE IM. FRANKA
ZUBRZYCKIEGO PODJĘŁY PRO-

DUKCJĘ TZW. OSOBISTEGO
GÓRNICZEGO NADAJNIKA

„Gong", umożliwiającego porozu-
mienie się na terenie kopalni.

W latach 1971—72 według GUS
LICZBA MIESZKAŃ ZWIĘKSZY-
ŁA SIĘ O 4,1 PROC., podczas gdy
ludność kraju wzrosła o 1,7 proc.

2 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 8 (1119) - 25.11.1973 r.

Oznacza to dalsze stopniowe roz-

gęszczanie mieszkań. W 1970 r. jed-
ną izbę zamieszkiwały przeciętnie
1,33 osoby, a w ub. roku 1,28 osoby.
Metraż przypadający na statystycz-
ną osobę powiększył się z 13,3 na

13,6 m kw.

Wśród 2 359 naczelników nowych
gmin, tylko 615 przekroczyło 40 rok

życia. Są również młodsi: KILKU-

DZIESIĘCIU SZEFÓW ADMINIS-
TRACJI WIEJSKIEJ MA 25 LUB
NAWET MNIEJ LAT. W 90 urzę-
dach gmin funkcje naczelnika peł-
nią kobiety.

Uchwalą Rady Ministrów wpro-
wadzone zostały zasadnicze ZMIA-

NY W SYSTEMIE USTALANIA
WYSOKOŚCI WKŁADÓW MIESZ-
KANIOWYCH w spółdzielczym bu-
downictwie. Wkłady własne człon-
ków spółdzielni będą miały formę
ryczałtów jednolitych dla całego
kraju, a zróżnicowanych jedynie w

zależności od wielkości miasta, usy-
tuowania domu i wyposażenia mie-
szkania.

Do końca marca placówki poczto-
we w całej Polsce otrzymają 200

tys. egzemplarzy częściowo uzupeł-
nionego i zaktualizowanego (już!!)
SPISU POCZTOWYCH OZNACZEŃ
KODOWYCH. Nowe II wydanie
spisu, zawierającego wszystkie
zmiany dotyczące numerów kodo-

wych do 1 stycznia 1973 r. ukaże
się w końcu II półrocza.

Do Sądu Powiatowego w Radzy-
niu wpłynął akt oskarżenia — pisze
„Kurier Lubelski" — przeciwko dy-
rektorowi Radzyńskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego, E. Wyrwi-
chowi za to, że w latach 1968—71

zagarnął ok. 60 tys. zł. PIENIĄDZE
zdaniem prokuratora, ZOSTAŁY
WYDANE NA POCZĘSTUNKI AL-

KOHOLOWE dla przyjeżdżających
do przedsiębiorstwa i dyrektora,
przedstawicieli zjednoczenia, mini-

sterstwa, kontrolerów itp.
I ostatnia sprawa: tym razem z

własnego podwórka. W ostatnim
numerze „Życia Gospodarczego" (nr
7) pod zaprezentowaną dyskusją o

problemach gospodarki materiało-
wej ZAPOMNIANO WYMIENIĆ
FOTOGRAFIKA, który przecież nie
mało się natrudził w robieniu „na

żywo" zdjęć dyskutantów. Był nim
ZDZISŁAW JANKOWSKI z „ Poli-
tyki". Przepraszamy!

DOKOŃCZENIE Zl: STR. 1

Sięga ona już prawie trzech milio-
nów. Warto zastanowić się, czy tak

wysoki wskaźnik dwuzawodowości

jest dla gosipodarki korzystny?

Istniejące w ub. latach, zwłaszcza
na niektórych terenach, duże nad-

wyżki kobiecej siły roboczej znacz-

nie w ostatnim roku zmalały, m. in.
w wyniku stworzenia kosztem 250
min zł tanich miejsc pracy dla ko-
biet i pewnej poprawy warunków

bytu rodzin zwłaszcza wielodziet-

nych.
Z kobiet zarejestrowanych Jeszcze w

urzędach zatrudnienia tylko 10 proc., tj.
około 5 tysięcy można zaliczyć do osób
pilnie poszukujących zajęcla.l) Fundusz
Aktywizacji Gospodarczej pozwoli w bie-
żącym pięcioleciu rozwiązać ten lokal-
nie już występujący problem. Prowadzi
się też prace nad nowelizacją ustaw za-

braniających zatrudniania kobiet na nie-
których stanowiskach, w związku z po-
prawą warumków pracy oddziały te będą

dajności pracy. Tymczasem wydaj-
ność pracy, dała tylko 60 proc. wzro-

stu produkcji podczas gdy w Czecho-

słowacji — 90 proc., a w rozwinię-
tych krajach kapitalistycznych 100
lub prawie 100 proc.

Oczywiście, zatrudniliśmy w tym czasie
młodzież, wchodzącą w wiek produkcyj-
ny w obeonej pięciolatce w wysokości
równej mniej więcej łącznemu przyro-
stowi zatrudnienia w 5 krajach socjali-
stycznych (Bułgaria, Czechosłowacja,
NRD, Rumunia 1 Węgry) luib też w 9
rozwiniętych krajach Europy zachodniej.

Można jednak osiągnąć wzrost za-

trudnienia lepiej wykorzystując ist-
niejące już zdolności wytwórcze. Na-

kłady na 1 miejsce pracy uzyskane
drogą lepszego wykorzystania ma-

szyn i urządzeń kształtują się na

poziomie 1/10 nakładów inwestycyj-
nych na stworzenie nowego miejsca
pracy. Wg szacunków — bynaj-
mniej nie wygórowanych — 1/3 cał-

kowitego przyrostu produkcji i pla-

Przemysl bowiem unowocześnia się, na-

stępuje riechanlza-cja prac uciążliwych,
modernizacja stanowisk. Techniczne u-

zbrojenie pracy zwiększyło się w 1972 r.

o 3,3 proc., a w bieżącym roku zakłada
się Jego prawie 7-procento-wy wzrost.

Obok postępu technicznego wpły-
nąć na poprawę gospodarowania
czynnikiem ludzkim w przedsiębior-
stwie powinno przede wszystkim
zniesienie limitowania zatrudnienia.
Przedsiębiorstwa, które przecież naj-
lepiej znają potrzeby, warunki i re-

zerwy czynników produkcji mogą
swobodnie gospodarować czynnikiem
ludzkim, a więc optymalnie dostoso-
wywać strukturę załogi do istnieją-
cych możliwości produkcyjnych.
Plan zatrudnienia w przemyśle na

1973 r. powstał przecież nie w wy-
niku odgórnego bilansowania po-
trzeb i zasobów oraz przetargów
międzyresortowych o wysokość li-

mitu, ale z -sumowania konkretnych
zapotrzebowań zgłoszonych przez

NIE ZMARNOWAĆ SZANSY
mogły przyjmować kobiety. Poszczególne
branże mają — wobec pogłębiającego się
deficytu męskiej siły roboczej — ustalić
nawet stanowiska, na których zaleca się
zatrudniać wyłącznie kobiety. Wszystko
to zapowiada więc dalszą aktywizację za-

wodową kobiet. I tu jednak powstaje
problem optymalnych — ze społecznego
punktu widzenia — gramie tego zjawi-
ska.

Już dziś możemy zaobserwować
na rynku pracy nadmierną fluktu-
ację, przechwytywanie kadr przez
gałęzie mocniejsze, województwa
bardziej zasobne i związane z tym
zawsze roziluźnien-ie dyscypliny.

NIE WYKORZYSTANE
MOŻLIWOŚCI

Jakie czynniki zadecydowały u

tak wysokim przyroście zatrudnie-
nia, o wykorzystaniu wszystkich re-

zerw pracy?
Wśród wielu czynników niewątpli-

wie dominującą rolę odegrały nakła-

dy. inwestycyjne. Miały one wpływ
na wzrost zatrudnienia w całej go-
spodarce: w budownictwie, w prze-
myśle materiałów budowlanych, w

przemyśle maszynowym, stworzyły
też wiele nowych miejsc pracy w

różnych branżach. Inwestycje po-
winny jednak nie tylko tworzyć za-

potrzebowanie na ludzi — przede
wszystkim powinny wpływać na

wzrost produkcja drogą wzirositu wy-

nowanego wzrostu zatrudnienia w

naszym przemyśle może być osiąg-
nięta bez inwestycji podstawowych,
oo ma ogromny wpływ na możliwoś-
ci wzrostu konsumpcji i płac real-

nych.
2
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Niestety, możliwości te nie zostały
w pełni wykorzystane, o czym
świadczy wymownie utrzymujący
się wciąż na niskim poziomie wskaź-
nik zmianowości w przemyśle.
Drgnął on w 1972 r. zaledwie nie-
znacznie w górę. W przemyśle ma-

szynowym, w którym zatrudnienie
w ciągu 9 miesięcy ub. roku (I—IX)
wzrosło o 54 tys. osób (w porów-
naniu ze stanem zatrudnienia za 9

miesięcy 1971 r.) nadal maszyny i

urządzenia pracują przeciętnie 10 do
12 godzin, dodajmy — maszyny no-

woczesne, zwłaszcza w branży meta-

lowej, elektronicznej, środków tran-

sportu.

Mimo tak znacznego wzrostu za-

trudnienia zwiększyła się też ilość
pracy w godzinach nadliczbowych o

250 roboczogodzi-n na 100 robotników
grupy przemysłowej (dane za 9 mie-
sięcy), przy czym najwyższy wzrost

o 26,5 proc. wystąpił właśnie w

przemyśle maszynowym.
3
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Działo się tak w sytuacji, w której ist-
niały przecież techniczne i organizacyj-
no-ekonomiczne przesłanki racjonalizacji
zatrudnienia, zwłaszcza w przemyśle.

przedsiębiorstwa 1 branże. Trzeba

jednak stwierdzić, że wysokość tych
zgłoszeń opierała się jednak na

wskaźnikach zatrudnienia, którymi
wciąż jeszcze — z przyzwyczajenia
— posługują się ogniwa pośrednie.

Obok zniesienia limitowania za-

trudnienia — warunki jego racjona-
lizacji tkwią w systemach płaco-
wych. Tu wprawdzie postęp był w

stosunku do swobody gospodarowa-
nia czynnikiem ludzkim, mniejszy,
jednakże w ramach przydziałowego
systemu funduszu płac wprowadzo-
no zmiany, umożliwiające silniejsze
wiązanie wzrostu płac indywidual-
nych ze wzrostem wydajności pracy
i produkcji, o czym już pisaliśmy.

Rok 1973 przynosi w tej dziedzinie
nowe rozwiązania, zwłaszcza w jed-
nostkach inicjujących rozszerza zna-

cznie te możliwości. (Informuje o

tym w wywiadzie drukowanym w

tym numerze wiceminister finansów
Witold Bień.)

WAŻNY CZYNNIK
RACJONALIZACJI

Istnieje jeszcze trzeci — niemniej
ważny czynnik racjonalizacji zatrud-
nienia. Są nim warunki pracy i sy-
stem świadczeń socjalnych. I w tej
dziedzinie notujemy w ostatnich la-
tach znaczny postęp.

W 1973 r. nakłady inwestycyjne na cele
tocjalne i kulturalne przedsiębiorstw

przekroczyły 15 mld zl 1 były wyższe o

miliard od zgłoszonych uprzednio po-
stulatów. Zdołano drogą rewindykacji po-
mieszczeń i budowy nowych rozszerzyć
bazę urządzeń sanitarno-higienicznych i

socjalnych w zakładzie, poprawić bezpie-
czeństwo pracy, zwiększyć zakres ży-
wienia zbiorowego, - zapewnić lepszo Wa-
runki wypoczynku załóg.

O tym, jak wielką wagę przywią-
zuje się do tych właśnie spraw,
świadczy fakt, że Biuro Polityczne
KC PZPR omawiało je niedawno,
analizując na tle sprawozdania ka-

towickiego Komitetu Wojewódzkiego
Partii stan realizacji zaleceń, zawar-

tych w liście Sekretariatu KC PZPR
ze stycznia 1971 r. w sprawie po-
prawy warunków pracy i socjalno-
bytowych załóg.

Zwiększył się znacznie zakres
świadczeń socjalnych. Wypłaty za-

siłków pracowniczych sięgają już
prawie 20 miliardów zł, to znaczy
wzrosły (w porównaniu do 1971 r.)
o 9,2 proc. Podjęto wiele decyzja z

zakresu polityki socjalnej, wycho-
dzących naprzeciw najistotniejszym
potrzebom załóg: przedłużenie urlo-

pów macierzyńskich, przedłużenie
okresu zwolnień na opiekę nad
chorym dzieckiem dla pracowników
fizycznych, podwyższenie zasiłku z

tego tytułu i zasiłku dla ofiar wy-
padków przy pracy do 100 proc. i
zasiłku z powodu choroby — do 85

proc. wynagrodzenia netto.

Jest rzeczą oczywistą, że niektóre
z tych decyzji (przedłużenie urlopów
macierzyńskich, rozszerzenie upraw-
nień do opieki nad chorym dziec-
kiem) wpływają na wzrost zatrud-

nienia, zwłaszcza w zakładach, gdzie
pracuje wiele kobiet. Fakt, że choro-
ba nie powoduje większego uszczerb-
ku w budżecie rodziny odbił się,
zwłaszcza w pierwszym okresie, na

wzroście absencji chorobowej.
Być może, nie zawsze było to w peł-

ni uzasadnione stanem zdrowia, zapewne
niekiedy korzystano ze zwiększonych u-

prawnleń bezpodstawnie. Ażeby na te
wątpliwości odpowiedzieć, trzeba prze-
prowadzić rzetelne badania zdrowotności
załóg i dysponować pełniejszą dokumen-
tacją medycyną w zakładzie pracy i w

środowisku.

Jeśli uda nam się w ten właśnie

sposób wyeliminować nadużycia,
jeśli zwiększone uprawnienia będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie
przez ludzi chorych, to wpłyną one

niewątpliwie — zgodnie z duchem
ustawy — na podniesienie zdrowot-
ności załóg, zapobiegną chorobom
przewlekłym, wywołanym niejedno-
krotnie lekceważeniem pierwszych '

jej objawów, przedłużą okres pełnej
sprawności zawodowej. W perspek-
tywie więc przyniosą zmniejszenie
absencji, zwłaszcza długotrwałej,
charakterystycznej dla ludzi star-

szych i inwalidztwa.



Nasila się również absencja.nieu-
zasadniona chorobą, wywołana bra-
kiem dyscypliny i poszanowania
pracy. Mówi się o tym w projekcie
uchwały' o poprawie dyscypliny
pracy. Warto sobie uzmysłowić, że

nigdy nie było w praktyce tak wie-
lu mechanizmów, czynników, które

umożliwiałyby skuteczne . przeciw-
działanie tym zjawiskom.

Widoczna dbałość o człowieka w

procesie'pracy, swoboda dana przed-
siębiorstwom w zakresie zatrudnie-

nia, coraz ściślejsze związanie wy-
nagrodzenia z wkładem pracy i

wydajnością — wszystko to tworzy
warunki dla wzrostu nie- formalnej,
lecz faktycznej dyscypliny , i kultury
pracy, do podniesienia rangi zawodu
i kwalifikacji, słowem — wykorzy-
stania nie tylko ilościowych, lecz i

jakościowych rezerw pracy.

SKUTKI NADMIERNEGO
ZATRUDNIENIA

Nowy układ stosunków społecz-
nych i ekonomicznych powinien być
zdyskontowany w przedsiębiorst-
wach z tego właśnie punktu widze-
nia. Wymaga to jednak racjonalne-
go podejścia do problemów zatrud-
nienia. To co było najlepsze w mo-

mencie, kiedy rozwojowi gospodar-
ki nadać - trzeba było rozmach —

szybki wzrost ilościowy, zatrudnie-
nia i produkcji — nie może wystar-
czać na dłuższą metę. Oczywiście,
gospodarka nasza jest otwarta i bę-
dzie w dalszym ciągu chłonąć kad-

ry, ale chodzi o przyrost racjonalny,
umożliwiający substytucję czynni-
ków produkcji. Wzrost zatrudnienia
musi wywoływać oszczędność innych
czynników, wpływać na poprawę
relacji. ekonomicznych. Nie może

więp następować wszędzie, bez
względu np. na stopień technicznego
uzbrojenia pracy, modernizację, au-

tomatyzację. .

Tymczasem — Jak tego dowodzą fakty
— również w przedsiębiorstwach dy"jo-
nujący cli nowoczesnym wyposażeniom
traktuje się nadal czymn,lk ludcaki jako
podstawową rezerwę produkcji, najla,t-
wtałszą do uruchomienia, kiedy wystę-
pują braki organizacyjne i trzeba wyko-
nać plan w ciągu kilku ostatnich dni

miesiąca, kwartału czy roku. Dlatego za-

potrzebowanie tych przedsiębiorstw na

ręce do pracy jest maksymalnie wyśru-
bowane w górę.

Czas najwyższy zmienić to prze-
świadczenie, że zasoby ludzkie w

Polsce są duże i można nimi hojnie
szafować, bo zasoby, Choć duże,
szybko okazały się niewystarczające.

Trzeba było w ostatnim czasie
przeprowadzić rewizję zapotrzebo-
wań na wiwe ręce do pracy, zgło-
szone przez zakłady. A, nadmierne
zatrudnienie w przedsiębiorstwach
i nakładach wielu branż jest podsta-

wową przyczyną rozluźnienia dy-
scypliny pracy.

W sytuacji, kiedy człowiek- w -za-

kładzie obija się nie z własnej woli,
lecz z powodu braku konkretnego
zajęcia, bo są przestoje (zmniejszy-
ły się w ub. roku zaledwie o 48 . rob.

godzin na 100 robotników grupy
przemysłowej — dane za 9 miesięcy
z 1972 r. w porównaniu do 1971 .r.),
bo nie czuje się naprawdę potrzeb-
ny i wie, że płacą mu za przyjście
do pracy, za „gotowość", -a nie za

rzeczywisty wysiłek — trudno 1
mó-

wić o poszanowaniu pracy, o randze
dobrej roboty.

Świadczą o tym wymownie przy-
kłady: w gałęziach przemysłu, w

których tempo zatrudnienia było
najwyższe — w największej skali i

najsilniej występują zjawiska świad-

czące o wysokim stopniu rozluźnie-
nia dyscypliny.

Taka jest więc naprawdę zależ-
ność między nadmiernym zatrudnie-
niem a dyscypliną i — szerzej —

kulturą pracy.
Właściwa gospodarka czynnikiem

ludzkim, którą umożliwiło zniesie-
nie limitów i zmiany zasad .placo-
wych oraz rosnąca troska o warun-

ki pracy i bytu, znajdująca odbicie
w konsekwentnym' rozszerzaniu
świadczeń z zakresu polityki spo-
łecznej, stwarzają przesłanki pełne-
go zdyskontowania tych jakościo-
wych rezerw rozwoju, jakie tkwią
w szacunku dla dobrej roboty, dla

należycie wykonywanego zawodu
w poczuciu społecznej dyscypliny,
koleżeńskiej więzi, a więc w tym
wszystkim, co składa się na kulturę
pracy.

SZANSA 1973 R.

Nasuwa się jeszcze jeden problem:
zgodności struktury zatrudnienia ze

strategią rozwoju gospodarczego za-

równo w samym przemyśle (między
poszczególnymi branżami), jak i ,w
przekroju całej gospodarki. I z tego
punktu widzenia racjonalna gospo-
darka czynnikiem ludzkim nabiera
w obecnej chwili ostrości. Chodzi
bowiem o to, żeby nadążyć za zapo-
trzebowaniem na ręce do pracy tych
gałęzi przemysłu, które szybko' się
rozbudowują, w których w najbliż-
szym czasie nastąpi rozruch wielu

nowych zakładów oraz tych działów
gospodarki, które dotychczas z wie-
lu względów rozwijały się dużo wol-

niej.
Niedorozwój usług nie pozwala już

dziś w pełni zdyskontować poprawy
warunków bytu, utrudnia realizację
wielu zamierzeń strategicznych. Do-

chody ludności są wyższe, zaopatrze-
nie sklepów lepsze, ale nadal traci-

my wiele czasu — często czasu pra-
cy — w rozmaitych „kolejkach" do

lekarza, do rentgena, na analizy, czy
też do lady sklepowej i punktu usłu-

gowego.
Zakładaliśmy, że bogate zasoby ludz-

kie nie tyillko pozwolą, ale wipłyną na

znaczny' rozwój usług w naszym kraju.
Tymczasem mimo wyższych nakładów
na inwestycje i działalność bieżącą ta-
kich działów, jak ochrona zdrowia, o-

świata, kultura — zatrudnienie w nich
nie wzrosło proporcjonalnie, np. w kul-
turze zwiększyło się w ub. roku tylko
0 tysiąc osób (dane za 9 miesięcy 1972
1 1971 r.) . Budownictwo, a zwłaszcza han-
del, odczuwają ogromny deficyt kadir.
Obroty w handlu przy stabilizacji cen

wzrosły w 1972 r. o prawie 12 proc., a

zatrudnienie tyilko o 4 proc. W wielu
gałęziach przemysłu, zwłaszcza w gru-
pie „A", te proporcje kształtują się
inaczej.

Wchodzimy w rok najwyższego
przyrostu zasobów ludzkich. W la-
tach następnych - liczba młodzieży
wchodzącej w wiek produkcyjny bę-
dzie maleć, a ilość ludzi przekracza-
jących ten wiek — rosnąć. W 1985 r.

przyrost rąk do pracy wyniesie net-

to 80 tysięcy (przy obowiązujących
dziś granicach wieku emerytalnego).
Wtedy o wiele trudniej będzie likwi-
dować dysproporcje rozwoju.

Musimy więc dołożyć wszelkich

starań, aby nie zmarnować szansy;
jaką daję sytuacja demograficzna
bieżącego roku. Na razie zdołaliśmy
wykorzystać to bogactwo, jakie sta-

nowią kadry, dodajmy kadry kwali-
fikowane. dla przyspieszenia rozwo-

ju gospodarczego. Zwiększona liczba

zatrudnionych wpłynęła- przede
wszystkim na szybki wzrost pro-
dukcji.

Teraz jednak musimy wyzwolić
rezerwy jakościowe. Racjonalna go-
spodarka kadrami potrzebna jest
więc dziś nie po to, żeby „limitować"
rozwój, blokować dostęp do pracy,
lecz. przeciwnie — po to, żeby swo-

bodnie i elastycznie sterować

wszystkimi czynnikami produkcji,
w tym również i zatrudnieniem, do-
stosowując je w każdym przedsię-
biorstwie do istniejących warunków.

Teraz chodzi więc o to. żeby ra-

cjonalnie wykorzystać czynnik ludz-
ki zarówno w przedsiębiorstwie, jak
i w skali całej gosoodarki, wyzwolić
szybki wzrost wydajności i ukształ-
tować ootymalnie zgodnie z przyję-
tymi kierunkami rozwoju, strukturę
zatrudnienia w przekroju działo-

Wym, branżowym, kwalifikacyjnym
i przestrzennym.

ANNA KUSŻKO

1) Z materiałów Ministerstwa Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych, grudzień 1972.

2) Mieczysław Kabaj: System pełnego
i racjonalnego zatrudnienia (referat przy-
gotowany na konferencję zorganizowa-
ną przez Zakład Polityki Społecznej
WSNS w listopadzie 1972 r.) .

3) Biuletyn Statystyczny GUS — gru-
dzień 1972.

ZNÓW przychodzi mi zabrać

głos w dyskusji ,na łamach
„Ż.G .". Tym razem chodzi o

niektóre tezy zawarte w artykule
CZESŁAWA MEJRO: „Optymistycz-
nie, ale realnie" („Ż.G." z 4.II .73 r.).

Znajduję się w dość trudnej sy-
tuacji, gdyż przebywam w Genewie
jako funkcjonariusz ONZ i brak mi
nie tylko wielu danych dotyczących
gospodarki polskiej, które skrzętnie
gromadziłem w Warszawie, ale nie
mam nawet przy sobie mojego
własnego artykułu z „Nowych
Dróg" .

Cz. Mejro dyskutuje ze mną wy-
soce fachowo, spokojnie i na pierw-
szy rzut oka realistycznie. Myślą
przewodnią jego artykułu jest jed-
nakże podważenie postawionej prze-
ze mnie tezy 10-procentowego tem-

pa rozwoju na najbliższe 2 dekady.
Uważa nawet, że i 7-procentowe
tempo, które traktuje jako nasze mi-

nimum, może okazać się ponad na-

sze siły. Pewnie, że tak. Jeśli słabo

będziemy się zabierać do dzieła, to

i 5 proc. może być za dużo.

Tym razem odstąpię od reguły 1 nie

będę żonglował procentami, które w

wydłużonym horyzoncie czasowym mogą
nawet wprawiać w osłupienie. Chcę tyl-
ko gwoli ścisłości dodać, że życie wy-
wróciło Już nieraz przeróżne prognozy.
I to zarówno w jedną, jak i w drugą
stronę. Warto przypomnieć pewien szcze-

gół z historii. Niemiecki sztab generalny
przed I wojną światową przewidywał
skrupulatnie, iż na wypadek wojny pro-

dukcja dział w Niemczech powinna wy-
nosić 100 szt. miesięcznie. W 1917 r.

osiągnęła 10 Ó00 sztuk, miesięcznie. Prze-

widziano więc tylko 1/100 rzeczywistości.

Prawda, że były to warunki
szczególne. Ale świat teraźniejszy
jest naprawdę światem niespodzia-
nek. Obecnie zajmuje się bieżąco
problemami światowego rozwoju i
handlu. Zasypywany jestem wielo-
ma prognozami, i to nawet wysoce
fachowymi. I muszę przyznać, że
nie tylko ją, ale. i ludzie wokół
mnie naprawdę nie wiedzą, co bę-
dzie dalej. Rozwój gospodarczy stał
się procesem tak złożonym, iż przy
mnogości fachowych ekspertyz od-

cinkowych staje się w gruncie rze-

czy procesem coraz mniej reagują-
cym na bardzo nawet uczone wska-
zówki, a coraz bardziej staje sie w

swej treści domeną polityki i ideo-

logii.

Heż to naczytaliśmy się o różnych
propozycjach uzdrowienia międzynarodo-

cając nominalny czas pracy trzeba

jeszcze wydłużać' jej czas efektyw-
ny. Inaczej musiałbym się zgodzić
z Czesławem Mejro, że i 7-procen-
towa stopa wzrostu będzie dla nas

zbyt wysoka.
A twierdzę, że ludzie chcą u nas pra-

cować, co Jest wielkim naszym skarbem

rozwojowym. Tylko chcą naprawdę za-

robić.' Nie Jest to bynajmniej konsump-
cyjny, a" normalny ludzki stosunek do

życia. Dobrze, .że chcą to osiągnąć pra-

cą. Nazwałem to nawet „skłonnością za-

robkową". na której powinniśmy w na-

szej strategii rozwojowej „pojechać". Ile

się da. I właśnie jest to najtrudniejsza
. sprawa do dokładnego wyliczenia. Do-

świadczenie Jednak pokazuje, że jak do-

. tąd mamy tu raczej miłe niespodzianki,
co tylko utwierdza mnie w przekonaniu.

Czesław Mejro porusza też spra-
wę „energetycznej bariery" naszego
rozwoju. Tak się akurat składa, że
ostatnie braki olejów opałowych w

USA wywołały istną lawinę alar-
mów na temat kryzysu energetycz-
nego w świecie. Zaczytuję się tym
na bieżąco i im więcej czjh;am, tym
więcej mam wątpliwości. Nie prze-
czę, że sytuacja jest poważna, ale
naprawdę nie chciałbym wchodzić
w pewne szczegóły poruszane przez
Czesława Mejro. Nie znam w hi-
storii rozwoju gospodarki świata
ani jednego przykładu, kiedy taka

czy inna „bariera" materiałowa nie

byłaby pokonana. Zwłaszcza, że
Czesław Mejro operuje rokiem

2000-nym. Nie byłbym w tym wy-
padku taki odważny. Co do reakto-
rów atomowych, to są one dopiero
na początku kariery i osobiście od-

radzałbym zbyt kategoryczne wy-
powiadanie się na ten temat. Stara

dewiza, że „potrzeba jest matką
wynalazku", jest ciągle na czasie.
Do tej pory nikt na serio nie za-

bierał się do tych spraw, po prostu
nie było potrzeby. Teraz zaczyna
być inaczej i przepowiadam tu
wielkie rzeczy. Krótko mówiąc —

nie wierzę w „energetyczną barie-

rę" . Ale zgadzam się. że sprawę
.trzeba mieć na uwadze i na pewno
bardziej niż w przeszłości. Chocbv

tylko dlatego, że przeciętny Polak

już obecnie jest „energochłonny" i

jeszcze bardziej będzie nim w przy-
szłości.

Przy okazji energii Czesław Mejro za-

rzucił mi pośrednio, a potem Już bezpo-
średnio. jakoby kompletnie niedocenia-

nie sprawy ochrony środowiska natural-

nego. Dodał nawet, że przeciwko moje-
mu stanowisku należy zaprotestować.

"I"

•

. »
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Fot. M . Hoizman

Dziewiętnastego lutego odbyła się w Warszawie w Urzędzie Rady Ministrów krajowa narada na-

czelmkow wybranych 100 wzorcowych gmin, sekretarzy komitetów gminnych PZPR z tych
podstawowych ogniw terenowej administracji z udziałem przewodniczących prezydiów WRN
oraz sekretarzy rolnych KW PZPR. O ogromnym znaczeniu, jakie do dokonanej reformy admi-

mstracji przywiązują wszyscy, świadczy, że przewodniczył naradzie Prezes Rady Ministrów,
PIOTR JAROSZEWICZ oraz że wziął w niej udział I Sekretarz KC PZPR, EDWARD GIEREK.

CEL
reformy zawrzeć można krótko w trzech zda-

niach; przede wszystkim chodziło o stworzenie

takiej struktury administracyjnej kraju, która by
sprzyjała intensyfikacji produkcji rolnej; takiej orga-
nizacji władzy terenowej, która by była zdolna sku-
tecznie koordynować poczynania różnych organizacji
gospodarczych, społecznych, • oświatowych w zakresie

podnoszenia produkcyjności gospodarstw chłopskich,
spółdzielczych oraz PGR-ów.

Po wtóre — przez nakreślenie w poszczególnych
gminach własnych, opartych o najlepsze rozeznanie

planów rozwoju społeczno-gospodarczego stworzone

zostają przesłanki najszybszego postępu cywilizacyj-
nego i kulturalnego polskiej wsi, małych miasteczek.
Jeśli bowiem rolnictwo uznajemy za jedną z najważ-
niejszych dziedzin gospodarki narodowej, to. pracują-
cym w tym sektorze stworzyć trzeba warunki pracy
i życia nie odbiegające zbyt jaskrawo od warunków

praCy w przemyśle, od warunków życia w mieście.

Szybki awans cywilizacyjny i kulturalny wsi jest
więp dla nas i ekonomiczną koniecznością, i wyrazem
polityki socjalnej, nakierowanej na usuwanie społecz-
nych niesprawiedliwości. Wreszcie, przez utworzenie

silnej władzy wykonawczej w gminach w osobach na-

czelników wyposażonych w szerokie kompetencje wraz

z podległymi im urzędami i poddanych bieżąco kon-
troli gminnych rad narodowych, uproszczony został
kontakt obywatela z władzą. Władza przybliżyła się
do rolnika; obecnie decydującą większość prac admi-

nistracyjnych i związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnik jest w stanie załatwić na tym najniż-
szym, lecz o szerokich pełnomocnictwach, szczeblu.

Mamy-obecnie w kraju 2 365 nowych gmin. Nie-
zmiernie trudno byłoby bieżąco obserwować ich pracę,
popularyzować dobre doświadczenia, nowy styl pracy
naczelników gmin, nowe formy stosunków między
obywatelem a urzędem gminnym. Dlatego zdecydo-
wano się wybrać 100 gmin przodujących już w zakre-
sie produkcji rolnej, mających już osiągnięcia w za-

kresie organizacji usług, działalności kulturalnej, so-

cjalnej, by stanowiły swego rodzaju placówki wiodące,
by były wzorcem.

Indeks spraw, .którymi będą zajmowali się naczel-

nicy i gminne rady narodowe jest niezmiernie obszer-
ny. Przedstawili je na warszawskiej naradzie Szef
Urzędu Rady Ministrów — Min. JANUSZ WIECZO-
REK oraz Minister Rolnictwa — JOZEF OKUNIEW-
SKI. Wiele problemów zyskało dodatkowe naświetle-
nie w dyskusji. Dla oddania klimatu tej roboczej wy-
miany doświadczeń warto choćby stylem ekspreso-
wym przedstawić niektóre zagadnienia.

Żaden hektar ziemi, nadający sie do uprawy, nie

powinien być nie wykorzystany. Ziemia jest dobrem

społecznym, niezależnie kto nią gospodarzy i sposób
tego gospodarzenia powinien być poddany kontroli
rad gminnych. Tam, gdzie z różnych przyczyn aktual-
ny gospodarz nie wykazuje należytej troski o przy-
szłość gospodarki, o jej rozwój, należy szukać dla tej
ziemi lepszego włodarza. '

. Należy, obalaj występujące:, m;niektórych gminach
opłotki między. rproducentami rolnymi różnych- .sehn
torów: między-j^GMrami^ spółdzielniami produkcyj-
nymi .i rolnikami indywidualnymi, sąsiadującymi czę-
sto ze sobą." Kooperacja, która w przemyśle ma już
ustaloną rangę — wkracza do rolnictwa. W miarę
rozwoju specjalizacji w poszczególnych gospodar-

stwach rolnych, kooperacja między nimi staje się nie-
uchronna. W celu racjonalnego, efektywnego prowa-
dzenia inwestycji konieczne jest działanie zespołowe:
bezsensowne byłoby np., aby odrębny wodociąg bu-
dował sobie PGR, a odrębny przyległa wieś. Niece-
lowa będzie budowa we wsi zlewni mleka, skoro jej

funkcje może spełnić z powodzeniem dysponująca
niezbędnym ' wyposażeniem sąsiadująca spółdzielnia
produkcyjna itd.

Niezmiernie ważne jest pełne wykorzystanie środ-
ków produkcji, którymi dysponuje rolnictwo. Wiele
mówiono o prawidłowej eksploatacji i konserwacji
sprzętu mechanicznego, a także o utrzymaniu w do-
brym stanie urządzeń gospodarczych (remonty!). Pre-
mier Jaroszewicz stwierdził, że wartość istniejących
urządzeń melioracyjnych i wodnych sięga 100 mld
złotych i postawił retoryczne pytanie, czy ten majątek,
który posiadamy w kraju, jest z pełnym pożyt-
kiem wykorzystany.

Specjalizacja i dążenie do oszczędzania trudu rolni-
ka stwarza naturalne potrzeby rozwoju usług produk-
cyjnych. Usług mamy za mało, a jednocześnie obser-
wuje się rozproszenie sprzętu wśród różnych dyspo-
nentów. ^Dekoncentracja maszyn i fachowców prze-
szkadza i ogranicza możliwości pełnego wykorzystania
posiadanego potencjału.

Sądząc po danych liczbowych, które przedstawili
na naradzie naczelnicy gmin wzorcowych, istnieją
w naszym kraju znaczne dysproporcje w uzyskiwa-
nych plonach i wynikach hodowli między poszczegól-
nymi regionami kraju, powiatami, a nawet w ramach

poszczególnych gmin. Uwzględniając poprawkę na

odmienne warunki glebowe i klimatyczne, wydaje się
że dolną granicę można niejednokrotnie podnieść,
przybliżyć do wyników przodujących.

W swojej pracy naczelnicy gmin korzystać będą
w pierwszym rzędzie z pomocy komitetów gminnych
PZPR, a także współpracować ze wszystkimi organi-
zacjami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi
działającymi na terenie gminy.

100 gmin wzorcowych nie będzie jednak w porów-
naniu z pozostałymi 2 265 specjalnie uprzywilejowane;
raczej przeciwnie — ciążyć na nich będą szczególne
obowiązki: mają być przykładem, mają praktycznie
udowodnićj że dokonana reforma administracji pozwa-
la osiągać gminom pod każdym względem lepsze re-

zultaty. Z drugiej strony jest zrozumiałe, że gminy te,
na' które zwrócone będą oczy wszystkich, podejmując
dodatkowe zobowiązania zgłaszać także będą dodat-
kowe żądania.

Kończąc ten niepełny przegląd problematyki narady,
chciałbym podkreślić jeszcze jeden moment, o którym
mówi się u nas jeszcze nieśmiało — to kwestia czy-
stości i ładu. To kwestia higieny i estetyki. To kwestia

wojny z brudasami i niedbaluchami. Gminy wzorcowe

również w tym względzie winny przodować tak, by
ów ład i czystość były zauważąlnet by były zewnętrz-
nymi świadectwami wyższej kultury i wyższego stan-
dardu życia.

Premier Jaroszewicz zapowiedział, że doświadczenia,
pracy rgmin wzorcowych będą okresowo -omąioiane. .na

spotkaniach naczelników gmin w ramach województw
łub powiatów. Podobwe^<jąk,J<ęp.dęz,,wyścig%i pociąga
za soba-cąły peleton, tak i tutaj śladem gmin przo-.
dujących podążać będą gminy dotychczas pod wzalę-
dem gospodarczym i organizacyjnym słabsze. L. F.
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wego systemu monetarnego. Ileż tam

było wzorów 1 procentów składanych!
Potem przyszło Smithsoniańskie rozwią-
zanie z grudnia 1971 r., które ponoć
miało być trwale. W momencie, gdy pi-
szę te słowa, nowy kryzys walutowy
rozwija się na dobre. Gdy artykuł dotrze

do Czytelnika, na pewno będziemy więcej
wiedzieli, jak sprawy wyglądają. Ale te-

raz nikt nie szuka uczonych porad, tyl-
ko liczą się racje polityczne i ideologicz-
ne. Ich wpływ na sprawy ekonomiczne

będzie decydujący. Przypominam to tyl-
ko dlatego, żeby uprzytomnić wszystkim
wątpiącym, jak dalece Ich „ołówkowe"
argumenty mogą nie wytrzymać kon-

frontacji z życiem.

Przejdźmy jednak do bezpośred-
niej polemiki z niektórymi tezami
Czesława Mejro.

Dane GUS za 1972 r. mam przed
sobą. Dochód narodowy Polski
wzrósł o ponad 9 procent. W 1971 r.

było niewiele mniej. Na bieżący rok
tempo jest też Wysokie. Wcale więc
bym się nie zdziwił, gdyby doszło do
10 procent. A przecież to jeszcze nie

jest nasze ostatnie słowo! Przed

grudniem 1970 r. dość dokładnie

udowadnianio, co się nam opłaca,
a co nie, ile jest „wąskich gardeł"
i ile niebotycznych trudności leżało
rta naszej drodze rozwoju. Tylko
było usiąść i płakać! O jakiejś tam

stopie życiowej nie wypadało nawet

mówić. I raptem się okazało, że
szczera rozmowa z . klasą robotni-
czą, śmiałe operacje w stosunku do
chłopstwa i w ogóle powiedzenie lu-
dziom, że będą naprawdę coś mieli
z rozwoju gospodarczego — dały
znane efekty. Nie dokonaliśmy prze-
cież jeszcze ani skoku w organiza-
cji pracy, ani w technologii, ani w

międzynarodowym podziale pracy.
Dopiero się do tego „zbieramy", a

już przyspieszenie naszego tempa
jest widoczne. I nie tylko tempa,
ale i wzrostu dobrobytu.

Dlaczego więc obecnemu tempu
nie można nadać cech stałości na

najbliższe 20 lat i nawet jeszcze go
przyspieszyć?

Wyliczenia Czesława Mejro co do
produkcji czystej na 1 zatrudnione-

go, przy założeniu skracania efek-

tywnego czasu pracy, zupełnie mnie
nie przekonują. Czesław Mejro po-
mylił tutaj czas efektywny z cza-

sem „nominalnym". Każdy człowiek
w Polsce wie,, ile czasu marnuje się
w pracy, choć nikt tego dokładnie
nie obliczył i nie obliczy. U nas do

pracy się „chodzi". Znacznie rza-

dziej pracuje. Prawda, że są miej-
sca. gdzie ludzie oddają, ostatnie
poty. Ale wtedy zwykle brak ele-
mentarnej organizacji pracy, me-

chanizacji, nie mówiąc już o auto-

matyzacji. No i wreszcie jest jesz-
cze „szturmowszczyzna". Stąd skra-

Przeelwko Jakiemu stanowisku? Prawda»

że' powiedziałem, iż nie należy histery-
zować na ten temat, ale należy ufać, że

nauka da sobie radę z problemem. Nie

, bytem co prawda' w Puławach,. ani Oj-
cowie, ale za to w drodze z Nowego
Jorku do Waszyngtonu, zakręcałem szy-

by od samochodu, żeby osłabić. odór.

Nie mogłem też spać na Florydzie ze

względu na wyziewy rafinerii. Ale rów-

nież nie mogłem nie zatykać nosa w

starym Delhi, gdzie, o ile ml wiadomo,
nie było żadnej fabryki.

Problem więc istnieje, ale histe-

ryzować nie trzeba. Niedawpo stra-

szono loiidyńczyków smogiem. Pra-
wie go nie ma. Opracowano już
przemysłowe metody oczyszczania
ścieków i niszczenia śmieci,. które

napawają optymizmem. I znów je-
steśmy tylko na początku rewolucji
w tej dziedzinie. Gdyby świat wy-
dawał tvle na ochronę środowiska,
ile wydaje na ewentualne jego
zniszczenie — to problem chyba by
nie istniał.

Przecież kiedyś w związku z

burzliwym rozwojem dorożkarśtwa
w Londynie też istniały prognozy...
utonięcia miasta pod końskim łaj-
nem. Jakoś się nie sprawdziły.

Ostatnio, w związku z różnymi
„rewelacjami" z dziedziny wyczer-
pywania się surowców 1 ochrony
środowiska naturalnego znaleźli się
i tacy, którzy głoszą „zerowy wzrost"
i nawet nawrót do jakichś hippi-
sowo-jaskiniowych stylów życia. Aż

szkoda polemizować z takimi poglą-
dami. bwiat, jeśli chce istnieć —

musi się rozwijać. Szybko rozwijać,
gdyż świadomość nierówności w

świecie zaczyna przybierać charak-
ter eksplozyjny. Zresztą na razie
nic nie wskazuje na to, że przyrost
naturalny w świecie stanie "się szyb-
ko zerowy.

Natomiast nie może być to roz-

wój oparty na wyzysku w skali
krajowej i międzynarodowej, gdzie
Kryterium zysku może doprowadzić
do wysokich temp. rozwoju, ale po-
zbawić sam rozwój „ludzkiej treś-
ci'". Cytowany przez Czesława Mej-
ro przykład Japonii, co prawda w

innym kontekście, niezupełnie jest
trafny, podobnie jak w ogóle kra-

jów rozwiniętych i ich skłonności
importowych. Jedno jest na pewno
prawdą, że kraje te nie mogą nadal
narzucać światu swoich wzorców i '

preferencji rozwojowych. Tylko, że
one o tym wiedzą i zaczynają głosić
wspomniane powyżej „niebezpie-
czeństwa" rozwojowe i teoryjki na

temat „zerowych temp".

Niedobrze by było, gdyby te teo- •

rie, zresztą nie stosowane w prak-
tyce, zaczęły przeciekać do nas. Nas
nie stać na luksus niskiego tempa

„rozwoju.. Rozwijąmy. się nie dla
procentów przecież, ale, niestety,
każda potrzeba ludzka tłumaczy się
w końcu na owe procenty., A w

Polsce tych .potrzeb mamy.,; wiele.
Musi być i'zdrowa -woda do picia
i nie. tylko z miejśkich sieci wodo-

ciągowych, o których słusznie pisze
Czesław Mejro, ale przede wszyst-
kim z tysięcy studni, których istnie-
nie nie jest objęte żadną statystyką
i bodajże żadnymi, systematycznymi
badaniami laboratoryjnymi.

I ostatnia uwaga.- Zgadzam się, że

wskaźnik dochodu i narodowego, jako
syntetyczny wskaźnik nie odpowiada: na

. wiele pytaft. Można jW nim umieszczać

wszystko 1 niewiele. Ale, o He Wiem,
na razie pozostanie on wskaźnikiem

głównym. Ponieważ potrzeby ludzkie

rosną, przeto 1 sam tięń wskaźnik zaczy-
na też wzrastać. Wskaźnik ten w XX

wieku Jest znacznie' wyższy niż w XIX

wieku, a 1 poszczególne podokresy XX

. wieku wskazują na natężanie się tempa
rozwoju. Tylko, że rożwój ten staje ' się
coraz bardziej uspołeczniony i tym sa-

mym daje większą szansę rozwojową tej
gospodarce, która będzie lepiej umiała

rozwiązać społeczne problemy rozwoju.

Gospodarką taką jest, a w każ-
dym razie powinna być, gospodarka
socjalistyczna. I stąd wziął się „mło-
dzieżowy dynamizm", jak nazwał'to
Czesław Mejro. Bardzo dziękuję i za

przymiotnik, i za rzeczownik. Gdy
artykuł dotrze do Czytelnika, będę
miał już 43 lata, co uprawnia mnie
do skromnej poprawki, że oprócz
młodzieńczego zapału mam już tro-

chę doświadczenia życiowego.

Co zaś do dynamizmu, to bierze. się -

on stąd, że nie mami kompleksów przed
nikim. Spotykam od lat Inne narodo-

wości i wiele z nich widziałem i widuję
w ich rodzinnych pieleszach. 'Stwierdzam

więc z całą stanowczością, że jako na-

ród jesteśmy dynamiczni. • czasem
r

co

prawda ten dynamizm wyładowujemy' w

nie najlepszych kierunkach, ale to już
jest sprawa jego skanalizowania. Szwe-

dzi mieli nas nauczyć,' jak się bu-

duje, a teraz wiemy, że my w NRF bu-

dujemy szybciej, niż oni w Warszawie.

To takie kompleksy,": których osobiście

nigdy nie miałem. Stąd moje hasło 10-
- procentowej stopy wzrostu, którą osią-
gają Japończycy, Brązylijczy.cy, Irańczy-
cy. Rumuni I jeszcze kilką innych na-

rodów.

Czyż jesteśmy gorsi? Ja liczę wię-
cej na „Odę do młodości" w naszym
rozwoju ekonęmięznym- ., Czesław

Mejro zaś na „okq<i szkiełko''i
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AKTUALNY
układ przestrzenne-

go rozmieszczenia jednostek
osadniczych wokół Wrocławia

charakteryzuje się m. in. znacznym
rozproszeniem oraz zróżnicowaną
strukturą demograficzną. Na wiel-
ikość tych jednostek oraz skalę prze-
strzennego ich rozmieszczenia wpły-
nęły pierwotne elementy własności
indywidualnej ziemi oraz warunki
rozwoju układów komunikacyjnych.
Analiza lokalizacji osadnictwa wiej-
skiego wykazuje nieregularną siat-
kę rozmieszczenia zarówno w od-
niesieniu do lokalnych «środków
miejskich, jak też względem metro-

polii.
.Należy przy tym zwrócić uwagę, że w

badanym układzie przestrzennym liczba
zamieszkałej ludności wiejskiej wynosi
214,5 tys. osób •). Jednak stopień rozpro-
szenia ludności w małych wsiach utrud-
nia racjonalną gospodarkę zasobami siły
roboczej. W rezultacie tego wysokie są
koszty dojazdów do pracy we Wrocławiu
oraz do lokalnych ośrodków koncentracji
przemysłu.

W warunkach koncentracji pro-
dukcji rolniczej w większych kom-
pleksach obszarowych oraz wprowa-
dzania mechanizacji procesów upraw
i hodowli, dalsze istnienie małych
wsi przestaje być ekonomiczne. Na-
leży się liczyć z faktem starzenia się
wsi i odpływem ludności do pracy
w imiastach. Tymczasem stopień te-

go rozproszenia narusza ład prze-
strzenny i zasadę racjonalnej gospo-
darki.

Z ogólnej liczebności wsi w powiatach
przyległych do Wrocławia około 74 proc.
tych jednostek posiada od 100—500 miesz-
kańców i zaledwie w 19 wsiach liczba
ludności kształtuje się w przedziale
1000—2000, a tylko 4 wsie znajdują się w

przedziale 2000—5000 mieszkańców. Już na

podstawie tych danych łatwo możemy
dostrzec skalę nieracjonalnego rozmiesz-
czenia w wiejskich jednostkach osadni-
czych.

Uwzględniając rysujące się kon-
cepcje perspektywicznego kształto-
wania polityki przestrzennego za-

gospodarowania kraju
2
), rozwój sie-

ci osadniczej w strefie aktywnego
wpływu Wrocławia wymaga wnikli-
wych studiów.

Proces przeobrażenia istniejących
struktur osiedleńczych wokół Wroc-
ławia należy podporządkować zasa-

dzie tworzenia układów wysoko
zurbanizowanych, charakteryzują-
cych się zróżnicowanymi funkcjami
wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Zmieniły się bowiem warunki i
czynniki kształtujące rozwój sieci
osadniczej, gdyż obok . tradycyjnie
działających czynników lokalizacji
rolnictwa, coraz intensywniej wzma-

gają oddziaływanie czynniki lokali-
zacji przemysłu oraz aglomeracja
miejsko-przemysłowa Wrocławia.

W klimacie toczącej się dyskusji
o» perspektywie rozwoju stf.efy Odry
problematyka kierunków przebudo-
wy! istniejącej sieci osadtticzej ivy-
rnaga sźczegóinego. akcentuj,1' 1
JSstota zagadnienia sprowadza/się,

aS' konieczności skuteczności' prze-
ciwdziałania dotychczasowym ten-

dencjom żywiołowej lokalizacji bu-
downictwa mieszkalnego i gospo-
darczego na obszarach małych wsi.
Problem ten rysuje się ze szcze-

gólną ostrością w strefie powiatów
stykowych, powodując dalsze pogor-
szenie warunków obsługi mieszkań-
ców w zakresie szeroko pojetej sfe-
ry usług. Małe wsie zlokalizowane
na uboczu podstawowych tras ko-
munikacyjnych, pozbawione są moż-
liwości rozwojowych. Dotyczy to

przede wszystkim ograniczonych
możliwości budowy podstawowych
urządzeń infrastruktury ekonomicz-
nej i społecznej. Jedynie w więk-

. szych jednostkach osadniczych" li-

czących ponad 2 tys. mieszkańców
opłacalne są inwestycje infrastruk-
turalne, bowiem można ,je realizo-
wać znacznie niższymi nakładami
przy zabudowie zwartej. Rozproszo-
ny układ sieci osadniczej oraz

znaczne odległości między poszcze-
gólnymi osadami stanowią zasadni-
czą barierę w rozbudowie infra-
struktury ekonomicznej i społecz-
nej. Istniejący już stan rozproszenia
sieci osadniczej ogranicza:

a) możliwość zapewnienia mieszkańcom
podstawowego zakresu usług kultural-
nych;,

b) uzbrojenie jednostek w «leć urzą-
dzeń komunalnych (wodociągi, kanaliza-
cja, budowa ulic oraz ich oświetlenie
itp.);

c) zapewnienie usług komunikacyjnych,
zwłaszcza w zakresie komunikacji zbio-
rowej.

Tymczasem obecny poziom wypo-
sażenia wsi w podstawowy zestaw

usług jest niedostateczny, o czym
dowodnie mówią statystyki regio-
nalne.

Stopień nasycenia wiejskich jed-
nostek osadniczych w podstawowe
urządzenia infrastruktury społecznej
jest niski. Łączna długość sieci wo-

dociągowej na wsi wynosi 24 km,
a liczba wsi wyposażonych w urzą-
dzenia wodociągowe wynosi zaled-
wie 16, tj. zaledwie 2,6 proc. ogólnej
ich liczebności. Znacznie korzyst-
niej" kształtuje się wyposażenie wsi
w sieć kanalizacyjną, której łączna
długość wynosi 160 km; największą
koncentrację tej sieci obserwujemy
w powiatach oławskim i wrocław-
skim.

JSTa tle prezentowanych wielkości
statystycznych — istnieje pilna ko-
nieczność zasadniczej przebudowy
istniejącego układu wiejskich jedno-
stek osadniczych charakteryzują-
cych się w przyszłości wysokim po-
ziomem urbanizacji.

W związku z tym należy podjąć
następujące działania:
Q Opracować model wzorcowej jed-
nostki osadnictwa dla stref przy-
ległych do Wrocławia, przy czym
w zależności od funkcji gospodarczej
poszczególnych struktur osadniczych
należałoby zmodyfikować typologię
modelu z podziałem na jednostki o

przewadze elementów rolniczej pro-
dukcji oraz jednostki o przeważają-
cych funkcjach mieszkalno-usługo-
wych.
® Wytypować optymalny układ
przyszłego rozmieszczenia sieci
osadniczej w powiatach stykowych
do Wrocławia, wyznaczając pasma
wzmożonej urbanizacji, których wę-
złami lokalnymi byłyby miasta po-
wiatowe, a Wrocław stanowić bę-
dzie węzeł centralny.
9 Określić strefowość funkcji jed-
nostek osadniczych wytypowanych
do. rozwoju, na tle krytęrium^Jniej-
sca zamieszkainia i pracy oraj! stre-

fy żywicielskiej. .
• •

.3⁄4.•
O Zmniejszyć napięcia w -p&jiioriiie
aktywizacji gospodarczej stref bę-
dących pod wpływem działania '

Wrocławia.

Cl Wstrzymać wszelką działalność
inwestycyjną w jednostkach wyty-
powanych do „technicznej likwida-
cji".
9 Skoncentrować procesy inwesty-
cyjne w jednostkach wytypowanych
do rozwoju.

Wzorcowy model powinien zakła-
dać, że przeciętna liczba, mieszkań-
ców kształtować się ma od 3,5 tys.
do 5,0 tys. mieszkańców. Jedynie
dla tej wielkości jednostek osadni-
czych opłacalna jest budowa kom-
pleksowego zespołu usług i wyposa-
żenia technicznego.

RYSTALIZUJĄĆA się koncep-
cja rozwoju, stawiająca sobie
za główny cel wzrost stopy ży-

ciowej społeczeństwa, jednoznacz-
nie określa wobec przemysłów pro-
dukujących na rynek zadania w za-

kresie wzrostu produkcji i jej asor-

tymentowego dopasowania do po-
trzeb, zaś dla przedsiębiorstw zaj-
mujących się obrotem towarowym
— w zakresie aktywizacji, kultury
sprzedaży i oddziaływania na kie-
runki spożycia.

Zadania te tworzą sprzężony łań-
cuch działań obejmujących przemysł
— handel i klienta, a występujące
w nich luki dają o sobie znać ne-

gatywnymi skutkami. Brak odpo-
wiedniego systemu oddziaływania
na kierunek spożycia oraz możli-
wość atrakcyjnego wydawania pie-
niędzy, powoduje np. wysoką kon-
sumpcję artykułów żywnościowych,
głównie mięsa i jego przetworów,
których podaż jest ograniczona.
Niektóre przedsiębiorstwa mają
trudności z wprowadzaniem nowo-

ści na rynek, nie mówiąc o tym, że

wyroby te często już w sferze pro-
dukcji stają się „bublami". Jest to
efekt słabego rozeznania rynku,
krótkowzroczności w ustalaniu pro-
dukcji na przyszłe okresy i nie-
umiejętności prowadzenia akcji re-

klamowych, nie mówiąc o przypad-
kach lekceważenia reklamy w ogó-
le.

Inną .grupę" problemów stwarza
zróżnicowanie terytorialne zakresu
produkcji i obszaru działania przed-
siębiorstw handlowych. Żadne
przedsiębiorstwo, nawet o regional-
nym Znaczeniu, nie może prodtiko-
wać wszystkiego co dany rynek po-
trzebuje; w trosce o poprawę ren-
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towności ogranicza asortyment, wy-
dłuża serię: zaczyna się specjalizo-
wać. Przedsiębiorstwo takie wycho-
dzi poza rynek miejscowy, szuka
zbytu w innych regionach. Podob-
nie przedsiębiorstwo handlowe,
dbajc o jak najlepsze zaopatrzenie
rynku, nie może się ograniczać d<y
miejscowych dostawców i rozdziel-
nika. Musi szukać towaru, jeżeli bo-
wiem ograniczy się do oficjalnych
możliwości, nie zagwarantuje do-
brego zaopatrzenia rynku.

Zasygnalizowane problemy świad-
czą, że najistotniejszą luką w dzia-
łalności przedsiębiorstw produkują-
cych na rynek oraz przedsiębiorstw
obrotu towarowego — jest brak
działalności marketingowej. Analizy
rynku są niepełne i zbyt ogólne,
brakuje analiz regionalnych, czy
nawet miejskich, a segmentacja
rynku w ogóle nie istnieje. Rekla-
ma towarów, próby oddziaływania
na nowe kierunki spożycia, czy ak-
tywizacja sprzedaży niektórych to-
warów są nieprawidłowe, ponieważ
reklamuje się towary atrakcyjne o

małej podaży, towary, które mają
od dawna ustaloną markę, lub robi
się reklamę, która nic nie mówi. O
czym np. świadczą slogany rekla-
mowe umieszczone , na stadionach,
przy drogach, czy w czasopismach slo-
gany w rodzaju: „Eldóm", „ZURiT"
„radia i telewizory" itp.? Głównie
o tym, że przedsiębiorstwo wydat-
kowało spory grosz na reklamę. O
co chodzi temu przedsiębiorstwu?
Co chce sprzedać? Jaki konkretnie
artykuł wylansować? Do wyjątków
należą slogany typu „Lotem bliżej",
czy też akcja reklamowa margary-
ny, które zawierają konkretną
treść.

Nieporozumień na temat roli i
znaczenia marketingu w gospodar-
ce socjalistycznej jest dużo. W cie-
kawej pracy „SYSTEM AKTYW-
NEJ SPRZEDAŻY" — wydanej w

1970 r. jej autor, TADEUSZ SZTUC-
KI, też jest pełen rozterki, Unika

Studia nad optymalnym rozmiesz-
czeniem sieci osadniczej wokół
Wrocławia należy opierać m. in. na:

walorach klimatyczno-zdrowotnych;
warunkach naturalnych oraz czynni-
kach lokalizacji przemysłu i rolnic-
twa; uwzględnianiu lokalizacji pasm
wzmożonej zabudowy w nawiązaniu
do obecnych i programowanych
przebiegów dróg komunikacyjnych.

Jednocześnie należy się liczyć z

koniecznością uwzględnienia ciążeń
obszarów metropolitalnych w kie-

. runku Wrocławia na tle kształtowa-
nia optymalnej sieci osadniczej. Od-

działywanie Wrocławia na badany
układ przestrzenny systematycznie
wzrasta, wykształcając obecnie na-

stępujący układ strefowości.

Powiaty oleśnicki i oławski sta-

nowią dwa „ogniska rozwoju" o

wykształconych już strefach rozwo-

jowych (miasta Oleśnica i Oława
oraz miejscowość Jelcz). Pozostałe
powiaty stanowią tzw. strefy proble-
mowe, podlegające intensywnej po-
laryzacji Wrocławia.

Wobec tego w kierunku północno-
wschodnim od Wrocławia obejmu-
jącym powiaty oleśnicki i oławski
należy intensyfikować procesy urba-
nizacji. Korzystnie rozwinięty układ
komunikacyjny w tym rejonie
sprzyja tworzeniu wzmożonej urba-
nizacji.

W strefie tej należy rozwijać pas-
ma wzmożonej urbanizacji w środ-
kowych trójkątach sferycznego obej-
mującego swymi wierzchołkami
miasta Wrocław, Oława i Oleśnica.
Obwód tego trójkąta charakteryzo-
wać winien układ pasmowo-węzło-
wy dla przyszłej lokalizacji sieci
osadniczej. Obszary będące między
tymi pasmami pełnić będą funkcje
stref żywieielskich o intensywnej
produkcji rolniczej.

Na tle ukształtowanego w ten spo-
sób układu strefowości powstaje ko-
lejny trójkąt sferyczny, którego
wierzchołki stanowią miasta Wroc-
ław, Środa Śląska i Trzebnica. Po-

wierzchnię tego trójkąta wypełnia
strefa żywicielska z wykształconą
w kierunku północnym rnikrostrefą
rekreacyjną w rejonie Obornik
Śląskich. W środkowych tego trój-
kąta i na jego obwodzie należy usta-
lić lokalizację pasm inowej sieci
osadniczej.

W południowej części badanego
obszaru, tworzącej powiat wrocław-
ski wyróżniamy już dwa częściowo
ukształtowane pasma urbanizacji,
których węzłami lokalnymi są mia-
sta Sobótka i Kąty Wrocławskie.
Między tymi pasmami należy inten-
syfikować produkcję rolniczą.

W całokształcie omówionej pro-
blematyki, związanej z koniecznością
przebudowy jednostek osadniczych,
rysuje się generalny wniosek po-
nownej weryfikacji opracowanych
już częściowo planów ogólnych za-

gospodarowania jednostek osadnic-
itwa wiejskiego. Weryfikacja powin-
- na m. in. zmniejszyć liczebność wsi
oraz ustalić optymalną siatkę prze-
strzennego ich rozmieszczenia. Plan
rozmieszczenia sieci osadniczej wi-
nien być na szczeblu wojewódzkim
prawnie usankcjonowany i zawie-
rać wskazania dotyczące warunków
lokalizacji budownictwa mieszkanio-
wego i gospodarczego.

RYSZARD BROSZKIEWICZ

) Źródło: Rocznik statystyczny woje-
wództwa wrocławskiego 1971 r. s . 32—36.

») S. Leszczycki, B. Mallsz, Wstępna
prognoza przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju do 2000 r., Rada Naukowo-
Techniczna Planowania Przestrzennego
przy Radzie Ministrów, W-wa czerwiec
1B71 r., S. Leszczycki, P. Eberhardt 1 S.
Herman, Główne ogniwa przestrzenno-
gospodarczego rozwoju kraju do r. 2000,
PAN Komitet Badań i Prognoz „Polska
2000".

pojęcia marketingu w jego aktual-
nym szerokim znaczeniu, widząc w

nim kapitalistyczny instrument nie-
godny stosowania w gospodarce so-

cjalistycznej. Nie docenia reklamy,
wyznaczając jej w gospodarce so-

cjalistycznej rolę informatora i po-
mocnika w sprzedaży.

Marketing współczesny, szeroko
rozumiany i możliwy do stosowania
W naszej gospodarce bez powodo-
wania konfliktów natury ideowej i

społecznej, odnosi się zarówno do
sfery obrotu, jak i produkcji, lik-

widując lukę organizacyjną na sty-
ku przemysł — handel. Zajmuje się
on przecież także oddziaływaniem
na kształt przyszłej produkcji, na

jakość produkcji, wzornictwo, a co-

raz częściej także obsługą technicz-
ną sprzedaży i zakupu.

Żeby sprawnie przejść kolejny e-

tap drogi do nowoczesnej gospodar-
ki należy, moim zdaniem, przystą-
pić do powołania wyspecjalizowa-
nych organizacji zajmujących się
problematyką marketingu i przygo-
tować dla nich kadry. Nasuwa się
w związku z tym propozycja, aby
prace te na szczeblu dużych organi-
zacji gospodarczych miały rolę ba-
dawczo-inspirującą; powinny one

iść w parze z utworzeniem na szcze-

blu regionu gospodarczego, jakim
w chwili obecnej jest obszar woje-
wództwa, organizacji typu usługo-
wego, która prowadziłaby działal-
ność marketingową dla przedsię-
biorstw produkcyjnych i handlo-
wych na tym terenie oraz przyjmo-
wałaby zlecenia przedsiębiorstw z

innych regionów, podyktowane po-
trzebami producentów, czy rynku.

Aby nie rozbudowywać liczby In-

stytucji, proponuję rozszerzyć o tę
działalność zakres pracy istnieją-
cych obecnie przy niektórych orga-
nizacjach handlowych Zakładów
usług handlowych. Obecny zakres
działania tych przedsiębiorstw ogra-
nicza się do wykonywania inwenta-
ryzacji i odbioru- jakościowego to-

warów, i to nie dla wszystkich or-

ganizacji działających w sferze
usług.

JAROSŁAW PROSKOR NICKI

Powiedzmy sobie szczerze: wiek
XX zaskoczył mieszkańców Zie-
mi Myślenickiej. Jakby zasłucha-

ni w opowieści z czasów opac-
twa tynieckiego, kasztelanii kra-

kowskiej, starostwa dobczyckie-
go nie dopuszczali do świado-

mości, źe już minęła polowa XX

wieku, że nadeszły nowe czasy,

szybszy rytm życia. Przebudzenie

następowało powoli...

A
TYMCZASEM urbanizacja
szybko wkracza w rejon
województwa krakowskie-
go. Powstaje Nowa Huta,

•olbrzymie Zakłady Chemi-
czne w Oświęcimiu,

Skawina, Jaworzno, Andrychów.
Obrosłe tradycją miasta zaczynają
dostrzegać dla siebie szansę w roz-

woju przemysłu.
Niesie to określone konsekwencje.

Po pierwsze — powstają duże sku-
piska ludzi, którzy z czasem nie
znajdują w najbliższym otoczeniu
możliwości rekreacji i wypoczynku.
Po drugie — koncentracja przemy-
słu i jego dynamiczny rozwój po-
wodują znaczne zanieczyszczenie
środowiska naturalnego, a zwłaszcza
wód Wisły. Woda pitna w Krakowie
pogarsza się z roku na rok.

Również Myślenice widzą szansę
rozwojową w przemyśle. Systematy-
cznie organizują coraz to nowsze za-

kładziki produkcyjne, w których
znajdują zatrudnienie głównie męż-
czyźni. Powstaje na terenie miasta
21 zakładów przemysłowych. O ich
wielkości świadczy najlepiej łączna
ilość zatrudnionych: 1600 osób.

Cały zresztą powiat nie Jest poten-
tatem przemysłowym — ogółem w prze-
myśle pracuje obecnie ok. 3,5 tys. osób.
W roku 1975 przewiduje się, że liczba ta

podniesie się do 5,5 tys. osób, głównie
dzięki uruchomieniu w Myślenicach za-

kładów odzieżowych „Vistula", w któ-
rych znajdzie pracę ok. 1000 kobiet. Do-
dajmy tu jednak: dynamika wzrostu

produkcji w ostatnich dwóch latach
kształtowała się w powiecie powyżej
średniej krajowej i średniej •Wojewódz-
kiej, osiągając w 1971 roku — 10 proc.,
aw1972r. — 17 proc.

Jednak z tego wskaźnika nie moż-
na wyciągnąć wniosku, że Ziemia
Myślenicka nadgoni zaległości i roz-

kwitnie dzięki rozwojowi przemysłu.
Przeszkodą zasadniczą stała się bo-
wiem... turystyka!

Oczy całej Polski zwrócone są na

region krakowski, jako oazę wypo-

WIRAŻE
ZIEMI

domkach campingowych. Funkcjo-
nują schroniska młodzieżowe W
Sułkowicach, Węglówcę i Dobczy-
cach. Stałą bazę turystycznd-wypo-
czMkową uzupełnia kilka domów
wczasowych zakładów pracy.: w Pci-
miu, Trzemeśni, Osieczanąch j Sie*
rakowie. W ostatnich dwóch latach
przybyło 220 miejsc noclegowych.
W ubiegłym sezonie turystycznym
powiat posiadał łącznie 5510 miejsc
noclegowych stałych i sezonowych.
Oczywiście, wliczone są W tó. rów-
nież kwatery prywatne.

Baza noclegowa we współczesnej
(zmotoryzowanej, więc ruchliwej)
turystyce nabiera coraz .. większego
znaczenia. Rozwiązanie, na sezon

letni widzi się w budowie campin-
gów i pól namiotowych, w • Myśleni-
cach, Dobczycach, Gdowie KPcimiu.
W Myślenicach Widać już. mury du-
żego hotelu POSTiW-d i kawiarnią
i restauracją. Czyni si& którahia o

rozpoczęcie budowy hotelu przy za-

jeździe turystyozttym WSS na Za-
rabiu.

Starania te są jednak w pewnym sen-

sie ograniczone. Dla przykładu: zakła-

danie pól namiotowych i ; budowanie

osiedli campingowS>oh maśeilś.w pobli-
żu ńajbardziej atrakcyjnych-^ miejsc pla-
żowy clj nad Rabćt — ale hiićjSĆa te są
z kolei już zajęte przez dziesiątki pry-

watnych domków Jednoródaftaych. Po-

dobne kłopoty napotykają jpi&ńy zorga-
nizowania wlększycii koińplćksów tury-
stycznych: plaża, kąplMlSftd, basen,
boiska do gier, kawiarnia, przystań
wodna.

Ponieważ niewystarczająca jest ba-
za noclegowa — lansuje się jedno-
dniowy wypoczynek . świąteczny.
Władkę Myślenic wyszły też' ż kon-
cepcją wypocżyhku rbdzinno-po-
zmianówego. Czynione śą śtarania o

uruchomienie drUgiej „zieltmej' linii"
MPGK bądź PKS na trasie Kra-
ków— Gdów— Dobczyce.

Nieco lepiej jest w sferze gastro-
nomicznej. Jest ria Żarśkbiu restau-

racja „Kaskada" w sezoiiife; czynna
jest restauracja „Parkowa": Śą róż-
ne bary, kawiarenki, ty$t>btnaganę
przez 32 prywatno stołówki.

A Zaopatrzenie?. Mówi4.rfii,w My-
ślenicach: również produkcję; rolni-
czą ustawiamy pod ~ turystykę.
Wschodnia część poWiatii nasila sa-

downictwo i warzywnictwo,. Pozo-
stałe rejony intensyfikuj^ hodowlę.
Wybudowano już trzy, brojler nie, a

pięć dalszych jest w.budówtó — da-
dzą łącznie ok. 200 000 sztuk dro-
biu...

Ale turysta chciałby dostać coś
więcej poza spaniem i jedzeniem.

ANDRZEJ NAIĘCZ-3AWECKI

zzynku. W długie jesienne i zimowe
wieczory planuje co trzecia rodzina
wypad w prześliczne okolice Buko-
winy; Zakopanego, Krynicy, Rabki,
Krościenka, Morskiego Oka itd. Po-
nad 30 procent krajowego ruchu tu-

rystycznego przypada właśnie na

woj. krakowskie. Natomiast trzecie
co do wielkości miasto w Polsce,
600-tysięczny Kraków upodobał so-

bie — położone zaledwie o 30 km
— miejscowości Ziemi Myśleni-
ckiej... "Zarabie w Myślenicach. Dob-
czyce, Pcim, Stróże, Gdów. W 1972
roku Ziemię Myślenicką odwiedziło
ponad 580 tysięcy osób.

Czy wobec takiej koniunktury „na
turystykę" można pozostać obojęt-
nym? Mieszkańcy woleli włączyć się
do atrakcyjnej przecież obsługi tu-

rystów (zwłaszcza wynajmowanie
mieszkań), niż naciskać na gospoda-
rzy powiatu o rozwój przemysłu.
Rozwijać przemysł? — pytano, ależ
to może odstraszyć turystów, po-
mniejszyć atrakcyjność środowiska
naturalnego...

Oficjalnie turystyka zajmowała
trzecią pozycję po rolnictwie i prze-
myśle, jako działach gospodarki ma-

jących przynieść powiatowi aktywi-
zację ekonomiczną. W rzeczywistoś-
ci zajmowała plan pierwszy: Rolę
ośrodka masowego wypoczynku dla
myślenickiego powiatu wyznaczyła
zarówno uchwała rządu, jak i wła-
dze wojewódzkie w Krakowie.

Od kilku lat funkcjonuje „zielona
linia" autobusowa Kraków—Myśle-
nice. Setki osób przyjeżdża na week-
end na Zarabie, wykąpać się, w zi-
mie — na kulig, potańczyć. Jest
gdzie zjeść, można przenocować...
Ale ostatnio tłok jest coraz Większy.
Nie dla wszystkich wystarcza miej-
sca w domkach campingowych, w

restauracjach, w kawiarniach. Trud-
no też znaleźć spokojne miejsce nad
rzeką...

— Stawiamy w pełni na turystykę 1
wypoczynek — zwierza się I sekretarz
KP PZPR STANISŁAW DURBACZ.
Nie bijemy się o rozwój przemysłu. Sa-
me Myślenice mogą już aktualnie przy-
jąć jednocześnie 10 OOO'ludzi. Ale widzi-
my, że turysta zatrzymujący się w na-

szym powiecie odczuć może Jeszcze du-
żo braków. Chcemy w pierwszym rzę-
dzie zapewnić mu w samych Myśleni-
cach kompleksową obsługę...

WŁAŚNIE
— jak przedstawia

się stosunek potrzeb do zaple-
cza, bazy do planów, potrzeb

turystów do możliwości gospodarzy?
Na terenie powiatu znajdują się

trzy hotele; PTTK prowadzi Dom
Wycieczkowy w Myślenicach oraż

trzy stacje. POSTiW w sezonie let-
nim dysponuje 100 miejscami w

Jedyne, kiepskie kino i,Wisła" w

Myślenicach jest zamknięte — re-

mont. Chcą ojcowie miasta zrobić
z niego cacko szerokoekranowe, pa-
noramiczne z nowoczesnymi fotela-
mi. Równie ważną sprawą jest Po-

wiatowy Dom Kultury. Nie ma go,
ale społeczeństwo zebrało już 1,5
min zł. Całość tej inwestycji będzie
kosztować minimum 14 min zł.
Trwają więc pertraktacje, o włącze-
nie tego obiektu do piania inwesty-
cyjnego resortu kultury.

Chciałby teł turysta obejrzeć zabytki.
Niszczeją, nikną. Władze powiatu zwró-

ciły się do prof. Bieńkowskiej o współ-
pracę w ochronie zabytków. Postanowio-
no tei przenieść muzeum 'regionalne z

pomieszczeń kina do zabytkowego Do-

mu Greckiego. Ale z kolei ten ostatni
trzeba odrestaurować.

Miejska Rada Narodowa ftiyślenlc pod-
pisała umowę o współpracy, z Politech-

niką Krakowską, W czasie wakacji or-

ganizowane będą obozy studenckie, któ-

rych uczestnicy wniosą ńieco nauki

właśnie w ochronę zabytków (klasyfika-
cja), opracować mają projekty moderni-

zacyjne, pomagać na kilku budowach.

Ogłoszono konkurs (zgłosiły się 22 ze-

społy) na przebudowę Rynku w Myśle-
nicach. Chcą ruszyć z jego moderniza-

cją już w 1974 roku.

Zakupiono trzy autokary dla
POSTiW-u . Postanowiono w Myśle-
nicach uruchomić komunikację
podmiejską — do Starego Zamczys-
ka w Dobczycach; chcą Wprowadzić
mikrobusy na atrakcyjniejszych, tra-'
sach. Przedsięwzięcia te podjęto za-

równo z myślą o turystach, jak i
mieszkańcach — lepsze połączenie z

dziesięcioma gminami.
Ale samochody muszą mięć po

czym jeździć. Docenia< się sprawę
d r ó g w Myślenicach. Na stycznio-
wej, XV powiatowej konferencji
PZPR rzucono projekt budowania
rocznie ok. 40 km dróg bitumicz-
nych: do 1975 r. oddanie 120 km no-

wych dróg.

W KRAKOWSKIEJ „Jamie Mi-
chalikowej" trafiłem na roz-

mówcę, z jakichś tain powo-
dów złośliwie do Myślenic nastawio-
nego..Mówi mi: snują. W tyiri powie-
cie takie- plany na jedną pięciolatkę,
na realizację których musieliby zdo-
być środki normalnie przeznaczone
na ćwierćwiecze. Z turystyki nie wy-
żyjątak jak Zakopane, przyjrtiujące
turyśtdw przez bez mała okrągły
rok.., -;

Te Sprawy dostrzegane są rów-
nież W Myślenicach. Postanowiono
rozszerzyć sezon również na mie-

siące zimowe. Miejscowa młodzież
ZMW i ZMS (liczy się tez na

wspomnianych studentów) objęła
patronat nad budową kolei linowej
na górę Chełm wraz z nartostradą
i wyciągami orczykowymi oraz dwo-
ma stacjami. Obiekt ten powinien
przyciągnąć turystów w zimie, by-
leby mieli gdzie przenocować.

_

w naszych planach - mówi STANI-

SŁAW DURBACZ - liczymy na lnicji-
tywę I zaangażowanie mieszkańców. W

197Z roku osiągnęliśmy w powiecie war-

tość czynów społecznych — 640 zł na

1 mieszkańca. Chcemy podnieść ten

wskaźnik do 1000 złotych.

Poszukajmy teraz odpowiedzi na

pytanie: czy Ziemia Myślenicka mu-

si stawiać właśnie na turystykę?
Odpowiedź przychodzi znów.z Kra-

kowa., .

Otóż w ostatnich latach Kraków
intensywnie poszukuje nowego uję-
cia wody. Mieszkańcy podwawel-
skiego grodu dość mają zatrutej wo-

dy z Wisły. Po długich studiach
wybór pada na rzekę Rabę, na któ-
rej należy Wybudować zbiornik. Po-

czątkowo miał się zaczynać koło
Myślenic, ostatecznie, początek
zbiornika zlokalizowano w Dobczy-
cach. Jego koniec, tzw. cofka, pod-
chodzić będzie tuż ppd Zarabie,
aktualnie najatrakcyjniejsze tereny
wypoczynkowe. Decyzja w tej spra-
wie ma wielorakie konsekwencje.

Przede wszystkim powstaje na

olbrzymim obszarze Ziemi Myślenic-
kiej bezpośrednia i pośrednia stre-
fa ochrony sanitarnej dla ujęć wody
pitnej. Wody Raby muszą pozostać
czyste, a więc nie może się w po-
wiecie pojawić żaden zakład prze-
mysłowy „produkujący" uciążliwe
ścieki, jak również zużywający duże
ilości wody. A więc projekty rozwi-
nięcia na szerszą skalę przemysłu
stają się nieaktualne.

Z olbrzymich terenów, które zale-
je zbiornik wodny, muszą się ludzie
gdzieś przenieść. Muszą dostać nowe

mieszkania i pracę. Powiat musi im
to zorganizować. Najłatwiej sprawę
rozwiązałyby nowe inwestycje prze-
mysłowe, ale...

Zarabie ma obecnie dobre powietrze.
Gdy jednak w sąsiedztwie powstanie
wspomniana cofka, sytuacja się- zmieni.

Płytkie części zbiorników zazwyczaj są

cuchnące, a ponadto powodują powsta-
nie „klimatu malarycznego", łącznie z

chmarami komarów...

Myślenice nie mają obecnie kanaliza-

cji. Inwestorzy zbiornika muszą wybu-
dować dużą oczyszczalnię ścieków na

Rabie (finansowana centralnie). Miasto
z kolei z własnych, skromnych funduszy
(wszystkiego ok, 20 min zł rocznie) —

banalizację ogólnospławną. W 1974 roku

rozpocznie się budowa pierwszego z

trzech głównych kolektorów...

W końcu przybędą na obrzeżu
zbiornika tereny znakomicie nadają-
ce się do wykorzystania do celów
rekreacji, wypoczynku i turystyki.
I nie ulega wątpliwości, że już w

niedalekiej przyszłości trzeba będzie
budować dla tego obszaru nowe dro-

. gi, sieć placówek handlowych i

usługowych, pola campingowe, hote-
le, parkingi...

A zatem turystyka i aktualnie, i
w przyszłości odciśnie piętno na po-
wiecie. Zdeterminuje jego charakter
przynosząc plusy i minusy. Świado-
me zaprogramowanie, maksymalne
wyciągnięcie korzyści z turystyki —

to szansa dla Ziemi Myślenickiej.

LECZ wróćmy do konfrontacji.
Stworzenie dobrych warunków
na przyjęcie turystów wymaga

olbrzymich wydatków. Jak je pogo-
dzić z potrzebami stałych mieszkań-
ców?

Jako pilne inwestycje — uznano

na XV konferencji powiatowej
PZPR — trzeba traktować meliora-
cję gruntów ornych, budowę leczni-
cy weterynaryjnej, agronomówki,
zakończenie budowy kilky szkół
podstawowych, budowę przedszkoli
i żłobków, budowę domu dla nau-

czycieli, budowę ośrodków zdrowia
i obiektów sportowych.

Nie można też zrezygnować z rozwoju
przemysłu. A sfera handlu i usług?
Uznano też- za pilne wybudowanie prze-
twórni mięsnej i piekarni mechanicznej,
ubojni, wytwórni wód gazowanych 1 roz-

lewni piwa w Myślenicach. Chce powiat
mieć w każdym ośrodku gminnym choć

jeden dom handlowy.

Jest też program gazyfikacji. Otóż
koło Myślenic przechodzić bedzie
gazociąg do Nowego Targu i Zako-
panego. Rozpoczęto batalię o „nitkę"
dla Myślenic, a także dla Dobczyc i

innych miejscowości na terenie po-
wiatu.

Ponadto: do 1975 roku ma nastą-
pić telefonizacja wszystkich wsi w

powiecie. Do każdej wsi będzie do-
jeżdżał autobus. W 1973 r. zakończy
się pełną elektryfikację wsi, a do
1975 r. również wszystkich przysiół-
ków. Pomijam bogaty program bu-
downictwa mieszkaniowego.

W powiecie prowadzi się stałe
konkursy na najlepiej przygotowane
na przyjęcie turystów miasto, wieś i

zagrodę wiejską...
Budzą szacunek energia i plany

na przyszłość. Budzi podziw upór w

walce z... brakiem środków, mocv

przerobowych itd. Budzi niepokój, iż
przedsięwzięcia te realizowane są
bez jasno sprecyzowanych planów
perspektywicznych i ściśle określo-
nych założeń gesoodarki przestrzen-
nej, które są nadto nieskoordynowa-
ne w należytym stopniu z „perspek-
tywą centralną", o czym można się
było przekonać przy opracowywaniu
koncepcji zbiornika wodv pitnej dla
Krakowa, czy też budowie „zako-

Si;ZZa
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TAK WIĘC lata siedemdziesiąte
z całą bezwzględnością wtłaczają w

spokojną tradycyjnie egzystującą
Ziemię Myślenicką cały ładunek
zmian charakterystycznych dla XX
Wieku Nagle! Czy obejdzie sie bez
napięć, zgrzytów i dramatów?
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zaakceptowało program dalszego powięk-
szania zdolności produkcyjnych w przemy-
śle lekkim. Głównym celem tego programu

jest przyspieszenie rozwoju produkcji sze-

regu asortymentów poszukiwanych na ryn-

ku, będących w niedoborze oraz podniesie-
nie stopnia uszlachetnienia i unowocześ-

nienia wyrobów. W wybranych zakładach,

objętych tym programem, w wyniku nie-

zwykle szybkiej działalności inwestycyjnej,
w przeciągu jednego roku nastąpić ma

przyrost zdolności produkcyjnych. Jedną z

wytypowanych fabryk są Zakłady Przemysłu
Wełnianego im. Józefa Niedzielskiego -

„WELUX" w Bielsku.

A początku mojej pracy dziennikarskiej,
„ 22 łatą temu, pisałem reportaż z tych za-

kładów. Ciekaw byłem konfrontacji: 22 ła-
ta to niemal ckres życia jednego pokolenia.

Fabryka miała zawsze znakomitą renomę, od
założenia stuknęło jej już 153 lata. Trzy 'lata
temu obchodzono jubileusz. Można powiedzieć,
że suma doświadczeń zawodowych pięciu poko-
leń przyczyniła się do tego, że zakłady produku-
ją dziś wyroby wełniane cenione i poszukiwane
na rynkach krajowych i zagranicznych.

Niestety, nie udało mi się dziś spotkać boha-
terów mego dawnego reportażu. Wielu z nich
już zmarło — oto biologiczny realny znak czasu,
symbol zmianyr.pokoleój Niektórzy, ródeszli;. zmie-
nili pracę.

Dyrektorem naczelnym zakładów był wówczas
Jan Warzecha. Ciekawe, że w czasie 22 lat na

tym węzłowym stanowisku w przedsiębiorstwie
tylko dwukrotnie nastąpiły zmiany. Po nim
objął ster zakładu mgr inż. Franciszek Hernas,
obecnie dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Weł-
nianego „Południe", a po dziś dzień inż. Ta-
deusz Warzel.

METAMORFOZA

Melduję swoje przybycie zastępcy dyrektora
ds. ek"nomiczno-handlowych, GUSTAWOWI LA-
ZAROWI.

Spodziewam się, że znajdę nawiązania mię-
dzy sprawami, którymi pasjonowano się, o któ-
rych dyskutowano przed ćwierć wiekiem, a ty-
mi, które dziś stanowią temat dnia.

— Nie ma chyba potrzeby przedstawiać tu szczegóło-
wo dziejów rekonstrukcji zakładów, w każdym razie

są one nie do poznania — stwierdza dyrektor Lazar
— mimo że mieszczą się w starych murach. Symbo-
lem niech będzie właśnie sprawa pary. W 1964 r.

przestaje dymić stuletni komin fabryczny. Chyba
wszyscy pamiętają, że przecież w Bielsku narodziła

si&^kiedyś inicjatywa koordynacji poziomej. Była to

wtedy wielka idea. Wygaszono 40 kotłów, 40 kominów

zaczęło pełnić funkcję pomników starej architektury,
zresztą nasz komin został już rozebrany. Remontowano

budynki a do nich wprowadzała się nowa technika.

Olbrzymim skokiem w podniesieniu mocy zakładów

było zakupienie w roku 1964 — 48 półautomatycznych
krosien typu „Saurer" wytworzonych w kraju wg

licencji szwajcarskiej. W roku 1966 zamontowano

dalszych 50 krosien tego typu (słyszałem od jednego
z tkaczy, że krosna te pozwoliły 17-krotnie zwiększyć
wydajność).

Wielkie zmiany zaszły na wykończalni, zakutiio-
no wysokowydajne pralnice, nowoczesną suszar-

"

nię FAMATEX oraz inne urządzenia pozwalają-
ce uzyskiwać najszlachetniejsze rodzaie wykoń-
czeń. Uporządkowano dojazdy, most, drogi...

Przedsięwzięciem ostatnim jest uruchomienie
produkcji dzianin tkaninopodobnych (krempli-
ny), „Welux" jest drugim po łódzkich zakładach
w Teofilowie producentem tych bardzo jeszcze
u nas atrakcyjnych i poszukiwanych materia-
łów. 29 grudnia ub. r. wystartowała produkcia.
Plan na bieżący rok przewiduje 800 tys. metrów
tych dzianin, a w roku przyszłym, z przyspie-
szeniem co najmniej trzech miesięcy, dziewiar-
nia powinna osiągnąć pełną projektową zdolność
produkcyjną. (1 milion 100 tys. metrów.).

— Wiadomo, VI Zjazd Partii udzielił koniecznych
preferencji wszystkim przemysłom pracującym dla

potrzeb rynku. Przemysł wełniany Jest Jednym z nich.

Znalazły się kredyty na zaimportowanie najnow-
szych urządzeń szwajcarskich i zarhodnloniemieckich

będących szczytem techniki w zakresie produkcji
dzianin tkaninopodobnych.

„Welux" zmienia bowiem profil swojej pro-
dukcji, uległa likwidacji przędzalnia, a prządki
musiały opanować nową technikę. Automaty
„Morat" są sterowane elektronicznie. Biegnąca
wężowym ruchem filmowa taśma z zaszyfrowa-
nym wzorem, kieruje ruchem dziewiarskich
igi^t, które praktycznie rzecz biorąc, wyczaro-
wują dowolny wzór, dowolny splot, o dowolnej
długości raportu. A przecież to nie koniec.

Realizacja planu „Apollo" — ten kryptonim
kryje w sobie program modernizacji przemysłu
lekkiego — stawia przed zakładem niezmiernie
trudne zadania wymiany w ruchu, bez żadnych
ulg w zakresie realizacji bieżących zadań plano-

wych, technicznego wyposażenia tkalni. O skali
tego pi-zedsięwzięcia niech świadczą dwie licz-
by. Jeśli w tym roku „Welux" ma dostarczyć ok.
2 milionów 700 tys. metrów tkanin i dzianin
tkaninopodobnych, to za dwa lata, w 1975 wy-
tworzy ich 5 milionów metrów, czyli w ciągu
dwóch lat podwojenie produkcji. A jeżeli zwa-

żymy, że ok. 60 proc. produkcji stanowi produk-
cja eksportowa, że „Welux" eksportuje niemal
na cały swat, że konkurencja na rynkach stale
rośnie i nie wolno sobie pozwolić na luksus za-

łożenia rąk, to staje się oczywisty trud przed-
sięwzięcia; jakości nie wolno obniżać, a nowe

techniki, nowe surowce, zmieniający się stale
asortyment stawiają rzeczywiście przed załogą
wysokie wymagania.

PROGRAM APOLLO

Nie ma tej nazwv w żadnym oficjalnym doku-
mencie — Apollo. Skąd ta nazwa? Usłyszałem
taką anegdotę. Kiedy przed kilkunastu miesiąca-
mi towarzysze z resortu przemysłu lekkiego pra-
cowali nad - propozycjami modernizacji podle-
głych zakładów, nad szybkim uruchomieniem
produkcji nowych, poszukiwanych wyrobów, nad
szybkim poszerzeniem asortymentu wyrobów
rynkowych i polepszeniem ich jakości: kiedy
na jednym arkuszu dokonano zestawienia w peł-
ni uargumentowanych potrzeb i uzasadnionych
przedsięwzięć — wydawało im się, że projekt
przekracza możliwości realizacyjne, że jest księ-
życowy. Program księżycowy — to kojarzyło się
bezpośrednio z hasłem „Apollo".

Okazało się jednak, że program ten, choć
trudny, a nawet bardzo trudnv — będzie reali-
zowany. Przedłożony przez Ministerstwo Prze-
mysłu Lekkiego „Aneks do planu inwestycyjne-
go na rok 1973" zyskał aprobatę Biura Politycz-
nego.

Cóż zawiera ten Aneks? Co jest w nim nowoś-
cią ?

łJest to wyka®ś34'' przedsięwzięć inwestycyjni
nych, k'tóre'f:pozW3lą uzyskać- • w wybranych 34
zakładach szybkie 'przyrosty prpdukcji^-łhwes.ty-
cje mają być' bowiem rozpoczęte

7 i zakończone
w roku bieżącym. Między innymi program prze-
widuje modernizację, wvmianę parku maszyno-
wego w 12 tkalniach. Postawione tam zostaną
nowoczesne krosna rani ero we lub mikro-czółen-
kowe. Pozwolą one dwu-trzykrotnie zwiększyć
wydajność pracy, a zarazem wytwarzać najszla-
chetniejsze gatunki poszukiwanych tkanin.

W Ozorkowie podjęta będzie produkcja tkaniny
podkładowej do polcorfamu, polskiej sztucznej skóry.
W Świdnicy ruszy produkcja wykładzin podłogowych,
typu włóknin, dla budownictwa. W Zakładach Prze-

mysłu Jedwabniczego im. Wróblewskiego w Łodzi za-

instalowane zostaną nowoczesne krosna do produkcji
tkanin krawatowych. W innych zakładach jedwabni-
czych będą wytwarzane koronki metrażowe. W Bia-

łymstoku podjęta zostanie produkcja sztucznych fu-
ter itd. Podane tu dla przykładu zamierzenia wskazu-

ją na charakter Inwestycji.

Rosnące dochody pieniężne ludności stwarzają
nowe zapotrzebowanie społeczne. Wymagania
rosną — przemysł musi im sprostać. Pięciolatka
inwestycyjna przemysłu lekkiego, zamykająca
się kwotą 47 mld złotych zostanie więc wzboga-
cona dodatkowym zastrzykiem, który pozwoli
w niespotykanych u nas terminach zwiększyć
dostawy poszukiwanych artykułów rynkowych.
A jednocześnie przyjęty sposób inwestowania
pozwoli na bardzo szybkie zwroty wyłożonych
środków, korzystniejsze, niż przeciętnie przy
innych zamierzeniach inwestycyjnych w tym re-

sorcie.

„JAK W NIEBIE"

Od spraw przyszłości — najbliższej wprawdzie
— wracamy jeszcze do spraw dnia wczorajszego
i dzisiejszego. To przecież w ubiegłych latach
stworzona została materialna i kadrowa baza,
kfóra umożliwia obecnie zakładom dokonanie
wielkiego skoku w nowoczesność.

Co nD. zmieniło się w zakresie spraw socjal-
nych? Była to bowiem sfera dotychczas często
zaniedbywana.

Zamiast odpowiedzi dyrektor Lazar wręczył mi

pamiątkowy albumik wydany z okazji jubileu-
szu 150-lecia.

— Tu wszystko szczegółowo jest wyliczone: od li-

kwidacji latryny do zakupu autobusów, którymi nasi

pracownicy wyjeżdżają na wycieczki. Rocznie organi-
zuje się około 80 takich wycieczek krajowych i za-

granicznych.
Czytam fragment „W długim procesie przeróbek

1 dobudówek każdy oddział otrzymał szatnię wyposa-

żoną w odpowiednią ilość szafek, gdzie tylko miejsce
pozwalało — urządzono pomieszczenia do śniadań.

Doczekała się wzorowych urządzeń tego rodzaju far-

biarnla, która ma najbardziej szkodliwe warunki pra-

cy. Wszystkie pomieszczenia wykładane są kafelka-

mi, urządzenia odemglające zupełnie zapobiegają wy-

dobywaniu się pary z aparatów, co dawniej było zmo-

rą farbiarni — nowe aparaty ciśnieniowe są zautomaty-
zowane 1 zmechanizowane. Podobnie jest na innych
wydziałach, zwłaszcza na wykańczalni mokrej, której
widne 1 przestronne hale o znakomitej wentylacji w

niczym nie przypominają dawnych brudnych i cuch-

nących klitek. Kiedy w roku 1969 odwiedził zakład po
9 latach nieobecności Stefan Kubica, najstarszy z ży-
jących pracowników, (lat 83), i zajrzał do wykań-
czalni — wykrzyknął „Ależ tu macie teraz jak
w niebie".

Zakład dysponuje własną pracownią socjolo-
giczną i psychologiczną. Badaniami psychologi-
cznymi objęto zwłaszcza ludzi kierowanych do
obsługi nowoczesnych automatów.

Fot. Z. Gajdzik

WELUX to chyba jeden z nielicznych zakła-
dów. który ma na -swoim etacie zakładowego
artystę-plastylca. Jest nim Ignacy Bieniek. —

wychowanek Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. On opracował kolorystykę wnętrz
pi-zemyslowvch (a także kształt liter, którymi

pisane są różne hasła wewnątnz hal). Na wielu
ścianach widnieją malowidła ścienne jego pę-
dzla. W budynku administracji przepyszny wi-
traż. Na zewnętrznej stronie ściany tkalni, od
uljcy Leszczyńskiej, artysta zakomponował rów-
nież ogromną mozaikę, na . wzór starych gobeli-
nów. o rozmiarach 8 m wysokości i 76 m dłu-
gości utkaną z okruchów szklą, kamieni, metalu.
Ten artystyczny mural przedstawia wydarzenia
od czasów prasłowiańskich do ostatnich lat.

DYKTATOR MODY

Druga rozmowa w „Weluxie" z p. Stanisła-
wem Sułkiem, kierownikiem Wydziału Wzorni-
ctwa. To on przejął po Jakubie Więziku batutę
kompozytora w zakresie kolorów i wzorów.
W oparciu o światowe tendencje prezentowane
przez Biuro Mody w Londynie, Wydział
Wzornictwa 4 razy w roku prezentuje przed
komisjami branżowymi swoje kolekcje. Każ-
dy wzór. każdv deseń przedstawiany jest
w kilku zestawieniach kolorystycznych. W od-
niesieniu do tkanin gładkich katalog przewiduje
aż 1300 możliwości barw i odcieni. Przeciętnie
w sknli roku projektanci ooddaią egzaminowi
ok. 300 wzorów — po selekcji przez komisję zo-

staje z nich 240. które wchodzą do kolekcji
ofertowej, przedstawianej już na giełdach han-
dlowych. One również odbywają się 4 razy' do
roku, przeważnie z oółrocznym wyprzedzeniem,
tzn. teraz na giełdzie wiosennej kontraktować
się będzie tkaniny na jesień.

— Nasi klienci są coraz bardziej wybredni. Polacy,-
zwłaszcza Polki lubią się efektownie Tibrać, przywią-
zują do tego znaczenie — stwierdza p.'Sułek. —- Po-

nasż
X

ijrOUuiff;'pó
— Nie jestem arbitrem . elegancji^ -ciekawi •'..' innie

Jednak, jakie śą aktualne tendencje?
— W ubiegłym roku w zakresie tkanin wełnianych

produkcji masowej zaczęły robić karierę kraty, różne

układy, wielkie i drobne, stonowane I ostre, „prince
de Gałle" 1 „okienne". Kraty są nadal poszukiwane.
W roku bieżącym desinatorzy lansują paski — od

drobnych — do szerokich.

— Ciekawa sprawa — mówi — właściwie nie ma

szkoły, w której można by się wyuczyć mojego fa-

chu : bo to trzeba dysponować jednocześnie i szeroką
wiedzą praktyczną o tkaninie, o jej konstrukcji,
o splotach, a zarazem mieć ducha artystycznego. Tak

się jakoś składa, że na ogół ten fach jest fachem

dziedzicznym, trochę jał- w średniowieczu, przechodzi
r, ojca na syna. Nie wystarczy szkoła sztuk pięk-
nych, ani szkoła włókiennicza z osobna.

NOWE I NAJNOWSZE

Byłem w dziewiarni, którą szczyci się zakład.
Mury liczą sto lat, lecz wewnątrz pełna klima-
tv^gcia, oarkiety. aluminiowe oprawy okien, oa-

stelowe barwy ścian, maszyny superprecyzvjne
pracują z lekkim szumem. Patrzę na pracujące
tu kobiety i dziewczęta. Wszystkie w modrych
twarzowych sukienkach. Wydaje się. że praca
tutaj nie wvmaga wiele trudu. To są właśnie
te prządki, które zdobyły nowy zawód — dzie-
wiarki. Wysłano je na nraktvke do Łodzi i Cie-
szyna, by w tamtejszych zakładach poznały no-

wą technologię.

Maszyny są milionowej wartości, maszyny są
dewizowe. Ze szczególnym staraniem dobierano
tutaj ekipę, żeby podołała nowym zadaniom.
Dozór techniczny, kierownicy wydziału, mistrzo-
wie odbyli trzymiesięczne praktyki w fabrykach
zachodnich. Są więc dobrze przygotowani. Na
parterze — teksturownia, przygotowanie przę-
dzy — toruńska elana staje się bistorem —

przędzą elastyczną, puszystą. Na pierwszym pię-
trzę właściwa hala, dziewiarni. Po jednej stronie
półautomaty, po drugiej pełne automaty stero-
wane elektronicznie. Trudno opisać ich wygląd.
Kształtem przypominała coś w rodzaju pojazdu
kosmicznego lądującego na obcej planecie.
W górze, niby na antenach tego poiazdu, poroz-
wieszano szpule wielobarwnej przędzy — dołem
spływa „worek" szerokie, wzorzyste pasmo dzia-
niny-krempliny.

Spotykam się z młodym inżynierem-elektroni-
kiem — BOHDANEM TWORZYANSKIM. absol-
wentem Politechniki Łódzkiej ze specjalnością
automatyzacji procesów produkcyjnych.

— Nad pracą dziewiarni czuwa nieustannie najczuj-
niejszy kontroler — szwajcarski minikomputer. Co 20

sekund, zgodnie z programem, wysyła elektroniczne

zapytania i notuje w pamięci elektroniczne odpowie-
dzi z blisko 800 punktów pomiarowych. Dotyczą one

głównie obrotów wrzecion i temperatur. Te dane są

szczególnie ważne dla procesu. Człowiek • nie byłby
w stanie dokonać tych pomiarów w ciągu całego dnia.

Proszę sobie wyobrazić, jak to znakomicie skraca czas

niezbędny dla wykrycia ewentualnego błędu, Jaki ma

wpływ ta nieustanna kontrola na jakość.

W mojej reporterskiej praktyce spotykałem się
nieraz z przykładami wydawania pieniędzy na

przedsięwzięcia, których efekt był co najmniej
dyskusyjny. Spotykałem również przykłady ta-
kich działań, w których stosunkowo nawet nie-
wielkie środki celowo lokowane, oddane w ad-
ministrację ludziom o wysokim poziomie odpo-
wiedzialności i fachowości, przynosiły wyniki
wielokrotnie je przewyższające. Taki przykład
znalazłem w Bielsku, w Zakładach im. Niedziel-
skiego. Wszystko to, co zostało tu zrobione, co

zobaczyłem, jest dziełem jednego pokolenia, szó-
stej fabrycznej generacji.

nosci
WYKONANIE BUDŻETU
1972 R.

WSTĘPNE DANE z wykonania bu-
dżetu państwa w 1972 r. wskazują,
że ze znaczną nadwyżką zrealizowa-
no plan dochodów budżetowych, co

pozwoliło na wydatne, ponadplanowe
zwiększenie wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 444
mldzlibyłyoponad35mldzl,tj.
0 8,2 proc. wyższe niż planowano
1 o ponad 9 proc. wyższe niż w 1971 .r.

Wydatki budżetowe wyniosły nato-

miastok.433mldzlibyłyook.26
mld zł, to Jest o 6,3 proc. wyższe
niż planowano i o ponad 10 proc.
wyższe niż w 1971 r. Pozwoliło to na

osiągnięcie ponad 11 mld zl nadwyż-
ki budżetowej, pomimo obciążenia .

budżetu ponad 6 mld zl spłat anty-
cypacyjnych kredytów inwestycyj-
nych udzielonych przez banki w po-
przednich latach.

W ramach ogólnego wzrostu wy-
datków budżetowych (bieżących' 1 in-
westycyjnych) szczególnie wydatnie
wzrosły wydatki bieżące, które wy-
niosły 324 mld zł i były o 22 mld .zł,
tj. o 7,4 proc. wyższe niż planowano
i o ponad 15 proc. wyższe niż w

1971 r. Szczególnie znaczny ponadpla-
nowy wzrost wydatków był związa-
ny z:

0 dopłatami w wyniku przekrocze-
nia planu skupu mleka i trzody
chlewnej (ok. 3 mld zl),

0 podwyżką stawek dopłat i prze-
kroczeniem planu produkcji miesza-
nek paszowych (1 mld zl),

0 dofinansowaniem państwowych
gospodarstw rolnych w związku z

przekroczeniem planów produkcji (2
mld zł),

0 przeceną zapasów .w związku z

urzędowymi zmianami cen (1,5 - mld
zł),

0 dofinansowania wydatków socjal-
nych i kulturalnych w związku z re-

gulacjami płac i wygospodarowaniem
przez rady narodowe znacznych nad-
wyżek (4,7 mld zl). (Sb)

ROK 1973 W RESORCIE

LEŚNICTWA
W ROKU BIEŻĄCYM wartość sprze-

daży w przemysłach opartych na su-

rowcach drzewnych osiągnie sumę
51,6 mld zł, CO łącznie z zadeklaro-
waną kwotą 800 min zł dodatkowej
produkcji oznacza wzrost o 9,2. proc.
w stosunku do roku poprzedniego.
Równolegle wzrosną dostawy na ry-
nek w stosunku do roku ubiegłego
o 13,6 proc. i osiągną sumę 17,5 mld
zł.

Największą dynamikę wzrostu wy-
kazuje przemysł meblarski, bo o 16
proc. w porównaniu do roku 1972.
Jednakże popyt na meble, nie zosta-
nie zaspokojny, chociaż przyjęte za-

dania na rok 1973- są wyższe o 0,5
mld w porównaniu do wycinka pla-
nu 5-letniego. .

Dla złagodzenia deficytu surowców
dla przemysłu. meblarskiego wystąpi-
ła potrzeba- importu płyt wiórowych
na sumę ok. 6 min doi. .Podjęto
równocześnie Inwestycje w przemyśle
płyt. wiórowych.

ódpówicdnicłi i środków •' technicznych
dla gospodarki leśnej. I tak W roku
1973 liczba samochodów do wywozu
drewna wzrośnie o 300 sztuk, wywro-
tek o 100 sztuk, samochodów Mus cel
M-461 o 800 sztuk, oraz ciągników
rolniczych o 300 sztuk.

W związku z występującym od sze-

regu lat deficytem siły roboczej w

tym resorcie szczególnie istotnym
problemem jest dalsze usprawnianie
procesów technologicznych, rozsze-

rzenie systemu brygadowjego, mecha-
nizacja prac. Równolegle z tym kie-
runkiem działania dążyć trzeba do
poprawy warunków socjalno-byto-
wych pracowników resortu. Chodzi
przede wszystkim o sprawny tran-

sport ludzi do miejsc pracy, zaopa-
trzenie w odzież ochronną, poprawę
opieki lekarskiej. (ach)

ZMIANY STRUKTURY

POZAROLNICZEJ

GOSPODARKI

NIEUSPOŁECZNIONEJ

OGOLNA LICZBA opodatkowanych
prywatnych placówek usługowych na

koniec 1972 r. była podobna jak na

koniec 1971 r. i wynosiła ok.—220 tys.
Zmniejszyła się jednak liczba zakła-
dów rzemieślniczych (o ok. 800) i pry-
watnych zakładów przemysłowych (o
1600). Zmalała ' też liczba tzw. zajęć
zawodowych (o 1100). Zwiększyła się
natomiast liczba tzw. nierzemieślnj-
czych zakładów usługowych (o 3,5
tys. — głównie taksówkarze).

Spadek liczby zakładów przemysłu
prywatnego dotyczy województw^
krakowskiego. Jest on związany ze

zwolnieniem od opodatkowania rolni-
ków zajmujących, się wyrobem arty-
kułów z drewna (ze względu na nie-
wielkie rozmiary dokonywanych-przez
nie obrotów). Spadek liczby tzw. za-

jęć zawodowych — do której to gru-
py usługowej zalicza się wolne zawo-

dy — związany jest prawdopodobnie
z obniżeniem się liczby lekarzy pro-
wadzących prywatną praktykę, czemu

sprzyjało wprowadzenie ubezpieczenia
lekarskiego ludności rolniczej.

Równocześnie z tymi zmianami w

strukturze usług szacuje się, że ogól-
ne obroty nieuspołecznionej gospodar-
ki pozarolniczej wzrosły w 1972 r. w

porównaniu z 1971 r. o ok. 12—13 proc.
(Sb)

WZROST WYPŁAT RENT

I EMERYTUR

Z TYTUŁU RENT , I EMERYTUR
wypłacono w 1972 r. z funduszu eme-

rytalnego ok. 42,3 mld zł. Przecięt-
na liczba rent i emerytur wzrosła
bowiem z ok. 2.5 min w 1971 r. do
ok. 2,7 min w 1972 r., a przeciętna
miesięczna wysokość renty i emery-
tury wzrosła odpowiednio z 1219 do
1265 zł.

Wzrost liczby rent i emerytur w

1912 r. okazał się nieco niższy niż
planowano (o ok. 1 proc.), związane
jest to prawdopodobnie z występo-
waniem na wielu terenach kr\fu bra-

ków rąk do' pracy, co sprzyjało za-

trzymywaniu w pracy osób, które o-

slągnęły wiek emerytalny. (Sb)

WZROST WYDATKÓW
NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

NA WYPŁATY świadczeń z tytułu
ubezpieczenia społecznego, tj. na za-

siłki chorobowe i rodzinne itp. wy-
dano w 1972 r. ok. 22,5 mld zł. Jest

to kwota o ok. 12,5 proc. wyższa niż
w 1971 r., a związana głównie ze

wzrostem wypłat zasiłków chorobo-
wych, który wystąpił w wyniku:.

0 wzrostu zatrudnienia,
• wyrównywania uprawnień do

świadczeń chorobowych pomiędzy
pracownikami umysłowymi i fizycz-
nymi.

0 wzrostem absencji chorobowej.
Jeśli chodzi o tę ostatnią, to zwra-

ca uwagę fakt, że przeciętna miesię-
czna liczba dni zasiłkowych w prze-
liczeniu na 100 ubezpieczonych wy-
niosła w 1972 r. ok. 83 dni przy pla-
nowanej liczbie dni zasiłkowych w

-granicach 61.

W związku z tym zakłady pracy
wydatkowały na zasiłki chorobowe
ok. 1 mld zl ponad limity ustalone
przez ZUS, która to kwota obciążyła
ich fundusz plac.

Dane o wypłacie zasiłków choro-
bowych potwierdzają więc wcześniej-
sze sygnały o występowaniu silnej
tendecji wzrostu absencji chorobo-
wej. (Sb) •

ROSNĄ ZADANIA

BUDOWNICTWA

PONAD 130 TYS. MIESZKAŃ mają
oddać w bież. roku w miastach przed-
siębiorstwa budowlane,' tj. o 17 proc.
więcej, niż wynosił plan ub. roku.
Podkreślić należy, że styczeń wypadł
na budowach osiedli mieszkaniowych
lepiej niż w ub. roku. W ciągu 31
diii wykonano około 4 proc. rocznych
zadań, gdy w styczniu ub. roku —

tylko 1,5 proc.

Istnieje szansa przekroczenia rocz-

nych zadań planowych, chociaż na

wielu budowach m, in. w . Warsza-
wie występują trudności z termino-
wą dostawą materiałów i urządzeń
do wyposażenia mieszkań. Również
dostawy nowych maszyn-koparek ' 1
żurawi spóźniają się. Dają też o so-

bie znać kłopoty z uzbrojeniem te-
renów.

Wpływa to niekorzystnie na tok
robót. Koryguje się programy pro-
dukcyjne zakładów dostarczających
elementy prefabrykowane.

podobna sytuacja zaistniała w woj.
katowickim. W tym roku szczególnie
rosną zadania kombinatu „Zagłębie",-
który ma oddać ponad 9 tys. mie-
szkań, nie licząc mieszkań niezbęd-
nych,, dla budowniczych i załóg huty
„Katowice". W styczniu dobre wy-
niki uzyskali budowlani z kombina-
tów „ROW" i „Beskid" w Bielsku-
Białej.

Rok bież. będzie dla woj. katowi-
ckiego przełomowy. W II kwartale
ruszy fabryka domów w Lisowie, a

także dwie wytwórnie licencyjne.'
Rozwiąże to problemy zaopatrzenia
placów budowy w prefabrykaty.

Natomiast w woj. zielonogórskim
nadal kuleje produkcja nowego za-

kładu domów w Nowogrodzie Bo-
brzańskim. Obiekt nie może uzyskać
projektowanej zdolności produkcyj-
nej. (msk)

DALSZY POSTĘP
W TRANSPORCIE
KOLEJOWYM

: ROK BIEZ. jest' okresem dalszej
mobilizacji sil i' środków w tranśpór-

Iiżącję'';aiętoąinyeh;''zadań. Dokucza
oiiedobór rąk „do...pracy. Do planowa-
nego zatrudnienia w„kolejnictwie bra-
kuje ok. 12 tys. pracowników, trwa

przeciążenie sieci kolejowej na ma-

gistralach SIąsk-Pólnoc; niedostatecz-
ny jest postęp w przewozach pasa-
żerskich oraz szczupłe dostawy mate-
riałów i urządzeń.

Mimo Jo dobiega końca moderni-
zacja warszawskiego węzła PKP i pla-
nowo nadchodzą nowe jednostki tra-
kcji elektrycznej. Ukończono zasad-
nicze roboty na linii śląskiej. W tym
roku rozpoczęto jej elektryfikację.
Znacznie zaawansowane są prace ma-

jące na celu uruchomienie w 1974 r.

śląskiej . magistrali centralnej. Stwo-
rzono warunki przyspieszenia elek-
tryfikacji linii, m. In. ze Slaska W
kierunku Poznania, z Krakowa do

. Zakopanego i z Katowic do Wisły.
Szybkie tempo robót notuje się przy
modernizacji kolejowych tras War-
szawa — Katowice, Kraków — Prze-
myśl. (msk)

POLSKA PETROCHEMIA

ROZBUDOWUJE

PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁ RAFINERYJNY decy-

duje o rozwoju, chemii, stąd rozbu-
• dowane zostanie przetwórstwo ropy,
podstawowego surowca dla caldgo
przemysłu chemicznego z 7,5 min ton
w1970r.do14mintonw1975r. "

Nastąpi znaczna rozbudowa rafine-
rii w Płocku, w której produkcja ma

wzrosnąć do 12 min ton w 1978 r.

Rozbudowana zostanie rafineria w

Czechowicach. Planuje ślę tu uru-

chomienie drugiej instalacji o zdol-
ności przetwórczej 3 min t. ropy ro-

cznie. Postępuje budowa Rafinerii
Północnej w Gdańsku, której koszt
wyniesie ok. 15,7 mld zl. Całkowite
zakończenie budowy o zdolności. 6
min ton rocznie przewidywane jest
na rok 1978.

W dalszej perspektywie przewidy-
wana jest rozbudowa bazy surowco-

wej — przemysłu rafineryjnego do
osiągnięcia zdolności - 60 min ton ro-

py w 1990. (msk)

WIEJSKA SPÓŁDZIELCZOSC
ROZBUDOWUJE SWOJE
PLACÓWKI

WIEJSKA SPOŁDZIELCZOSC zaopa-
trzenia i zbytu intensywnie rozbudo-
wuje sieć placówek gospodarczych
na wsi. W roku bież. na wsi powsta-
nie m. in. 98 nowych piekarni, 23
masarnie, 17 wytwórni wód gazowa-
nych, 3 zamrażalnle owoców, 26 go-
spód i restauracji o łącznej ilości
3 260 . miejsc.

Sieć handlowa powiększy się o 23
wiejskie domy towarowe, 650 skle-
pów, 190 magazynów nawozowych, 150
magazynów zbożowych, 21 magazy-
nów maszyn rolniczych, 50 punktów •

skuou, 120 Składnic materiałów bu-
dowłtnych I opałowych oraz 4 mie- •

szalnie pasz treściwych. Powstanie
również 18 nowych zajezdni dla 1820
samochodów ciężarowych I dostaw- •

czych. Na inwestvcje te wydane zo-

stanie, ogółem 5 200 min zł.
W następnych latach tempo roz-

budowy bazy handlowej 1 produk-
cyjnej gminnych soółdzlelnt będzie
jeszcze szybsze. Do końca 1975 r. wv -

'

buduje się na wsi m. In. 366 nie-
karni. 211 masami, 177 mieszalni pasz
oraz 200 gospód ł restauracji, (msk)
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Od poeiqtku bieżącego roku

obowiqzujq nowe zasady gospo-
darki finansowej państwowych
przedsiębiorstw handlowych i

gastronomicznych, podległych
Ministrowi Handlu Wewnętrzne-
go i Usług oraz przez niego nad-

zorowanych. Ogólne założenia

tego systemu zostały przedsta-
wione w „Życiu" pod koniec ub.
roku j). Obecnie przedstawię
ważniejsze rozwiązania szczegó-
łowa oraz ewentualne związane
lich funkcjonowaniem, trudnoś-
ci i prawidłowe kierunki wyko-
rzystania tych rozwiązań.

WAGĘ
tego zagadnienia

podnosi fakt, że handel
wewnętrzny stanął o-

becnie przed szczegól-
nie trudnym zadaniem.
W wyniku ubiegłorocz-

nego 1 tegorocznego oraz przewidy-
wanego na następne lata przyśpie-
szenia tempa przyrostu przychodów
pieniężnych ludności, konieczne sta-
ło się znaczne przyśpieszenie wzro-

stu sprzedaży towarów, w tym tem-

pie nie nadąża jednak rozwój sieci
handlowej i gastronomicznej oraz

wzrost zatrudnienia w tyc.h dzia-
łach.

W okresie bieżącego pięciolecia
sprzedaż detaliczna towarów wzro-

śnie prawdopodobnie o ok. 50 proc.,
zatrudnienie może wzrosnąć w gra-
nicach 16 proc., a nakłady inwesty-
cyjne organizacji handlowych będą
niewiele wyższe niż w poprzednim
pięcioleciu. Niezależnie od nadra-
biania opóźnień inwestycyjnych,
niezbędna jest więc wydatna inten-
syfikacja pracy przedsiębiorstw han-
dlowych i gastronomicznych w o-

parciu o znacznie lepsze niż dotych-
czas wykorzystanie istniejącej sie-
ci, przez lepsze wykorzystanie czasu

pracy, rozszerzenie zatrudnienia w

niepełnym wymiarze godzin, orga-
nizowanie nowych punktów sprze-
daży w istniejących pomieszczeniach
i ooza nimi itp.

Realizacji; tych nowych, trudnych za-

dań umożliwić powinno należyte wyko-
rzystanie możliwości zapewnionych przez

. nowy system ekonomlczno-finansowy.
System ten wprowadzony z inicjatywy
MHWiU, uwzględniający opinię prakty-
ków i naukowców wprowadza Istotne
zmCiny w dotychczasowych zajadach
kształtowania funduszu plac i bodźców
zainteresowania materialnego, w podzia-
le zysku, finansowaniu działalności eks-
ploatacyjnej i finansowaniu inwestycji.

KSZTAŁTOWANIE PŁAC
I PREMII

Dotychczasowy system limitowa-
nia funduszu płac nie stwarzał do-
statecznej zachęty dla intensyfika-
cji sprzedaży. Korekty bowiem fun-
duszu płac z tytułu przekraczania
planów sprzedaży, nie zawsze były
dostatecznym ekwiwalentem zwięk-
szonego wysiłku na rzecz wzrostu
obrotów. Zazwyczaj zachęcały przy
tym do forsowania sprzedaży raczej
jednostkowo droższych towarów, co

sprawiało, że zakres tych korekt był
często ograniczany.

Nowy system kształtowania fun-
duszu płac zakłada, że podstawą, je-,

_j>o określenia będzie tzw. IiOCHOD
^ .CZYSTY. Oznacza to. że z wygospo-

darowanych przez' przedsiębiorstwo
marż handlowych będą pokrywane
koszty handlowe związane z prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa, oprocen-
towaniem środków trwałych oraz

odpisami na fundusz zakładowy i
mieszkaniowy, z wyjątkiem kosz-
tów osobowych i obciążeń fundu-
szu płac. Otrzymany w ten sposób
dochód czysty przedsiębiorstwa bę-
dzie podstawą do określenia fun-
duszu płac w danym roku. Ma on

się równać funduszowi płać wyko-
nanemu w roku ubiegłym, powięk-
szonemu o procent równy odsetko-
wi przyrostu dochodu czystego* po
skorygowaniu tego odsetka o tzw.

współczynnik elastyczności. Współ-
czynnik ten na okres do 1975, r.

wynosić ma 0,95.
Ustalony tw ten sposób dyspozycyjny

fundusz płac służyć ma do opłacenia
bieżących wynagrodzeń, wynikających
z umów o pracę 1 obowiązujących zasad
wynagradzania (awanse 1 przeszerego-
wania) oraz nai opłacenie niezbędnego
przyrostu zatrudnienia. Jeśli dyspozy-
cyjny fundusz plac będzie wyższy od
bieżących wynagrodzeń, przedsiębiorst-
wo jest zobowiązane do przekazania co

najmniej 25 proc. nadwyżki na rezerwo-

wy fundusz płac, a pozostała jej część
ma być wykorzystywana na przejściowe
premie i dodatki do plac.

W przypadku, gdy poprawa wy-
ników (dochód czysty) zostanie
utrwalona co najmniej przez okres
dwóch lat, wówczas część przejścio-

Uwzględnienia wymaga zwłaszcza
fakt, że możliwości zwiększenia ba-
zy materialnej handlu i obniżki
kosztów rzeczowych są ograniczone.
Podstawowe wysiłki przedsię-
biorstw koncentrować się więc po-
winny na zwiększeniu rozmiarów
sprzedaży przez lepsze wykorzysta-
nie przestrzeni handlowej i obsady
.personelnej, zatrudnienie pracowni-
ków na pół etatu w godzinach
większego natężenia sprzedaży, or-

ganizowaflie dodatkowych stoisk na

posiadanej przestrzeni handlowej o-

raz
1

sezonowych punktów sprzedaży
detalicznej.

KOSZTY A KULTURA
OBSŁUGI

Słowem — możliwości elastyczne-
go operowania funduszem płac i
nowe zasady premiowania służyć
powinny przede wszystkim ożywie-

W celu podwyższenia efektywno-
ści wykorzystania środków trwałych
przewiduje się utrzymanie oprocen-
towania funduszu statutowego (5
proc.) zaangażowanego w finanso-
waniu środków trwałych. Ponadto
przyjęto założenie, że oprocentowa-
nie wartości obiektów wynajmowa-
nych zostanie od 1974 r. uwzględ-
nione w stawkach czynszów. Do
czasu uregulowania tych stawek
zostanie oprocentowanie zryczałto-
wanej wartości brutto wynajmowa-
nych lokali ( w wysokości 3 proc.) .

Pełne wykorzystanie własnych
środków trwałych i wynajmowa-
nych lokali staje się więc ważnym
czynnikiem poprawy wyników gos-
podarowania, a tym samym wzro-

stu płac i premii.

Środki obrotowe, w części nie po-
krytej funduszem statutowym, mają

i zysku, a tym sainym do wzrostu
funduszu płac i funduszu premio-
wego.

'

Rozwiązanie to ma.charakter eks-
perymentalny i jeśli przyniesie po-
żądane wyniki, zostanie rozszerzo-

ne na wszystkie przedsiębiorstwa
handlowe. Ażeby jednak wyniki te

były zgodne z oczekiwaniami, trze-
ba, aby przedsiębiorstwa pamiętały,
że solidny handel polega na zwięk-
szeniu i usprawnieniu sprzedaży
pełnowartościowych towarów, a

nie na „wciskaniu" klientom bubli,'
kwalifikujących się do przeceny.
Takie bowiem postępowanie w kon-
sekwencji musi doprowadzić do u-

traty klienta, a tym samym i zaha-
mowania możliwości wzrostu sprze-
daży i poprawy wyników ekono-
micznych, który staje się obecnie
podstawowym czynnikiem oceny

EKONOMIKA W PRAKTYCE
STANISŁAW BUDZISZEWSKI

wych premii i dodatków do płac
może zostać wykorzystana na pod-
wyższenie stawek w taryfikatorach
płac.

Jeśli w jakimś roku dyspozycyj-
ny fundusz płac będzie niższy od
należnych wynagrodzeń, wówczas
wykorzystywane będą rezerwy fun-
duszu płac zgromadzone przez
przedsiębiorstwo, a następnie będą
wstrzymywane przejściowe premie
i dodatki.

Równocześnie ze zmianą zasad
kształtowania funduszu płac nastę-
puje zmiana zasad określania fun-
duszu premiowego dla kierownic-
twa przedsiębiorstw. Ma on być o-

kreślany w procencie zysku zreali-
zowanego za dany rok kalendarzo-
wy.
. Zarówno Więc na ukształtowanie

funduszu płac, jak i funduszu pre-~
miowego istotny wpływ wywiera
wzrost sprzedaży, zwiększający mar-

że i zyski oraz obniżka kosztów rze-

czowych. Na wielkość funduszu pre-
miowego oddziałują ponadto o-

szczędności na wydatkach osobo-
wych. Oznacza to, że podstawowe
elementy zainteresowania material-
nego zostały uzależnione od szeroko
pojętych wyników gospodarowania.
Nie oznacza to jednak jeszcze, że

automatycznie zostaną one w pełni
i racjonalnie wykorzystane.

nlu pracy przedsiębiorstw handlo-

wych przez intensyfikację podaży
towarów i lepsze dostosowanie do
potrzeb rynku, a więc rozwój
prawdziwej, aktywnej działalności
handlowej. Dążenie natomiast do
obniżki kosztów, aczkolwiek rów-
nież pożądane, wymaga zwrócenia
szczególnej uwagi na jego efekty w

dziedzinie sprawności i kultury ob-
sługi klientów. Duże potrzeby u-

sprawnienia tej obsługi wskazują
bowiem w wielu przypadkach na

potrzebę pewnego wzrostu kosztów,
aby w następstwie uzyskać zwięk-
szenie sprzedaży.

Warto również zwrócić uwagę na fakt,
że oszczędności na wzroście zatrudnie-
nia i funduszu plac nie wpłyną zupełnie
na wzrost dochodu czystego, a jedynie
przesuną zaoszczędzoną kwotę do zysku.
Aczkolwiek w pierwszym etapie mogło-
by to oltazać-;się korzystne dla -wygospo-
darowania większego funduszu' premio-
wego, to Jednak mogłoby sprzyjać'kon-
fliktom między kierownictwem : i • załogą.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
HANDLOWEJ I INWESTYCJI

Rozwojowi prawdziwej, aktywnej
działalności przedsiębiorstw han-
dlowych sprzyjać też powinny nowe

zasady finansowania środków trwa-

łych i obrotowych, funduszu na

przeceny towarów, funduszu rezer-

wowego, inwestycji oraz zamierzo-
ne reformy systemu marż.

być finansowane wyżej niż dotych-
czas oprocentowanym (6 proc.) kre-
dytem bankowym. Ma to przeciw-
działać tendencjom do nadmierne-
go gromadzenia zapasów.

Z drugiej jednak strony zainteresowa-
nie obniżeniem obciążeń z • tytułu kre-
dytów na finansowanie środków obroto-
wych może stać się czynnikiem zachę-
cającym do nadmiernej redukcji zapa-
sów. Warto więc. aby przedsiębiorstwa
w celu racjonalnego ukształtowania re-

lacji między zapasami i kredytami na

Ich finansowanie, pamiętały, żs wzrost

sprzedaży powinien być podstawowym
czynnikiem wzrostu dochodu czystego i
1 zysku, a tym samym dyspozycyjnego
funduszu płac i funduszu premiowego.

PRZECENY
I „PROBLEM BUBLI"

Nowy system finansowania prze-
widuje też zmianę zasad finanso-
wania: przecen, towarów. W domach
towarowych' i

K
integrowanych

przedsiębiorstwach - hurtowo-deta-
licznych przewidziano likwidację
funduszu na przeceny towarów i

ryzyko handlowe. Koszty z tym
związane zostaną więc ściśle uza-

leżnione od rzeczywistych potrzeb
w tym zakresie, tj. od faktycznych
wyników gospodarowania, a nie —

jak dotychczas — od wskaźników
odpisów. Lepszy więc dobór asorty-
mentu nabywanych towarów i lep-
sza dbałość o towar przyczyniać się
mają do wzrostu dochodu czystego

Fot. M . Stankiewicz

działalności przedsiębiorstwa han-
dlowego. •••

W nowym systemie ekonomicznym
handlu przewidziano też zastąpienie in-
gerencji administracyjnej zjednoczeń w

politykę rynkową przedsiębiorstw przez
Interwencję ekonomiczną. W tym celu
przewidziane jest utworzenie w zjedno-
czeniach funduszu rezerwowego, z czy-
nionych przez przedsiębiorstwo odpisów,
proporcjonalnych do wartości brutto
środków trwałych i .zapasów oraz nakła-
dów przyszłych okresów. Ma On służyć
finansowaniu przedsięwzięć, których nie
chcą podjąć poszczególne przedsiębiorst-
wa handlowe, np. zakupów partii no-

wych towarów, uruchomienie nowych
form sprzedaży itp.

Wyniki ekonomiczne przedsię-
biorstw handlowych mają również
istotne znaczenie dla dalszych moż-
liwości rozwoju przedsiębiorstw. Z

wygospodarowanego zysku, pomniej-
szonego o spłaty kredytów inwesty-
cyjnych i o-Odpisy:nąvfundu.sż;.*pr,s-;
miówy, f.

• 'fwtfrzy sjgż^tzW; .^Hąd^śg
przedsiębiorstwa", " .który "jest .prze-
znaczony na" uzupełnienie* funduszu
statutowego, na finansowanie środ-
ków obrotowych i na zwiększenie
funduszu inwestycyjnego. Na fun-
dusz inwestycyjny przedsiębiorstwa
wpływają ponadto:

W odpisy amortyzacyjne (obliczone
wg stawki na wymianę pozostałej po
spłacie kredytów na inwestycje);

¢) odpisy obciążające koszty działalno-
ści w wysol.ości odpowiadającej kosztom
zaniechanego remontu kapitalnego (jeśli
bardziej opłacalna jest nowa inwestycja ,

niż remont środka trwałego);

m dochody uzyskane' ze sprzedaży
środków trwałych. '

Możliwości inwestycyjne przedsię-
biorstw zostały więc uzależnione od
nagromadzenia własnych środków.
Nie wyklucza to oczywiście możli-
wości korzystania z kredytów na in-
westycje, • o ile przyszłe dochody
pozwolą na ich spłatę. Ażeby dąże-
nie do poprawy wyników ekono-
micznych nie prowadziło do unika-
nia inwestycji nie przynoszących
bezpośrednich efektów (np. budowa
szkół międzyzakładowych, ambula-
toriów, stołówek itp.) — przewi-
dziano możliwość, ich finansowania
z dotacji budżetowej. '

ZNACZENIE MARŻ
HANDLOWYCH

Przedstawione w uproszczeniu
zmiany w systemie finansowym
handlu zmierzają, jak wiadomo, do
zwiększenia efektywności i opera-
tywności w pracy przedsiębiorstw
handlowych. Umożliwiają one zastą-
pienie administracyjnych form za-

rządzania przez oddziaływanie za

pomocą parametrów ekonomicz-
nych oraz wykorzystanie dochodu
ozystego jako syntetycznego mierni-
ka oceny, pracy.

Dotychczasowy poziom marż i
zysków w wielu przedsiębiorstwach
handlowych jest jednak zbyt niski,
aby można było z nich pokryć
zwiększone obciążenie finansowe.
Na niektórych odcinkach obrotu
konieczne będzie więc zwiększenie

. marż handlowych, -kosztem podatku
obrotowego, lub nawęt przez wpro-
wadzenie dotacji - przedmiotowych
dla producentów (tany'gdzie podatek
obrotowy nie., występuje): Taka re-

forma marż. handlowych wymaga
jednak dłuższych przygotowań. Do-
raźnie więc, do czasu opracowania
nowego systemu marż,- konieczne o-

kazuje się obciążenie dochodu-czys-
tego przedsiębiorstw handlowych
korzystających z renty, .położenia,
świadczeniami na rzecz specjalne-
go rachunku wyrównawczego mini-
sterstwa. • •

Z rachunku tego mają. być pokrywane
dodatki do marż handlowych niektó-
rych artykułów żywnościowych oraz do
narziitów gastronomicznych. Dzięki te-
mu przedsiębiorstwa, - dokonujące obro-
tów artykułami żywnościowymi lub! pro-
wadzące działalność gastronomiczną o-

trzymają ze wspomnianego racJiunku
wyrównawczego odpowiednie dopłaty do
realizowanych marż.

Oczywiste jest, że w nowym sy-
stemie finansowania handlu ukształ-
towanie marż. handlowych ma istot-
ne znaczenie dla prawidłowości po-
lityki handlowej przedsiębiorstw.
Zaniżenie ma'rż może prowadzić do
unikania obrotu niektórymi towara-
mi lub stawiać przedsiębiorstwa w

trudnej sytuacji ekonomicznej. Mar-
że zawyżone sprzyjać mogą nato-
miast nieracjonalnej gospodarce
gromadzonymi środkami. Konieczne
okazuje się więc obecnie skoncen-
trowanie uwagi administracji cen-

tralnej resortu handlu i Państwo-
wej Komisji Cen na prawidłowym
rozwiązaniu tego problemu. Ko-
nieczne będzie również systema-
tyczne śledzenie efektów ustalonych
już marż 1 bieżące ich korygowanie.

Przede wszystkim' jednak uzyska-
nie pożądanych • efektów- zmian w

: systemie.' -ekonorrriozho-finansowym
'. handlu'.zależy od--zrozumienia przez
wszystkich pracowników w handlu,
że został oddany im w ręce instru-
ment ekonomicznego działania,
którego prawidłowe wykorzystanie
prowadzi równocześnie do poprawy
obsługi ludności przez handel i

zwiększenie zainteresowania mate-

rialnego załogi dobrze wykonywa-
ną, solidną pracą.

») Edward Wiszniewski — Projekt
zmian ekonomicznych w handlu, „Zycie
Gospodarcze" nr 48 z 1912 r.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dostawcy znajduje sobie coraz szer-

sze grono wyznawców (budowanie
magazynów u producentów wyro-
bów finalnych jest polityką krótko-
wzroczną), postuluje się, by nie pod-
chodzić do niej w sposób schema-
tyczny bowiem:

— Jeśli producent jest kooperantem
wytwarzającym dla jednego odbiorcy, to
w zasadzie nic ma wielkiej różnicy, czy
magazyny będą zlokalizowane u produ-
centa, czy też u odbiorcy. Bardziej istot-
ne jest tu ścisłe powiązanie obu part-
nerów 1 zapewnienie silnego oddziały-
wania i wiodącej roli odbiorcy — pro-
ducenta wyrobu finalnego. Decyduje
Jednak o lokalizacji zapasów w tym

wypadku transport, jeśli nie ma pew-
ności, że dostawy będą regularne, u od-
biorcy musi być stale zapas interwen-
cyjny.

— Jeśli producent kooperuje (w tym
samym asortymencie) z wieloma odbior-
cami, lub obok kooperacji znaczną część
swoich wyrobów dostarcza do handlu,
zapaś Interwencyjny może ulec obniże-
niu przez umieszczenie go w Jednym
miejscu — u producenta lub- w maga-
zynach biura zbytu.

— Elementy zaopatrzeniowo powtarzal-
ne, powszechnego użytku, powinny być
zgrupowane w hurtowniach rozmiesz-
czonych możliwie najbliżej odbiorców,
przy czym sprzedaż, zależnie od wielko-
ści jednorazowych zakupów, powinna
nastąpić bądź z hurtowni, bądź przez
jednostki sprzedaży detalicznej.

Wypowiadając się w sprawie re-

zerw związanych ze- składowaniem
i magazynowaniem materiałów,
zgłoszono także postulat, by reakty-
wować popularną niegdyś formę
składowania sezonowych lub nie-
oczekiwanych zapasów składników
majątkowych w wyspecjalizowa-
nych przedsiębiorstwach, zwanych
składami konsygnacyjnymi. Istnie-
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nie tego rodzaju instytucji mogłoby
zapobiec nadmiernej rozbudowie
magazynów w przedsiębiorstwach
dla zaspokajania doraźnych potrzeb.

W opinii piszących znacznie ra-

cjonalniej można by było wykorzy-
stywać materiały nie ponosząc jed-
nocześnie nadmiernych nakładów
na budowę magazynów, gdyby
wprowadzić jako zasadę do polity-
ki inwestycyjnej, że wokół wielkich
przedsiębiorstw zajmujących się
głównie montażem powstawałyby
drobne zakłady — satelity specja-
lizujące się w produkcji poszczegól-
nych elementów (przy cżym produ-
cent finalny mógłby wchodzić w

porozumienia z kilkoma wytwórca-

PO
ml tego samego detalu), co unieza-
leżniałoby go od wypadków loso-
wych, a przede wszystkim „ratowa-
nia się" od łaski lub niełaski jedy-
nego dostawcy owych detali stałą
rozbudową własnych magazynów
(w miarę jak rosną zadania produk-
cyjne) i tworzeniem zapasów na

wyrost.
Zdaniem autorów, zasadniczą

sprawą dla racjonalnego gospoda-
rowania materiałami w magazy-
nach, na składowiskach, W trakcie
transportu jest poziom, wiedza i

pozycja ludzi, którzy za materiały
te odpowiadają. Należałoby, skoro

powierza im się miliony, położyć
duży / nacisk na podniesienie ich
kwalifikacji, nadać ich pracy wy-
soką rangę i za rzetelną robotę i

znajomość swojego fachu godziwie
wynagradzać.

Podejmując działania mające na

celu uzyskanie oszczędności mate-

riałowych należałoby wystrzegać się
dokonywania oszczędności pozor-
nych. W związku z tym zwracano

uwagę, aby przez nadgorliwość w

oszczędzaniu metali kolorowych nie
doprowadzać do obniżania jakości
np. wyrobów precyzyjnych, lub
przez zaniechanie stosowania stali
o podwyższonej jakości w konstruk-
cjach budowlanych pakować w te

budowle olbrzymie ilości cementu.

Wskazując na analizę wartości,
jako instrument działania pozwala-
jący na wykluczenie określonych
nakładów materiałowych w kon-

strukcji, wnioskowano, by metodę
tę w możliwie szerokim zakresie
stosować w fazie rodzenia się po-
mysłu danego rozwiązania, ponie-
waż wtedy możliwości uniknięcia
zbędnych nakładów • materiałowych
są największe.

Tego samego charakteru możliwo-
ści, choć poprzez inne działania,
stwarza inżynieria materiałowa. Za-
sadniczą szansą minimalizacji ma-

teriałochłonności produkcji jest tu
nie dobór, lecz zaprojektowanie' i

T
wytwarzanie takiego materiału, któ-
ry spełniałby pożądane funkcje w

wyrobie, będąc jednocześnie konku-
rencyjny, jeśli chodzi o koszty wy-
tworzenia czy potrzebną dla speł-
nienia określonych funkcji ilość.
Stąd postuluje się, by tradycyjne
zależności między konstrukcją a

materiałem wyrażające, się podpo-
rządkowaniem konstruktora włas-
nościom istniejących i dostępnych
materiałów uznać za stan nie od-
powiadający wymogom dnia dzi-
siejszego.

WARUNKI ZMIAN
JAKOŚCIOWYCH

Na plan pierwszy wysuwa się tu
kwestia tworzenia warunków, które
sprzyjałyby zainteresowaniu przed-
siębiorstw produkcją materiałoosz-
czędną. Autorzy są jednomyślni co

do tego, że kryteria oceny przedsię-
biorstwa i mierniki oceny produk-
cji nie mogą preferować ilości, po-
winny natomiast preferować jej ja-
kość. Trzeci element składający się
na tworzenie owego mechanizmu
zainteresowania dla produkcji ma-

terialooszczędnej, to wynagrodzenie
pracowników. Wypowiada się tu

• pogląd, że szczególnie wypłaty z

funduszu premiowego 1 funduszu

postępu techniczno-ekonomicznego
przeznaczonego na nagrody mogą
być w odpowiedniej części powią-
zane z lepszym wykorzystaniem
materiałów.

Stworzenie mechanizmów nakie-
rowanych na poprawę efektywnoś-
ci produkcji i usunięcie barier unie-
możliwiających substytuowanie ma-

teriałów, zwłaszcza importowanych
za dewizy, pracą żywą — (stosując
oczywiście kryteria rachunku eko-
nomicznego) jest, zdaniem niektó-
rych autorów, stosunkowo najłat-
wiejsze w produkcji eksportowej,
gdzie istnieje obiektywny spraw-
dzian osiągniętych efektów w po-
staci ceny dewizowej. Stąd uważa
się, że można i należy znieść limi-
towanie funduszu płac w produkcji
eksportowej, uzależniając ich wy-
sokość od osiągniętych wpływów
dewizowych.

Jednym z istotniejszych czynni-
ków wpływających na poziom ma-

teriałochłonności są również ceny
produkcji. Dlatego tak w zasadach-
tworzenia jak i stosowania cen

można i trzeba „wmontować" sze-

reg elementów służących racjonali-
zacji zużycia materiałów. Podkreśla
się, że sprzyjać korzystnym zmia-
nom w poziomie materiałochłonno-
ści produkcji mogłoby:

— Konsekwentne odchodzenie od sy-
stemu obUczanla narzutu zysku w sto-
sunku do pełnych kosztów własnych,
wprowadzając w to miejsce relacje zys-
ku do kosztów przerobu lub innych ele-
mentów.

— Uwzględnianie w stosowaniu cen

nowości czynnika materiałochłonności
wyrobów.

— Degresywne zmniejszanie zysku na

wyroby przestarzałe o . wysokim pozio-
mie materiałochłonności.

— Wyznaczanie limitów cen na wy-
brane wyroby (głównie maszyny i u-

rządzenla) już w momencie ich projek-
towania, biorąc za" punkt wyjścia po-
ziom cen światowycb i określone para-
metry użytkowe wyrobów (w tym np.
wskaźniki charakteryzujące materiało-
chłonność).

— Stale doskonalenie wzajemnej rela-
cji cen na materiały substytucyjne,
uwzględniając określone nrsferenc.l» w

Intensyfikacji, łub ograniczeniu zużycia,
poszczególnych rodzajów materiałów,
jak również kształtowanie się na nie
podaży i popytu.

Uważa się też, że konieczna Jest

decentralizacja decyzji o zatwier-
dzaniu cen w zależności od znacze-

nia danego materiału w skali go-
spodarki. Zdaniem wypowiadających
się wątpliwa jest na przykład ce-

lowość zatwierdzania na szczeblu
Państwowej Komisji Cen, cen na

niemetaliczne surowce wtórne (ma-

kulatura, szmaty itp.) ponieważ nie
zapewnia to właściwej elastyczności
cen, niezbędnej w tym przypadku
dla prowadzenia racjonalnej polity-
ki skupu.

Cena materiału powinna być dla

przedsiębiorstwa — producenta,
stwierdza się, podstawowym kry-
terium wyboru zastosowania kon-
kretnego materiału. Z tego też
względu nie każda zmiana powinna
być rekompensowana (np. przez
korekty statystyczne zysku), gdyż
w znacznym stopniu niweluje to

oddziaływanie ceny na wybór ma-

teriału i W ogóle na bodźcowe dzia-
łanie ceny.

W ogólnej produkcji przemysło-
wej udział gałęzi produkujących
wyroby do dalszego przetwórstwa
(materiały) maleje, a rośnie udział
gałęzi produkcji .zużywających su-

rowce i materiały. Jeśli nie nastą-
pią głębsze zmiany jakościowe w.

ich zużyciu oraz zmiany w struk-
turze produkcji na rzecz gałęzi i

wyrobów materiałooszczędnych iloś-
ciowe wzrosty produkcji materia-
łów nie będą wystarczające i dla po-
trzeb przemysłów przetwórczych
W związku z tym wyraża się także
pogląd, że nie należy się poddawać
sugestiom, że przemysł nasz skaza-
ny jest na materiałochłonność, bo
produkuje takie wyroby jak np. sta-

tki, wagony, ciężkie maszyny. Po-

dejmujący tę kwestię autorzy uwa-

żają słusznie, że materiałochłonność
jest relacją pomiędzy nakładem ma-

teriałów, a efektem tego nakładu;
może być zatem statek materiało-
chłonny i materiałooszczędny, po-
dobnie jak telewizor czy podzespół
elektroniczny.

Z obszernych analiz struktury
produkcji takich gałęzi wytwórczo-
ści, jak hutnictwo, przemysł cemen-

towy, czy rafineryjny chciałbym
przytoczyć tu przykładowo, niektó-
re postulaty dotyczące gospodarki
ropą naftową:

— Racjonalne wykorzystanie ropy wy-
maga rozwoju produkcji artykułów nie-,
paliwowych: olejów smarowych, olejów
transformatorowych, białych olejów far-
maceutycznych i kosmetycznych, asfal-
tów drogowych i przemysłowych.-.

— Niezbędna jest optymalizacja Jako-
ści benzyn i paliwa dieslowego w odnie-
sieniu do krajowego parku silników oraz

zaprogramowanie pożądanych zmian •

struktury paUwowej transportu drogowe-
go,

— Celowe byłoby ograniczenie eksploa-
tacji sprzętu i silników nadmiernie zuży-
wających ' produkty najftowe, tworząc na

Ich miejsce nowoczesne konstrukcje. *

W poszukiwaniu dróg racjonali-
zacji gospodarki materiałowej zwró-
cono także uwagę, na rolę, jaką od-
grywa tu handel zagraniczny. Oce-
na produkcji przemysłowej dokona-
na z punktu widzenia jej importo-
chłonności (czyli stopnia uzależnie-
nia od dostaw zagranicznych) daje
podstawy do sformułowania opinii,
że dla zmniejszenia stopnia impor-
tochłonności produkcji konieczna
jest nie tylko zmiana struktury, ga-
łęziowej produkcji, lecz także odpo-
wiednie rozwiązania w obrębie po-
szczególnych gałęzi 1 branż produk-
cyjnych. Oczywiście i właściwy wy-
bór branż specjalizowanych nie za-

hamuje rosnącej importochłonności,
jeśli zużycie surowców i materiałów
będzie się bardziej opłacało, niż np.
zaangażowanie magazyniera z pra-
wdziwego zdarzenia, czy fachowca
technologa.

Generalny postulat, do którego
dochodzi większość wypowiadają-
cych się brzmi:

Można zrobić wiele w przedsię-
biorstwie, zwłaszcza jeśli chodzi o

zapobieganie zwykłemu marnotraw-
• stwu materiałów, ale radykalne u-

porządkowanie gospodarki materia-
łowej wymaga decyzji w skali ma-

kroekonomicznej. Trzeba przy tym,
aby w tej niełatwej robocie popra-
wiania gospodarki materiałowej
spotkały się dwie inicjatywy —

pracowników przedsiębiorstw i zjed-
noczeń oraż organów centralnych.
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. . Nie lubię tych, co gonią za łatwizną" Fot. Bronisław Bugiel

EUGENIUSZ TOMASZEWSKI Jest od przeszło pół
roku mistrzem do spraw zawodowej adaptacji
młodzieży. Obejmował to stanowisko z wahaniem.
A po miesiącu powiedział naczelnemu dyrektoro-
wi: — Czuję się jak pasożyt, w produkcji dzień
przepracowałem i było widać robotę. A tutaj?
Chodzę tylko po wydziale.
Dziś nadal chodzi, patrzy, rozmawia i ma dzie-
siątki spraw do rozstrzygania.

TRZECIĄ
część załogi Lubuskiej Fabryki Zgrzeb-

Iarek Bawełnianych „Falubaz" w Zielonej Górze

stanowi młodzież. Są. to absolwenci szkół zawo-

dowych, szkoły przyzakładowej i młodzież
z OHP. Jednocześnie ogromna ilość młodych od-
chodzi z zakładu po kilku- miesiącach. W ciągu

kolejnych <mkUel970, có roku odchodzi-
ło około 200 „osób w wieku'.' do 30 lat. Bliższy wgląd
w liczby roku 1972. dowodzi, że nie było wprawdzie
jak uprzednio zwolnień dyscyplinarnych, lecz 65 mło-
dych ludzi złożyło wypowiedzenie, a 88 odeszło samo-

wolnie, przeważnie nie wiadomo dlaczego.
Uszedł i zmylił pogonie?
Właśnie znikł bez wieści pewien początkujący to-

karz. Nie pojawiał się przez pięć dni. Nieobecnych
skreśla się z listy załogi już po trzech dniach. Tym
razem mistrz Tomaszewski odszukał chłopca w domu,
w wynajętym na spółkę z kolegą pokoju, by dociec
przyczyn ucieczki.

— Zastałem go — mówi — na rozdrożu. Potrzebo-
wał pomocy. Chory, po wielkiej awanturze rodzinnej
bał się wracać i do ojca, j do zakładu. Przegadaliśmy
sporo czasu, postanowił wrócić do roboty, tylko na

inne „pole mistrzowskie". Musiałem toczyć boje w fa-
bryce. Prosiłem, nie napadajcie na niego wszyscy. Zo-
stawcie mnie porachunki.

— Nie za bardzo rozpieszczacie tych młodych ga-
gatków? — zarzucają mi starzy robotnicy — komu
z nas darowaliby przebałaganienie tylu dni? Trudno
odmówić im racji, ale postanowiłem tym razem spró-
bować, jak dotąd mój „syn marnotrawny" nieźle pra-
cuje. Otrzymał lekcję, na razie wyciągnął z niej wnio-
ski. Kto jednak zaręczy, że będzie miał dość rozumu,

aby wytrwać.
Odniosłam wrażenie, że mistrz od adaptacji zaba-

wia się po trosze w niańkę zabłąkanych młodzieńców,
gotów darować im winy, byle zechcieli robić w fab-
ryce.

— Ładnie bym wyglądał — odpowiada na moje
wątpliwości. Uważa, że jest surowy i kieruje się po-
czuciem dyscypliny. Nie mierzy jednak wszystkich

jedną miarą. Jeśli ktoś z młodej załogi przechodzi
kryzys psychiczny, rzuca „koło ratunkowe".

Przeprowadził badania nad wydajnością pracy ab-
solwentów szkoły przyzakładowej, biorąc za podstawę
zarobek na jedną godzinę w akordzie. Porównania
ujawniły jaskrawe różnice między wydajnością osią-
ganą przez pracowników, którzy razem się uczyli
i jednocześnie startowali w zawodzie. Na Wydziale
Mechanicznym rozpiętość zarobków wynosiła od 4.24
zł do 9.24 zł, a w skrajnych przypadkach od 2.70 zł
do 13.74 zł. Najbardziej szokujący był fakt, że pieć
dziewcząt z zakładu „B" zarabiało od 7.68 zł do 10.42
zł na godzinę, podczas gdy ich rówieśnik, bez wątpie-
nia silniejszy fizycznie „wyciągał" zaledwie po 2.70 zł
za godzinę.

— Wsadziłem kij w mrowisko — przyznaje mistrz
Tomaszewski — jeden z kolegów z dozoru oświadczył
na zebraniu, że wyniki produkcyjne młodzieży po-
winny obchodzić tylko kierownika wydziału i nikogo

.więcej. Inni znów wyrażają pogląd wprost przeciw-
stawny: to nie nasia-sprawa, od tego jest wreszcie
specjalny człowiek! A ja zaczynam zastanawiać się
nad potrzebą powierzenia całości zadań adaptacyjnych
organizacjom społecznym, przede wszystkim organi-
zacji młodzieżowej.

Eugeniusz Tomaszewski sformułował tezę, że wy-
dajność pracy młodzieży jest funkcją poziomu dozoru.
Nie raz się na ten temat mówiło, ale raczej nie ofic-
jalnie. Teraz przyjęto to jako jeden ze wskaźników
oceny pracy dozoru.

Takiemu poglądowi torują drogę mistrzowie, podej-
mujący z własnej woli obowiązki wychowawcze. W
większości młodzi W zakładzie „B" dozór bieżąco ze-

stawia zarobki nowicjuszy i wyciąga wnioski. Na me-

chanicznym zaczęły odbywać się zebrania informacyj-
ne, na których mistrzowie oceniają indywidualnie po-
stępy młodych, natomiast młodzi pracownicy zgłasza-
ją swoje uwagi co do organizacji pracy. Najlepsi z

młodych otrzymują listy pochwalne i dyplomy uzna-

nia. Piętnastka zdała egzamin na piątą grupę zaszere-

gowania.
— Zaczyna być lepiej, — stwierdza miśtrz Tomasze-

wski — główna trudność polega nadal na braku za-

interesowania dozoru najsłabszymi w robocie. Do2Ór
dostrzega i ceni pracowitych, pojętnych. Rozumiem,
wyczerpuje się cierpliwość wobec lenia, któremu na

niczym nie zależy. Powstaje pytanie, kto — jeśli nie

my — będzie zwalczać złe nawyki, lekkomyślny stosu-

nek do pracy i do życia?
Eugeniusz Tomaszewski ściąga czasem do rozgryw-

ki o przyszłość chłopca jego rodziców.
— Staram się — zastrzega — zachować ostrożność

w obawie przed urażeniem młodej ambicji, bo wtedy
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popsułbym wszystko. Niedawno rozmawialiśmu po
męsku we trójkę: chłopak, ojciec chłopca i ja: Proszę
posłuchać, jakiego pan ma syna — powiedziałem.
Chłopak, jako uczeń, wyprowadza klasę na wagary,
rozmyślnie sparzył sobie rękę papierosem i dostał
oczywiście zwolnienie lekarskie. Te cechy osobowości
można by obrócić na dobre. Jeśli potrafi zostać pro-
wodyrem klasy, imponuje kolegom, gasząc papierosa
na własnym ciele, znosi ból, jest odważny i wytrwa-
ły. Prawdopodobnie umiałby przodować i w czymś
pożytecznym. Podskoczył trochę, jak słyszę, w zarob-
kach. Może spróbujemy.

Mistrz — jak widać — przeprowadza eksperymen-
ty pedagogiczne. Nie zawsze z dobrym skutkiem.

— Trudno — mówi — przyznać się przed sobą, że
nie uzyskało się wpływu na drugiego człowieka. Cóż
robić. Z miejsca reaguję na niewłaściwe zachowanie.
Ale najgorzej bywa z prymitywnymi cwaniaczkami.

Broniąc interesu fabryki i zarazem interesów mło-
dzieży mistrz Tomaszewski naraża się na nieustanne
konflikty. Pilnuje sprawiedliwego rozdziału robót,
zgodności stanowiska pracy z wyuczonym zawodem,
zwraca uwagę dozorowi na zbytnie obciążenie młode-
go robotnika wysiłkiem fizycznym... Nie jest fantastą
i wie, że praktyka odbiega od ideału, lecz uparcie
wskazuje niedostatki, domaga się równowagi na linii

praw i obowiązków młodego pracownika.
Próbował dociec, skąd się bierze wśród nowo przy-'

jętych pęd do dniówki i ucieczka przed akordem. Dla-
czego tokarz chce się natychmiast przekwalifikować
na ślusarza?

Dniówka daje większą swobodę ruchów, w akordzie
niełatwo osiągnąć bez wprawy dobrze płatną normę,
zwłaszcza gdy obrabia się krótkie serie detali. Stąd
też przez niektóre stanowiska na Wydziale Mechanicz-
nym młodzież przepływa jak woda. Nie widzi szansy
uzyskania wyższego zarobku, która wiąże pracownika
z zakładem. Szuka szczęścia w innych fabrykach
miasta, nierzadko w dalszych regionach wojewó.dztwa
i kraju. W kręgu płac tkwią więc przyczyny płyn-
ności młodych kadr, co prawda nie jedyne.

Zdaniem Eugeniusza Tomaszewskiego trzeba już w

szkołach starać się poznać dokładniej zamiłowania
i predyspozycje uczniów. W tym roku zapytano kilku-

dziesięciu uczniów trzecich klas szkoły przyzakłado-
wej — frezerów i tokarzy — kto chce zdobyć zawód
ślusarza. Zgłosiło się jedenastu, odbyli praktykę w za-

kładzie, pod okiem opiekunów. Ślusarstwo rzeczywiś-
cie przypadło im do gustu. W ten sposób można uni-
knąć rozczarowań i wędrówek młodych w poszukiwa-
niu „lepszego zajęcia".

Mistrz Eugeniusz Tomaszewski przedstawił swoje
obserwacje na posiedzeniu Komitetu • Zakładowego
PZPR i Prezydium- Rady Zakładowej. Dyskusja była
ciekawa, chwilami burzliwa. Aktyw „Falubazu" uch-
walił wnioski, zobowiązujące kierowników wydziałów
i dozór do czynniejszego angażowania się w sprawy
adaptacji młodych w zakładzie pracowników. Działal-
ność ta staje się ważnym miernikiem oceny dozoru,
znajdzie wyraz w. nagrodach. Postanowiono,, że każdy
absob^ht' "ęzkoly; ttrtiśV*;mieć w początkowym 'okresie
opiekuna i każdy musi zaczynać od pracy "W systemie
akordowym.'

— Klamka zapadła r~ powiada Eugeniusz Tomasze-
wski. — A teraz po niewczasie zaczynam się lękać
własnej propozycji obowiązkowego akordu. Co z tego
wyniknie? Zdarzają się chłopcy wyjątkowo wrażliwi.
Tych prościej byłoby przeprowadzić przez czas próby
na dniówce.

Mistrz pełen jest twórczego niepokoju, nie ustaje
w poszukiwaniach. Sam przeszedł niełatwą drogę.
Przed 25 laty zgłosił się do fabryki jako niewykwali-
fikowany robotnik. Zaczynał od kursu tokarskiego,
potem pracował w narzędziowni, przeszedł przez różne
stanowiska i wydziały, szkolił się i awansował. Został
brygadzistą, mistrzem. Wybrany na sekretarza Komi-
tetu Zakładowego partii działał dłuższy czas w apara-
cie partyjnym, by wrócić znowu na dawne miejsce
w zakładzie.

Ten człowiek o młodej wciąż energii zna fabrykę
od podszewki i zna się na ludziach.

— Nie zatrzymuję nikogo — mówi — za wszelką
cenę, żeby poprawić naszą kadrową statystykę. Od-

szedł młody, doskonały fachowiec, do Krotoszyna,
Dają mu tam mieszkanie, u nas z mieszkaniami bar-
dzo krucho. Pnie się w górę, widzi przyszłość przed
sobą, rozstaliśmy się w zgodzie. Nie lubię tych, co go-
nią za łatwizną i zmieniają pracę w naszym zakładzie
o precyzyjnej produkcji na najprostsze zajęcia w tran-

sporcie, to geodezji. Myślę, że to nie tylko wygodnict-
wo młodych, że po prostu nie zdołaliśmy im zapew-
nić należytych warunków, a zwłaszcza pobudzić am-

bicji. I dlatego wciąż podejmuję próby...
...Jak z tym tokarzem, co opuścił 5 dni.

LUCYNA FRĄCKIEWICZ

KREŚLĄC wizję przyszłości ludzi starych
KAZIMIERZ SZWEMBERG w swoim arty-
cule1

) skupił uwagę przede wszystkim na

finansowym programie poprawy warunków ich

bytu. Czy zwiększenie skali i wymiaru zabez-

pieczenia społecznego na starość rozwiąże jed-
nak wszystkie problemy?

Chodzi przecież także o rozwiązania z zakre-
su organizacji życia ludzi znajdujących się w

wieku poprodukcyjnym. A -to Wymaga już
działania wielokierunkowego, polegającego nie
tylko na zabezpieczeniu finansowym, ale i na

rozwoju usług, zwłaszcza w dziedzinie warun-

ków mieszkaniowych i ochrony zdrowia.

Prowadzone badknia w dziedzinie socjologii,
medycyny, ekonomii wskazują- już dziś na- po-
ważne niedomagania systemu organizacji 9pieki
nad człowiekiem starym. Sprowadzają się one

do kilku podstawowych stwierdzeń:
O WARUNKI MIESZKANIOWE ludności

starej są gorsze od warunków- ogółu ludności
w kraju, a mianowicie niższy- jest stopień wy-
'ppsaż^nia ;tych;*miieśźkań w podstawowe • instala-
cje,".'Wyższe zaiudnieńde 'izb, 'Oraz zła .lokaliza-
cja. [mieszkań zajmowanych piriiież ludność Ita-

rą. Lokalizacja osiedli patronalnych pod pło-
tem fabryki, zwłaszcza jeśli chodzi o aglome-
racje miejsko-przemysłowe, decyduje zazwyczaj

,o koncentracji tej ludności w peryferyjnych
częściach miast.

9 SYSTEM WYMIANY MIESZKAŃ nie da-

je praktycznie swobodnego wyboru lokalizacji
mieszkania. Problem ten. nabiera szczególnego
znaczenia w stosunku do ludności starej, dla
której lokalizacja mieszkania w pobliżu miej-
sca zamieszkania najbliższej rodziny rozwiązy-
wałaby szereg trudnych spraw życiowych.

• ISTNIEJĄCE DOMY OPIEKI aktualnie za-

spokajają zaledwie 1/3 potrzeb. Wymagają tak-
że znacznej poprawy warunki bytowe w tych
domach. W sytuacji obecnej dom opieki trak-
towany jest jako najgorsze rozwiązanie, na któ-
re decydują się tylko ludzie, będący w sytuacji
przymusowej.

% Z uwagi na to, że 98 proc. ludności starej
żyje w Polsce w Warunkach indywidualnych
gospodarstw domowych, SYSTEM OPIEKI LE-
KARSKIEJ otwartej oraz pielęgniarskiej wy-
maga innej organizacji. Brak objęcia czynnym
poradnictwem osób starych — rencistów i eme-

rytów nie daje możliwości stałej kontroli le-
karskiej. Nie realizuje się hospitalizacji domo-

wej, mimo że stwierdzona koncentracja lud-
ności starej w określonych częściach miasi

DOKOŃCZENIE NA STR. 8^9

KTO REALIZUJE

POLITYKĘ SPOŁECZNA
ANNA RADKIEWICZ

Wystarczy sięgnąć do danych
statystycznych, ieby stwierdzić, że

nakłady na urządzenia i świad-

czenia socjalne są znaczne, a w

ostatnich dwóch latach szybko
rosną. Mamy jednak pełną świa-

domość, że część tych sum nie

jest racjonalnie wykorzystana, że

istnieje tu pewna przypadko-
wość, która pogłębia istniejące
dysproporcje i utrudnia wprowa-
dzenie właściwej ze społecznego
punktu widzenia hierarchii po
trzeb.

TEJ chwili każdy zakład
pracy i branża na swój
sposób gromadzi i wyko-
rzystuje fundusze socjal-
ne. Towarzyszy temu
chaos kompetencyjny i

niepotrzebne rozpraszanie środków.
W tym stanie rzeczy dojrzewa po-
trzeba uporządkowania sfery dzia-
łalności socjalnej. Ministerstwo Pra-
cy Plac i Spraw Socjalnych podej-
muje próbę skorygowania gospodar-
ki funduszami socjalnymi.

Wydaje się jednak, że nie da
ona spodziewanych rezultatów, jeśli
równocześnie nie zadba się o od-

powiednie formy organizacyjne i
kadry służb zatrudnieniowo-socjal-
nych.

Nie można sobie bowiem wyobra-
zić, ażeby przy obecnych kompe-

tencjach, stanie oraz strukturze ko-
mórek osobowo-zatrudnieniowych i
socjalnych istniała pewność właści-
wej realizacji ambitnego programu
usprawnienia gospodarki czynni-
kiem ludzkim i poprawy stopnia
oraz jakości zaspokojenia potrzeb
socjalnych ludzi pracy i ich rodzin.

Zwłaszcza, że w' latach pięćdziesią-
tych mieliśmy do czynienia z pewnym
regresem soow"rtow^nym likwidacja
tzw, akcji socjalnej oraz zaniechaniem
kształcenia i doskonalenia kadr dla
służb socjalnych.

Dzisiaj w pewnym stopniu wraca-

my do rozwiązań, które zdały egza-
min w przeszłości i które wiążą się
ściśle z omawianą już w poprzed-
nich dodatkach „ŻYCIA I PRACY"
socjalną funkcją państwa socjalis-
tycznego oraz uspołecznionych za-

kładów pracy. Mam _tu rui myśli

również z jednej strohy wydzielanie
funduszów socjalnych, ich zużytko-
wywanie w ramach zakładowych
planów socjalnych, z drugiej zaś j
stwarzanie stanowisk pracy wyspe-
cjalizowanych w sprawach socjal-
nych.

Integracja służb zatrudnieniowo-
socjalnych, ich wspólne działanie
na rzecz tworzenia i realizacji pla-
nu społecznego staje się koniecz-
nością chwili. I na tym tle wyrasta
pilna potrzeba ukształtowania kad-

ry zdolnej do wypełnienia tych no-

wych i trudnych zadań.

Potwierdzają ją wyniki badań
poziomu wykształcenia pracowni-
ków zatrudnionych w komórkach
osobowo-szkoleniowych, zatrudnie-
niowo-płacowych oraz socjalnych
przeprowadzone przez Instytut Pra-
cy i Spraw Socjalnych oraz Głów-
ny Urząd Statystyczny w 9 resor-

tach, 23 zjednoczeniach, oraz 710
przedsiębiorstwach podległych tym
resortom, w których zatrudnienie
łącznie wynosi ponad 1600 tys.
osób. Przedstawiamy je obok w

wykresach graficznych Wynika z

nich plastycznie niepokojący fakt,
że wciąż jeszcze ponad 11 proc.
pracowników komórek osobowo-
szkoleniowych i zatrudnieniowo-
płacowych oraz 22 proc. pracowni-
ków komórek socjalnych posiada
zaledwie wykształcenie podstawo-
we. Ich zatrudnienie koncentruje
się głównie (choć nie wyłącznie) w

przedsiębiorstwach.
Natomiast spośród ogólnej liczby pra-

cowników osobowo-szkoleniowych tylko
10,1 proc. posiada wykształcenie wyższe.

Poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w komórkach
zatrudnieniowo-płacowych

_JoST.6 tT

M=
32.6 53.0 101 42

IM «0

Ogółem pracowników 5 505, z tego: a) w ministerstwach 170, b) w

zjednoczeniach 215, c) w przedsiębiorstwach 5 120.
Wykształcenie pracownika

Wyższa Średnie

W grupie zatrudnleniowo-placowej wska-
źnik ten wynosi 12,7, w socjalnej zaii
zaledwie 4,0. Im niższy był szczebel or-

ganizacyjny badanych jednostek, tym
niższy udział pracowników mających
wyższe wykształcenie. Warto jeszcze do-
dać, że na jednego pracownika komórek
osobowo-szkoleniowych oraz komórek
zatrudnieniowo-płacowych przypadało
średnio około 300 zatrudnionych. Nato-
miast na 1 pracownika komórek socjal-
nych przypadało al 700 zatrudnionych.

Niepełne średnie Podstawowe

Ten niezadowalający stan kadr nie
jest wyłącznie konsekwencją braku
kształcenia odpowiednich specjalis-
tów, lecz również usytuowania
służb zatrudnieriiowo-socjalnyćh w

strukturze wszystkich szczebli ad-
ministracji przemysłowej. Przez
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CZY NIEZBĘDNY DODATEK?
DANUTA KOPYCIASKA

TRWAJĄCA na łamach „ŻYCIA
GOSPODARCZEGO" niezwykle

interesująca dyskusja nad pro-
blematyką płac skłoniła mnie do

przedstawienia kilku uwag na te-

mat struktury płac kadry kierowni-

czej.
Całkowicie zgadzam się z MIE-

CZYSŁAWEM KABAJEM, iż „naj-
poważniejszą wadą obecnego syste-
mu plac jest deformacja proporcji
między płacą zasadniczą i zmien-

nymi elementami wynagrodzenia
oraz rozczłonkowanie' wynagrodze-
nia na niezliczoną liczbę * elemen-
tów, tytułów premiowych etc".

1

).
Należałoby jednak w tym miejscu
podkreślić, iż szczególnie dotyczy to

kadry kierowniczej, gdzie udział

płacy ruchomej w ogólnym wyna-
grodzeniu tych pracowników wyno-
sii w większości przedsiębiorstw po-
nad 50 proc.

2
).

W naszym systemie płaca rucho-
rna stała się nie uzupełnieniem pła-
cy stałej, ale niezbędnym dodat-
kiem do uposażenia zasadniczego.
Przy czym „dodatek" ten jest tak

wysoki, iż nieotrzymanie go spo-
wodowałoby bardzo wyraźny uby-
tek w wynagrodzeniu pracownika
i dlatego też osiągnięcie go stano-

wi nieomalże „cel sam w sobie".

Płaca stała dyrektora nie stanowii
kwoty odpowiadającej jego kwalifi-
kacjom i zakresowi odpowiedzial-
ności, dopiero po dodaniu wszyst-
kich możliwych premii i nagród da-

je wysokość miesięcznego dochodu

uznaną za uzasadnioną na tym sta-

nowisku.

Np. w 1970 r. odział płacy ruchome!

w ogólnym wynagrodzeniu członków dy-
rekcji P2M wyniósł 48 proc. Istniejące
stawki płacy zasadniczej w żegludze
morskiej są niezmienne od wielu lat,
co spowodowało wyczerpanie się syste-
mu awansowego i znaczne osłabienie

zawartych w nich bodźców. • Najszybciej
z ruchu awansowego została wyelimi-
nowana kadra kierownicza. Stopień wy-

korzystania tabeli awansowej dla dy-
rćkcji przedsiębiorstwa w 1970 r. wy-

niósł 110,B proc. (łącznie z przyznanym

wynagrodzeniem ad personam).

Bodźcowe oddziaływanie płacy
stałej osłabia również istniejąca

rozpiętość płac między poszczegól-
nymi stanowiskami, nie zachęcają-
ca do obejmowania Wyższych hie-
rarchicznie stanowisk pracy, gdyż
bezwzględne różnice płac (około 200

zł) nie rekompensują w pełnii do-

datkowych obowiązków i odpowie-
dzialności wynikających z nowego
stanowiska. Zwiększono więc upo-
sażenie kadry kierowniczej stosując
rozbudowany system płacy rucho-

mej i tworząc coraz to nowe tytuły
premiowe").

Jakie skutki ujemnie może po-
ciągnąć za sobą ten system? Roz-
budowanie płacy ruchomej dla ka-

dry kierowniczej może pociągnąć za

sobą zwężenie pola decyzji kierow-

nictwa, uwypuklając te strony dzia-
łalności przedsiębiorstwa, które są
związane z funduszami bodźcowy-
mi. Nie należy zapominać również,
liż system wynagrodzeń opairty o

płacę ruchomą jest konsekwencją
wyniku planowania kładącego na-

cisk na efekty roczne. Wysokie zaś

premiowanie kierownictwa za o-

siągnięte wyniki roczne powoduje
silne skrócenie horyzontu czasowe-

go decyzji gospodarczych, co wią-
że się nierozerwalnie z zagadnie-
niem postępu technicznego.

Jeżeli bowiem działalność przedsię-
biorstwa oceniana jest w zależności od

osiągniętego przez nie zysku roc*znego
1 za ten zysk premiuje się kierowni-

ctwo, to kadra ta nie jest skłonną do

podjęcia zamierzeń nie zwiększających
wysokości zysku rocznego, a więc
przede wszystkim nakładów na postęp
techniczny

1
).

Wydaje się, iż w obecnych wa-

runkach, w których istotnego zna-

czenia nabiera rozwój ekonomicz-

ny opierający się na opracowanych
długofalowych programach rozwo-

ju, wydłużając tym samym ho-

ryzont czasowy decyzji gospodar-
czych — niezbędne jest odejście od
systemu zrodzonego w warunkach

ekstensywnego zarządzania gospo-
darką narodową, gdzie przedsię-
biorstwo nastawione było przede
wszystkim na efekty bieżące.

Odejście to wymaga moim zda-

niem systemu płac dla kierowni-

ctwa opartego o płacę stałą. Oczy-

wiście płaca ta musiałaby być od-

powiednio wysoka. Jednocześnie

wydaje się celowe pozostawienie
funduszu premiowego dla kadry
wykonawczej. Fundusz ten wiązał-
by pracowników wykonawczych z

wynikami pracy przedsiębiorstwa.
Z drugiej strony — wygospodaro-
wanie jego leżałoby również w in-

teresie kierownictwa — gdyż jego
brak byłby równoznaczny w odczur

ciu załogi ze złą pracą dyrekcji.

Oczywiście podstawą, oceny pra-

cy kadry kierowniczej byłby cało-

kształt efektów działalności przed-
siębiorstwa w okresach kilkulet-

nich.

Wysoka płaca stała zlikwidowała-

by troskę personelu kierowniczego
o uzyskanie określonych dochodów,
ograniczyłaby działanie o moty-
wach czysto dochodowych. Zapew-
niałaby też odpowiedni prestiż dla

stanowiska kierowniczego.

i) m. Kabaj — „Ścieżki awansu" —

„Zycie i Praca" nr 2 z sierpnia 1972 r.

') I tak dla przykładu: procentowy u-

dział płacy ruchomej w całkowitym wy-
nagrodzeniu naczelnego dyrektora w

przedsiębiorstwach eksperymentujących
w 1968 r. wynosił 68,4 proć. (A. Lipow-
ski, B. Wróblewska. Problemy struktu-
ry wynagrodzeń kierownictwa przed-

siębiorstw przemysłowych, „Gospodarka
Planowa" 1969, nr 12. s. 45). Procentowy
udział płacy ruchomej w ogólnym wy-
nagrodzeniu dyrektora naczelnego przed-
siębiorstwa żeglugi morskiej w 1970 r.

wynosił około 50 proc. (Materiały we-

wnętrzne PŻM 1970 r.), dyrektora okrę-
guPKPw1969r. — 52 proc. (K. M.
Piotrowski, Zarządzanie przedsiębior-
stwem socjalistycznym, na przykładzie
przedsiębiorstwa PKP, Szczecin 1970, s.

123).
3

) Materiały wewnętrzne P2M.

') Szerzej na ten temat wypowiada się
m. in. B. Minc, Problemy optymalizacji
współczesnej gospodarki socjalistycznej,
„Ekonomista" 1966 r., nr 2, K. M. Pio-

trowski, Płaca ruchoma jako narzędzie
zarządzania, „Ekonomista" 1970, nr 2, Fi-

nansowanie postępu technicznego, War-

szawa 1964, s. 8.

RACZEJ
LESZEK BORCZ

„Taryfikatory kwalifikacyjne...
powinny stwarzać zachętę do
stałego podwyższania kwalifika-
cji i uzyskiwania tą drogą awan-

su społecznego i materialnego".
(Uchwała VI Zjazdu PZPR)

SPÓJRZMY na realnie istniejące
drogi awansu w naszej gos-
podarce. Taryfikatory kwali-

fikacyjne obok siatek płac są
istotnym elementem systemu tary-
fowego, stwarzającym podstawy
szczebli drabiny awansu. Tary-
fikatorom kwalifikacyjnym po-
święcono u nas wiele uwagi w cią-
gu ostatnich lat. Mimo olbrzymiej
pracy, jaką wykonano w zakresie
prac taryfikacyjnych i kwalifika-
cyjnych, nie spełnione zostało zało-
żenie powszechności i jednolitości
taryfikatorów, choć upłynęło ponad
11 lat od chwili podjęcia Uchwały
na ten temat.

1
)

Istniejące siatki płac wykazują
również wielką różnorodność.
Wprawdzie ograniczono siatki płac
do 9 kategorii (z wyjątkiem hut-
nictwa, dla którego obowiązuje jesz-
cze 12-stopniowa siatka płac), jest to

jednak ograniczenie w wielu przy-
padkach pozorne. Jak podaje WIE-
SŁAW KRENCIK2), wiele gałęzi
przemysłu stosuje jednocześnie dwie,
trzy, a nawet więcej siatek płac.
Dlatego też w praktyee siatka np.
dla przemysłu chemicznego jest siat-

ką 36-stopniową, dla górnictwa 32-

stopniową itp.
Siatki te różnią się skalą szczebli, po-

ziomem płac w każdej grupie zaszerego-
wania, sposobem grupowania pracowni-
ków według siatek płac od najniższej
do najwyższych, różnorodnością grupo-
wania pracowników,' różnym sposobem
ustalania stawek* płac w poszczególnych
gronach nłac, a

w

szczególności nozio-
mem stawek najniższych i najwyższych.

Łatwo wyciągnąć z tego stanu

rzeczy wniosek, że system tary-
fowy obok form i systemów płac
nie zapewnia warunków do two-

rzenia szczebli drabiny awansu spo-
łecznego i materialnego.

Potwierdza tę tezę tablica prezen-
tująca strukturę płac na wybranych
stanowiskach związanych systemem
awansu w dwóch wydziałach huty
„Pokój" w latach 1957—1971. Tabli-
ca pokazuje trzy ścieżki awansowe

na stanowisku garowych (wielkie
piece), wytapiaczy i kanałowych
(stalownia martenowska). Na naj-
wyższym szczeblu drabiny awansu

umieszczono stanowisko mistrza, do
którego potencjalnie prowadzą (DO
spełnieniu określonych wymogów
kwalifikacyjnych) trzy prezentowa-
ne ścieżki awansu. Przykład. ten do-
wodzi, że na przestrzeni 13 lat nie

nastąpiła wyraźna • poprawa relacji
plac na szczeblach drabiny awansu.

Warto zaznaczyć, że w okresie tym •

trzykrotnie zmieniano siatki płac
(oaździernik 1957, lipiec 1961, sier-

pień 1965).

Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi
m. in. w wadliwej konstrukcji tary-
fikatorów w nadmiernym udziale
ruchomej części płacy w zarobku

pracowników.
Warunkiem tworzenia szczebli, czy

jak kto woli — ścieżek awansu, jest

również prawidłowa strukturą kwa-
lifikacyjna załogi w stosunku do po-
trzeb procesu produkcyjnego oraz

spośób kwalifikowania pr&Cb&ńików
do {poszczególnych grup. Najnowsze
badania przeprowadzone brzeż; Wie-
sława Krencika wykazujifc1 ie nie
ma żadnej współzależność! >tńiędźy
grupą robót a grupą zaśzeirfegowa-
nia- osobistego. 3 ) Jak wyńifei, 2 tych
badań, w jednym z przedsiębiorstw
wszyscy tokarze nieząle^Ui^- . gru-

py zaszeregowania wykonują roboty
w grupie 5,90, ślusarze-^-W grupie
6,20, a elektrycy w grupie S,88. Po-
dobnie jest w innych żakładach.
Jak można więc w sytuńćji,. W któ-
rej z jednej str&ny dżifelt ślę pra-
cowników wg precyzyjnych 1 praco-
chłonnych narzędzi na 0 grup Zasze-

regowania, a z drugiej, kwalifikuje
się potem do jeclńej lUb dwóch
grup, prowadzić tacjonalhĘt politykę
awahsu? .

Takie są w śwlćtlę praktykT.haszego
przemysłu zawile -drogi, a raczej bez-
droża awansu. Szkbdliwość tęgo" stanu
rzeczy jest ewidentna^ nie wymaga uza-
sadnień.

Dlatego też z dl^zym zadowoleniem
należy powitać rSćjonalrią; koncep-
cję MIECZYSŁAWA KABAJA, bę-
dącą próbą wskażahia . .dtógl wyj-
ścia'?!. impasu polityki ąw£riśdwej.

4

)
Koncepcja M. .Kabaja odpiera się

na konstrukcji tabel płac Zawierają-
cych grupy zasźętegowsiriia i okre-
ślone stopnie w każdej grupie. Taki
układ tabel płac ma gwarantować
awśtiś i wzrost płac ptaćowhików
wraz z przejściem do wyźsżfej kate-

gorii zaszeregowania pó Spełnieniu
określonych wymogów kwalifikacyj-
nych oraz przez przeszeregowanie z

niższego do wyższego stopnia w ra-

mach danej grupy zaszeregowania
w oparciu o pozytywną óceiię pracy
w dsinym okresie. Stwarza to m.

in. W założeniu perspektyw^ .karie-

ry zawodowej i materi&ińej na

okres 15—20 lat. '
. .,

~

Warto przypomnieć, że podobne roz-

wiązanie stosowane -, jest", 4 aktualnie
w szkolnictwie wyższym.

5
) Awans „wią-

zany jest z określonym Stanowiskiem
i Stażem pracy na danym Stanowisku.

W stosunku jednali do propozycji
Mieczysława Kabaja ilość stopni
w .dańej kategorii nie jest jednolita
(pomijając, że przejście prżez nie
jest. Związane wyłącznie zę stażem

pracy), lecz zależy Ód konkretnego
stanowiska i okresu .niezbędnego do
wzrostu kwalifikacji, jako Warunku

przejścia na wyższy szczebel drabi-
ny zawodowej. Przykładowo: dla

stąhowiska st. asystenta przewidzia-
no, dwa stopnie, zaszeregowania,
adiunktów i docentów — trzy, a

profesorów — cztery. Umożliwia to

otrzymanie wzrostu zarobków co

cztery lata w granicach stażu- pracy
przewidzianego • dli; odnoś iiyćh, . star

nowisk. Praktycznie ożnkćża •..- - to

wzrost zarobków w okresie zajmo-
wanego. stanowiska st. Asystenta 1e-
den raz, adiunkta i docenta dwa, a

profesora nadzwyczajnego i zwyczaj-
nego trzy^ razy. Podobnie dvnlomo-

wany asystent biblioteczny może w

ramach zajmowanego śianowiska
otrzymać po czterech latSch pod-
wyżkę płac, natotniast dyplomowa-
ny adiunkt biblioteczny Siedem razy
w odstępach czteroletnich. '

•••

Zróżnicowanie czasowe poszcze-
gólnych stopni -awansu w ramach

konkretnego stanowiska 1 kategorii
zaszeregowania wydaje się być inte-

resującym 1 gódnym uwagi rozwią-
zaniem. j .

W świetle powyższego tym bar-
dziej trafną staje się uwaga prof.
ALOJZEGO MEŁICHA, że ilość ka-

tegorii zaszeregowania nie może byc
dowolna i jednolita dla całej gospo-
darki. 6

)
Wydaje sift jednak, że koncepcja

przedstawiona prżez M. Kabaja —

mimo pewnych braków, na które

między innymi zwrócił uwagę orof.
A. Melich W cytowanym artykule,
podkreślając jednocześnie słuszność
samej zasady awansu — wymaga
szerszego upowszechnienia w sfe-
rach gospodarczych w świetle przed-
stawionych „bezdroży aWansu".

Upowszechnienie Jej powinno 'wywołać
rzeczową dyskusję i powszechna świa-
domość kóniecżnośei uwzględniania w

polityce płac logicznego systemu awan-

su, a nawet eksnerymentalńegó wypró-
bowania przedstawionej koncepcji
w praktyce wybranych przedsiębiorstw.
W miarę bowiem postępu technicznego
w perspektywie pełniejszej automatyza-
cji coraz większa funkcie motywacyjną
spełniać będzie płaca zasadnicza.

Trudno oprzeć się przekonaniu, że

wiodącym ogniWerh a zarazem naj-
słabszym — W świetle aktualnej
praktyki — punktem końcenćji M.
Kabaia iest system regularnych,
rzetelnych, zobiektywizowanych
ocen pracowników. O ile przedsta-
wiona w tablicy drabina awfńsu
w szkolnictwie Wyższym, poczyna-
jąc od asystenta stażysty do profe-
sora zwyczajnego, zawiera na ogól
zobiektywizowane, zrozumiałe i wy-
mierne kryteria aWansu — to brak
ich lub DrPwie brak w przemyśle.
Trzeba je dopiero stworzvc i zwe-

ryfikować w oraktyce. Ńa nic bo-
wiem nie zdadzą sie najdoskonalsze,
dostosowane do konkretnych wa-

runków, gałęzi i branż tabele płac,
jeśli nie bedzie zobiektywizowanvch
metod oceny oracy oraz ludzi, któ-
rzy notrafia je konsekwentnie sto-

sować w orakt.vce .

Stad też ounkt ciężkości w dysku-
• sii nad stworzeniem systemów ołac,

gwarantujących awans zawodowy i

materialny pracowników — o któ-

rym mowa w uchwale VI Zjazdu
PZPR — nowinien snoczvwac aktu-
alnie nie Me na konstrukcii tabel,
czy ootymalnvch relacji miedzv Dła-
cą stałą a ruchoma, co na szukaniu

reguł i zasad rzetelnej oceny pra-
cowników. Problem ten (obok do-
skonalenia taryfikatorów) jest ogni-
wem głównym.

•) Uchwała Rady Ministrów z 13 marca

19«1 r.

.

!
) W. Krencik: Ąkąąęlge problemy ta-

ryfikacji pracy, „Gospodarka Planowa",
nr

1 " 12/1971 r. •'•'••' • ' '• •

.3⁄4 W. Krencik: Podstawy i kierunki
polityki nlac w PRL. Instytut Wydawni-
czy CRZZ. Warszawa 1972. s. 186.

<) M. Kabaj: Scipżkl awansu, dodatek
do „życia Gospodarczego" „życie i Pra-
na" nr 2 s'ernień 1972 r.

5
) PozDorządzenle Rady Ministrów z dnia

27 kwietnia 1972 w sprawie uposażenia
nauczyc'eli i nanczvcieli ak^-miclcich
(Dziennik Ustaw nr 16, poz. 115)

«) A. Melich: Czy tylko awans ma

przesądzać o wysokiej płacy, dodatek do
„Życia OosDodarczego" — „Życie i Pra-
ca" nr 6, grudzień 1972 r.

Btłuktusa płao robotników na etanowlakaeh ifttązanyoh eystemem awansu

w nyaziale wielkich plęaón Ł stalowni Dastenonśkldj u huola "Pokój" /n m-cu wrześnio/
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1. Histrz zmlanooy
2. I garonj
3. IX garony
4. X wytaplacz
5. XX wytaplacz
6. III nytapiaoa
7. I kanałowy
8. IX kanałowy

X
VIII

X
TC

-711
IX

7III

P12
13
18
38
31
36
23

6,5%

8,7%

10,8?;

15.4J5

15,8%
64,5%
'2,8%
39,1%

20,0%
27,3%
84,6%
16,7%
57,9%
25,8%
38,9%
26,1%

22,5%
63,6%

66,7%
26,3%

3,2%
30,0%
17,4%

28,5%
9,1%

16,7%

27.8JJ
8,7%

18,3⁄43⁄4
1958

1. - Ulstrz zmianowy
2. I garony
3. IX garony
4. I'nytaplacs
5. II wytaplacz
6. XII wj-Łapiacz
7. I kanałowy
•8. U kanałowy

XI
IX
XI

•IX
Tli

TIU
VII

27
16

9
30
28
16
37
51

22,2%

5,8%

18,7%
44,5%

75,P%

15,2%

50,0%
33,3%

53,
25,0%
48,6%
¢9,0%

18,7%

40,0%
46,5%

51,4%

6,3%

60,Q%

3,8%
6»5%

48,1%
1967

1. Mistrz zmianowy
2. I gazowy
3. II garowy
4. I nytaplacs
5.' U nytapiaoa
6. XIX wytapiacz
7. Z kanałom
8. IX kanałony

XI
IX
XI
X

IX
IX

• Tin

27

19
33

•21
51
48

33,»6

33, &

25,0%

24,2%
66,7%
15,6%
66,7%

30,7%
37,5%
16,6%
63,6%

61,Q%

15,5%

47,6%
12,2%

23,4%

3*8%

36,0%

40,7%
30,7%
37,5%

29,6%
7,7%

25.9;
7,7?

1971
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ułatwia organizację tej formy leczniczej i opie-
kuńczej.

Q NIEDOSTATECZNA ILOŚĆ PRZYCHODNI
KE JONOWYCH i duża odległość od przychod-
ni specjalistycznych znajdujących się zazwyczaj
w centrum miasta utrudnia korzystanie z usług
leczniczych i pielęgniarskich, których potrzeba
wzrasta w miarę starzenia się ludności.

O NIEDOSTATECZNA W SKALI KRAJU
LICZBA ŁÓŻEK SZPITALNYCH określonych
specjalności przy postępującym procesie sta-

rzenia się społeczeństwa powoduje ogromne
trudności w uzyskaniu miejsc w szpitalu przez
ludność starą. Trudności te oraz występująca
często niechęć przyjmowania osób starych do

szpitala nie daje możliwości diagnozowania
przypadków choroby, które w wieku starczym
mają przebieg często nietypowy.

0 SPOSÓB POZNAWANIA POTRZEB LUD-
NOŚCI STAREJ jest niewłaściwy. Oparcie się
tu niemal wyłącznie na działaniu opiekunów
społecznych nie zdaje w praktyce egzaminu.
Niski poziom kwalifikacji opiekunów, podeszły

ich wiek, a, przede wszystkim niedostateczna
ich ilość (na jednego opiekuna przypada blisko
900 osób) nie pozwala w konsekwencji na

działanie zorganizowane, ogranicza się ono tyl-
ko do przypadków szczególnie drastycznych.

Oto kilka ogólnych stwierdzeń obrazujących
aktualny stan opieki nad człowiekiem starym.
Nie daje on niestety podstaw do optymizmu.
A w przyszłości trzeba się liczyć ze znacznie
wyższym, niż obecnie zapotrzebowaniem ludno-
ści na zinstytucjonalizowane fonmy opiekuńcze,
gdyż liczba osób w wieku 60 lat rośnie i na-

stępują zmiany w strukturze ludności starej,
zwiększa się odsetek ludności w najstarszych
grapach wieku. Wszystko to przesądza o wyż-
szym naporze w przyszłości na opiekuńcze for-

my zinstytucjonalizowane oczywiście pod wa-

runkiem poprawy ich dotychczasowej organiza-
cji i funkcjonowania.

Wpłyną również na ten fakt przemiany społeczne
4

powodujące wzrost aktywności zawodowej ludności,
głównie kobiet, które nabywając Uprawnienia emery-
talne, będą wolały żyć samodzielnie niż przy rodzinie.
Rozszerzenie opieki zdrowotnej i .świadczeń ubezpie-
czeniowych wywoła nawyk leczenitó A poza tym zmia-
ny w strukturze zgonów ludności, obserwowane w po-
wojennej Polsce sugerują dalszy Wzrost schorzeń no-

wotworowych, układu krążenia ł «kładu nerwowego,
a także schorzeń psychicznych. KóhSekwencją tego bę-
dzie coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na odpo-
wiednie formy opieki zamkniętej tiad ludnością starą
I chorą, przy czym postęp wiedzy medycznej kała

oczekiwać wydłużenia się okresu choroby, a tym sa-

mym średni okres pobytu w tych zakładach chorych
będzie wzrastał.

Rosnący trend potrzeb zinstytucjonalizowanej
opieki wymaga bardzo szybkiego tempa rozwo-

ju miejsc we wszystkich formach domów opie-
ki, przy czym należy uwypuklić szczególnie
tiuzę zapotrzebowanie w zakresie domów spe-
cjalnych, uwzględniających rodzaj schorzeń
pensjonariuszy. Niezależnie od tego, pozytywne
doświadczenia istniejących na terenie woje-
wództwa katowickiego domów zasłużonego na-

uczyciela sugerują reaktywowanie domów za-

służonego górnika, hutnikar lekarza i innych.
Przerzucenie na zakłady pracy, związki zawo-

dów^ obowiązku zapewnienia właściwych wa-

runków starzejącym się zasłużonym pracowni-
kom, nawet w ramach czynów społecznych,
rozwiązałoby doraźnie problem przerastający
dkttialne możliwości resortu zdrowia.

Należałoby się zastanowić nad możliwością
adaptacji hoteli robotniczych do potrzeb za-

kwaterowania tam ludzi starych. Dotyczy to

; przede wszystkim hoteli robotniczych przy du-

żych zakładach stacjonarnych, w których sta-

bilizacja zatrudnienia nie uzasadnia już utrzy-
mywania hoteli. Istnieje także możliwość wy-
korzystania w ten sposób szkół i internatów bu-

dowanych, w; okresie wyżu demograficznego,
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' arto jak się wydaje, zaznajo-
mić się z opiniami i spostrze-
żeniami praktyków gospodar-

czych na temat oceny pracy
i „sprawiedliwego" wynagrodzenia.
W tym celu przeprowadzono bada-
nia ankietowe wśród kadry kierow-
niczej przedsiębiorstw przemysłu
lekkiego: dyrektorów, kierowników
zatrudnienia i plac, kierowników
wydziałów i kierowników oddzia-
łów produkcyjnych w drugim pół-
roczu 1972 r.

Łączna liczba ankietowanych wynosiła
300 osób. Większość respondentów (ols.
GO proc.) posiada ponad dziesięcioletni
staż pracy na stanowiskach kierowni-
czych. opinio praktyków odnoszą się ilo
aktualnie obowiązii.inrego w przemyśle
systemu wynagrodzeń oraz kierunków
jego usprawnień. ,

*

Uwagę koncentrujemy wokół
dwóch zagadnień: związku nakła-
dów i efektów pracy z otrzymywa-
nym wynagrodzeniem oraz kryte-
riów oceny pracy i wynagrodzeń.

NAKŁADY I EFEKTY PRACY
A WYNAGRODZENIE

# Na pytanie: czy ankietowani

widzą związek między nakładem
I efektem swej własnej pracy a

otrzymywanym wynagrodzeniem —

zaledwie 14 proc. respondentów od-
powiedziało twierdząco, 50 proc. ne-

tów pracy, ich mierzalności i oceny,
3) sposobów wiązania wymaganych
nakładów pracy z wysokością wy-
nagrodzenia zasadniczego. Znane są
w zasadzie dwa alternatywne spo-
soby uwzględniania dodatkowych
nakładów i efektów pracy w wy-
nagrodzeniu. a mianowicie: a) awans

kwalifikacyjny i placowy' Dolegają-
cy na sukcesywnym zwiększeniu
(zmniejszeniu) płacy zasadniczej,

premiowanie w zależności od

osiąganych wyników, a więc wpływ
na postępowanie zatrudnionych przy
pomocy ruchomej części płacy.

Należy zgodzić się z prof. A. Me-
lichem *), że w praktyce rozwiązania
czyste stosować można nie do

wszystkich grup pracowników i nie
w każdych warunkach rozwoju kra-

ju, jego kultury ekonomicznej itp.

Tezę tę potwierdzają wypowiedzi prak-
tyków. 58 proc. respondentów uważa, że
prócz wynagrodzenia zasadniczego po-
winna istnieć premia dodatkowa dla pra-
cowników wybijających się w pracy
aktywnych, z inicjatywą, wkradających
więcej wysiłku i zaangażowania, osiąga-
jących wyniki ponad przeciętne. Prakty-
cy opowiadają się za podniesieniem ran-

gi i znaczenia premii, choć w całkowi-
tym zarobku powinna ona stanowić do-
pełnienie płacy zasadniczej (10—15 proc.).

Znakomita większość ankietowa-
nych (89 proc.) uważa, że wszelkie

premie i dodatki w obecnie istnieją-
cym systemie należałoby włączyć do

OCENY PRACY
OPINII

AKTYKOW
HENRYKA MAI

gatywnie, zaś 36 proc. nie potrafi
ocenić, czy ów związek występuje.
Dość pokaźny odsetek 42 proc. obję-
tych ankietą kierowników uważa, iż
nie jest opłacalne w istniejącym sy-
stemie wynagrodzeń awansowanie
na wyższe stanowiska, gdyż nie-
wsDÓlmiernie wzrasta odpowiedzial-
ność w porównaniu ze wzrostem

płacy.
© Istnienie sztywnych odgórnych

oraz często przestarzałych przepisów
nie zapewnia też elastyczności w

kierowaniu ludźmi w procesie jprą-
cy. Dodatkowe wynagrodzenie • pra-
cowników staje się często 'przypad-
kowe, a na jego wysokość bezpośre-
dni zwierzchnicy mają wpływ nie-
wielki.

79 proc. ankietowanych kierowników
nie widzi związku między nakładami,
efektami pracy, a wynagrodzeniem swych
pr.i równików. Jako nowńd nortaie się
brak jasności, prostoty systemu oceny
pracy i systemu wynagrodzeń, a także
brak możliwie precyzyjnych narzędzi
oceny, szczególnie w odniesieniu do prac,
których efekty są niewymierne. .Kierow-
nicy uważają, że posiadając formalne
prawo do oceny pracy swych podwład-
nych często nic mogą wykorzystywać go
de facto w celu nagradzania pracowni-
ków wybijających się w nracy, a ka-
rania bumelantów i nierobów.

f5 * Trzeci aspekt związku wyna-
grodzenia z nakładami i efektami
pracy powinien uwzględniać wpływ
zespołowych wvnikow pracy na wy-
sokość indywidualnego wynagrodze-
nia oonadzasadniczego. Chodzi tu
zarówno o efekty mniejszego bądź
wiekszego zorganizowanego zespołu,
któremu Drzydziela sie określone za-

dania, jak też o wyniki pracy całe-

go przedsiębiorstwa. Odnotujmv dość

istotną zależność między wysokością
wynagrodzenia oonadzasadniczego
szczególnie kadry kierowniczej, a

efektami Drący Całego przedsię-
biorstwa. Przeprowadzone badania
ankietowe zupełnie nieoczekiwanie

wvkazują, że zaledwie 9 proc. ankie-

towanej kadry kierowniczej odczuwa

związek między dodatkowymi efek-
tami pracy całego przedsiębiorstwa
a wysokością swej premii.

KRYTERIA OCRNY PRACY
I WYNAGRODZEŃ

Występują tu trzy główne proble-
my dotycza.ce: 1) sprecyzowania wy-
mogów związanych z pracą, 2) efek-

płacy zasadniczej. Jednak zabieg ten
nie powinien mieć charakteru auto-

matycznego. Należałoby bowiem
analizować zarówno przestarzałe
stawki zasadnicze, jak i część rucho-
mą płacy, która powoduje w wielu
przypadkach niczym nieuzasadnio-

ny wzrost płac, będący źródłem
dysproporcji. Należałoby także opra«
cować kryteria przydziału premii z•

dodatkowy, rzeczywiście włożony
wysiłek i wzrost efektów pracy. Spo-
śród czterech kryteriów jakie zwykle
bierze się pod uwag^ oceniając pra-
cownika, "wyrttiertiołió' : 'W ankiecie:
na pierwszym miejscu — dodatkowe

efekty pracy, na drugim — samo-

dzielność, inicjatywę, aktywność w

pracy.

Negatywnie potraktowano przewi-
dywanie z góry określonej procen-
towo w stosunku do płacy zasadni-
czej wysokości premii przypisywanej
danemu stanowisku. Sformalizowany
— ujęty przepisami jednostki nad-
rzędnej sposób podziału premii rodzi

szereg sprzeczności, nie uwzględnia
specyfiki każdego z przedsiębiorstw.
Wewnętrzne reguły podziału premii
od tych mankamentów byłyby wolne
i pozwoliłyby na zacieśnienie związ-
ku nakładów i efektów pracy z wy-
nagrodzeniem. Za wyższością takie-

go podziału opowiedziało się 87 proc.
respondentów, argumentując, że był-
by on znacznie, lepszy ód sformali-

zowanego i bardziej sprawiedliwy,
pod warunkiem, że ocena pracowni-
ków byłaby jawna, a kryteria oceny
znane zarówno oceniającym, jak
i ocenianym.

Sformułowano w ankiecie pogląd
iż tam, gdzie istnieje możliwość jed-
noznacznego wymierzenia efektów

pracy, należałoby stosować system
premiowania sformalizowany — do-
tyczy to zwłaszcza pracowników
fizycznych. W celu wzrostu stabil-
ności kadr, respondenci proponują
wprowadzenie stałych dodatków do

płac w odstępach kilkuletnich za

staż pracy w tym samym miejscu
pracy. Propozycja ta byłaby aktual-
na w tych gałęziach czy przedsię-
biorstwach, które odznaczają się
wyższą od przeciętnej płynnością
kadr.

KORZYŚCI
SYSTEMU ZCZEBL0WEG0
PAWEŁ MUSIOŁ

Z uwagą przeczytałem artykuł

MIECZYSŁAWA KABAJA pt.
„Ścieżki awansu", zamieszczo-

ny w dodatku „Życie i Praca" nr 2

z sierpnia 1972 r. Chcę podzielić
się uwagami na temat wprowadze-
nia na małym odcinku systemu
szczeblowego płac w odniesieniu do

dwóch stanowisk pracy w górni-
ctwie. Stanowiska te stwarzały naj-
więcej zamieszania w systemie płac
w naszej kopalni.

W okresie od 1 stycznia 1957 do

31 grudnia 1970 r. obowiązywała w

kopalni tabela plac pracowników
umysłowych, która określała w ra-

mach widełek miesięczne place
podstawowe w wysokości od — do.

W odniesieniu do dwóch stanowisk,
a mianowicie sztygara oddziału wy-

dobywczego oraz sztygara zmiano-

wego w oddziale wydobywczym, ta-

bela ptóc przewidywała dalszy po-
dział płac w ramach widełek, uza-

leżniając płace podstawowe od

wielkości dziennego planu wydoby-
cia oddziału. W ten sposób dla tych
sztygarów przewidywano 4 rodizaje
widełek płac podstawowych.

Przepis dotyczący ich zaszeregowali o-

kreśłał, że zmiana płacy podstawowej w

związku ze zmianą planu wydobycia nie

jest uważana za zmianę umowy o pra-

cę i nie wymaga poprzedniego wypo-
wiedzenia. Na stanowiskach takich szty-
garów zatrudniamy 120 osób. Stale ko-

rygowanie płac podstawowych w związ-
ku ze zwiększeniem, lub zmniejszeniem
wielkości wydobycia dziennego powodo-
wało nie lada trudności i niejednokrot-
nie wywoływało dużą zmianę płacy pod-
stawowej, często niekorzystną dla tych
pracowników.

W 1960 r. powstała w kopalni
„Zabrze" myśl ustawienia płac w

tjrch dwóch kategoriach pracowni-

ków w systemie szczeblowym. W

ramach tych samych widełek po-
stanowiono wprowadzić place pod-
stawowe z podziałem na sześć

szczebli.

Od momentu wprowadzenia zasad

zaszeregowania pracowników dozoru

oddziałowego (poz. 19 i 20 tabeli)
wg szczebli znikły wszelkie wątpli-
wości co do wysokości płacy pod-
stawowej.

Pracownik (np. sztygar oddziału

wydobywczego) po otrzymaniu pis-
ma powiadamiającego go o zasze-

regowaniu do jednego ze szczebli

w swej pozycji wiedział dokładnie,
że np. jak długo będzie zaszerego-

wany do poz. 19 szczebel IV otrzy-
mywać będzie miesięczną płacę
podstawową:

w wysokości zl 3000 mies. przy
» »3l<"> » »

„ „3200 „ „

» » 3300 „ „

Ustalenie zaszeregowań wg szczebli —

ułatwiło pracę również i komórkom pla-
cowym.

Dalszym korzystnym momentem,

wynikającym ze szczeblowego usta-

wienia płac podstawowych była
orientacja, kiedy nastąpi przeszere-

gowanie w ramach pełnionego sta-

nowiska.

Pracownik przeszeregowany o je-
den szczebel miał zagwarantowany
wzrost płacy podstawowej o stałą
określoną w szczeblu wysokość.

W nowym taryfikatorze nie sto-

suje się, z wyjątkiem jednego przy-

padku, wysokości stawek zasadni-

czych w zależności od wielkości

dziennego wydobycia. Dlatego od-

stąpiono od dalszego stosowania sy-
stemu szczeblowego.

Aby można było wprowadzić sy-

stem, o którym mówi Mieczysław

Kabaj należałoby w przypadku ta-

ryfikatorów dla pracowników u-

myslowych:
0 uporządkować pozycje zaszeregowa-

nia przez zmniejszenie ilości pozycji,

0 określić dla poszczególnych pozycji
zaszeregowania odpowiednie przyrosty
plac tak, aby system się szybko nie

zdezaktualizował,

0 zabezpieczyć odpowiedni wzrost

funduszu płac, uwzględniając wzrost

plac podstawowych wynikający z syste-
mu szczeblowego.

Zalety, o których mowa w arty-
kule. są przekonywujące, a ponad-
to w przypadku wprowadzenia ob-

liczeń płac za pomocą maszyn, ma-

tematycznych dostrzegamy w nich

dodatkowe uproszczenia. Jeśli cho-

dzą o propozycje, które mają do-

dzlennym wydob. oddz. do 299 t.
„ „ od300do499t.
„ „ od450do599t.
„ ,> powyżej 600 t.

tyczyć pracowników fizycznych, to

należy stwierdzić, że przykład po-

daje tylko jeden system płac tzw.

„dniówkowy" (płaca podstawowa
plus premia). Ciekawe były by pro-

pozycje dotyczące systemu akordo-

wego (płaca podstawowa plus pro-

gresja akordowa).

Wydaje się jednak, że w jednym
i drugim przypadku konieczne było-
by uporządkowanie (zgrupowanie)
zawodów objętych taryfikatorem,
aby tabele zaszeregowań odpowied-
nio uprościć i zmniejszyć ilość po-

zycji. To
1

zagadnienie — uporząd"
kowanie taryfikatorów pracowni-
ków umysłowych i fizycznych —

wykracza poza ramy poruszone w

airtykule.

PAWEŁ MUSIOŁ

PODWYŻKA
PŁAC

WYDAJNOŚĆ

•) A. Melich: Czy tylko awans ma

przesądzić o wysokości płacy? Zycie
i Praca nr C, 1972, dodatek do „Życia
Gospodarczego" nr 51, 1972 r.

LEON POLOK

Podzielam
prawie wszystkie oce-

ny i wnioski A. MELICHA w

artykule „Czy tylko awans ma

przesądzać o wysokości płacy?"
(„Życie i Praca" nr 6 grudzień 1972

r.), a w szczególności tezy o propor-
cji pomiędzy płacą zasadniczą a pła-
cą ruchomą.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę
na nie najszczęśliwsze — moim zda-

niem — uzasadnienie słusznego po-

glądu, że nie zawsze podwyższenie
płacy musi doprowadzić do wzrostu

wydajności. A. Melich pisze: „rok
1957, kiedy to znaczny wzrost płacy
w górnictwie, nie powiązany ze

zmianami w organizacji płacy i pra-

cy, doprowadził wręcz do spadku
wydajności pracy". Chyba autorowi

chodzi o podwyżkę płacy w górnict-
wie węgla kamiennego. Otóż to

stwierdzenie nie jest po prostu zgod-
ne z prawdą. Podwyżka płacy w

górnictwie z 1957 r. dała między in-

nymi podstawę do stałej poprawy

wydajności w kopalniach. W roku

1957 nie notuje się spadku wydaj-
ności w stosunku do roku 1956 i od
roku 1958 stwierdza się stały wzrost

wydajności: 1957 r. 1 247 kg/rob/dn,
rok 1958 — 1 306 kg/rob/dn.

W dalszych latach mamy również do

czynienia z corocznym kilkuprocento-
wym wzrostem wydajności. Rok 1957 był
więc rokiem przełomowym. Od tego
czasu właśnie obserwujemy w górnict-
wie węglowym stały, znaczny wzrost

wydajności pracy, np. w 1970 roku wy-
dajność na robotniko-dniówkę wynosi
już 2 604 kg. Przykład uzasadniający słu-
szna zresztą tezę autora jest więc nie-
właściwie wyMany. Przy okazji sprosto-
wania oceny kształtowania się wydajno-
ści w związku z podwyżką plac w gór-
nictwie, wrócę jeszcze do sprawy pro-
porcji między płacą zasadniczą i rucho-

mą T. innego punktu widzenia.

Otóż w odczuciu większości pra-
cowników sprawa płacy zasadniczej
i ruchomej łączy się z właściwym
poziomem tej pierwszej, zapewniają-
cym odpowiednie zaspokojenie po-
trzeb. Zdaniem .pracowników część
ruchoma płacy w obecnej proporcji
nie może być lub nie powinna być
fakultatywną, skoro nie otrzymanie
jej. z tej lub innej przyczyny za-

graża budżetowi, zabezpieczającemu
podstawowe potrzeby.

Pracownicy uważają, chyba słusz-
nie, że część fakultatywna płacy
(premie) powinna działać bodźcowo,
lecz z przeznaczeniem na dodatko-
we potrzeby, a nie podstawowe.

Sprawa łączy się poniekąd z po-

ruszoną w artykule świadomością,
kulturą ekonomiczną pracowników
— obecnie wielu pracowników nie

chce zrozumieć, że płacy ruchomej
wcale nie musi dostać, tylko mo-

że ją otrzymać wówczas, jeśli wyni-
ki jego pracy, zespołu lub całego za-

kładu pracy^ będą wyższe od prze-

ciętnych.

"ZATRUDNIENIE

W styczniu br. przeciętne zatrudnienie
w porównaniu do tego samego miesląća
ub. r . wzrosło o 4,1 proc. i było. niższe,
aniżeli zakładano w ŃPG i osiągnięte
w grudniu 1972 r. Wyższą dynamikę uzy-
skano jedynie w przedsiębiorstwach bu-
dowlano-montażowych.

PŁACE

Osobówy fundusz plac był wyższy w

styczniu 1973 r. w stosunku do tego sa-

mego miesiąca poprzedniego roku o 13,5
proc. Około jednej trzeciej tego przy-
rostu wynika ze wzrostu zatrudnienia,
a reszta — wzrostu przeciętnej płacy.

W budownictwie osobowy fundusz plac
wzrósł o 18,2 proc., w handlu o 13,6
proc., w transporcie i łączności — o 12,5
proc. i w przemyśle — o 11,3 proc.

Przeciętna płaca miesięczna wyniosła
2 550 zl i była wyższa w porównaniu ze

styczniem ub. r. o 9,8 proc. (ks)

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

Wypłaty zasiłków pracowniczych wy-
niosły w 1972 r. ogóiem około 19,6 mld
zl, co stanowi wzrost o 9,2 proc. (w po-
rOwnaniu z 1971 r.). Zasiłki chorooowe
wzrosły o 1,731 min zl, (o 27,1 proc.) ale
zasiłki rodzinne zmalały o 336 min zl

(o 3,1 proc.).
Znaczne zwiększenie wypłat zasiłków

chorobowych w 1972 r. spowodowane by-
ło głównie przedłużeniem okresu zwdl-
nieu na opiekę nad dzieckiem (z 30 do
60 dni) oraz podwyższeniem stawki zasił-
ku z tego tytułu (z 70 proc. wynagro-
dzenia brutto do 100 proc. wynagrodze-
nia netto), a ponadto podwyższeniem (od
lipca 1972 r.) stawki zasiłku z tytułu
choroby (z 70 proc. zarobku bruuo do
85 proc. wynagrodzenia netto). Zmniej-
szenie wypłat z tytułu zasiłków rodzin-
nych wynikało z mniejszej przeciętnej
liczby dzieci w rodzinie, a także z cof-
nięcia pewnej liczbie rodzin uprawnień
do zasiłku według stawki podwyższonej
w związku ze wzrostem przeciętnego do-
chodu na członka rodziny.

Przeciętna miesięczna emerytura i ren-

ta wynosiły w 1972 r. 1265 zł i były wyż-
że niżw1971r.o46zl(o3,8proc.).
W roku 1971 wskaźnik ten wynosił 6,3
proc. Istotny wpływ na zwiększenie się
wypłat z funduszu emerytur i rent miał
wzrost liczby osób uprawnionycb do ich
pobierania (w 1972 r. przybyło 168 tys.
osób). Przeciętna ilość emerytur i rent
w latacb ubiegłej 5-latki średnio rocznie
rosła o 5,4 proc. podczas gdy w latach
1971—1972 wskaźnik ten kształtował się ns

poziomie 7,0 proc.

RYNEK PRACY

W styczniu br. w porównaniu do tego
samego okresu 1972 r. nastąpił spadek
zarejestrowanych osób poszukujących
pracy o 38,5 proc. (o 34,9 tys.), w tym
.mężczyzn o 63,5 proc. (o 4,9 tys.) i ko-
biet o 36,1 proc. (o 29,9 tys.) . Równo-
cześnie wzrosła liczba miejsc pracy o 77,8
proc. (75,5 tys.), w tym dla mężczyzn
o 77,1 proc. (58,8 tys.) i dla kobiet o 80,3
proc. (16,7 tys.) . Powiększył się również
zakres skierowań do pracy — o 15,5' proc.
(20,4 tys.), w tym mężczyzn o 15,6 proc.
(12,6 tys.) i kobiet o 15,3 proc. (7,7 tys.).

Na. pracę oczekiwało 53,0 tys. kobiet,
którym oferowano 37,6 tys. miejsc pracy.
Oznacza to, że średnio na jedną propo-
zycję pracy przypadało 1,4 oczekujących
kobiet. W tym samym okresie ubiegłego
roku proporcje te układały się jak jeden
do czterech. W dwunastu województwach
ilość zarejestrowanych kobiet była w

styczniu br. wyższa od liczby wolnych
miejsc pracy.

W porównaniu z grudniem ub. r . w

styczniu 1973 r. nastąpił wzrost zareje- .

strowanych mężczyzn o 0,3 tys. i ko-
biet o 3,7 tys.; skierowań do pracy —

mężczyzn o 31,8 tys. i kobiet o 20,2 tys.;
wolnych miejsc pracy — dia mężczyzn
o 66,3 tys. I dla kobiet o 12,9 tys. (ks)

W styczniu 1973 r. Ilość zarejestrowa-
nych chłopców wyniosła dwustu w po-
równaniu z tysiącem w styczniu ub. r.,
przy wzroście wolnych miejsc pracy z

3,1 tys. do 55,6 tys. Ilość zarejestrowa-
nych dziewcząt spadła z 9,8 tys. do 5,2
tys., przy wzroście wolnych miejsc z 1,8
tys. do 2,4 tys. (ks)

O WOLNYO* ^BEJSCACH

*Po raz pierwszy w tym roku sporzą-
dzono informację o wolnych miejscach
pracy w Innych regionach w przekroju
ogólnokrajowym. Materiały opracowywa-
ne są na podstawie notatek teleksowych
powiatowych wydziałów zatrudnienia

przez Departament Zatrudnienia Mini-

sterstwa Pracy, Plac i Spraw Socjal-
nych. Informacje sporządzane są raz na

dwa tygodnie i rozsyłane z powrotem do

powiatowych wydziałów zatrudnienia.

W sporządzonej liście przeważa zapo-
trzebowanie na pracowników budownic-

twa, działów usługowych i robotników
o specjalnościach związanych z przemy-
słem wydobywczym oraz maszyno-
wym. (ks)

a obecnie nie w pełni zamieszkałych. Wy-
korzystanie wszystkich tych możliwości nie
zdoła jednak zasrookoić wielu potrzeb w tym
zakresie.

Niezbędne jest także zorganizowanie rozwią-
zań alternatywnych, umożliwiających wykorzy-
stanie środków własnych ludzi starych. W arty-
kule „Jak żyć, kiedy przyjdzie starość"

2
) BAR-

BARA PODURGIEL wskazuje na nowoczesne

rozwiązania problemu mieszkaniowego ludzi
starych przez prawie nieznane u n,as pensjo-
naty.

Prowadzone w Katowickim Oddziale Insty-
tutu Gospodarki Mieszkaniowej badania nad
warunkami mieszkaniowymi ludności starej w

miastach wykazały, że głównymi powodami nie-
chęci badanych do wszelkiego typu domów

opiekuńczych są:
© niemożność gospodarowania własnymi pieniędzmi,
@ pozbawienie możliwości gotowania i przyrządzania

potraw,
© rezygnacja z własnego mieszkania.

Koncepcja rozwiązań . pensjonatowych dałaby
właśnie szansę zaspokojepia tych potrzeb, któ-

rych pozbawia aktualny '

system zinstytucjona-
lizowanej opieki nad ludźmi starymi. W każ-

dym jednak przypadku nasuwa się konieczność

przybliżenia usług lekarskich, pielęgniarskich
i opiekuńczych. Oddzielny problem stanowi
przygotowanie kadr w domach opieki społecz-

Fot. A . Jatosińskl

nej. których deficyt odczuwany obecnie będzie
się w następnych latach pogłębiał.

Z uwagi jednak na to, że podstawową formą
życia ludności o ograniczonej sprawności fizy-

cznej jest i będzie przebywanie w indywidual-
nych gospodarstwach domowych, wszelkie kon-
cepcje nie mogą pomijać rozwoju usług lecz-
nictwa otwartego. Jako podstawowy kierunek
działania uznać trzeba rozszerzenie sieci pie-
lęgniarek środowiskowych, asystentów społecz-
nych, różnych form opiekuńczych, PCK, co po-
zwoli na sprawniejsze działanie zarówno w ro-

zeznaniu jak i realizowaniu potrzeb ludności.

Przewidywana integracja lecznictwa otwarte-

go i zamkniętego powinna pozwolić na lepszą
diagnostykę i poprawność kwalifikacji przypad-
ków chorobowych do leczenia domowego i szpi-
talnego lub domów opieki. Niezbędne jest tak-
że przygotowanie specjalistycznych kadr lekar-

skich, o czym wymownie świadczą analizy sta-

tystyczne w zakresie chorobowości, czy zacho-
rowalności, a także przyczyn zgonów. Stawiają
one nowe wymagania zarówno dotyczące spe-
c

:

alizacji szpitali, jak i kadr lekarskich.

Coraz więcej trzeba będzie gerontoiogów. kardiolo-
gów, urologów, psychiatrów, a nade wszystko koniecz-
nie niezbędna jest zasadnicza zmiana w dotychczaso-
wym spojrzeniu na człowieka starego. Chodzi o roz-

wój profilaktyki chorób towarzyszących wiekowi

starczemu, która powinna sie rozpocząć już w okresie
znacznie wyprzedzającym czas starzenia.

Systematycznie rosnąca z roku na rok absen-

cja chorobowa ludności pracującej jest niewąt-
pliwie obiektywną konsekwencją procesu sta-

rzenia się załóg. Dane statystyczne ujawniły, że

pracujący w grupie wieku 40—59 lat wpływa-
ją w dużym stopniu na wzrost absencji choro-

bowej. Wprawdzie zachorowalność wśród tej
grupy ludności pracującej jest rzadsza, ale
okres zwolnień znacznie dłuższy, powoduje to

tym samym wyższą liczbę- dni niezdolności.

A wszystko wskazuje na wielki problem spo-
łeczny, wszechstronnego zabezpieczenia zdrowia
w okresie, kiedy jeszcze nie myślimy nawet

o starzeniu się. LUCYNA FRĄCKIEWICZ

') Kazimierz Szwemberg — „Przyszłość ludzi starych"
2.G. 51/52/1972

-) Barbara Podurgiel — „Jak żyć kiedy przyjdzie sta-
rać". dodatek „Zycie * wraca", styczeń 1973 r. (Z G
z 20.1.1973).
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Poziom wykształcenia kadr zatrudnieniowo^ .

socjalnych jest — jak tb przedstawia ar-

tykuł „Kto realizuje politykę społeczną" -

katastrofalny. Wniosek: szkolić kadry. Warto

jednak zastanowić się nad tym, czy dotych-
czasowa organizacja tych słuib „ssie" po-
stęp czy pozwala na wykorzystanie wysokich
kwalifikacji. Przyjrzyjmy się więc losom ab-
solwentów Wydziału Ekonomiczno-Społecz-
nego Szkoły Głównej Planowania i Statysty-
ki specjalizujących się w zakresie ekonomii
pracy i polityki społecznej.

I
NSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

podjął badanie, którego celem było poznanie
problemów zatrudnienia, pozycii społecznej
oraz warunków życia, absolwentów studiów,
na działającym od 1968 r. Wydziale Ekono-

miczno-Społecznym Szkoły Głównej Plano-
wania i Statystyki — zawodowych zaocznych,
magisterskich dla pracujących i magisterskich
stacjonarnych, którzy uzyskali specjalizację w

zakresie ekonomiki pracy i polityki społecznej.
Badaniem objęto wszystkich absolwentów z lat
1969—1971.

W artykule sygnalizujemy niektóre wyniki
analizy 164 otrzymanych (na 194 rozesłane)
kwestionariuszy wypełnionych przez absolwen-
tów1).

Ponad połowę _ badanej grupy stanowią kobiety.
Wr»i'iw'..- kolii?'; ni snr-wy i*w. ludzki* nrzeuawia
za angażowaniem ich w tę dziedzinę działalności za-

wodowej. Większość absolwentów liczy mniej niż 30
lat życia. Miody stosunkowo wiek wyznacza takie wa-

lory grupy, jak energię, gotowość podejmowania ini-
cjatyw i ryzyka. Warto zisypnnlizowić — Jako
symptomatyczne — zjawisko obniżania się z roku na

rok średniej wicku osób studiujących w trybie zaocz-

nym. Sugeruje ono ewolucję roli tego typu studiów
od kompensacyjnej, jaką spełniały wobec osób star-

szych wiekiem w latach powojennych, do roli drugie-
go toru o''vi- y. obo ,v ,n„-nv ... rtin
młodzieży, która po ukończeniu szkoły średniej nie
podejmuje pracy zarobkowej.

CHCĄ SZKOLENIA PERMANENTNEGO

Ogólnie rzecz biorąc, grupę badaną charakte-
ryzuje bardzo cenny społecznie stosunek do za-

wodu. Wybierali bowiem zawód ekonomisty pra-
cy lub polityka społecznego, w dużej części
lderując się osobistym.; zainteresowaniami tą
właśnie dziedziną wiedzy i działalności prak-
tycznej.

Q tym, że zawód wybierali świadomie, świad-
czyć może,, pośredhio,fakt, iż duża ich część, już
przed rozpoczęciem . studiów ekonomiczno-spo-
lecznych miała doświadczenia w sprawie wybo-
ru zawodu, ponieważ ukończyła szkoły zawodo-
we zasadnicze, średnie lub wyższe różnych kie-
runków i typów. Dzięki temu około połowy
badanych posiada dwa, a nawet trzy wyuczone
zawody-specjalności.

Absolwenci podkreślają, że jest to bardzo War-

tościowy element w ich wykształceniu, ponieważ
działalność zawodowa ekonomisty pracy lub po-
lityka społecznego wymaga w większości przy-
padków współdziałania ze specjalistami innych
dziedzin i rozumienia problemów wykraczają-
cych poza wiedzę ściśle ekonomiczną czy spo-
łeczną.

O wadze wielozawodowości w kwalifikacjach
ekonomistów tej specjalności świadczy fakt, że

ponad 40 procent badanych chciałoby zdobyć
dodatkowy zawód, przede wszystkim dla rozsze-

rzenia profilu swoich kwalifikacji, w celu lep-
szego wykonywania pracy zawodowej.

Mimo, iż na ogół pozytywnie oceniają przygo-
towanie ich do pracy przez uczelnię, jednak pra-
wie polowa badanych uważa swoje kwalifikacje
za już nie wystarczające wobec- rozwoju prakty-
ki j teorii ekonomiczno-spolecznej. Prawie 58

procent badanych podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe w różnych formach. Jeszcze większa
część wyraża potrzebę dalszego doskonalenia

zawodowego. Znaczny odsetek absolwentów
postuluje wprowadzenie systemu perma-
nentnego doskonalenia zawodowego ekonomis-
tów pracy i polityków społecznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kursów aktualizacji
wiedzy.

Z UCZELNI DO PRACY

Różne były drogi badanych do miejsca pierw-
szej po studiach pracy zawodowej. Na podstawie
zebranych materiałów można wnioskować ogól-
nie o małej skuteczności administracyjnych środ-
ków realizacji racjonalnej polityki wykorzystania
kadr kwalifikowanych. Wśród badanych absol-
wentów studiów magisterskich stacjonarnych, a

więc podlegających przepisom o planowym za-

trudnieniu kadr z wyższym wykształceniem, nie

znajdujemy takiej osoby, która by po trzech
latach od chwili ukończenia studiów pracowała
w tym miejscu, w którym podjęła pierwszą po
studiach pracę na zasadzie skierowania z urzę-
du.

• Zmiany te dokonują się w wąskich ramach
terenowych. Zdecydowana większość (74 proc.)
badanych pracuje w Warszawie i w miejsco-
wościach odległych najwyżej o 20 km od stoli-
cy. W sumie 78 proc. absolwentów jest zatrud-
nionych na terenie województwa warszawskiego.

Wstępna adaptacja społeczno-zawodowa przebiegała
u ponad 40 proc. badanych na ogól pomyślnie. Następ-
ne jednak jej eta^y uznać trzeba za niesnrzyliiace in-
tegracji z zawodem 1 miejscem pracy. Wystarczy
przytoczyć fakt, że w odczuciu prawie 25 proc. bada-
nych, Ich kwalifikacje zawodowe są zupełnie nie Wy-
korzystywane przez zakłady pracy. Znajduje to uza-

sadnienie m.in. we wskaźniku zgodności zatrudnienia
absolwentów z kierunkiem ich kwalifikacji.

Tylko niewiele ponad 48 proc. spośród nich

jest zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami,
częściowo zgodnie — 17,1 proc., a zupełnie nie-
zgodnie — 34,8 proc. W tym prawie' połowa
absolwentów magisterskich studiów stacjonar-
nych. Tylko 42 proc. badanych uważa wyższe
wykształcenie za potrzebne do wykonywania za-

dań zawodowych, jakie im powierzyły zakłady
i tyleż samo — jako pożądane, prawie 15 proc.
natomiast stwierdza, że na zajmowanym przez
nich stanowisku zupełnie wystarczyłoby wy-
kształcenie średnie, a nawet podstawowe.
SZANSE AWANSU

Jednym z istotnych wyznaczników zawodo-

wych losów absolwentów jest wysokość ich za-

robków z tytułu pracy podstawowej oraz szan-

se awansu.

Wysokość zarobków w grupie badanych waha
się od 1500 do ponad 7000- zł netto.

1
Zarobki

kobiet są znacznie niższe od zarobków męż-
czyzn wykonujących te same funkcje zawodo-
we. O wiele niższe, niż absolwentów studiów
zaocznych są zarobki absolwentów magisterskich
studiów stacjonarnych, a szczególnie kobiet. A-
naliza wysokości zarobków badanych sugeruje
zdecydowane preferowanie przez zakłady pracy
stażu pracy przed wykształceniem akademickim.

Zarówno w grupie mężczyzn (16,4 proc.) jak
i kobiet (10,9 proc.) występuje zaangażowanie
w dodatkowe prace zarobkowe. Stosunkowo naj-
liczniej (25 proc.) pracują dodatkowo absolwenci
studiów magisterskich dla pracujących. Im wyż-
sze jest uposażenie z tytułu pracy zasadniczej,
tym wyraźniejsze tendencje do podejmowania
dodatkowych zajęć zarobkowych.

Najmniej angażują się w zajęcia dodatkowe absol-
wenci magisterskich studiów stacjonarnych, co tłu-
maczą niedopuszczaniem ich do żródel dodatkowych
zarobków przez pracowników o długim stażu pracy w

zakładzie. Na warunki bytowe grupy badanej w po-
ważnej mierze rzutuje fakt, że ok. 22 proc. spośród
nich odnajmuje mieszkania sublokatorskie.

e„,n„„ ourńnsu na wyższe stanowisko w miej-

9,1 proc. branych, jako średnie - 54 3 proc.,
zkś żadnych szans nie widzi - 36 procent.

Szansę uzyskania wyższych zarobkow w aktu-

maia możliwości poprawienia swojego statusu

Swodowego i warunków materialnych, ;tpome-
wal wszliego rodzaju awanse; rozdają m ę-
dzy siebie członkowie grup nieformalnych, dzia

łających w zakładach pracy.
W świetle poglądów specyficzną wymowę

mają dTnedotyczące stanowisk zajmowanych
przez badanych Wynika z nich że absolwenci
studiów stacjonarnych magisterskich prawie w

70 proc. zatrudnieni są w zakładach produkcyj-
nych, z czego 19,1 proc. zajmuje stanowiska kie-
rowników oddziałów lub sekcji, reszta — stano-

wiska niższego i najniższego szczebla.

Prawie 10 proc. zarówno mężczyzn jak: i Ko-
biet uznaje'swoją sytuację w zakładzie pracy
za wręcz nie do zniesienia. Jako bezpośrednią
przyczynę tego, wskazują głównie złe stosunki

międzyludzkie.- Poważne przyczyny tkwią w nie-
adekwatności kwalifikacji badanych w stosunku
do wymagań stawianych, im przez wykonywaną
pracę zawodową. t

Stopień stabilizacji zawodowej badanych jest
niepokojący. Tylko 38,4 próć. spośród nich nie
zmieniło pracy- od chwili ukonczenia studiów.
Spośród 63 osób, które zmieniły pracę, 33 osoby
uczyniły to jeden raz, 10 osób dwa .razy, ą 12,—
trzy lub więcej razy. Męzczyźni charakteryzują
się znaczinife większą ruchliwością' fiiż' kobiety.
Na powyższym tle wymowna jest gotowość 64.6

proc. badanych do zmiany pracy. Wśród moty-
wów,, które decydowałyby o wyborze nowej pracy
wymienia się najczęściej: bardziej interesującą
pracę, poprawę, wflirunków materialnych, moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji, zmianę atmos-

fery w stosunkach międzyludzkich, zgodność
pracy z kwalifikacjami, poprawę warunków

mieszkaniowych. W wypowiedziach badanych
na temat ich . planów życiowych na pierwszym
miejscu stawia się zmianę miejsca pracy.

. Jest to bardzo niepokojące w sytuacji, kiedy
tak bardzo nam zależy na usprawnieniu służb
zatrudnieniowo-socjalnych w . przemyśle, na

podniesieniu kwalifikacji kadr," których pieczy
powierza się najcenniejszy czynnik produkęji —

ludzki.
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wiele lat traktowano je po prqstu
jako drugorzędne ogniwa działal-
ności i rzutowało to zarówno na

poziom kadr, jak i ich liczebność.

Podobnie zresztą traktowano wy-
działy zatrudnienia w radach naro-

dowych. Pracownicy z wyższym
Wykształceniem stanowią tam za-

ledwie 17,6 proc. ogólnej liczby
osób w nich zatrudnionych, zaś, 20

proc. posiada tylko wykształcenie
podstawowe. Należy przy tym do-
dać, że z ogólnej liczby 360 wydzia-
łów zatrudnienia 170 posiada obsa-
dę • dwuosobową, zaś 40 zaledwie

kierowania na wszystkich szczeblach
aparatu państwowego, gospodarcze-
go, społecznego i politycznego,
wdrażaniu osiągnięć rewolucji ńau-

kowo-technicznej".
Odpowiedzialność za przygotowa-

nie i dobór nowych kadr zatrud-
nienioWo-socjalnych, zarówno w

przemyśle jak i w aparacie wła-
dzy terenowej, spoczywa przede
wszystkim na resorcie pracy, plac i

spraw socjalnych.

CO W TYM ZAKRESIE ZAMIERZA
ZROBIĆ RESORT?

Przede wszystkim przeprowadza
ewidencję i analizę wszystkich do-

kresu wiedzy. Jaką powinny posiadać
poszczególne kategorie pracowników za-

trudnionych w działach pracy, spraw
osobowych 1 socjalnych, a także w wy-
działach zatrudnienia rad narodowych.
Brak również jednolitych zasad wery-
fikacji tej wiedzy.

Drugim więc ważnym zadaniem
resortu jest dokładne określenie
treści kwalifikacyjnych, sposobu
sprawdzania oraz wzmocnienia sta-
tusu i sytuacji materialnej tej gru-
py pracowniczej. Nie ulega przy
tym wątpliwości, że w przyszłości
każdy kierownik zakładowej czy
terenowej komórki zatrudnieniowo-

socjalnej powinien posiadać wy-
kształcenie wyższe (akademickie

KTO REALIZUJ

jednoosobową. W tych to wydzia-
łach jest najwięcej pracowników o

najniższych kwalifikacjach.

Taki jest stan faktyczny. Nasuwa
on jeden zasadniczy wniosek: 1973
rok powinien stać się rokiem ofen-

sywy szkoleniowej w zakresie za-

gadnień zatrudnieniowo-socjalnych.
Nie sposób bowiem doprowadzić
do zasadniczej poprawy gospodaro-
wania czynnikiem ludzkim i zaspo-
kojenia potrzeb socjalnych społe-
czeństwa bez podniesienia poziomu
i kwalifikacji kadr zajmujących się
tymi zagadnieniami. Chodzi zresztą
nie tylko o kwalifikacje, lecz i o

umiejętność myślenia nowymi ka-
tegoriami, o sposób działania zgod-
ny z uchwałami VI Zjazdu PZPR,
w których czytamy: „polityka ka-
drowa musi być podporządkowana
wymogom obecnej fazy rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju i

potrzebie postępu społecznego, u-

sprawrjianiu
1

metod zarządzania i

tychczasowych form 1 inicjatyw
kształcenia kadry zatrudnicnioWo-

socjalnej. Sięga do doświadczeń
łódzkiego ośrodka doskonalenia
pracowników socjalnych, policeal-
nych studiów zawodowych pracow-
ników socjalnych • Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz

kierunku studiów w zakresie eko-
nomiki pracy i polityki społecznej
SGPiS.

Jednocześnie analizuje programy
i efekty szkolnictwa różnego ro-

dzaju towarzystw i instytucji (np.
PTE, TWWP, Zrzeszenia Prawni-
ków Polskich, TNOiK), które nieja-
ko w- sposób spontaniczny wj

r

eho-

dziły naprzeciw rosnącemu zapo-
trzebowaniu na kwalifikowanych
pracowników. zajmujących się
sprawami zatrudnieniowymi i so-

cjalnymi.

Różne to były programy i różny sta-
tus uczestników szkolenia. Dodać jed-
nak przy tym należy, że do tej pory
nic ma jednoznacznie określonego za-

lub zawodowe) uzupełniane studia- '

mi (np. podyplomowymi), lUb kur-
sami specjalistycznymi.

Rzecz jasna, w związku z tymi wy-
maganiami trzeba będzie zadbać o to,
aby doświadczeni praktycy mogli u-

kończyć wspomniane studia lub zdobyć
specjalizację, a uczelnie wyższe kształ-
ciły odpowiednie ilości nowych kadr
dla tych dziedzin działania.

NasuWa się też potrzeba utwo-

rzenia kilku dalszych studiów po-
licealnych oraz ujednolicenia pro-
gramowego kursów dokształcających.
Przewiduje się. że już w 1973 r.

podejmą działalność studia pody-
plomowe pracy, spraw socjalnych i

planowania społecznego w kilku o-

środkach akademickich w kraju.
Rozszerzone też zostaną możliwości

kształcenia ekonomistów pracy i spraw
socjalnych na studiach zaocznych. O-
becnic na studia te w SGPiS przyjmuje
się. rocznie okoto (in oi^b. . 'tom -t .ia
studia dzienne przyjęto w br. 89 stu-
dentów. Oczywiście, studia ekonomiczne
w SGPiS nie pokryją pełnego zapotrze-
bowania.

W służbach zatrudnieniowo-so-

cjalnych jest też miejsce dla socjo-
logów, psychologów i pedagogów
społecznych specjalizujących się w

zagadnieniach pracy. Niestety, do
tej pory tego rodzaju specjalizacje
nie znajdowały szerszego uznania
na naszych uniwersytetach.

Tak więc rysuje się potrzeba o-"
pracowania długofalowego między-
dyscyplinarnego programu kształce-
nia i doskonalenia kadr, w którym
powinno też znaleźć się miejsce
dla kierunkowych studiów dokto-
ranckich.

Równolegle z już wymienionymi
poczynaniami przygotowuje się plan
krótkoterminowych seminariów dla
kierowników wydziałów zatrudnie-
nia w radach narodowych oraz pra-
cowników, do których zadań nale-
żeć będą sprawy socjalne w ukła-
dzie przestrzennym. Z zakresu za-

dań resortu pracy, płac' i spraw
socjalnych wynika bowiem, że
działalność' dotychczasowych- wy-
działów zatrudnienia, sprowadzana
wyłącznie do pośrednictwa pracy
musi obecnie obejmować sprawy
socjalne i sterować całokształtem

procesów zatrudnienia * w danym
regionie.

Nie mniej ważnym zadaniem jest
dokształcanie pracowników zatrud-

nieniowo-socjalnych w zakładach

pracy. Do szybkiego działania w

tym zakresie zmusza potrzeba za-

znajomienia tej kadry z pro-
gramem politykj zatrudnienia i
świadczeń socjalnych oraz z zasa-

dami opracowywania zakładowych
planów społecznych. W tych ostat-

nich zaś wysuwają się na czoło
problemy kompleksowej poprawy
warunków pracy. Już te wymie-
nione problemy wymagają wiedzy
ergonomicznej, socjologicznej i w

zakresie szczegółowej polityki spo-
. łecznej.

Tym celom służyć ma też resor-

towy ośrodek kształcenia i do-
kształcania kadr zatrudnieniowo-
socjalnych. Prace nad jego organi-
zacją są w toku. Pamiętajmy bo-
wiem. że skuteczność wszystkich
nawet najlepszych decyzji z zakre-

Poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w komórkach socjalnych

UW toa M.T

^Ogółem zatrudnionych 2 362, z tego: a) w ministerstwach 63, b) w

zjednoczeniach 43, c) w przedsiębiorstwach 2 256.

Pozloitt lpykszitałceriia pracowników zatrtdritfónyich' 'w łtomói-kach
osobowd-szkoleniow^fch'

8.0 62.9 16.6 !»•

Ogółem pracowników 5 367, w tym: a) w ministerstwach 198, b) w

zjednoczeniach'178, c) w przedsiębiorstwach 4 991.

Rys. MACIEJ ROSALAK

su gospodarowania czynnikiem ludz- w ostatecznym rachunku od kadr,
kim w przemyśle i w poszczegól- ljtóre decyzje te będą realizować,
nych regionach, jak również z za- wprowadzać w życie. -

.

kresu spraw socjalnych — zależy ANNA RAJKIEWICZ

CZYTELNICY PYTAJĄ
MINISTERSTWO WYJAŚNIA

JESZCZE

O ŁADUNKACH

PRZYSPIESZENIE GOSPODAR-
CZE ubiegłych dwóch lat nastąpi-
ło bez wprowadzenia radykalnych
zmian w systemie zarządzania. Zo-

stały wyzwolone rezerwy ludzkiej
inicjatywy, odpowiedzialności i po-
mysłowości, dzięki w istocie proste-
mu zabiegowi — unieważnieniu sze-

regu krępujących, często nonsensow-

nych przepisów...
W tej sytuacji^ ze zdumieniem

przeczytałem wyjaśnienie Minister-
stwa Pracy, Płacy i Spraw Socjal-
nych w sprawie akordowego wyna-
grodzenia za załadunek i wyładu-
nek towarów masowych („Zycie i
Praca" nr 6/72).

Czytając, że stawkę godzinową
.stfinowiącą podstawę do ustalenia

cen jednostkowych za prace za- i

wyładunkowe towarów objętych ka-

talogiem jednolitych norm pracy —

ustalono „widelkowo" od 10 do 12

zl, byłem pewny, że w następnym
akapicie prawo do określenia, jaka

Nr 8 (1119) - 25.11.1973 r.

to stawka ma być w konkretnych
warunkach zostanie dane dyrekto-
rowi przedsiębiorstwa. Tymczasem
okazuje się, że stawka „w zasadzie"

jest uzależniona od trzech czynni-
ków:

a) stopnia przygotowania organi-
zacyjnego do wprowadzenia jedno-
litych norm pracy,

b) konieczności preferowania nie-

których towarów lub rodzajów ro-

bót ładunkowych,
c) aktualnie posiadanych środków

finansowych, pozwalających na sto-

sowanie stawki akordowej w okre-
ślonej wysokości.

Tak więc maluczcy i bezradni dy-
rektorzy przedsiębiorstiu otrzymują
generalną wytyczną do poszukiwań
właściwego rozwiązania, które po-
winno być uwieńczone „odpowied-
nimi' analizami".

Komplet analiz (wyobrażam sobie,
że powinno ich być trzy — każda
omawiająca jeden z cżynników) na-

leży zgodnie z zarządzeniem prze-
słać jeszcze do dyrektora zjednocze-
nia.

Dyrektor jednostki nadrzędnej
może stawkę podnieść „w wyniku
odpowiednich przeliczeń, uzasadnia-
jących takie podwyższenie" nawet o

20 proc. Co może być takim uzasad-
nieniem? Na przykład — jak czy-
tamy w wyjaśnieniu — groźba kar
konwencjonalnych za przetrzymanie
wagonu (tzw. osiowe).

1 oto wyobrażam sobie, jak szef
zaopatrzenia przedsiębiorstwa, który
około godziny 13.00 otrzymuje wa-

gon do rozładunku, a rozładunkowa
brygada chłopo-robotników „za żad-
ne pieniądze" nie chce zostać po
godzinach, błyskawicznie obmyśla
analizę, uzasadniającą podwyższe-
nie stawki o 20 proc. i wysyła ją
do zjednoczenia z prośbą o zatwier-
dzenie. Chodzi oczywiście o 300 lub
500 zł, których — bez zatwierdzenia
dyrektora jednostki nadrzędnej —

księgowy w oparciu o . omawiane

przepisy nie zatwierdzi do wypłaty.
Niewtajemniczonych poinformuję,
że po paru godzinach postoju „na

osiowym" wysokość kary często
przewyższa wartość ładunku.

Przepisy zawarte w uchwale są
rozbudowane. Ustawodawca chce

przewidzieć i z góry unormować
wszelkie możliwe sytuacje. Zdyscy-
plinowani pracownicy w przedsię-
biorstwach studiują te przepisy
wnikliwie, a że uchwala wszystkich
przypadków przewidzieć nie może,
ałe i nie daje przedsiębiorstwu mi-
nimum swobody — proszę Mini-
sterstwo — za pośrednictwem „Ży-
cia Gospodarczego" — o wyjaśnie-
nia.

I rozkręca się intensywna „dzia-
łalność", dyrektorzy zjednoczeń ma-

ją Co robić i interpretatorzy napra-
cują się nielicho, objaśniając do-

ciekliwych i sumiennych pracowni-
ków przedsiębiorstw, i PKP bę-
dzie zabierała swoje miliony zat
osiowe.

Typowa sytuacja, kiedy „narasta-
ją procedury, ale usypia myślenie"
jak pisze znany publicysta, bynaj-
mniej nie teoretyk organizacji...

MIROSŁAW J. GRELIK
Konstancin

JAKO AUTOR wyjaśnienia w

sprawie przepisów, dotyczących ka-
talogu norm pracy na roboty zała-
dunkowe i wyładunkowe towarów

masowych („Życie i Praca" nr 6)
muszę stwierdzić, że wbrew opinii
Czytelnika wyjaśnienie nie było
chybione. Świadczy o tym zmniej-
szenie się ilości zapytań telefonicz-
nych, kierowanych do resortu oraz

interesantów w tej sprawie, czy też

zaproszeń na różnego rodzaju kon-
ferencje, szkolenia itp. organizowa-
ne w przedmiotowej kwestii.

Podłożem tych wątpliwości jest
— moim zdaniem —- nieznajomość
tak zasady, jak i pewnych mecha-
nizmów, działających w mierzeniu

pracy ludzkiej (normowaniu) i wy-
nagradzaniu za nią.

Należy więc wyjaśnić, że norma

czasu jako składnik normy pracy
może i powinna być ustalana dla

wszystkich wymiernych prac nieza-
leżnie od formy wynagradzania za

wykonanie tej «pracy („akord",
„dniówka"). Norma pracy w całoś-
ci, a więc i norma czasu jako jej
składowa, nie jest elementem płaco-
wym — jak to się dość powszech-
nie (a błędnie) uważa. Norma pra-
cy służyć może wielu celom, a w

ich liczbie również celom płaco-
wym.

UCHWAŁA NR 165 RADY MINI-
/ STRÓW. podkreśla tę właściwą ro-

lę normy pracy. Ma to .wyraz w

zasadzie ustalającej godzinową
stawkę w granicach 10—12 zl i

stwarzającej możliwość dalszego
podwyższania do 20 proc. Zasada ta
została wprowadzona po to, aby
sprawy płacowe były regulowane
instrumentami płacowymi, a nie
przez takie czy inne „manipulacje"
normami pracy, którym nadano

rangę jednolitości, czyli ustalono, że

są to normy obowiązujące pow-
szechnie, na terenie całego kraju.

Pozostawiono więc stosunkowo du-
że pole manewru kierownikom za-

kładów pracy. Wszak w różnych
zakładach pracy obowiązują różne

zasady wynagradzania. Sprawia to,
że i wysokości osiąganych zarobków
są różne. Z drugiej strony należy
bezwzględnie zachować rjelacje za-

robkowe wewnątrz jednego zakła-
du. Nie można więc było ustalić

jednolitych cen akordowych.
Kierownik zakładu pracy ma moż-

liwość stosowania stawki od 10 do
12 zł bez uzyskiwania zgody jed-
nostki nadrzędnej. Gdyby to 20-

procentowe pole manewru było nie-

wystarczające — może on stosować

stawkę godzinową nawet w wyso-
kości 14,40 zł — tyle, że po uzys-
kaniu zgody jednostki nadrzędnej.

Zasada ta podyktowana została
troską o dyscyplinę plac, a nie chę-
cią ograniczenia samodzielności kie-
rownika zakładu pracy. Zresztą sa-

modzielności nie należy utożsamiać
z dowolnością.

Niepokój muszą budzić pytania
Czytelników, proszących o podanie
stawki, która powinna być stoso-

wana W odniesieniu do robotników
pracujących „na akord" i jednocze-
śnie „na dniówkę". Należy tu

stwierdzić, że wątpliwości tego ro-

dzaju mogą być tylko wynikiem
nieznajomości zasad stosowania a-

kordowej. formy wynagradzania.

Podstawowym' warunkiem jej sto-

sowania ' jest mianowicie zapewnie-
nie wykonawcom frontu robót na

okres całej zmiany roboczej. Jeżeli
więc możemy zapewnić pracę np.
przy rozładunku towarów jedynie na

4 godziny, a przez pozostałą część
zmiany roboczej będą wykonywane
inne prace (np. porządkowe w ma-

gazynie) — to nie należy stosować

akordowej formy wynagradzania.
Czasami zachodzi konieczność sto-

sowania dodatków do wynagrodze-
nia, obliczanych w określonym sto-

sunku do stawki osobistego zaszere-

gowania pracownika. Przykładem
takiego dodatkowego wynagrodzenia
może być dodatek z tytułu pracy w

godzinach nadliczbowych. Dodatki
tego rodzaju powinny być obliczane
od stawki osobistego zaszeregowa-
nia przyznanej pracownikowi na za-

sadach obowiązujących w danym
zakładzie pracy.

Na zakończenie mały apel: Mini-
sterstwo Pracy, Płac i Spraw So-

cjalnych podjęło już prace nad
przygotowaniem drugiego wydania
katalogu norm pracy na roboty za-

ładunkowe i wyładunkowe. Wszel-
kie uwagi i propozycje, tak insty-
tucji jak i osób prywatnych są
skrzętnie zbierane i z pełną uwa-

gą analizowane.

Prosimy więc o nadsyłanie uwag,
spostrzeżeń i propozycji bezpośred-
nio na adres Ministerstwa (ul. Cho-
pina 1, 00-559 Warszawa).

ANDRZEJ ŁUKAWSKI

Dodatek „Życie 1 praca" redagują: Henryk Blałczyóskl, Władysław Du-

dziński, Mieczysław KabaJ, Anna Suszko, Karo] Szwarc, Józef 2egIIckL
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KONKURS - ANKIETA:

Szukamy oszczędności materiałowych

ROZSTRZYGNIĘCIE
Komisja Konkursu postanowiła przyznać:

rraSn^iSJS9 2000 zł za

opracowanie pt.: „KANAŁAMI^
GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ PŁYNIE WIELE KORZYŚCI" —

autorowi podpisującemu się inicjałami EC (autor prosił o niepodawanie
nazwiska .1 lmienaa oraz miejsca pracy).

Obok publikujemy obszerne fragmenty nagrodzonego opracowania,
n-gą nagrodę w wysokości 1000 zł STANISŁAWOWI DYMUSOWI

z Radomska.
4 wyróżnienia każde po 500 zł autorom opracowań:
Jozef Lubaszczyk z Kęt pow. Oświęcim
Albin Kułakowski z Bolesławca Śląskiego
Stefan Michalik z Gnaszyna koło Częstochowy
Władysław Michałek z Radomska Podpisy

Przewodniczący MIKOŁAJ ADACH
Członkowie: ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

Warszawa, dnia 16 lutego 1973 r. MAREK MISIAK

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTE DO WSZYSTKICH KÓŁ
UCHWAŁY VI ZJAZDU PZPR

zmierzają do doskonalenia syste'
mu kierowania gospodarką naro-

dową, którego efektem powinno
być podniesienie stopy życiowej
naszego społeczeństwa, i tym sa-

mym obligują do zwrócenia
szczególnej uwagi na jakość kwa-
lifikacji załóg zakładów produk-
cyjnych. W tym świetle szczegól-
nego znaczenia nabiera przyjęty

przez Sekretariat KC PZPR w

dniu 27.X.1972 r. materiał, doty-
czący systemu edukacji ekono-
micznej.

Z wytycznych wyżej wspom-
nianego opracowania wynika, iż
do zorganizowania systemu edu-
kacji zobowiązane są dyrekcje
przedsiębiorstw przy współudzia-
le organizacji społeczno-politycz-
nych i związkowych.

W związku z tym ZG PTE
zwraca się do wszystkich kół
PTE, działających w zakładach
pracy o aktywne współuczestni-
czenie w tej ze wszech miar
słusznej politycznie i społecznie
akcji. Zdaniem ZG PTE, udział
kół we wspomnianym przedsię-
wzięciu nie powinien ograniczać
się li tylko do współuczestnicze-
nia w pracach, a zmierzać — ze

względu na statutowe obowiązki
i możliwości merytoryczne PTE

—do inicjowania i inspirowania
poczynań w zakresie edukacji
ekonomicznej załóg przedsię-
biorstw.

Wysiłek i uwaga kół powinna
skupiać się na:

— adaptowaniu programów ra-

mowych do profilu macie-
rzystego zakładu,

— zapewnieniu wykładowców

do poszczególnych tematów
z własnego aktywu lub ko-
rzystaniu w tym zakresie z

pomocy dyrekcji szkolenia
ekonomicznego PTE,

— przygotowaniu zestawu e-

wentualnych pomocy na-

uczania.
. W tej działalności kola PTE

mogą liczyć na pomoc meryto-
ryczną i metodyczną zarządów
oddziałów wojewódzkich PTE, a

szczególnie dyrekcji szkolenia e-

konomicznego i ośrodków konsul-
tacji ekonomicznej.

ZG PTE wyraża nadzieję, że
te, wspólnie podjęte przedsięwzię-
cia przyczynią się do wzrostu

aktywności oraz podniesienia ran-

gi kół PTE w przedsiębiorstwach.
PREZYDIUM ZG PTE

Warszawa, dn. 7 lutego 1973 r.

KANAŁAMI GOSPODARKI MATERIAŁOWEJBHB
UDZIAŁ

zużycia materiałów w

kosztach wytwarzania przekra-
cza w tym zakładzie, na któ-

rego przykładzie oparta jest niniej-
sza wypowiedź, od wielu lat 70 pro-
cent i wyraża się wieloma miliona-
mi złotych. Problem oszczędności
materiałowych jest więc w nim
bardzo istotny i od szeregu lat do-
ceniany...

Pomimo objęcia większości zuży-
wanych materiałów dosyć ostrymi
rygorami rozliczeniowymi, dalsze
możliwości uzyskania oszczędności
widzę w zużyciu materiałów po-
średnio produkcyjnych i pomocni-
czych, uregulowaniu stosowania
materiałów zamiennych, doborze
materiałów wyjściowych i zgodności
z nim dostaw, w rewizji opracowy-
wania technologii rozkroju materia-
łów, stosowaniu materiałów. zastęp-
czych, polepszaniu jakości materia-
łów, w skoordynowanym wprowa-
dzaniu zmian wielkości i terminów
produkcji oraz zmian konstrukcyj-
nych i technologicznych z uwzględ-
nieniem sytuacji zaopatrzeniowej,
oraz w rzetelności i gospodarności
każdego pracownika.

Nadmierne zużycie materiałów
pośrednio produkcyjnych i pomocni-
czych wynika przede wszystkim z

trudności znormowania tego zuży-
cia.

' Stosowanie materiałów zamien-
nych wymaga . w moim . przedsięr
biorstwie '— i podobńte ćłiyba w

wielu innych — generalnej regula-
cji. Dotyczy to m.in. substytucji
między materiałami reprezentujący-
mi tę samą „rodzinę".

Dotychczas panuje zasada, że dla
każdego detalu przewidziany jest
tylko jeden materiał, bez względu
na to, czy jest to detal spełniający
istotną funkcję w danym wyrobie,
czy też jest on tylko bierną częścią
jego konstrukcji. W razie trudności
zaopatrzeniowych powoduje to cią-
głe kłopoty z doraźnym zezwala-
niem na stosowanie materiałów za-

miennych, lub wykonywanie części
z wyznaczonych materiałów, ale
przy dużej dodatkowej obróbce i

wynikających z niej stratach. W
zWiązku z tym nasuwa się wniosek,
że dokumentacja konstrukcyjna i

technologiczna powinna — tam

gdzie jest to technicznie dopusz-
czalne — z góry przewidywać za-

stosowanie materiału podstawowego
i jednego lub kilku zamienników...

*

Dobór materiałów wyjściowych,
pod względem, późniejszego maksy-
malnego ich wykorzystania, napo-
tyka w moim przedsiębiorstwie
zasadniczą przeszkodę w niedosto-
sowywaniu się dostawców , do żądań
w zakresie zewnętrznych wymiarów
materiałów i oferowaniu materia-
łów o wymiarach innych, pod za-

grożeniem niedotrzymania terminów
dostaw oraz wykonania dostaw w

zamierzonych ilościach.

Szczególnie ostro występuje taka
sytuacja w zakresie dostaw zagra-
nicznych.

Istotnym czynnikiem ograniczają-
cym materiałochłonność są ceny.
Problemy te są w moim przedsię-
biorstwie coraz bardziej palące,
zwłaszcza od n.omentu spopulary-
zowania analizy wartości...

*

Stosowanie mate^^w zastęp-
czych, szczególnie tworzyw sztucz-

nych za metale nieżelazne, jest do-

ceniane; napotyka jednak prze-

szkody w znalezieniu. odpowiednich .

dostawców gotowych w żądanym
terminie opanować produkcję i do-
starczać żądane ilości tych materia-
łów.

*

Bardzo wiele strat materiałowych
(przeciętnie rocznie na kilka, a na-

wet kilkanaście milionów złotych)
powoduje w moim przedsiębiorstwie
brak koordynacji z sytuacją zaopa-
trzeniową terminów zmian wielkoś-
ci produkcji, przede wszystkim
zmian konstrukcyjnych, ale także
technologicznych. Decyzje W tych
sprawach zapadają zwykle w jed-
nostkach nadrzędnych. W poważnej
mierze od przedsiębiorstwa zależne
jest wprowadzenie zmian konstruk-
cyjnych. Brak jednak w tym zakre-
sie odpowiednich klauzul, brak od-

powiednio wdrożonych reżimów
wewnątrz przedsiębiorstwa, które
uwzględniałyby rachunek ekono-
miczny strat wynikających ze zbęd-
ności zapasu i zamówionych dostaw
na skutek wprowadzenia danej
zmiany...

— konstruktor twierdzi, że nie
można stosować odpowiednich ma-

teriałów., gdyż nie ma zapewnio-
nych odpowiednich warunków or-

ganizacyjnych dla uzyskiwania od-
powiednich informacji o tym, co

jest dostępne na rynku i ile to kosz-
tuje oraz, że nie jest zainteresowa-
ny materialnie w tym, by tę lukę
wypełnić;

— konstruktor i technolog twier-

dzą, że wprowadzają dowolne ma-

teriały, gdyż brak w przedsiębior-
stwie wprowadzonego w życie od-

powiedniego systemu unifikacyjne-
go;

— magazynier twierdzi, że nie
może należycie zabezpieczyć mate-

riałów, gdyż pomieszczenia jego są
za ciasne dla zmagazynowania
otrzymywanych dostaw;

— wszyscy zainteresowani twier-
dzą, że brak prawidłowej informacji
o terminach wchodzenia materia-
łów do produkcji, niezbednej dla

należytego określania terminów do-
staw itd...

W obrocie materiałowym najistot-
niejszym zagadnieniem, ujawnia-
jącym

-

się od lat także w moim
przedsiębiorstwie, jest' przezwycię-
żenie zakorzenionej praktyki nie-

kompleksowego traktowania proble-
mów rozwoju orzedsiebiorstwa, wy-
rażającej się w zaniedbywaniu two-
rzenia zaplecza magazynowego...

Jakie czynniki z zakresu organi-
zacji pracy oraz planowania i za-

rządzania wewnątrz mojego zakładu
pracy, a także zewnętrzne wpływa-
ją na gospodarkę materiałową? Są
one następujące:

9 Koordynacja systemu planowa-
nia produkcji, zbytu i zaopatrzenia.
Dotychczasowe plany zaopatrzenia
przedsiębiorstw są z reguły mało
przydatne do kierowania gospodar-
ką materiałową. Plany te nie stano-

wią ani właściwych dyrektyw dzia-
łania, ani mierników wyników. Są
one mało elastyczne i nieprzydatne
dla zmieniającej się sytuacji, np.
dla realizacji pojawiających się no-

wych zamówień eksportowych, dla
działalności badawczej itp.

9 Reorganizacja przepływu ma-

teriałów. Dokonywana w ostatnich
latach rekonstrukcja mojego przed-
siębiorstwa stała się także okazją
do zrewidowania stosowanego do-
tychczas systemu wewnętrznego
przepływu materiałów. Stosowany
wcześniej stereotyp organizacyjny
W tym zakresie polegał na przepły-
wie materiałów od dostawcy przez
magazyn przyjęć, nastepnie maga-
zyn branżowy i kolejno przez roz-

dzielnię wydziału produkcyjnego,
wydającą materiał na produkcyjne
stanowiska robocze...

Zastosowane usprawnienie polega
na zastąpieniu wymienionych 3 eta-

pów magazynowania jednym, zakła-
dając, że magazyn branżowy speł-
nia jednocześnie część funkcji ma-

gazynu przyjęć i rozdzielni wydzia-
łu produkcyjnego. Sądząc na pod-
stawie braku opisów podobnego
rozwiązania w literaturze krajowej,
jest to pierwsza w Polsce próba ge-
neralnego zracjonalizowania prze-
pływu materiałów w sposób zasad-
niczo zmieniający ogólnie stosowa-

ny w kraju szablon organizacyjny.
Próba - ta — przestrzegam pochop.-
ńych — nie jest jednak łatwa db
realizacji w każdych warunkach
organizacyjnych i pomieszczenio-
wych przedsiębiorstwa. W moim
przedsiębiorstwie wykorzystano do
tego ceiu-Korzystną sytuację szero-

kiej rekonstrukcji zakładu.

® Unifikacja asortymentu mate-

riałowego. Szacunkowo ocenia się,
że mogłaby ona zmniejszyć stoso-

wany asortyment o 20 proc., co sta-

nowiłoby dużą ulgę w zaopatrzeniu,
magazynowaniu, gospodarce zapa-
sami, ewidencji i rozliczeniach,

aorcie itp. Do wprowadzenia
omawianej unifikacji przedsiębior-
stwo już przystaoiło, ale tempo
prac unifikacyjnych jest słabe i na

efekty trzeba będzie jeszcze długo
poczekać.

•Z czynników zewnętrznych
przeszkadzających w podnoszeniu
gospodarki materiałowej na wyższy
poziom, na szczególną uwagę za-

sługuje niedostateczna koordynacja
wzajemnej kooperacji . różnych
przedsiębiorstw. Przeważnie jed-
nostki koordynujące zadowalają się
rozdziałem poszczególnych elemen-
tów wyrobu miedzy różne jednost-
ki, a unikają włączania się w pro-

. blemy związane z zaopatrzeniem
tvch jednostek w materiały, półfa-
brykaty i podzespoły, pozostawiając
to inwencji odbiorców i „wolnei
grze sił" pomiędzy dostawcami i
odbiorcami.

A Oporne wprowadzanie przez
dostawców paletyzacji i pojemniko-
wania dostaw. W dużych przedsię-
biorstwach problemy rozładunku
dostaw i ich magazynowania napo-
tykają w związku z tym wiele
takich trudności, których dałoby się'
uniknąć, gdyby paletyzacia i DO-

jemnikowanie zostały szeroko upow-
szechnione...

*

Przedsiębiorstwo, w którym pra-
cuję, od lat podejmuje szereg dzia-
łali zmierzających do poprawy go-
spodarki materiałowej, zamieszcza-
jąc je w odpowiednich programach
0 kontrolowanej realizacji. Obecny

1 progljąni:%ia! ''lątśa 1972^197J^za\«ięfea
kilkadziesiąt-' zamierzeń - o:"- różtttfm

• stopniu ważności i szćżegpłowośćl
Jest on konsekwencją osiągniętego»
już stanu gospodarki materiałowej
oraz rozpatrzenia potrzeb i możli-
wości. Jego realizacja będzie zale-
żała w dużej mierze Od rozwoju
sytuacji produkcyjnej i inwestycyj-
nej. Ponieważ nie w-szystkie zadania
zostały chętnie podjęte przez zain-
teresowanych, liczymy się z opora-
mi i przewlekaniem terminów. Po-
mimo to ogólnie uznaje się, że na

obecnym etapie program ten może

być uznany za zadowalający. Do

programu tego można by jeszcze
wprowadzić pewne zadania z za-

kresu problemów omówionych przy
odpowiedziach na poprzednie py-
tania...

E.C .

WSPÓŁPRACA

EKONOMISTÓW

POLSKICH

I RUMUŃSKICH

SZERSZE KONTAKTY między ekono-
mistami polskimi i rumuńskimi zapocząt-
kowane zostały w 1969 r.

rządzie Głównym PTE grupy ekonomi-
stów rumuńskich. Postanowiono wów-
czas dążyć do nawiązania bliższej współ-
pracy między organizacjami ekonomi-
stów Polski i Rumunii.

Na początku 1971 r. delegacja rumuń-
ska uczestniczyła w Krajowym Zjeździe
Ekonomistów w Warszawie. W tym też
roku nad jeziorem Snagov k. Bukaresz-
tu odbyło się II Sympozjum rumunsko-
polskie. Tematyka obejmowała zagadnie-
nia współpracy gospodarczej w ramach
RWPG. Przedyskutowano także 1 przy-
jęto główne kierunki i formy współpra-
cy między PTE a Akademią Nauk Spo-
łeczno-Politycznych w zakresie rozsze-

rzania kontaktów ekonomistów obu kra-
jów.

Ustalonautfte organizatorem tej współ-
pracy ze strony polskiej będzie Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, a ze strony
rumuńskiej Akademia Nauk Społeczno-
politycznych. Postanowiono także, ze do-
tyczyć ona będzie zarówno ekonomistów
_ pracowników nauki, jak i działaczy
gospodarczych, w tym ekonomistow pra-
cujących bezpośrednio w przedsiębior-
stwach.

wyrazem tego był udział delegacji ru-

muńskiej w obozie młodych ekonomistów
— działaczy gospodarczych, którzy latem
1972 roku zorganizowany został na Ma-
zurach przez ZG PTE, CRZZ i Radę Na-
czelną ZSP.

Ostatnio odbyło się w Warszawie XII

Polsko-Rumuńskie spotkanie ekonomi-

stów. Jego tematyka dotyczyła spraw

niezwykle aktualnych — unowocześnia-

nia 1 usprawniania systemu funkcjono-
wania gospodarki i państwa.

Goście odwiedzili Zakłady im. 22 Lip-
ca Edzie na spotkaniu z aktywem go-
spodarczym mogli bezpośrednio dowie-
dzieć się ó wdrażaniu do konkretnej
praktyki produkcyjnej, zmian omawia-
nych na sympozjum. Zakłady 22 Lipca
należą bowiem do grupy inicjującej
wdrażanie nowego systemu planowania
i zarządzania.

BOGDAN MILACZEWSK1

ORGANIZACJE INICJUJĄCE

OKRESIE PRZEJŚCIOWYM...
ZJEDNOCZENIE

Przemysłu
Farmaceutycznego „Polfa" zo-

stało wytypowane do wprowa-
dzenia z początkiem bielącego roku

nowych zasad działalności gospo-
darczej.

Od siedmiu lat „Polfa" działa na

podstawie eksperymentu gospodar-
czego. W projekcie nowego statutu

„Polfy" znalazły zastosowanie nie-
które zasady dotychczasowego eks-
perymentu.

„Polfa" była jedną z pierwszych
organizacji, w której opracowano
statut i przeprowadzono szkolenie

personelu kierowniczego. W lipcu
ubiegłego roku z nowym systemem
zostali zaznajomieni niektórzy dy-
rektorzy przedsiębiorstw. W listo-

padzie przeszkolono pozostałą ka-

drę kierowniczą i część aktywu
przedsiębiorstw.

Dotychczas jednak założenia sta-

tutowe, choć akceptowane, nie zo-

stały wprowadzone w życie. For-
malnie nie można tego dokonać z

powodu braku zarządzeń szczegóło-
wych. W dalszym ciągu trwają pra-
ce nad konkretnymi zagadnieniami
w sześciu zespołach problemowych,
w skład których wchodzą przedsta-
wiciele przedsiębiorstw i centrali
zjednoczenia. Dokonuje się wiele
konkretnych zmian... Dotyczą one

np. naliczania funduszu mieszkanio-
wego i socjalnego, sposobu liczenia
zysku. Komisje te mają wydać
wiele zarządzeń szczegółowych.

Zmiany dotychczasowych założeń
następują także poza jednostką ini-
cjującą. Zaczynają się interwencje
innych resortów../

Stan ten może spowodować, że za-

kłady będą musiały się liczyć z po-
ważnymi ograniczeniami w funk-
cjonowaniu zasad nowego systemu.
Może to np. wyrażać się więc W
tym, Iż fundusz płac może być li-

mitowany, choć założenia są zupeł-
nie inne.

A jak ma się sytuacja w przed-
siębiorstwach?

W Tarcbominie potwierdzają się
informacje uzyskane w zjednocze-
niu.

Statut zatwierdzono wstępnie.
Znaczy to — że jeszcze, niestety,
nie obowiązuje. Brak zarządzeń
szczegółowych — obecnie pracuje
się w zespołach problemowych.

— Przeżyliśmy już — mówi kierownik
działu ekonomicznego, S. BUKOWSKI —

burzliwy okres, wprowadzania nowego
statutu w 1966 r. wiemy co to znaczy
opracować dokładnie wszystkie zadania

szczegółowe. Nie njożna działać pochop-
nie. W sumie nie opóźnienie jest tak
ważne, jeśli nie będzie zbyt duże, ale
dokładne przygotowanie konkretnych
rozwiązań. '

Przede wszystkim więc zwrócono uwa-

gę na szkolenie wewnątrzzakładowe.
Wszyscy kierownicy, część' aktywu spo-
łeczno-gospodarczego, przedstawiciele rad
robotniczych i zakładowych — w sumie
50 osób — zostali nim objęci. Szkolenie
dalszych kilkuset osób — wkrótce. Za-
łogi na razie nie Informujemy szczegó-
łowo, bo jeszcze nie wszystkie założenia
zostały dokładnie opracowane. Łudzi in-

teresuje przede wszystkim, w jaki spo
sób ich praca zostanie wynagrodzona. A

jak dotychczas, nie wiadomo jak będzie
wyglądał dyspozycyjny fundusz płac, bo
nie ma decyzji co do normatywnej rela-
cji przyrostu funduszu plac do przyro-
stu produkcji dodanej (współczynnik
„B").

Staramy się pracować zgodnie ze sta-

tutem, nie mając zarządzeń
1

szczegóło-
wych. Mamy przecież wyznaczony fun-
dusz plac, plan sprzedaży... O rozpoczę-
ciu w pełni pracy na podstawie nowych
zasad będzie można mówić wówczas, gdy
zostanie wyjaśniona przede wszystkim
kwestia relacji „R". Poza tym potrzebne
jest porozumienie między przedsiębior-
stwem 1 zjednoczeniem w kwestiach
szczegółowych. Trudności wynikała siad,
•ie prace jednego zespołu wiążą się ści-
śle z pracą innych.

Można więc powiedzieć, że przed-
siębiorstwo znajduje się obecnie w

przejściowym okresie. Postępuje o-

strożnie. Nie zwiększa zatrudnienia,
aby nie „skonsumować" niepotrzeb-
nie funduszu płac. W takiej sytua-
cji nie można chyba mówić o nie-
limitowanym zatrudnieniu.

KRYSTYNA GĄSIOROWSKA

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA REKRUTACJE NA
I ROK 3-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE EKONOMII POLITYCZNEJ

Program studiów przewiduje zajęcia z ekonomii politycznej, filo-
zofii, planowania i polityki gospodarczej, pedagogiki, lektorat z ję-
zyka zachodniego oraz seminaria doktorskie.

Doktorantom przysługują wszystkie prawa studenckie o.raz sty-
pendium od 1900 do 2500 zł miesięcznie (Dz. U. Nr 6 z 1968 r.).

Studenci Studium Doktoranckiego nie mogą pracować zarobkowo.
O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba posia-

dająca tytuł magistra lub równorzędny, wykazująca uzdolnienia
i przygotowanie do pracy naukowo-badawczej. Kandydaci powinni
posiadać nienaganną postawę społeczno-polityczną i nie mogą prze-
kraczać 35 lat.

Kandydatami mogą być zarówno pracownicy szkół wyższych 1 pla-
cówek naukowych, jak i pracownicy Innych instytucji i przedsię-

biorstw. Pierwszeństwo przysługuje osobom posiadającym odpowied-
nią praktykę zawodową i dorobek naukowy.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie winny
złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, odpis dyplomu ma-

gisterskiego względnie równorzędnego, opinię z ostatniego miejsca
pracy, ewentualnie wykaz prac naukowych.

Przyjęcia na studia odbywać się będą na podstawie kwalifikacyj-
nego kolokwium wstępnego o charakterze konkursowym. O dopusz-
czeniu do kolokwium kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20 kwietnia 1973 r. sekretariat
Instytutu Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50,
II piętro, pokój 208, teł. bezp. 31-44-06.

OZY SKUTECZNE JEST

ZOBOWIĄZANIE SIĘ
USPOŁECZNIONEGO

ZAKŁADU PRACY

DO CZYNU SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu-
dowlane, jako wykonawca, wystąpi-
ło przeciwko Komitetowi Budowy
„Domu Harcerza" (praktycznie prze-
ciw Prezydium PRN. w N.) z żąda-
niem zasądzenia 200 000 zł potrąco-
nych przez Komitet, jako inwesto-
ra, z faktury w związku z tym, ża
powodowe Przedsiębiorstwo samo

zobowiązało się do świadczenia
usług do wysokości 100 000 zł w czy-
nie społecznym, zaś w takim samym
czynie społecznym wezwany do
współuczestnictwa w sporze Zakład
Remontowo-Zaopatrzeniowy zobo-
wiązał się dostarczyć urządzeń c.o .

również do wartości 100 000 zł, cze-

go jednak nie wykonał.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
zasądziła na rzecz powodowego
Przedsiębiorstwa 100 000 zł od
współuczestnika, natomiast oddaliła
roszczenie w stosunku do Komite-
tu (Prezydium PRN).

Główna Komisja Arbitrażowa
orzeczenie OKA zmieniła i powódz-
two w całości oddaliła.

Od tego ostatniego orzeczenia Mi-
nister Gospodarki Komunalnej
wniósł rewizję nadzwyczajną zarzu-

cając: 1) naruszenie przepisu art.
16 dekretu z 26.X.1950 r. o przed-
siębiorstwach państwowych przez
uznanie skuteczności zobowiązania
zaciągniętego li tylko przez dyrek-
tora przedsiębiorstwa, zamiast przez
dWie umocowane do tego osoby, 2)
naruszenie zasad rachunku gospo-
darczego przez uznanie skuteczności
zobowiązania się przedsiębiorstwa
państwowego do nieodpłatnych
świadczeń.

Główna Komisja Arbitrażowa roz-

poznawszy sprawę ponownie, w

orzeczeniu z dnia 24 kwietnia 1972
roku nr BO-13335/71, zapadłym W

zespole rewizyjnym (zwiększonym),
wypowiedziała następujący pogląd
prawny:

'

1. Uspołeczniony zakład pracy mo-

że zobowiązać się do nieodpłatnego
czynu społecznego.

Jakkolwiek do skuteczności takie-
go zobowiązania zaciągniętego w

imieniu przedsiębiorstwa państwo-
wego potrzebne jest oświadczenie
woli dwóch osób do tego umocowa-

nych, .to jednak złożenie oświadcze-
nia przez jedną tylko osobę nie po-
woduje samo przez się nieważności
zobowiązania, jeżeli oświadczenie to

potwierdzi druga uprawniona oso-

ba, bez konieczności zachowania
przy tym trybu sformalizowanego.

3. Jeżeli zobowiązanie się zakładu

pracy do bezpłatnego dostarczenia
—^w czynie społecznym — materla-

Tu^ądzeń) nie zostało' Wykona-
ne, to nic jest wykluczone póMiej-
szę odnowienie takiego zobowiąza-
nia w formie zapłaty równowar-
tości pieniężnej tych materiałów
(urządzeń).

W uzasadnieniu swego ponowne-
go orzeczenia GKA zaznaczyła m.

in.:

„(...) rozważyć należało przede
wszystkim, czy prawnie skuteczne
było zobowiązanie podpisane przez
dyrektora przedsiębiorstwa. Otóż
Zespół rewizyjny GKA podziela sta-
nowisko obu instancji uprzednio
orzekających w sprawie, że wpraw-
dzie — zgodnie z art. 16 dekretu o

przedsiębiorstwach państwowych —

do skuteczności zobowiązania za-

ciągniętego w imieniu przedsiębior-
stwa potrzebne jest oświadczenie
woli dwóch osób do tego umoco-

wanych, jednak złożenie oświadcze-
nia przez jedną tylko osobę nie po-
woduje samo przez się nieważności
Zobowiązania. Oświadczenie takie
należy ocenić w płaszczyźnie art. 103
k.c.; jego skuteczność zależy więc
od potwierdzenia przez właściwe
osoby (jeżeli oświadczenie pochodzi
od osoby uprawnionej, wystarczy
potwierdzenie przez drugą taką oso-

bę). Potwierdzenie takie nie musi
przybrać postaci sformalizowanej
(art. 60 k.c.). Jeżeli więc w danej
sprawie istnieje korespondencja
między stronami, powołująca się na

ustalenia wynikające z treści de-
klaracji, co do czynów społecznych,
to obydwie orzekające instancje
miały prawo przyjąć, że zobowią-
zanie dyrektora wnioskodawcy by-
ło organom przedsiębiorstwa znane

i przez nie akceptowane. Wskazuje
na to chociażby dołączony do re-

wizji nadzwyczajnej odpis pisma
Wnioskodawcy do współuczestnika
datowany z 12.111 .1969 r. podpisany
przez zastępcę dyrektora, a powo-
łujący się na zobowiązanie wyni-
kające z treści wspomnianej wyże].
księgi deklaracji czynów społecz-
nych.

Co się tyczy skuteczności zobo-
wiązania do świadczenie nieodpłat-
nego, to zdaniem Zespołu rewizyj-
nego GKA zobowiązanie takie w

świetle okoliczności sprawy nie na-

suwa zastrzeżeń. Należy mieć na

uwadze, że zobowiązanie wniosko-
dawcy obejmowało stosunkowo nie-
znaczną część ogólnych kosztów bu-
dowy (około 3,3 proc.) . Przepisy zaś
Cytowanej wyżej uchwały nr 307
Rady Ministrów z 13.IX.1966 r. w

sprawie czynów społecznych (Moni-
tor Polski nr 56, poz. 272) wyraź-
nie możliwość zobowiązań ze stro-

ny uspołecznionych zakładów pra-
cy przewidują, chociaż — co jest
zrozumiałe — w ograniczonym roz-
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MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ
ALEKSANDER STRAPKO

Materiałochłonność produkcji rolniczej pokazuje nam

stosunek nakładów materialnych (N) do uzyskanej
produkcji rolniczej (P). Badanie materiałochłonności

produkcji rolniczej w ogóle, a szczególnie przy wzmo-

żonej intensyfikacji produkcji, rolniczej ma bardzo
istotne znaczenie praktyczne.

K
AŻDA złotówka włożona do produkcji w postaci na-

kładów materiałowych powinna dać odpowiedni przy-
rost produkcji. Wyższe tempo przyrostu nakładów
materiałowych niż uzyskany w tym czasie przyrost
produkcji rolniczej, może spowodować osłabienie za-

interesowania producentów w intensyfikacji produkcji
rolniczej, o ile przyrost nakładów materiałowych nie zosta-
nie zrekompensowany zmniejszeniem nakładów pracy żywej
na jednostkę produkcji *).

*

NAKŁADY MATERIAŁOWE na produkcję rolniczą wy-
stępują w czterech podstawowych grupach.

1. Nakłady z własnej produkcji (Nrw) są to produkty uzyskane
z produkcji danego gospodarstwa i zużyte w 'totku produkcji w tym-
że gospodarstwie (nasiona, sadzeniaki, sloima, siano, mleko na pa-
szę, jaja do wylęgu, obornik itp.).

2. Nakłady pochodzenia rolniczego pochodzące z zewnątrz (Nrz) —

podstawową pozycję stanowią tu paisze, nasiona i inwentarz żywy
nlehodowlariy, jak prosięta, pisklęta z wylęgarni itp. (sztuki ho-
dowlane są zaliczane do nakładów inwestycyjnych).

3. Nakłady na zakup środków produkcji pochodzenia przemysło-
wego i usług (Np), jak nawozy mineralne, środki ochrony roślin,
paliwo, smary, drobny siprzęt, konserwacja maszyn i urządizeń pro-
dukcyjnych oraz usługi produkcyjne świadczone dla rolnictwa
przez różne organizacje do tego powołane. ja<k POM, Kółka Rol-
nicze Itp.

4. Amortyzacja produkcyjnych środków trwałych (A).
W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i we wszyst-

kich pozostałych krajach, tak socjalistycznych, jak kapitali-
stycznych, produkcja rolnicza charakteryzuje się stale rosną-
cymi nakładami materiałowymi. Jednocześnie ze wzrostem
nakładów materiałowych zmienia się także ich struktura
wewnętrzna na korzyść czynników produkcyjnych pochodze-
nia przemysłowego oraz usług.

O dynamice wzrostu nakładów materiałowych na produk-
cję rolniczą i' zmianie ich struktury wewnętrznej, decyduje
wiele czynników, a do najważniejszych z nich należałoby
zaliczyć:

—Zastępowanie żywej siły roboczej 'przez maszyny 1 wynikające
stąd koszty eksploatacji, konserwacji i remontów bieżących oraz

oilpisów amortyzacyjnych tego dość kosztownego siprzętu.
— Wzrost nakładów na zakuip środków produkcji pochodzenia

przemysłowego, jak nawoizy mineralne, środki ochrony roślin, pasze
przemysłowe, oipal, energia elektryczna Ltp.

— Uprzemysławianie produkcji rolniczej przez rozszerzanie korzy-
stania z usług produkcyjnych, jak usługowe wykonywanie prac rol-
nych i zabiegów pielęgnacyjnych, nabywania piskląt do chowu,
wzrastające kosaty usług weterynaryjnych w miarę intensyfikacji
produkcji zwierzęcej itip.

W zależności od istniejących potrzeb poznawczych, możli-
wości uzyskania danych, można badać stosunek poszczegól-
nych grup nąkłądó.w doĄoszczególnyoh kategorii .ekonomicz-
nych produJtćji rolniczej.

Stosunek globalnych nakładów materiałowych do produkcji global-
nej rolnictwa »- czyli MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI
GLOBALNEJ.

Stosunek nakładów materiałowych pochodzących z • zewnątrz do
produkcji końcowej brutto rolnicwa, który naim charakteryzuje
MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI KOŃCOWEJ BRUTTO.

Stosunek nakładów materiałowych pochodzenia przemysłowego
1 usług do produkcji końcowej netto przedstawiający MATERIAŁO-
CHŁONNOŚĆ PRODUKCJI KOŃCOWEJ NETTO.

Stosunek nakładów materiałowych pochodzących z zakupu do
prodnkoji czystej netto, przedstawiający MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ
PRODUKCJI CZYSTEJ NETTO, czyli materiałochłonność dochodu
narodowego wytwarzanego w rolnictwie.

Ze społecznego punktu widzenia interesująca jest materia-
łochłonność produkcji końcowej, gdyż produkcja końcowa
jest produkcją gotową do zaspokojenia potrzeb surowcowych
przemysłu rolno-spożywczego, a tym samym i. potrzeb kon-
sumpcyjnych społeczeństwa.

Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej istotnym
wskaźnikiem jest materiałochłonność produkcji czystej netto.
Wskaźnik ten pokazuje nam, ile złotych wydano na kupno
środków produkcji pochodzących z zewnątrz na uzyskanie
1 zł produkcji czystej, czyli na uzyskanie 1 złotówki dochodu

narodowego.
*

WSKAŹNIK materiałochłonności produkcji czystej netto
rolnictwa może być porównywany z podobnymi wskaźnikami
innych działów produkcji materialnej.

Porównanie takie wykazuje, że majątkochłonność produk-
cji rolniczej, uzależnionej przecież bardzo poważnie od wielu
obiektywnych czynników, kształtuje się zupełnie poprawnie
na tle innych działów produkcji materialnej, a mianowicie:

MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI GLOBALNEJ I CZYSTEJ
ROŻNYCH DZIAŁÓW PRODUKCJI MATERIALNEJ

Dział produkcji materialnej 1965 1970

globalnej czystej globalnej czystej

Przemysł 0,66 1,98 0,67 2,04
Budownictwo 0,62 1,61 0,62 1,64
Rolnictwo 0,59 0,42 *) 0.64 0,63 •)
Leśnictwo 0,26 0,36 0,37 0,58
Transport i łączność 0,53 1.11 0.54 1,16
Obrót towarowy 0,33 0,48 0,33 0,48

Źródła: Rolnictwo — obliczenia własne wykonane na podstawie
danych GUS. Pozostałe działy gospodarki narodowej — GUS: Rocz-
nik dochodu narodowego 1971, str. 72.

*) Bez wartości nakładów materiałowych z własnej produkcji.
Przy globalnych nakładach materiałowych wskaźnik ten będzie
wynosił w 1965 r. 1,47 zł i w 1970 r. 1,77. zł.

Powyższe wskaźniki materiałochłonności produkcji rolni-
czej dotyczą oczywiście całego rolnictwa jako działu produk-
cji materialnej. Wiemy jednak, że rolnictwo nasze nie jest
jednolite, występują w nim trzy podstawowe sektory, tj.
gospodarstwa indywidualne, spółdzielnie produkcyjne i Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne oraz nowo rozwijający się sek-
tor kółek rolniczych. Sektory te różnią się między sobą tak
stosunkami produkcji, jak i organizacją produkcji, poziomem
zainwestowania, poziomem zaopatrzenia w obrotowe środki
produkcji, organizacją produkcji, osobistym zaangażowaniem
producenta efektami i ekonomiką produkcji itp.

Dlatego też przy analizach problemów ekonomiczno-rolni-
czych naszego rolnictwa nie można ograniczać się do wyka-
zywania wskaźników charakteryzujących całe rolnictwo,
gdyż są one jakąś wypadkową wynikającą z nakładania się
różnych wyników w różnych sektorach.

Jakiż bowiem wniosek można wyciągnąć z tego, że np, w 1970 r,
w całym rolnictwie materiałochłonność produkcji czystej • wynosiła
0,63 zł, kiedy za tą materiałochłonnością przeciętną kryje. się mate-
riałochłonność gospodarstw indywidualnych w wysokości 0,45 zl oraz

materiałochłonność gospodarstw państwowych 2,84 zł i PGR pod-
ległych Ministerstwu Rolnictwa 4,25 zł.

Jest to bardzo istotne tak obecnie — ze względu na ko-
nieczność szukania możliwości obniżenia materiałochłonności
produkcji, jak i w perspektywie — gdyż przed nami jest
proces przebudowy ustroju rolnego i my musimy wcześniej
wiedzieć, czego możemy się spodziewać w zależności od ukie-
runkowania przebudowy.

W niniejszym artykule ograniczę się w zasadzie do porów-
nawczego przedstawienia materiałochłonności produkcji rol-
niczej w gospodarce indywidualnej i gospodarce państwowej.

W drugiej części artykułu zastanowimy się nad przyczy-
nami powodującymi wyższą materiałochłonność produkcji
w PGR.

*

WIADOMO, że wskaźnik materiałochłonności produkcji
rolniczej zależy od wielkości nakładów na produkcję i efek-
tów produkcyjnych w postaci uzyskanej produkcji. Załączo-
na tablica 2 przedstawia nam wszystkie elementy decydujące
o wysokości wskaźnika materiałochłonności poszczególnych
kategorii ekonomicznych produkcji rolniczej.

Tablica Z

WARTOŚĆ PRODUKCJI I NAKŁADÓW MATERIAŁOWYCH
W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PAŃSTWOWYCH
W MLN ZŁ W CENACH BIEŻĄCYCH W PRZELICZENIU NA 1 HA

UŻYTKÓW ROLNYCH

Rok 1960 Rok 1965 Rok 1970

gospod,indyw.gospod,państw.gospod,indyw.gospod,państw.gospod,indyw.gospod,państw.
1. Prod. .globalna .. 10462 9064 14604 10966 16290 14345
2. Nakłady materiałowe

z własnej produkcji 4418 3641 6326 3994 6913 4937
3. Prod, końcowa brutto « 044 5423 8 278 6 972 9 371 9 358
4. Nakłady pochodzenia

rolniczego zakupione
z zewnątrz 282 1 269 533 1 860 789 2435

5. Prod. końcowa netto 5 762 4154 7 745 5 112 8 582 6 923
6. Nakłady pochodzenia

przemysłowego
i usługi 625 1842 1073 1531 1724 3121

7, Proci. czysta brutto 5*136 2672 6672 3581 6858 3802
8. Amortyzacja 335 298 374 1 185 404 1 630
9. Prod. czysta netto 4801 2374 6298 2396 6454 2172

W tablicy 2 widzimy, że wartość produkcji globalnej
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwach
państwowych

2
) jest tylko nieznacznie niższa od wartości

produkcji globalnej w gospodarstwach indywidualnych.
W 1960 r. wartość produkcji globalnej w gospodarstwach
państwowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych osiąg-
nęła 85,2 proc., w 1965 r. 75 .0 proc. i w 1970 r. 88 proc. po-
ziomu uzyskanego w gospodarstwach indywidualnych.

Ze względu na to, że nakłady materiałowe pochodzące z własnej
produkcji w gospodarstwach państwowych były niższe niż w go-
spodarstwach Indywidualnych, wartość produkcji końcowej brutto

• gospodarstw państwowych uległa poprawie osiągając w 1960 r.

89,7 proc., w 1965 — 84,2 proc. i w 1970 r. — 99,9 proc. poziomu go-
spodarstw indywidualnych.

Nakłady na zakup artykułów pochodzenia rolniczego, jak nasiona,
pasze i inwentarz żywy w gospodarstwach państwowych były wyż-
sze nrcż w gospodarstwach indywidualnych w 1960 r. ponad trzy-
krotnie,

W związku z tym po odliczeniu wartości tych nakładów od pro-
dukcji końcowej brutto nastąpiło pogłębienie rozpiętości między
wartością produkcji końcowej netto uzyskaną w gospodarstwach
indywidualnych i państwowych, tak że wartość produkcji końcowej
netto w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwach
państwowych spad>a do 72 proc. w 1960 r.. 66 proc. w 1965 r.

i w 1970 r. do 80,6 proc. poziomu uzyskanego w gospodarstwach
indywidualnych.

Nakłady na zakup artykułów pochodzenia przemysłowego i usług
w gospodarstwach państwowych były wyższe niż w gospodarstwach
indywidualnych w 1960 r. 2,37 raza, w 1965 r. 1,43 ratza i w 1970 r.

1,81 raza.

W związku z tym wartość produkcji czystej brutto w gospodar-
stwach państwowych wynosiła w 1960 r. 52 proc., w 1965 r. 53,7 proc.
1 w 1970 r. 55,4 proc. wartości uzyskanej w gospodarstwach indy-
widualnych.

Ze względu na wysoką wartość produkcyjnych środków • trwałych
będących w dyspozycji gospodarstw państwowych, wartość amorty-
zacji w 1965 r. była 3.6 raza wyższa, a w 1970 r. cztery razy wyższa
niż w gospodarstwach indywidualnych, co z kolei spowodowało dal-
szy poważny spadek wartości produkcji czystej netto: w 1960 r.

49,4 proc. 3), W 1965 r. 38.0 proc. i w 1970 r. 33,6 proc. poziomu osiąg-
niętego przez gospodarstwa indywidualne.

Wiadomo, że jednym z ważniejszych czynników plono-
twórczych jest nawożenie mineralne. Spróbujmy więc doko-
•nać uproszczonej analizy efektywności tego, czynnika w go-
spodarce chłopskiej (gospodarstwa indywidualne i spółdziel-
nie produkcyjne) i w PGR podl. Min. Rolnictwa.

W tym celu prezentuje się przeliczenie wykazujące jaką
wartość roślinnej produkcji globalnej, końcowej brut>o
i końcowej netto przypada na 1 złotówkę włozohą na zakup
nawozów mineralnych w gospodarce chłopskiej i w PGR.
Rachunek ten przedstawia się następująco;

Tablica 3

WARTOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZYPADAJĄCA
NA 1 ZŁOTÓWKĘ WŁOŻONĄ NA ZAKUP NAWOZOW

MINERALNYCH

Prod. globalna Prod. końcowa brutto
gosp. chłop. PGR gosp. chłop. PGR

Prod. końcowa netto

gosp. chłop. PGR

1965
1966
1967
1968
1969
1970

29,98 16,09
31,07 12,62
25,38 12,56
22.74 10,91
17,51 8,34
16,68 8,34

10,92
14,69

8,94
8,72
5,34
5,79

6,22
6,30
5.59
4,03
4,03

9,17
12,96

7,36
7,30
4,05
4,44

5,20
3,92
4,29
3,77
2,28
2,32

W produkcji zwierzęcej jednym z podstawowych czynni-
ków decydujących o wydajności jest baza paszowa. Baza pa-
szowa może być oparta na paszach z własnej produkcji uzu-

pełnianej koncentratami paszowymi z produkcji przemysło-
wej, a może być również odwrotnie. Oczywiście, pasze zaku-
pywane są w zasadzie droższe i wtedy koszty produkcji
zwierzęcej rosną.

I tu znów podobnie jak przy produkcji roślinnej przed-
stawia się próbę analizy efektywności nakładów materiało-
wych poniesionych na zakup pasz w gospodarce chłopskiej
i PGR.

W tym celu dokonano przeliczenia, które wykazuje nam

jaka wartość zwierzęcej produkcji globalnej końcowej brutto
i końcowej netto przypada na 1 złotówkę wydaną na zakup
pasz w gospodarce ehłopskiej i w PGR. Rachunek ten przed-
stawia się następująco:

WARTOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ PRZYPADAJĄCEJ
NA 1 ZŁOTÓWKĘ WYDANĄ NA ZAKUP PASZ

Prod. globalna Prod. końcowa brutto Prod. końcowa netto

{;osp. chłop. PGR gosp. chłop. PGR gosp. chłop. PGR

1965 18,4 4,1 15,6 3,3 15.5 3,1
1966 22,2 4,0 19,0 3,3 13,8 3,0
1967 19.1 4,0 16,1 3,2 16.0 2,9
1968 27,9 4,0 15,4 3,3 15,3 3,0
1969 16,0 3,6 14,1 2,9 14,0 2,6
1970 13,9 3,5 13,9 2,9 12,2 2,6

Dane zawarte w tablicy 3 charakteryzujące ile złotych pro-
dukcji roślinnej przypada na 1 złotówkę wartości zużytych
nawozów mineralnych, lub zawarte w tablicy 4. podającej
jaka wartość produkcji zwierzęcej przypada na 1 złotówkę
wartości zużytych w procesie produkcji pasz pochodzenia
rolniczego, zakupionych z zewnątrz należy traktować
jako orientacyjne. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę
z tego, że wielkość, a tym samym wartość produkcji roślin-
nej i zwierzęcej zależy od działania bardzo wielu czynni-
ków, a nie tylko od ilości zużytych nawozów mineralnych
i pasz. Poza tym w ekonomice rolnictwa występuje bardzo
szeroko zasada substytucyjności pozwalająca na zamianę
jednych czynników produkcji innymi, podnoszącymi ekono-
miczną efektywność produkcji.

Gospodarstwa indywidualne posiadające trochę wyższą
obsadę sztuk przeliczeniowych dużych, a zatem większą
produkcję obornika, częściowo zastępowały nawozy mineral-
ne obornikiem..Podobnie było z paszami, ponieważ możliwo-
ści nabycia pasz treściwych były dla gospodarstw indywi-
dualnych ograniczone

4
). Silą rzeczy gospodarstwa indywi-

dualne zużywały w produkcji zwierzęcej więcej pasz pocho-
dzących z własnej produkcji, dość często ekonomiczniejszych
od pasz zakupywanych z zewnątrz.

(d. c. n.)

1) Przyrost nakładów materialnych na produkcję rolniczą może
i powinien być rekompensowany przez zmniejszenie nakładów pracy
na jednostkę produkcji. W Polsce w gospodarce indywidualnej ca 70
proc. nakładów globalnych na produkcję rolniczą stanowią nakłady
na robociznę (praca żywa), a tylko około 30 proc. nakłady material-
ne (praca uprzedmiotowiona). Ponieważ przyrost produkcji uzyski-
wany w wyniku wzrostu nakładów materialnych tylko nieznacznie
pociąga za sobą wzrost nakładów pracy, w efekcie końcowym inten-
syfikacja produkcji jest rentowna. Według danych Instytutu Ekonomi-
ki Rolnej i Zagadnienia Ekonomiki Rolnej dodatek do nr 5/1971
w gospodarstwach Indywidualnych w latach 1960—1970 nakłady ma-

terialne liczone w cenach bieżących wzrosły z 24,6 w 1960 r. do
30,6 zł w 1965 r. i 40,9 zł w 1970 r., zaś nakłady pracy żywej zmniej-
szyły się analogicznie z 1,03 do 0,85 i 0.75 dnia pracy na każde
100 zł produkcji końcowej brutto. W związku z tym intensyfikację
produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych można okre-
ślić jako pracooszczędną, gdyż w wyniku zmniejszenia się nakła-
dów pracy żywej, globalne nakłady na produkcję rolniczą w tym
sektorze w badanym dziesięcioleciu zmalały o ca 7 proc.

2) Pod pojęciem gospodarstw państwowych wystęoują: PGR podle-
głe Ministerstwu Rolnictwa, gospodarstwa rolne resortów nierolni-
czych oraz działki pracownicze.

3) w 1060 r. amortyzacja w gospodarstwach państwowych była za-

niżona o ok. 1.500 min zl; gdyby tę wartość skorygować, spowodowa-
łoby to spadek poziomu wartości produkcji czystej w gospodar-
stwach państwowych z 49,4 proc. do około 40 proc. poziomu go-
spodarstw indywidualnych. .

<) W 1970 r. sprzedaż pasz treściwych w przeliczeniu na 1 sztukę
przeliczeniową dużą wynosiła w całym rolnictwie 366 kg. w gospodar-
ce chłopskiel 276 kg. w gospodarstwach państwowych 1011 kg.
2ródło: GUS, Roczn. Statyst. 1971, str. 321.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

miarze. Na intencje ustawodawcy
rzutuje tu m. in. § 17 ust. 5 uchwa-
ły, wytyczający kierunek świadczeń
nieodpłatnych. Należy tu bezpłat-
ne opracowanie dokumentacji, wy-
konywanie nadzoru technicznego
nad wykonawstwem robót budowla-
nych oraz innych fachowych czyn-
ności specjalistycznych. Nic nie
wskazuje zaś, by zobowiązanie stro-

ny powodowej miało przekraczać
wartość tego typu czynności. Prze-

ciwnie, żądanie zapłaty za czyn-
ności, do których wykonania nie-
odpłatnego wnioskodawca się zobo-
wiązał, na tle wysiłku innych orga-
nizacji spoieczńych, które wniosły
znaczny wkład- bezpłatnej pracy,
przedstawia się jako społecznie
szczególnie rażące.

Nieco inny problem przedstawia
sprawa zobowiązania współuczest-
nika. Było ono uzgodnione z załogą
i w części dotyczącej robocizny zo-

stało wykonane. Powstało natomiast
zagadnienie, czy zobowiązanie do
dostarczenia materiałów (dopusz-
czalne w świetle § 10 ust. 4 uchwa-
ły nr 307) w razie niemożliwości
wykonania może być zamienione
na zobowiązanie pieniężne, czy też

wygasa. Zespół rewizyjny GKA
stoi na stanowisku, że w zasadzie
zobowiązanie takie wygasa (art. 475
k.c .). Nie jest jednak wykluczone
odnowienie zobowiązania (art. 506),
zwłaszcza w wypadkach, gdy wyko-
nanie świadczenia połączone byłoby
z trudnościami, lub w okolicznoś-
ciach sprawy byłoby nieekonomicz-
ne. Skoro więc istniało już ważne

zobowiązanie do dostarczenia insta-
lacji c.o ., strony miały prawo w ta-
ki sposób je przekształcić, Iby do-
prowadzić do możliwie szybkiego i

ekonomicznego wykonania zadania
inwestycyjnego (art. 386 k.c.). Zespół
rewizyjny GKA nie znalazł więc do-
statecznych podstaw, by nie uzna-

wać za wiążące zobowiązania współ-
uczestnika do uiszczenia równowar-
tości pieniężnej instalacji c.o.".

OPODATKOWANIE
PODATKIEM DOCHODOWYM

NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Rada Ministrów uchwałą nr 17
Z dnia 24 stycznia 1973 r. w spra-
wie opodatkowania podatkiem do-
chodowym niektórych jednostek go-
spodarki uspołecznionej (Monitor
Polski Nr 4, poz. 27) określa zasa-

dy opodatkowania podatkiem docho-
dowym zysków osiągniętych od dnia

1 stycznia 1973 r. przez: 1) przed-
siębiorstwa mające formę spółek, w

których Skarb Państwa, przedsię-
biorstwa państwowe albo inne jed-
nostki gospodarki uspołecznionej
mające osobowość prawną mają u-

dział ponad 50 proc. kapitału za-

kładowego, 2) przedsiębiorstwa han-
dlu zagranicznego mające ' formę
Spółek, w których Skarb Państwa
lub przedsiębiorstwa państwowe
mają udział ponad 50 proc. kaoitału
zakładowego, 3) Polską Izbę Handlu
Zagranicznego, Centralny Związek
Rzemiosła, izby rzemieślnicze i ce-

chy — w zakresie ich działalności
gospodarczej.

Uchwała nie dotyczy spółek ma-

jących siedzibę za granicą.
Podstawę opodatkowania stanowi

zysk bilansowy, wykazany w spra-
wozdaniu finansowym, sporządzo-
nym żgodnie-z obowiązującymi po-
datnika zasadami bilansowymi na

podstawie prawidłowo prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych.

Wysokość podatku wynosi dla: 1)
Bąnku Handlowego w Warszawie
Spółki Akcyjnej, Banku Polska Ka-
sa Opieki Spółka Akcyjna i „WAR-
TA" Towarzystwa Ubezpieczeń i

Reasekuracji Spółki Akcyjnej — 80
proc. zysku, 2) pozostałych jedno-
stek — 65 proc. zysku.

W wypadkach gospodarczo uza-

sadnionych lub zasługujących na

szczególne uwzględnienie Minister
Finansów może obniżyć wspomniane
stawki podatku.

Uchwała normuje również obo-
wiązek składania deklaracji mie-
sięcznych oraz sprawozdań półrocz-
nych i rocznych, jak też dokonywa-
nia obliczeń podatku i jego comie-
sięcznych przedpłat do właściwego
powiatowego (dzielnicowego) orga-
nu . finansowego.

LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

W nr 2 Dziennika Ustaw ukaza-
ło się rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 12 stycznia 1973 r. (poz.
13), które nadaje nowe brzmienie
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 października 1961 r. w

sprawie odległości i warunków lo-
kalizacji szczegółowej inwestycji
budowlanych w stosunku do dróg
publicznych, linii kolejowych i lot-
nisk (Dz. U. z 1961 r. Nr 49, poz.
25.9 ,z późn. zmianami). Odtąd, od-
stępstwa od wymagań określonych
W rozporządzeniu mogą być stoso-
wane tylko w wypadkach uzasad-
nionych interesem publicznym — za

każdorazową zgodą właściwego
wojewódzkiego organu do spraw
miejscowego planowania przestrzen-
nego, wydaną w porozumieniu z

Właściwymi terenowymi organami
nadzór J nad drogami publicznymi,
liniami kolejowymi i lotniskami.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA
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Nr 8 (1119) - 2fc.ll .1973 r.

GMINNYCH

SPÓŁDZIELNI
POWOŁANIE

gminnych rad narodo-

wych stworzyło potrzebę dostosowa-

nia struktury organizacyjne] spół-
dzielczości Zaopatrzeni* i zbytu do no-

wych warunków. W celu właściwego u-

porządkowanla powiązań na Unii gmina
— gminna spółdzielnia przyjęto zasadę, że

teren działania gminnej spółdzielni po-
winien pokrywać się z granicami gmi-
ny, jeżeli tylko Istnieją odpowiednie wa-

runki ekonomiczne. Jest to słuszne za-

łożenie. Jedynie bowiem silna gospodar-
czo i finansowo spółdzielnia będzie w

stanie podołać rosnącym zadaniom GS

w zakresie obsługi rolnictwa 1 ludności

wiejskiej, a jednocześnie stanowić odpo-
wiedni czynnik społecznego umocnienia

i rozwoju gminy.

Biorąc pod uwagę fakt, że nowa orga-

nizacja władzy terenowej Jest w duże]
mierze reformą ekonomiczną i nie we

wszystklcb gminach istnieje konieczność

powoływania samodzielnych spółdzielni,
„Samopomoc Chłopska" ustaliła — zgod-
nie zresztą z Istniejącą już praktyką —

że spółdzielnia może prowadzić statuto-

wą działalność na terenie dwóch lub

więcej gmin pod warunkiem, że poza

gminą w której ma siedzibę, zostaną po-

wolanę filie tej spółdzielni.
Filia więc została pomyślana jako

przedstawicielstwo spółdzielni powołane
do realizacji zadań gospodarczych 1 kul-

turalno-oświatowych na terenie gminy.
Obowiązkiem kierownika filii, działają-
cego »a podstawie udzielonych mu peł-
nomocnictw, jest współpraca 1 współdzia-
łanie z naczelnikiem gminy w celu peł-
nego zabezpieczenia potrzeb ludności i

rolnictwa na danym terenie gminy. For-

my działania filji i jej kierownika oraz

prace samorządu spółdzielczego na tere-

nie gmin, w których powstaną filie

zostały określone w „ramowych wytycz-
nych w sprawie organizacji i działalno-

ści filii gminnych spółdzielni".
Nastąpią także inne zmiany dotyczące

reorganizacji sieci gminnych spółdzielni.
Między in. w sytuacjach kiedy na tere-

nie gminy działać będzie więcej niż jed-
na spółdzielnia planuje się łączenie tych
jednostek. Najwięcej spółdzielni zostanie

połączonych w woj. warszawskim (22),
bydgoskim i łódzkim (po 20). W nielicz-

nych tylko przypadkach nastąpi tworze-

nie spółdzielni nowych; powstanie ich

9, przy czym jedna trzecia z nich przy-

pada na woj. warszawskie.

Organizacyjne dostosowanie działalno-
ści gminnych spółdzielni do nowego po-
działu administracyjnego przejawia się
głównie poprzez zmianę terenu działania

poszczególnych spółdzielni. Zmianami ta-

kimi objęte jest ok. 1040 spółdzielni, z

czego najwięcej przypada na woj. war-

szawskie (140), wrocławskie (101) oraz

rzeszowskie, łódzkie i krakowskie. W

wyniku zmiany terenu działania nastąpi
przejęcie placówek gospodarczych 1

składników majątkowych pomiędzy spół-
dzielniami.

W 193 przypadkach siedziba GS będzie
się znajdowała w innej miejscowości niż

centralny ośrodek administracji gmin-
nej. Tego rodzaju zjawisko występuje
przede wszystkim w województwach:
katowickim, krakowskim, kieleckim i

bydgoskim. Rozbieżności te wynikają
stąd, że te właśnie GS mają w dotych-

czasowych swoich siedzibach odpowied-
nie bazy gospodarcze i pomieszczenia
biurowe.

W wyniku zamierzonych zmian liczba

spółdzielni ulegnie dalszemu zmniejsze-
niu i powinna wynosić (po przeprowa-
dzeniu reorganizacji, która ma być w

zasadzie zakończona do końca kwietnia

1973 roku) około 1950 spółdzielni oraz

480 filii.

Podstawą ścisłej współpracy pomiędzy
gminną spółdzielnią I gminą jest plan
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy,
w skład którego wchodzić będzie jako
jeden z elementów, plan finansowo-go-
spodarczy gminnych spółdzielni.

Funkcjom koordynacyjnym urzędu
gminy poddane są między in. usprawnie-
nia spółdzielczości samopomocowej w

zakresie produkcyjnej obsługi rolnictwa.

Wspólnie ustalone będzie zaopatrzenie
rolników w środki produkcji, skup pło-
dów rolnych, kontraktacja czy organiza-
cja planowego odnawiania nasion zbóż
i sadzeniaków.

Wiele nadziel pokłada spółdzielczość
zaopatrzenia i zbytu w wiejskich przed-
stawicielach GS. Oni to stając się
faktycznymi organizatorami obsługi pro-

dukcyjnej rolnictwa prowadzić mają np.

kontraktację płodów rolnych, a jedno-
cześnie na miejscu w gospodarstwie u-

stalać zapotrzebowanie rolników na na-

wozy, pasze, jak też organizować odbiór

zbóż, ziemniaków I zwlerząf 'rze*nych
bezpośrednio z zagród chłopskich. Ta

forma współpracy pomiędzy rolnikami i

GS szeroko została już rozpowszechnio-
na w woj. białostockim, łódzkim i szcze-

cińskim.

Plan społeczno-gospodarczego rozwoju
gminy uwzględnia również zamierzenia

gminnych spółdzielni dotyczące rozbudo-

wy i lokalizacji sieci placówek handlo-

wych na wsi. W planie Inwestycyjnym
gminy przewiduje się, że nowe pawi-
lony 1 domy towarowe będą powstawać
w pierwsze] kolejności w tworzonych
ośrodkach administracyjno-gospodar-
czych, w których znalazły się siedzi-

by gmin.

We wspomnianych ośrodkach mają
być uruchamiane w pierwszym rzędzie
placówki świadczące usługi na rzecz

wiejskiego gospodarstwa i mieszkańców

wsi. Chodzi przede wszystkim o zakła-

dy usługowo-naprawcze, placówki gas-
tronomiczne itp. obiekty usługowe.



(Artykuł dyskusyjny)
WŁADYSŁAW FIAŁKOWSKI

Fot. M . Stankiewicz

Pojęcie „przemysł budowlany"
pojawiło się w naszym słowniku
nie tak dawno i potocznie uży-
wa go się dla określenia dalsze-
go kroku w rozwoju uprzemysło-
wionych form budownictwa. W
budownictwie mieszkaniowym, o

którym będzie tutaj mowa, po-
jęcie „przemysł budowlany" zwią-
zane jest przede wszystkim z no-

wymi formami prefabrykacji, tak
zwanymi „fabrykami domów".

T
O, co już na co dzień zaczę-
liśmy nazywać przemysłem
budowlanym, jest jednak tyl-
ko zaawansowaną formą bu-
downictwa uprzemysłowione-
go. Określenia „przemysł bu-

dowlany" i „budownictwo uprzemy-
słowione", mimo pozornej jedno-
znaczności, oznaczają zupełnie coś

innego. Przemysł bowiem to nie tyl-
ko- technika, ale przede wszystkim
inny sposób organizacji produkcji,
traktowanie procesu produkcji jako
zintegrowanego systemu.

Pod względem organizacyjnym
budownictwo mieszkaniowe w

Polsce, niewiele posunęło się do

przodu. Mimo uzbrojenia w nowo-

czesne środki techniczne, zasada or-

ganizacyjna. polegająca na trakto-
waniu wszystkich uczestników pro-
cesu produkcyjnego jako osobnych
przedsiębiorstw, działających każcie
na własnym rozrachunku, pozostała
taka sama, jak to miało miejsce na

przykład w wieku XIX. Tej sytua-
cji nie zmienia nawet fakt istnienia
planowania gospodarczego.

Obecny system zarządzania w bu-
downictwie powoduje straty sił i

energii jeszcze z innego powodu.
Jakiekolwiek by było nasze plano-
wanie. a pod tym pojęciem musi-

my rozumieć również wszelkiego ro-

dzaju działalność koordynacyjną,
zawsze operować będziemy infor-

macjami dotyczącymi przedsię-
biorstw jako całości. Interesuje nas

wyłącznie przedsiębiorstwo, jednost-
ka organizacyjna, a więc proces re-

alizacji budownictwa mieszkaniowe-
go został rozbity na szereg niezależ-

nych od siebie procesów, które mo-

gą być koordynowane jedynie na ich
stykach. Możliwość koordynacji ca-

łego procesu praktycznie nie ist-

nieje. Centralny koordynator nie
jest w stanie nawet zebrać wszyst-
tkich informacji o tym procesie, bo-
wiem informacje są ukrywane przez
przedsiębiorstwa, które starają się
zatrzymać dla siebie wszystkie
możliwe rezerwy mocy produkcyj-
nej.

Od paru już lat, zmiany organizacyjne
w budownictwie idą w kierunku wpro-
wadzenia przemysłowych zasad w pro-
cesie budowlanym. Pierwszym takim po-
sunięciem było stworzenie pracowni pro-
jektowych przy przedsiębiorstwach bu-
dowlanych, dla zintegrowania procesu
projektowania z wykonawstwem. Na-
stępnym etapem jest utworzenie kombi-
natów budownictwa, przez połączenie pod

Jednym kierownictwem większości
uczestników procesu produkcyjnego.

Niestety, wszystkie te zmiany nie

zostały przeprowadzone konsekwent-
nie, jakby tylko na pokaz, i nie

przyniosły znaczącej poprawy or-

ganizacyjnej procesu produkcji bu-
dowlanej. Pierwsza z nich polega-
ła bowiem faktycznie nie na zinte-

growaniu projektanta i wykonawcy,
ale podporządkowaniu procesu pro-
jektowania potrzebom, wykonaw-
stwa. Istniejąca od wielu lat prze-
waga aparatu wykonawczego zosta-

ła formalnie usankcjonowana. Z ko-
lei połączenie przedsiębiorstw w

kombinaty nie zostało doprowadzo-
ne do końca. Mimo formalnej unii
personalnej, pod władzą jednego
dyrektora, nie zdołano zintegrować
w ramach kombinatu działalności
tych przedsiębiorstw i nadal pro-
wadzą one niezależną, partykularną
politykę. Są to bowiem przeważnie
kombinaty złożone z przedsiębiorstw

'o własnych tradycjach i sporym
dorobku.

Integracja całego procesu produk-
cji budowlanej jest bardzo trudna.
Można tutaj wyjść z dwóch punk-
tów widzenia.

Albo możemy opierać się na ist-

niejącej strukturze organizacyjnej i

próbować łączyć ze sobą systemy
zarządzania poszczególnych przed-
siębiorstw czy też kombinatów, albo

przyjąć jako podstawę realizacji sy-
stemu zarządzania sam proces tech-
nologiczny, traktowany jako jedna
całość, bez rozbicia na projektowa-
nie, wykonawstwo czy produkcję
materiałów budowlanych, oraz bez
uznawania lokalnych kompetencji.
Jest to chyba droga najsłuszniejsza.

Powinniśmy więc postarać się
skonstruować system zarządzania
procesem • produkcyjnym a nie ko-
mórkami organizacyjnymi. Jeśli
prześledzimy dotychczasowe syste-
my planowania i kontroli, czy przy-
jęte zasady odpowiedzialności, prze-
konamy • się. że są one skonstruo-
wane zawsze z punktu widzenia

organizacji gospodarczych. Mówimy
zawsze o systemie zarządzania kom-
binatem budownictwa, natomiast
nie mówimy o systemie zarządzania
procesem produkcji budowlanej,
która częściowo jest realizowana

przez dany kombinat. A to jest za-

sadnicza różnica.

Wymaga to stworzenia systemu
zarzadzania niezależnego od obecnej
struktury organizacyjnej. Jest to

jednoznaczne ze stworzeniem jed-
nolitego, centralistycznego systemu
zarządzania dla całego budownic-
twa. W praktyce oznaczałoby to

stworzenie jednego gigantycznego
przedsiębiorstwa budowlanego, rea-

lizującego całość budownictwa mie-

szkaniowego w Polsce. I jest to w

końcu jedyne rozwiązanie organiza-
cyjne. które mogłoby zapewnić peł-
ną efektywność produkcji budowla-

nej. Niestety, takiego rozwiązania
organizacyjnego nie jesteśmy w sta-
nie skonstruować.

Nas?e tradycje w organizowaniu'.wiel-
kich procesów, nasze doświadczenia, oą
jeszcze zbyt malc, abyśmy mogli zdety-
dować się na taki gigantyczny ekspery-
ment. Należy więc przyjąć, że na razie
musimy ograniczyć się do pewnyrli
zamkniętych rejonów działalności budo-
wlanej, któro nazywamy „zagłębiami
budowlanymi". Przykładem takiego za-

głębia budowlanego może być Warszaw-
ski Zespół Miejski (ale w żadnym wy-
padku Warszawa Jako miasto w grani-
cach administracyjnych), Górnośląski
Okręg Przemysłowy, czy zagłębia, bu-
dowlane Innych wielkich miast. System
zarządzania powinien obejmować pro-
dukcję budowlaną w ramach calcgo za-

głębia. Ale tutaj znowu można wysunąć
wątpliwości.

Dotychczasowe nasze doświadcze-
nia w budownictwie mówią, a tych
doświadczeń nie należy przecież
lekceważyć, że istnieje pewna gór-
na granica wielkości przedsiębior-
stwa budowlanego, które może ob-
jąć jedno kierownictwo. Przy bar-
dzo Wielkich organizacjach gospo-
darczych, nawet najsprawniejsze
kierownictwo nie jest w stanie rea-

lizować zarządzania operatywnego
takim kolosem. Przy małym wyko-
rzystaniu technicznych środków

_

i

nowoczesnych metod zarządzania,
musimy przyjąć wielkość obecnych
dużych kombinatów budownictwa
miejskiego, jako wielkość graniczną,
poza którą operatywne zarządzanie
w naszych warunkach nie jest moż-
liwe. Utworzenie jednego wielkiego
przedsiębiorstwa, w ramach całego
zagłębia budowlanego, jest koncep-
cją nie do zrealizowania. Czy ist-

nieje więc wyjście z tej sprzecz-
ności?

Istnieje, wymaga jednak oderwa-
nia się od pojęcia przedsiębiorstwa
•budowlanego, jako sztywnej organi-
zacji gospodarczej, o sprecyzowa-
nych z góry schematach działania.
Jeśli mówimy o konieczności jed-
nego systemu zarządzania produk-
cją budowlaną w ramach wielkie-

go zagłębia budowlanego, jakim na

przykład jest Warszawa, podświado-
mie kojarzy się to nam z wielkim

przedsiębiorstwem, które by pełniło
zadania wszystkich działających
obecnie kombinatów budownictwo

mieszkaniowego. Natomiast zarzą-
dzanie każdym przedsiębiorstwem
składa sie przecież z wielu funkcji.
Rzecz leży więc w tym, które z

tych funkcji zarządzania należy roz-

patrywać jako jednolity proces w

ramach całego zagłębia, a które z

powodzeniem mogą być nadal roz-

wiązywane w ramach poszczegól-
nych przedsiębiorstw czy kombina-
tów.

Na pewno jako funkcje, któro
musimy rozwiązywać w ramach ca-

łego zagłębia, trzeba traktować
wszelkie formy bilansowania istnie-

jących mocy przerobowych, i to w

technicznym, a nie wskaźnikowym
rozumieniu tngo słowa. Analizie tej
powinny podlegać nie informacie
mówiące o wydajności poszczegól-
nych organizacji gosnodarczvch, ale
analiza ta musi obejmować, jakby
to plastycznie można powiedzieć,
„wnętrza" tych przedsiębiorstw.

Analizować więc ..musimy nie Infor-

mację, że dany kombinat jest w

stanie, wykonać tyle a tyle izb w

takiej' technologii, natomiast musi-

my analizować zarówno działanie
wytwórni prefabrykatów, wchodzą-
cych w skład wszystkich kombina-
tów, jak i wszystkie przedsiębior-
stwa budowlano-montażowe itp.

Taka analiza po pierwsze daje
możliwość większego manewru jed-
nostce operującej na szczeblu za-

głębia budowlanego (w naszych wa-

runkach Zjednoczeniu), a jedno-
cześnie pozwala w ręku tego Zje-
dnoczenia zgrupować wszystkie re-

zerwy, jakie dotąd istnieją w po-
szczególnych przedsiębiorstwach i są
w tych przedsiębiorstwach, w no-

czuciu swego dobrze rozumianego,
ale, niestetv, partykularnego intere-
su, skrzętnie ukrywane.

Oczywiście, podaliśmy tutaj przy-
kładowo jedyhie dwa elementy ana-

lizy, ale w rzeczywistości powinna
ona obejmować wszystkie środki,
jakie stoją do dyspozycji, w ramach
całego zagłębia budowlanego. Z ta-

kiej analizy muszą wynikać takie
elementy planowania produkcji, jak
na przykład optymalny rozdział

technologii na poszczególnych zada-
niach inwestycyjnych oraz wszyst-
kie zagadnienia wynikajace z per-
spektywicznego rozwoju. Takie roz-

wiązanie organizacyjne daie ponad-
to możliwość realizacji idei zarzą-
dzania z punktu widzenia ostatecz-

nego celu działania, do której, za-

platani w strukturę organizacyjną,
niffdv dojść nie możemy.

Natomiast w ramach dotychczasowych
przedsiębiorstw winny pozostać zagad-
nienia zarządzania operatywnego, opar-
tego na centralnie sporządzonej anali-
zie oraz zagadnienia sprawozdawczości,
rozliczeń itp. Konstrukcja takiego ukła-
du jest możliwa, nawet nie specjalnie
trudna, ale to Już wykracza poza ramy
niniejszego opracowania.

Oczywiście, takie rozwiązanie or-

ganizacyjne pociągać musi za sobą
ograniczenie samodzielności ekono-

micznej poszczególnych przedsię-
biorstw. W tej koncepcji wyniki
ekonomiczne danego przedsiębior-
stwa czy kombinatu przestają być
miernikiem oceny i podstawa do go-
soodarki finansowej przedsiębior-
stwa. W ootymalnym układzie pro-
cesu produkcji niektóre przedsię-
biorstwa muszą ponosić straty. Pod-
stawą do ekonomicznej oceny mo-

gą być tvlko wyniki osiągane pr?ez
całe zagłębie budowlane. Wszyscy
uczestnicy procesu produkcyjnego
musza solidarnie partycypować w

sytuacji ekonomicznej zagłębia.

Dotychczasowe tendencje, jakie
można zaobserwować w naszej go-
spodarce, bedą wciąż jeszcze reak-
cją na nieudaną centralizacje zarzą-
dzania gospodarką lat pięćdziesią-
tych, idą w (kierunku oparcia dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorstw
na zasadach rachunku ekonomiczne-
go. Argumentem jest tutaj bezpo-
średnie zainteresowanie przedsię-
biorstwa w wynikach ekonomicz-
nych.

Biiromaschinen-Export'
GrrfbH Berlin
NRD — 108 Berlin,
Friedrichstrasse 61
Niemiecka Republika
Demokratyczna

Przedstawicielstwo w Polsce

BME, Biuro Techniczno.
Handlowe przy Ambasadzie
NRD

W-wa, ul. Filtrowa 63 m. 63

Dane można przygotowywać
w sposób scentralizowany lub

zdecentralizowany..... ale czy
równocześnie?

Dokonuje tego nasze alfanumeryczne urządzenie do przy-

gotowywania danych, daro-Cellatron 1310. Podczas spo-

rządzania dokumentów źródłowych, tabel lub zestawień,

uzyskuje się równocześnie taśmę dziurkowaną, która na-

stępnie może być wykorzystana do dalszego przetwarzania
danych. (Na przykład przy pomocy elektronicznego mini-

komputera Cellatron 8205, elektronicznych automatów obra-

chunkowych daro-Soemtron 385 lub elektronicznych urzą-

dzeń do przetwarzania danych).

Zapewnia to zarówno centralne, jak i zdecentralizowana

przygotowywanie danych. Nasze projekty są na każde żą-
danie do Pańskiej dyspozycji.

Prosimy odwiedzić nas na wiosennych Targach Lip-
skich w dniach od 11—18 marca 1973, teren targowy
hala 15 (ekspozycja), hala 17 (Biuro Eksportowo —

Importowe).

Urządzenie do przygo-
towywania danych da-
ro-Cellatron 1310.
Dowolne kodowanie

taśmy dziurkowanej w

systemie 5 do 8 kana-

łowym. Dziurkarka taś-

my 0-12 znaków/s.

Szybkość wyjścia w

działaniu niezsynchro-
nizowanym 25 zna-

ków/s, przy funkcjach
stałych 50 znaków/s.

Sprzedaż i inforinacje:
Biuro Generalnych Do-
staw
MERA-ELWRO-
SERVICE
Wrocław, ul. Ostrow-

skiego 32

LISTY • LISTY • LISTY

W odpowiedzi
na dumania

W liście pt. „DUMANIA NAD SPI-
SEM KODOWYM" opublikowanym w

„Życiu Gospodarczym" nr 3 z 31.1.1973 r.

HENRYK KALIV ARYJSKI przedstawił
szereg uwag krytycznych dotyczących
spisu pocztowych oznaczeń kodowych )
wdrożenia pocztowych numerów adreso-
wych.

Znaczną część listu zajmują uwagi na

temat trudności korzystania ze „Spisu
pocztowych oznaczeń kodowych". We-
dług autora przyczyną tego stanu jest
zarówno trudny układ tego wydawnic-
twa, jak też zbyt obszerna część, oma.

wiająca sposób korzystania z niego.

Spis pocztowych oznaczeń kodowych.
Jak zresztą każdy spis, ma swoją spe-

cyfikę opartą na wybranym systemie.
Bez znajomości systemu spis Jest trud-

ny, jeżeli poznamy system- — staje się
on łatwy, Dla autora lj^tu spis jest
trudny, w każdym razie trudniejszy od

spisu telefonów. Jest to osobista Jego
occna i nie mamy podstaw jej kwestio-

nować.

Przytoczony w liście przykład pracow-
niczki pocztowej, która nie wie o ist-
nieniu miasta Lębork, niczego tu nie do-
wodzi. W służbie pocztowej przeszkole-
nie z zakresu geografii przechodzą tyl-
ko pracownicy zatrudnieni w rozdziel-
niach. Poziom wiedzy pracowników za-

trudnionych w służbie okienkowej jest
więc taki, jaki wynieśli oni ze szkoły.
Można było oczywiście przewidzieć wy-
stępowanie tego typu przypadków, ale
nie można ustalić tu środków zarad-
czych, chyba przez polecenie nauczenia
się na pamięć wszystkich nazw miejsco-
wości, których fonetyczne brzmienie
może dopuszczać różną pisownię jak np.
Kazimierz i Kaźmierz, Kawęczyn i Ka-
wenczyn (miejscowości te podane są na

str. 34 Spisu).

Drugim z szerzej omawianych prob-
lemów przez Autora listu są sprawy

związane z edycją Spisu pocztowych
oznaczeń kodowych. Spis pocztowych o-

znaezeń kodowych jest wydawniotwem
trudnym. Zawiera około 50 000 haseł,
składających się z cyfr I nazw miejsco-
wości. Błędny druk tylko jednej litery
lub cyfry czyni dane hasło bezwartoś-

ciowym. Opracowanie 1 wydanie takie-

go spisu wymaga kilkakrotnych spraw-
dzań i korekt. Przy takim wydawnic-
twie okres druku nawet jednegó roku,
jeśli się nadto weźmie pod uwagę na-

kład 700 000 egzemplarzy, nic jest sprawa

wstydliwą, jak sugeruje autor. Nie z te-

go względu więc nie podano daty za-

kończenia druku, ale dlatego, że druk

spisu wykonywany jest partiami. Ostat-

nia partia spisu 200 000 egzemplarzy bę-
dzie wydana w I kw. br.

Przy ustaleniu nakładu spisu braliśmy
pod uwagę głównie uspołecznione zakła-

dy pracy i instytucje zakładając, że za-

potrzebowanie ich będzie się kształtować

w zależności od wielkości od 1—20 egj
zemplarzy, a tylko wyjątkowo więcej.
Dla prywatnych osób zakładaliśmy, za-

potrzebowanie w granicach około 13

proc.

W praktyce instytucje I zakłady uspo-
łecznione zakupywały po 100, 200 i wię-
cej egzemplarzy, a nawet były zamówie-

nia sięgające 2 000 egzemplarzy* W wy-

niku tego powstał niedobór spisów,
który będzie sukcesywnie uzupełniany.

Jeśli chodzi o „edukację społeczeń-
stwa", to od marca 1971 r. do podpisa-
nia przez Ministra Łączności zarządze-
nia o wprowadzeniu pocztowych nume-

rów adresowych ukazało się w prasie
około 100 notatek i artykułów. Artyku-
ły te informowały społeczeństwo o za-

mierzonym systemie pocztowych nume-

rów adresowych i podawały ogólnie za-

sady tego systemu. Przed wydaniem
„Spisu pocztowych oznaczeń kodowych"
1 przed wprowadzeniem nowego systemu
adresowania, szersze szkolenie po pro-
stu społeczeństwa nie było możliwe.

Zarzut dotyczący starej taryfy poczto-
wej w spisie jest oczywiście słuszny.

Taryfa pocztowa uległa zmianie, gdy
spis był już wydrukowany. Nową ak-

tualną taryfę przekazano do druku poza

planem. Taryfa ta w lutym br. będzlo
dostarczona posiadaczom spisów bez-

płatnie. Zdajemy sobie sprawę, że jest
to przykre uchybienie, za które wszyst-

. kich przepraszamy.

Nie na wszystkie zarzuty Henryka Kal-

waryjskiego można odpowiedzieć rze-

czowymi argumentami. Dotyczy to przy.

padków, gdy uwagi miały charakter

emocjonalno-sublektywnego odczucia.

Niestety, takie argumenty występują nie

tylko w omawianym liście. Szersze na-

świetlanie tego typu zarzutów i ich źró-

deł zawiera artykuł „ Też wymyślili"
ogłoszony w Trybunie Ludu nr 15 z 18

stycznia 1973 r.

Za zespól autorów

Spisu pocztowych oznaczeń kodowych
A. MRÓZ

Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Poczty
Warszawa

Między
centralami

W artykule pt. „Średniej fabryki rok
1972" („Zycie Gospodarcze" nr 3 ze

stycznia 1973 r.) jest wzmianka o plano-
wanym przez FAKOP zakupie bułgar-
skiej giętarki z nagrzewem indukcyj-
nym. Chcielibyśmy poinformować, że
odpowiednie zapytanie ofertowe zostało
wysiane do eksportera bułgarskiego, o

czym FAKOP został powiadomiony.
Obecnie czekamy na ofertę, którą po
uzyskaniu przekażemy fabryce do ak-
ceptacji. Dotychczas Metalexport zaj-
mował się tylko importem giętarek do
gięcia na zimno, dlatego też sprawa po-
czątkowo została skierowana doWCen-
troząpu, centrali, w której kompetencji
leży import urządzeń do gięcia na go-
rąco.

mgr M. PIOTROWSKI

Dyrektor Biura Importu
Obrabiarek „Metalexport"

Warszawa *
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ROK1972
W CZECHOSŁOWACJI

CZECHOSŁOWACKI FEDERALNY U-

RZĄD STATYSTYCZNY ogłosił komu-

nikat o wynikach wykonania Planu

Gospodarczego CSKS w 11)72 roku. Rozwój
' gospodarki czechosłowackiej w ubiegłym

roku charakteryzują następujące waż-

niejsze wskaźniki.
1071=100

Dochód narodowy 105,7
Produkcja przemysłowa 106,4
Produkcja rolna 103,6
Nakłady inwestycyjno " 108,3
Średnia płaca realna 104,1

. O broty handlu zagranicznego 107,6
Wzrost produkcji zanotowano we wszy-

stkich gałęziach przemysłu, z tego naj-
wyższy w petrochemicznym (10,2 proc.),
metalurgii (9,3 proc.), energetyce

' (8,6
proc.), przemyśle maszynowym (7,4 proc.)
odzieżowym (6,7 proc.), skórzanym (6,9
proc.) . Wysoką dynamikę wzrostu, wyka-

- zała produkcja mas plastycznych (10
proc.), nawozów azotawych (8,4 proc.),
Włókien sztucznych (7 proc.) .

Dobre wyniki zanotowano także w rol-

. nictwic. Produkcja roślinna wzrosła w

porównaniu z rokiem poprzednim o 4

proc. Zbiory zbóż wyniosły 8,73 min ton,
W.- o 0,6 proc. mniej niż w roku 1971, lecz

znacznie więcej niż w 1970 roku. Produk-

cja ziemniaków wzrosła o 7,5 proc., bu-

raków cukrowych o 13 proc., roślin pa.

stewnych o 16,6 proc. Powyżej poziomu
Założonego w planie kształtowało się
.pogłowie zwierząt gospodarskich. Pogło-
wie bydła wzrosło o 2,7 proc., w tym
krów o 0,4 proc., natomiast trzody chlew-

nej o 2,6 proc. Globalna produkcja BWie

. rzęca wzrosła o S,S proc. Skup żywca
zwiększył się w porównaniu z rokiem

poprzednim o 6,G proc. (w tym bydła o

3,4 proc. i trzody chlewnej o 12,2 proc.)
drobiu o 8,9 proc., mleka o 6,3 proc., jaj
o 3,3 proc. Zużycie nawozów sztucznych
na 1 hektar gruntów ornych wzrosło o

7,2 proc. j wyniosło 195,5 kg czystego
składnika.

Globalne nakłady inwestycyjne w go

spodarce narodowej osiągnęły wielkość

111,1 mid koron, co oznacza wzrost o 8,3
proc, w porównaniu z 1971 rokiem.

Zatrudnienie w sektorze socjalistycz-
nym wzrosło o 1 proc. Głównym czynni
kiem rozwoju produkcji we wszystkich
działach gospodarki był szybszy, nii

przewidywano wzrost wydajności pracy,
W przemyśle wydajność la zwiększyła się
o 5,8 proc. Dzięki temu ok. 91 proc. ogól-
nego przyrostu produkcji uzyskano dzię-
ki bardziej wydajnej pracy. Wskaźnik

zmianowości spadł z 1,343 do 1,336. Zysk
w skali całej gospodarki narodowej
wzrósł w ciągu roku o 7,8 proc.

Dynamiczny rozwój ekonomiki kraju
sprzyjał dalszemu wzrostowi stopy ży-
ciowej społeczeństw,i. Spożycie indywi-
dualne wzrosło w roku 1972 o 5,2 proc.,
zaś spożycie zbiorowe o 8,4 proc. Średnia
nominalna miesięczna płaca robocza

wzrosła w porównaniu z poprzednim ro-

kiem o 4 proc. i wyniosła 2090 koron.

W Ijońeu 1972 roku liczba ludności Cze-

chosłowacji wynosiła 14 524 tys.

A. L.

CENTRALNY URZĄD STATYSTYCZNY
WRL opublikował komunikat dotyczą-
cy rozwoju węgierskiej gospodarki na-

rodowej w 1972 r. Wynika z niego, re nie-
które ważniejsze wskaźniki ekonomiczne
ukształtowały się na następującym po-
ziomie :

1971 = 100

Dochód narodowy 105

Produkcja przemysłowa 105,6
Produkcja rolna 104

Przeciętna płaca realna

w gospodarce uspoleczn. 103
- Dochód realny na głowę

mieszkańca 103,5
Eksport 121

' Import 97

*. . Większość gałęzi • przemysłowych wy-

,konała lub przekroczyła, swoje zadania

. planowe. Najwyższym wzrostem charak-

teryzowała się produkcja tworzyw sztu-

cznych (22 proc.), kwasu siarkowego (21
proc.), lodówek (19 proc.), paliw płyn-
nych (18 proc.), boksytu (13 proc.), ce-

.m^ntu ,'(10 proc.) i autobusów (10 .proc.). -

Nie wywiązał 'się ze swych zadań prze-

mysł wydobywczy; metalurgiczny''i prze-

mysł .materiałów, budowlanych. ^ Przyrost
prodaTteji przemysłowej
ty w całości dzięki wzrostowi wydajnoś-
ci pracy (o 6,5 proc.) .

Pomyślne wyniki zanotowano w rol-
nictwie. Wg danych komunikatu pro-

dukcja roślinna zwiększyła się o 7—8
proc. w porównaniu z rokiem 1971.
Zbiory zbóż chlebowych wyniosły 4,1 min

ton, kukurydzy 5,5 min ton, buraków
cukrowych 2,9 min ton (o 42 proc. wię-
cej niż w roku poprzednim). Produkcja
warzyw i owoców wzrosła o 6—7 proc.,
a winogron o 10 proc.

Gorszymi wynikami odznaczała się
produkcja zwierzęca. W związku ze

spadkiem produkcji wołowiny globalna
wartość produkcji zwierzęcej wzrosła

tylko o 1 proc. Produkcja wieprzowiny
wzrosła o 9 proc., mleka o 2—3 proc.

Pogłowie bydła rogatego nie uległo zmia-

nie. Przedsiębiorstwa rolne zużyły o 11

proc. więcej nawozów mineralnych niż

w 1971 roku — 190 kg czystego składni-

kana1ha.

Nakłady inwestycyjne sektora uspołecz-
nionego wyniosły 103 mld forintów, tj.
nieco więcej niż w 1971 r.

Obroty handlu detalicznego zwiększyły
się o 6,3 proc., wartość świadczonych u-

sług o 4—5 proc. W 1972 roku Węgry
.odwiedziło G,4 min turystów, tj. o 5

proc. więcej niż w 1971 r. Za granicą
przebywało -1,4 min obywateli węgier-
skich, czyli o 26 - proc.' więćfcj niż w ro-

•«Su* iop'izKaiatói &.s UH& si ń

Stąn ludności Węgierskie] Republiki
Ludowej na dzień 1 stycznia 1973 r|)ku
wyniósł 10 415 tys.

•A. L.

Akcelerator cząstek w Centralnym Instytucie Badań Jądrowych w Rossendorf
koło Drezna.

14 ŻYCIE GOSPODARCZE
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„Rozmyślania o nowym etapie

w planowaniu" snuje na ła-

mach „Literaturnoj Gaziety" (Nr

50/1972) doktor nauk filozoficz-

nych N. Aitow.

AUTOR
próbuje dać odpowiedź

na pytanie „Czym jest plano-
wanie społeczni?". Jędni za sfe-

rę tego planowania uznają wyłącz-
nie problematykę zaspokajania ma-

terialnych 1 duchowych potrzeb
ludzi pracy. Inni — do nich zalicza
N. Aitow siebie — główny cel pla-
nowania społecznego upatrują w

zmianie stosunków społecznych. Ist-
nieje wiele różnych interpretacji
tego pojęcia. „Znaleźliśmy się w sy-
tuacji stonogi, która umie chodzić.
ale nie może wyjaśnić, w jakim
porządku porusza nogami. A ten

„porządek" pora już zrozumieć, sta-

rając się, rzecz jasna, aby nie odu-
czyć się chodzić" — pisze autor.

Lecz tu' właśnie leży grunt dla
sporowi Dzisiaj plany rozwaju soc-

jalnego tworzy ,się dla fabryki, co

najwyżej dla miasta. I na takich
pojedynczych, ograniczonych obsza-
rach nie sposób zmieniać stosunki
społeczne. Są one jednolite w całym
kraju i nie jest możliwy komunizm
„riazański" czy .saratowski". To

prawda. Ale z drugiej strony, jeśli
nie doprowadzi się do zmiany sto-
sunków w każdej fabryce, w każ-
dym mieście, to nic nie zmieni się
także w skali kraju. Przecież to
również prawda. Dlatego z.a najważ-
niejszy walor planowania społecz-

nego uznać trzeba jego „kroczący"
charakter. Niestety, tej stronie pro-
blemu poświęca się jak dotąd nie-
wiele uwagi. Na razie istota wielu
planów rozwoju socjalnego przed-
siębiorstw, z którymi miałem oka-
zję zapoznać się — pisze Aitow —

była niezwykle prosta i skromna
Bierze się zadania postępu technicz-
nego i z nich, niczym z niepodwa-
żalnych założeń, wyprowadzane są
wnioski:, liczba robotników o ni-
skich kwalifikacjach zmniejszy się
o tyle i tyle, przyjdą takie to a ta-

sposób pian rozwoju społecznego, staje
się wspólnym planem wszystkich orga-
nów zarządzania 1 wiodących organizacji
społecznych".

Planowanie społeczne i ekono-
miczne choć zrodzi!y się każde z

Osobna nie mogą egzystować od-
dzielnie. Powinny stopić się w jed-
ność i wówczas pojawią się plany
kompleksowe. Jest to, jak pisza
Aitow, proces konieczny, gdyż wraz

że zmianami jednych elementów ży-
cia społecznego zmia..ie ulegają inne
jego czynniki. Przy tym nie zawsze

i nie wszystkie' tego rodzaju sprzęże-
nia są pożądane i z góry przewidzia-
ne. Dla ilustracji autor posłużył'się
następującym przykładem:
„Kończymy realizację koncepcji po-
wszechnego średniego wykształce-
nia. Fakt to pomyślny, osiągnięcie
samo w sobie niemałe. Ale czy zda-
jemy sobie sprawę ze wszelkich
konsekwencji, jakie z niego wyni-
kają? Czego należy oczekiwać?

Po pierwsze (jost to zrozumiałe)
znacznego wzrostu -kultury i potrzeb
duchowych ludności. Po drugie, po-
ważnie zrównają Się szanse na zdo-
bycie wyższego wykształcenia dla
osób rekrutujących się z różnych

pogorszeniu ulegnie stosunek do pracy
w miarę tego, Jak poszerzą sięi
ce" między treścią,, pracy i ludzkimi

aspiracjami.
Dalej, jeśli okres fizycznego doj-

rzewania młodzieży ulega skróceniu,
to wraz z wydłużeniem okresu
kształcenia odwleka się moment

uzyskania dojrzałości społecznej.
Znów pojawiają się „nożyce', nie
wykluczające szeregu problemów
natury "psychologicżnej. JesżCzę je
den aspekt. Dawniej odsiew ucz-

niów leniwych i mało zdolnych na-

stępował po ósmej klasie lub jesz-
cze wcześniej. Teraz nauczycielowi
przyjdzie „ciągnąć" ich do klasy
dziesiątej, wkładając w to wiele sił
i energii. Rodzi się obawa, czy nie
ucierpi na tym ogólny poziom wia-
domości przekazywanych przez
szkołę średnią? itd. itp.

Zmiana jednego tylko elementu
(i to uwzględnianego w izolacji od
innych) pociąga za sobą, jak widać,
cały łańcuch skutków. Różne sfery
życia silnie są ze sobą powiązane.
Oznacza to, że określony poziom
rozwoju jednej wymaga odpowied-
niego posunięcia w drugiej. Powin-
ni o tym dobrze pamiętać planiści.

EKONOMICZNE

SPOŁECZNE

Eksperymentalne termojądrowe urządzenie zaprojektowana
Elektrofizycznej w Leningradzie.

Instytucie Naukowo-Badawczym . Aparatury
Fot. Agencja fjowosti

Nasze planowanie ekonomiczne
nigdy nie było tylko ekonomicznym;
zawsze rozwiązywało ono również
problemy społeczne. Pięcioletnie
plany zakładały na przykład: okre-
ślone zmiany stosunków społecz-
nych, przekształcania struktury kla-
sowej^ zawierały . w - sohie ,łdecy,żje
wyznaczające iHonSURi&gJę.^ ĆSż

więc nowego niesie za sobą dzi-
siejsze planowanie spótóczjife?

„W procesie budowy rozwiniętego so-

cjalizmu — pisze Aitow — planowaliśmy
przede wszystkim zmiany sił wytwór-
czych na bazie nowych stosunków spo-
łecznych — było jeszcze za wcześnie,
aby energicznie ;,posuwać" te stosunki
w -stronę komunistycznych. Planowanie
ekonomiczne wpływało, bez wątpienia,
również na stosunki społeczne — lecz
jedynie pośrednio, regulując rozwój sit
wj'twórczych. Przy tym niektóre ele-

menty życia społeczeństwa, pewne zja-
wiska społeczne w nieznacznym tylko
stopniu poddawały się zarządzaniu —

np. płynność kadr, migracje ludności,
proces wszechstronnego rozwoju osobo-
wości itd. Dziś sytuacja i zadania zmie-
niły się.

Tworzymy już materialno-tech-
niczną bazę komunizmu i odpowied-
nio do niej powinniśmy przeistaczać
panujące stosunki. Aktywnie, bez-
pośrednio kształtować wszystkie ele-
menty stosunków społecznych -— oto

główne zadania planowania społecz-
nego, .tym różni się ono od plano-
wania gospodarczego.

kie maszyny, trzeba dla nich przy-
gotować tylu a tylu operatorów.
Innymi słowy, tworzy się plan pro-
dukcyjny zdeterminowany skutkami

postępu technicznego, jakby drogi
tego postępu zadane były z góry w

sposób bezapelacyjny nie podlega-
jgęjr "społecznej jkqntrpli i ingerencji.
""'Jeśli" zpbdzimy 'się "ęo";do 'fego, iż

możpa f riSleży''sterować slamą re-

wolucją naukowo-techniczną,.' to o-

czywistą stanie się kolejna cecha
planowania społecznego: jego prob-
lematyka jest o wiele szersza i bar-

dziej złożona niż planowania ekono-
micznego. Bądź co bądź w planie
gospodarczym nie mieszczą się ta-
kie sprawy, jak praca ideologiczna,
rozwój sportu i kultury fizycznej,
rozwój duchowych potrzeb ludzi
pracy itp."

W dalszej części swych rozważań
Aitow pisze:

„Plan ekonomiczny to akt o charak-
terze obUgatoryjnym dla organów pań-
stwowych i gospodarczych. To prawda,
iż w jego. realizacji aktywnie uczestni-
czą partyjne, związkowe i inne organi-
zacje społeczne; jednakże ich działanie
przebiega według odrębnych planów. Te-
raz wszakze, gdy planowanie staje się
działaniem kompleksowym, gdy w jego
zakres wchodzą zadania ideologiczne i

społeczne będące w kompetencji różnych
organizacji, niezbędna jest ściślejsza ko-
ordynacja prac tych organizacji. W ten

(wg poziomu wykształcenia) grup
ludności. (Jak dotąd, niestety, i po-
stępy w 'szkole i „konkurencyjność"
młodzieży przy egzaminach na wyż-
sze uczelnie w dużym stopniu zale-
ży od wykształcenia rodziców. Pro-

ponuje się różne .rozwiązania tego
problemu, r?ęc^ naj^ażjiiejszą^yfo;
uczymc.;TodzićŻ wi. -lu'dżniiJo-<r'oiffnyjm
wykształoeniu)i-'Po-. -itrzecie,,. irry-spo-'.
leczeńs.tWo " będzię-' bardkiej '

wys-
kształcone, tyrti częściej jego człon-
kowie zechcą uczyć się nie rezyg-
nując z pracy. Na lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte można przewi-
dywać znaczny wzrost liczby słucha-
czy zaocznych i wieczorowych szkół
różnych typów. Nie wyczerpuje to

długiej listy pozytywów; chciałbym
jednak zwrócić uwagę 1 na te możli-
we następstwa, których wymowa nie
jest tak jednoznaczna. Wzrost pozio-
mu kultury społeczeństwa, przy nie-
dostatku bazy materialnej niezbęd-
nej dla zaspokojenia rosnących po-
trzeb może na przykład wywołać u-

cieczkę ze wsi i małych miasteczek
do dużych miast.- •

Wraz z wykształceniem wzrosną także
wymagania robotników co do treści wy-
konywanej pracy. Jeśli nie zwiększy się
tempo technicznej modernizacji produk-
cji, mechanizacji prać ciężkich i o ni-
skim prestiżu, to wzrosnąć również mo-

że płynność kadr. Niewykluczone, iż
wśród niektórych kategorii robotników

W przeszłości wystarczało, Jeśli w

procesie planowania uwzględnialiśmy, te

dla wytopu tony stali trzeba tyle i ty-
le surówki. Dziś to za mało. Należy, brać

pod uwagę również i to, że na 1000,wy-
tapiaczy ze średnim i wyższym

1

wy-
kształceniem powinno przypadać nie

mniej niż 260 obsługujących aparaturę
automatyczną. Aktualnie na określoną
liczbę ludności miasta potrzebna Jest
szkoła z angięlskfpiwdęzjy£iem-; wyklado-
wym, teatr, wjasza-yuczelnla.. Pamiętać
trzeba, że na loijfl zątriyinionyeh w prze-
myśle ciężkim po winno"przy padać- rile
mniej niż 700—800 pracujących w prze-
myśle lekkim".

W zakończeniu swoich rozmyślań
N. Aitow pisze:

„Jestem głęboko przeświadczony
że planowaniu podlegać mogą w za-

sadzie wszystkie procesy społeczne
w społeczeństwie socjalistycznym.
Rzecz jasna, istnieją różne rodzaje
planowania. Budownictwo szkół 0-
kreśla się z dokładnością do jednej
ławki, zaś np. wzrost szeregów
sportowców w ramach „od — do".
Niemniej wszystko to są formy pla-
nowania. Jeśli wciąż pozostają w

nim ugory, to winne są nasze nau-

ki socjologiczne. Opanowały już
one, trzeba to przyznać, analizę za-

chodzących zjawisk, lecz rzadziej
są w stanie odpowiedzieć na pyta-
nie: co robić? A to dla planowania
jest absolutnie niezbędne.

Tłumaczył 1 opracował A.L .

SZĄ
• Francuski dziennik ekonomicz-

ny LES ECHOS zamieszcza pt.:
FRANCJA 1973 — PROSPERITY I

NAPIĘCIA omówienie opublikowa-
nej przez Institut National de la
Statistique (INSEE) prognozy na rok
1973 opartej o analizę roku 1972. Z

obszernego materiału drukujemy
wstęp:

Ostrożność przede wszystkim. Eksper-
ci, mając w początku obecnego roku do

czynienia z pracującą pod ciśnieniem
maszyną, są nieco zdezorientowani. Wy-
daje się, że syntetyczna nota na temat

sytuacji i perspektyw gospodarki fran-
cuskiej opracowana przez ekspertów
INSEE jest nic tyle prognozą, co przed-
stawieniem prawdopodobnych możliwoś-
ci. Tekst jest pełen niuansów. Wszelki
wniosek, jaki właśnie się wyciągnęło z

przedstawionej w nim analizy inwesty-
cji produkcyjnych, popytu czy podaży,
zaopatrzony zostaje kilka wierszy aka-
pitów, czy też stron dalej w dodatkowe,
ograniczające go zastrzeżenia.

Przeważa postawa wyczekująca. Nie
chodzi tu o to, by dane dotyczące ko-
niunktury było niedokładne. Przeciwnie.
Często w takiej, czy innej części silnika
któreś z kółek kreci się nieco zbyt szyb-
ko. Ale wydaje się, że w całości biorąc,
gospodarka francuska dobrze wystarto-
wała do rozpoczynającego się roku. Jed-
nakże istnieje dość znaczne ryzyko za-

rzucenia, czy też utraty równowagi I w

rezultacie zahamowania ruchu naprzód.
W trakcie 6 ostatnich miesięcy ub. ro-

ku ceny detaliczne płacone przez gospo-
darstwa domowe wzrosły wg INSEE o

4 proc., a więc w tempie szybszym niż

poprzednio. „Takiego tempa nic obser-
wowano od 15 lat 7. wyjątkiem miesięcy
bezpośrednio po wydarzeniach majo-
wych w 1968". Rekordowy poziom osią-
gnęła też podwyżka plac.

Również w tej dziedzinie styl półro-
cznego sprawozdania INSEE o stanie ko-
niunktury przystosowany jest do nie-
pewności, jaką może nieść ze sobą przy-
szłość. „Można sobie bez trudu wyobra-
zić — piszą eksperci — że decyzje po-
dejmowane na temat wzrostu płac w

ciągu pierwszego kwartału 1973 r. służyć

będą bardziej dostosowaniu poziomu za-

robków do zmian zachodzących w ce-

nach w 1972 r. niż do zmian w cenach
w początku 1973 r., o których zbyt mało

będzie jeszcze wiadomo". Wszystkie te
zastrzeżenia 1 łamańce dobrze ilustrują
zakłopotanie, w jakim znajduje się każ-
dy, kto próbuje ustosunkować się ja-
koś do tej prognozy.

Zakłopotanie takie występuje też w

sprawach dotyczących dalszego rozwoju
Trancuskiego eksportu. Sprawozdanie
konstatuje: wzrost eksportu „jest tym
bardziej godny uwagi, że konkurencja
na rynkach międzynarodowych uległa
zaostrzeniu w związku ze słabością po-
pytu wewnętrznego w większości kra-
jów". Ale przy pytaniu, czy to rozsze-

rzenie francuskich rynków zbytu nie

jest tylko zjawiskiem chwilowym, eks-

perci rozkładają ręce: „Nie sposób od-
powiedzieć na to pytanie jednoznacz-
nie". Jednakże nieco dalej sprawozdanie
stwierdza, że- wydaje się, iż popyt', „a
zwłaszcza popyt zagraniczny będzie do-
statecznie aktywny, by zapewnić dalszy
wzrost gospodarczy..." . Zresztą „nie wy-
daje się, by głównym problemem, przed
jakim stanie przemysł w 1973 r., był
problemem mocy produkcyjnych".

Zaprawdę, opracowywanie prognoz sta-

je się zajęciem jeśli nie niebezpiecznym,
to w każdym razie niezbyt wygodnym,
i to niezależnie od tego czy chodzi o

przewidywanie dalszego wzrostu gospo-
darczego, czy też o przewidywanie wy-
ników wyborów.

+ PROBLEMES ECONOMIQUES

przedrukowują odpowiedni wyjątek
opracowania Grupy Rzecznika EWG
na temat stosunków między Wspól-
notą Europejską a Stanami Zjed-
noczonymi W 1972 r._ Owa notatka
charakteryzuje bilans handlowy
Wspólnoty z Japonią i zestawia go
ze stosunkami Japonii ze Stanami
Zjednoczonymi:

W ciągu ostatnich miesięcy wielu
przedstawicieli Ameryki starało się tłu-
maczyć szybki wzrost eksportu japoń-
skiego na rynek amerykański protekcjo-
nizmem Wspólnoty Europejskiej wobea

produktów Japonii. Argumentowi temu

zaprzeczają fakty.
Handel między Japonią a Wspólnotą

Wzrastał od 1958 r. w tempie szczegól-
nie szybkim. Eksport Wspólnoty do Ja-
ponii wynosił w roku 1958 — 139 min

doi. , a odpowiedni , Import Wspólnoty 2

Japonii — 117 min doi. W 1971 r. eksport
Wspólnoty do Japonii osiągnął wartość
937 min doi., a import Wspólnoty z Ja-
ponii — wartość 1,542 mld doi. Eksport
japoński do Wspólnoty wzrósł w 1971 r.

w porównaniu z 1970 r. o 25 proc. Eks-
port japoński do Francji wzrósł o 44

proc., a do Holandii o 45 proc.

Przed 1968 r. bilans handlowy Wspól-
noty z Japonią wykazywał stale nie-
wielkie saldo dodatnie, ale po tym roku

deficyt handlowy nie przestawał wzra-

stać. W 1968 r. deficyt ten osiągnął 16
min doi. w 1970 r. — 245 min doi. i wre-

szcie w 1971 r. — 605 min doi.

Z punktu widzenia historycznego Sta-
ny Zjednoczone były zawsze dla Ja-
ponii ważniejszym partnerem handlo-

wym niż Wspólnota, zarówno, gdy cho-
dzi o eksport, jak i o import. Tak np.
w 1955 r. 22,7 proc. eksportu japońskie-
go skierowane zostało do Stanów Zjed-
noczonych, a Jedynie 4 proc. na rynki
sześciu krajów tworzących Wspólnotę. W
1970 r. do Stanów Zjednoczonych skiero-
wano 30,8 proc. eksportu japońskiego, a

do Wspólnoty —'6,7 proc.

Sytuacja przedstawia się analogicz-
nie, gdy chodzi o import japoński: w,
1955 r. 31,3 proc. importu japońskiego
pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a

3,8 proc. z szęściu krajów Wspólnego
Rynku; w 1970 r. — 29,4 proc. tego Im-

portu pochodziło ze Stanów Zjednoczo-
nych, a 5,9 proc; ze Wspólnoty.

Nieduże stosunkowo obroty między
Wspólnotą a Japonią w porównaniu z

wielkością obrotów amerykańsko-japoń-
skich znajdują' wyjaśnienie w szeregu,
przyczyn. Spośród najważniejszych
wspomnijmy o dystansie dzielącym Ja.
ponię od Europy i wynikających stąd
wyższych kosztach transportu. Dystans
dzielący Tokio od San Francisco wyno-
si w linii powietrznej 8 200 km, nato-
miast odpowiedni dystans między Tokio
a Rotterdamem — 12 700 km; Wielkość
obrotów ograniczała też .naturalna ba-
riera między Azją a Europą w postaci
dwóch oceanów. Dotyczy to nie tylko
Japonii, ale również innych krajów
azjatyckich.

Wielkość obrotów między Europą a Ja-,
ponią ogranicza również 'struktura prze-
mysłu. Handel amerykańsko-japońskl ma

charakter uzupełniający się. gdyż Stąny
Zjednoczone eksportują do Japonii głównie
produkty rolne i surowce, importują zaś

produkty przemysłowe 1 maszyny. Na-
tomiast przemysł japoński 1 europejski
specjalizują się i prowadzą konkuren-
cję niemal dokładnie w tych samych
dziedzinach. Przemysły te eksportują
również niemal te same produkty —

dobra konsumpcyjne, produkty chemi-
czne, sprzęt przemysłowy i maszyny.
Tak więc np. w takich dziedzinach, jak
samochody małolitrażowe i wyroby 'elek-
troniczne powszechnego użytku, źródłem
najostrzejszej konkurencji dla towarów
japońskich na rynku amerykańskim są
produkty nie amerykańskie, ale euro-

pejskie. Gdy ta sama konkurencja prze-
nosi się do Europy, producent lokalny,
który musi ponosić niewielkie tylko ka-
szta transportu, albo w ogóle ich nie
ponosi, posiada szczególnie dogodną
pozycję w konkurencji Z wyrobami,
które trzeba było transportować na dy-
stans 12 700 km.

Toteż Japończycy skoncentrowali swe

wysiłki na bliższym rynku amerykań-
skim, gdzie znalcżU całkowicie zjedno-
czoną gospodarkę, którą cechuje brak
jakichkolwiek przeszkód na drodze ob.
rotów, posiadanie 200 min konsumen-
tów i najwyższa stopa życiowa na świe-
cie.

Posłużmy się przykładem przemysłu
samochodowego; według oszacowań; Ja-
ponia wyeksportowała w 1971 r. do.Sta-
nów ZJcduoczonych 700 tys. pojazdów
przy czym większa część tych pojazdów'
została sprzedana w zachodniej części
kraju, bliższej wybrzeża Pacyfiku. Głów-
nym konkurentem pojazdów japońskich
na rynku amerykańskim jest małolitra-

żowy wóz europejski. W 1971 r. Japo-
nia wyeksportowała do Wspólnoty ok.
120 .tys. pojazdów. Restrykcje w stosun-
ku do importu samochodów Japońskich
stosują jedynie Włochy. Oczywistą Jest
rzeczą, że różnice między eksportem sa-

mochodów japońs!:lch do Europy i do
Stanów Zjednoczonych wyjaśnia fakt, że

spotykają się one na rynku europejskim
z silniejszą konkurencją. Co prawda
państwa członkowskie Wspólnoty stosu-

ją Jeszcze, podobnie jak Stany Zjcdno*-
czone, pewne restrykcje ilościowe W
stosunku do produktów Japonii. Ale
Wspólnota prowadzi obecnie z Japonia
rokowania o pierwszy układ handlowy

5 !

Którego celem będzie wzajemna reduk-
cja, o 75 proc. w porównaniu ze stanem
* 1.1.1970 r., listy towarów, co do WTM

toport«u°WląZUją " ościowa
ograniczenia
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W KRAJACH EUROPEJSKICH

NA
podstawie komunikatów urzę-

dów statystycznych o rozwoju
gospodarczym w 1972 r. oraz

innych publikacji statystycznych
GUS opracował wstępne dane o sy-
tuacji gospodarczej europejskich
krajów socjalistycznych i niektórych
krajów zachodnioeuropejskich w

ubiegłym roku. Według tych danych
rozwój gospodarczy omawianych
krajów w 1972 r. charakteryzują na-

stępujące wskaźniki (1971 = 100):

socjalistycznych tempo wzrostu gospo-
darczego w 1972 r. było słabsze nJjż w

1971 r. lub utrzymało się na nie zmie-
nionym poziomie. Jeśli chodzi o kraje
Europy zachodniej — nie występują pod
tym względem wyraźne tendencje.

Bardzo wymowne są też porówna-
nia osiąganej ostatnio dynamiki z

dynamiką pięciolecia 1966-70 oraz

porównanie łącznych wzrostów za

lata 1971—1972.

I tak wzrost dochodu narodowego
osiągnięty w Polsce w 1972 r. prze-

Kraje Dochód Nakłady Produkcja
narodowy lnwesty- przemy-

eyjne słowa

Zatrud- Wyóaj- ,

nlenle ność pracy Produk-
w prze- w prze- °Ja rolni-

• myślę myślę
cz

a

Bułgaria
Czechosłowacja
Jugosławia
NRD
Polska
Rumunda
Węgry
ZSRR

Belffia
Francja
NRF .

W. Brytania
Wiochy

Kraje socjalistyczne
107 100 108 102 106 105

106 108 106 106 106 104
105 108 105 103
105 103 106 101 105
109 125 111 105 106 108
110 112 109
105 98 106' 99 107 104
104 107 107 101 105 95

Kraje Europy zachodniej
104 / 106 100 106

107 107. 100 107
103 103 102 96 106
101 103 102 96 106 103
103 99 103 100 103 98

Kraje socjalistyczne, a wśród nich
zwłaszcza Rumunda, Polsika i Bułga-
ria, osiągnęły w 1972 r. wyższe
wskaźniki rozwoju gospodarczego
niż omawiane kraje Europy Zachod-

niej. Wśród tych ostatnich — Belgia
I Francja osiągnęły wyższe Wskaźni-
ki rozwoju, niż NRF, W. Brytania i

Włochy.
Porównując pokazany wyżej wzrost go-

spodarki poszczególnych krajów w 1972
r. ze wzrostem osiągniętym w 1971 r.

można stwierdzić, że wśród europejskich
krajów socjalistycznych, jedynie w Pol-
sce przyrosty osiągnięte w 1972 r. były
wyższe we wszystkich omawianych dzie-
dzinach gospodarki niż przyrosty osiąg-
nięte w 1971 r, w pozostałych krajach

wyższał średnie roczne tempo wzro-

stu z lat 1966—1970; podobna ten-

dencja wystąpiła w Rumunii. W
NRD przyrost dochodu narodowego
w ostatnich latach utrzymywał się
na poziomie średniego rocznego tem-

pa z pięciolecia 1966—1970. Na Wę-
grzech po znacznym wzroście do-
chodu narodowego w 1971 r. w po-
równaniu z 1970 r. w 1972 r. tempo
wzrostu ' było niższe od osiąganego
średnio rocznie w latach 1966—1970.
W Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosła-
wii i ZSRR w 1972 r. przyrost do-
chodu narodowego w porównaniu z

pięcioleciem 1966—1970 był niższy;

podobnie kształtowała się sytuacja
również w NRF, W. Brytanii i we

Włoszech.
W okresie dwóch lot obecnego plamu

pięcioletniego dochód narodowy w Pol-
sce wzrósł o 18 proc., co stanowi 46 proc.
przyrostu założonego w planie na lata
1971—1975. Analogiczne liczby wynoszą
odpowiednio dla Bułgarii — 15 i 32 proc.,
Czechosłowacji — 11 1 38 proc., NRD —

10 i 36 proc.. Rumunii! — 24 1 35 proc.,
Węgier—13j41proc., ZSRR—10i25
proc. W Jugosławii dochód narodowy
wzrósł w okresie 1971—1972 o 12 proc., a

w krajach Europy zachodniej odpowied-
nie przyrosty wyniosły: Belgia — 8 proc.,
NRF — 6 proc., W. Brytania — 2 proc.

1 Wiochy — 4 proc.

W sposób zbliżony do dynamiki
dochodu narodowego kształtowała się
w ostatnich latach w europejskich
krajach socjalistycznych dynamika
produkcji przemysłowej. W Bułgarii,
Czechosłowacji i ZSRR wzrost pro-
dukcji przemysłowej był w 1972 r.

niższy, niż osiągany średnio rocznie
w 1 aitach 1966—1970. Na Węgrzech
wzrost produkcji przemysłowej w

1972 r. utrzymywał się na poziomie
ubiegłego pięciolecia. Najbardziej
równomiernie wzrastała produkcja
przemysłowa w NRD, gdzie wzrost

utrzymywał się w ostatnich latach
na średnim poziomie. W Polsce na-

tomiast i w Jugosławii produkcja
przemysłowa osiągnęła w 1972 r.

przyrost wyższy, niż w pięcioleciu
1966—1970.

W latach 1971 — 1972 łączny przyrost
produkcji przemysłowej wyniósł w Poa-
sce 19 proc., co stainowi 38 proc., przyro-
stu założonego w planie na lata 1971 —•

1975, w innych krajach RWPG liczby te

ksiztałtują się odpowiednio: w Bułgarii
18 1 30 proc., w Czechosłowacji 14 i 41
proc., w NRD 12 i 13 proc., w Rumunii
25 i 36 pro-c., na Węgrzech 11 i 34 proc.,
wZSRR15a03proc.

Znaczny wzrost zatrudnienia w

przemyśle w Polsce w 1972 r. prze-
wyższa przyrosty występujące od
1965 r., jak również wzrost występu-
jący w innych krajach (z wyjątkiem
Jugosławii).

W 1 aitach 1971—1972 łączny przy-
rost wydajności pracy w przemyśle

wyniósł w Polsce 11 proc., co sta-

nowi 37 proc. założonego w planie
na lata 1971—1975 przyrostu wydaj-
ności pracy; w innych krajach
RWPG liczby te kształtują się od-
powiednio: w Bułgarii 13 i 28 proc.,
w Czechosłowacji 11 i 29 proc., w

NRD 10 i 27 proc. na Węgrzech 13

i59proc., wZSRR12i30proc.
Wzrost nakładów inwestycyjnych

w 1972 r. w Polsce znacznie prze-
wyższał wzrost osiągnięty przez po-
zostałe kraje "RWPG. Średnie roczne

tempo wzrostu nakładów inwesty-
cyjnych w latach 1971—1972 wynio-
sło w Polsce 16,2 proc. wobec 8,3
proc. w latach 1966—1970. W pozo-
stałych krajach RWPG notuje się
natomiast zwolnienie w latach 1971
—1972 tempa wysiłku inwestycyjne-
go w porównaniu z pięcioleciem 1966
— 1970. Średnie roczne tempo wzro-

stu nakładów inwestycyjnych w

proc. przedstawiało się bowiem na-

stępująco:

1966—1970 1971—1972

Kraje socjalistyczne
Bułgaria 12,5
Czechosłowacja 7,3
NRD 9,9
Polska 8,3
ZSRR 7,6
Kraje Euroipy zachodniej
Francja 7,8
NRF 4,6
W. Brytania 3,.i
Wiochy 7,4

IG,2
6,7

Polska osiągnęła w 1972 r. wyższy,
niż inne kraje RWPG wzrost płac
realnych, co ilustruje poniższe ze-

stawienie :

Kraje UI• ml

mlsS fcce.

Bułgaria
Czechosłowacja
NRD
Polska
Węgry
ZSRR

5.4
3,7
3.5
2,0
3,4

4.7

3,6
5,5
3,1

3,3

W krajach Europy zachodniej przy-
rosty płac realnych robotników poza
rolnictwem wyniosły w 1972 r.: w

Belgii — 8 proc, we Francji i NRF
— 6 proc., i we Włoszech 3 prac. (S)

POLSKA -

RWPG -

Swim

K
OLEJNĄ pozycją w znanej' 1 zysku-
jącej rosnące uznanie wśród czytel-
ników serii „Polska — RWPG — Świat"

Jest książka JANA PTASZKA pt. „POL-
SKA — ZSRR'").

Jest to — w pewnym sensie — mono-

grafia' stosunków gospodarczych Polski
ze Związkiem Radzieckim, obejmująca
okres od wyzwolenia do chwili obecnej,
w której Autor dokonuje zarazem nieja-
ko periodyzacji kontaktów polsko-radziec-
kich, prezentując poszczególne fazy roz-

wojowe: od pomocy w pierwszych latach
powojennych przez etap intensywnej wy-
miany towarowej do rozwiniętej współ-
pracy gospodarczej, naukowo-technicznej
1 kooperacji przemysłowej.

Rola związku Radzieckiego w odbudo-
wie i rozwoju gospodarczym Polski,
którego zasadniczym czynnikiem był zło-
żony proces uprzemysłowienia, przebudo-
wy struktur produkcyjnych,» następnie
wykształcenie specjalizacji produkcyjnej
l eksportowej, została przedstawiona przez
Jana Ptaszka w pierwszych rozdziałach
Jego pracy, przedstawiona — dodajmy —

w narracji rzeczowej, bez zbędnych oz-

dobników, co podniosło jej komunika-
tywność.

Jest rzeczą zrozumiałą, że rynek ra-

dziecki zawsze miał 1 mieć będzie nie-
zwykle Istotne znaczenie dla gospodarki
polskiej. Ze Związku Radzieckiego płynie
nieprzerwany strumień podstawowych
surowców. W odwrotnym zaś kierunku
idą wyroby polskiego przemysłu, które
z biegiem lat stały się naszą specjalnoś-
cią, poszukiwaną nie tylko przez odbior-
ców radzieckich, lecz również odbiorców
z innych krajów. Jest to — oczywiście —

jedna strona medalu, bardzo dla obu stron

ważka, ale nie jedyna. Omawiając pomoc
radziecką przy odbudowie obiektów prze»
myślowych w Polsce oraz dając charak-
terystykę wymiany towarowej pómiędzy
Polską a ZSRR, Jan Ptaszek przekony-
wająco udowadnia, jakie znaczenie dla
krajowego przemysłu, dla całych branż i

gałęzi, mają dostawy radzieckich maszyn
I urządzeń.

Sporo miejsca poświęca Autor proble-
mom wymiany w zakresie artykułów
przemysłowych 1 rolno-spożywczych.

Szczególnej uwadze działaczy gospodar-
czych w kraju, a przede wszystkim kie-
rowników naszego przemysłu, polecić wy-

pada rozdział pt. „Współpraca w sferze

produkcji". O specjalizacji i kooperacji
produkcji Jan Ptaszek pisał już stosun-

kowo niedawno na tych lamach, lecz pro-
blem ten w jego książce został potrakto-
wany bardziej panoramicznie, a więe
ukazana została rozległa perspektywa,
szeroki wachlarz możliwości dotychczas
nie wykorzystanych bądź wykorzysta-
nych jedynie częściowo.

Współpraca naukowo-techniczna pomię-
dzy Polską a ZSRR zyskuje na znaczeniu
w świetle dynamicznego rozwoju proce-
sów ogólnoświatowych, o których zw:'i:le
mówimy w kategoriach rewolucji nau-

kowo-technicznej i technologicznej. Z tym
większym zainteresowaniem dowiaduje
się czytelnik zarówno o świadczeniach
Związku Radzieckiego na rzecz Polski,
Jak 1 świadczeniach Polski na rzecz

Związku Radzieckiego.
Osobny rozdział stanowi przegląd pro-

blemów dotyczących współdziałania pol-
sko-radzieckiego w ramach RWPG.

Ostatni rozdział tej Interesującej i rze-

telnej publikacji prezentuje szeroką pro-
blematykę współpracy polsko-radzieckiej
w latach W71-1975. rxo.

•) Jan Ptaszek - POLSKA-ZSRR, Pań-
itwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, gru-
dzień 1972 r.

ZE ŚWIATA
POMYŚLNY START

W GOSPODARCE ZSRR
Wyniki pierwszych tygodni bieżącego

roku wskazują, że gospodarka radziecka
zgodnie ze swym zadaniem przyśpieszy-
ła znacznie tempo rozwoju. Z nadwyżką
wykonały' styczniowe plany gałęzie pro-
dukcji paliw: przemysł gazowy, węglo-

wy i naftowy oraz energetyka i hutnic-
two. Wysoką dynamikę zanotowały nie-
mal wszystkie gałęzie przemysłu prze-
twórczego. Globalna produkcja przemy-
słowa wzrosła w styczniu br. o 8,4 proc.
w porównaniu z analogicznym okresem
ub. roku. W niektórych gałężiach prze-
mysłu, jak np. w produkcji przyrządów
i urządzeń automatyki wzrost ten jest
znacznie wyższy i sięga 25 proc., w pro-
dukcji samochodów — 14 proc., produk-
cji maszyn dla przemysłu lekkiego i
spożywczego — 14 proc. (L)

FRANCJA PRZEŚCIGNIE NRF?
Hudson Institute opublikował dane ze

swoich badań nad oceną rozwoju gospo-
darczego Francji, z których wynikało, że
Francja dzięki bardzo dynamicznemu ro-

zwojowi gospodarki w 1985 r. przegoni
Niemiecką Republikę Federalną pod
względem wielkości dochodu narodowego
i że w roku 1980 Francuzi osiągną dzi-
siejszy standard życiowy obywateli USA.
W tym samym roku Francja będzie już
zaliczana do czterech najbogatszych kra-
jów Europy zachodniej (obok Szwecji,
Szwajcarii i Danii). Warto dodać, że
Hudson Institute jako pierwszy przewi-
dział powojenny „cud gospodarczy Japo-
nii". (S)

ŚWTATOWA PRODUKCJA
STALI

W roku 1972 światowa produkcja stali
surowej wyniosła 628 min ton wobec 582
min ton w 1971 roku. Pierwsze miejsce
na świecie zajął ponownie Związek Ra-
dziecki (który zwiększył produkcję stali
surowej z 121 min ton w 1971 roku do
126 min ton) przed USA (które wypro-
dukowały 121 min ton wobec 109 min ton
w 1971 r.). Na trzecim miejscu znalazła
się Japonia, która zwiększyła produkcję
z 89 do 97 min ton. Czwarte miejsce
zajęła NRF (44 min ton wobec 40 min
ton w roku poprzednim). Na kolejnych
miejscach znalazły się: Wielka Brytania
— 25 min ton, Francja — 24,1 min ton,
Chińska Republika Ludowa, które] pro-
dukcję w 1972 roku szacuje się na 23 min
ton. Do krajów, których produkcja prze-
kroczyła 10 min ton ponadto należą:
Wiochy — 20 min ton, Belgia — 14 min
ton, Polska — 13 min ton, Czechosłowa-
cja — 13 min ton, Kanada — 12 min ton.

Po ostatnim spadku koniunktury, który
na światowym rynku stall utrzymał się
do polowy 1972 r., wzrost popytu w dru-
gim półroczu przyczynił się do ponow-
nego zwiększenia produkcji. Międzyna-
rodowy Instytut Żelaza i Stall szacuje
światowy popyt na stal w roku 1972 w

granicach 660—670 min ton. (S)

JAPOŃSKI IMPORT I EKSPORT

Japoński import zwiększył się w ub.
roku o 19 proc., a w tym z rynków kra-
jów socjalistycznych o 30 proc. W tym
samym roku cały japoński eksport wzrósł
podobnie jak import o 19 proc> Kraje
socjalistyczne stanowią więc strefę, z któ-
rą obroty handlowe Japonii wykazywały
największą dynamikę wzrostu. (S)

BUŁGARSKI PRZEMYSŁ
MASZYNOWY

Jedną z najszybciej rozwijających się
gałęzi bułgarskiego przemysłu jest prze-
mysł maszynowy. W ciągu bieżącego
planu 5-letniego zakłady tej branży da-
jące obecnie 20 proc. produkcji prze-
mysłu Bułgarii, podwoją swe zdolności
produkcyjne. Do głównych czynników
przyśpieszających tempo rozwoju bułgar-
skiego przemysłu maszynowego należy
specjalizacja, wynikająca z podziału pra-
cy między krajami RWPG.

Jedną z takich specjalności jest pro-
dukcja wózków akumulatorowych i spa-
linowych, mających szerokie zastosowa-
nie w transporcie wewnątrzzakładowym,
a także przy przewożeniu bagaży na

dworcach, lotniskach, poczcie, w maga-
zynach handlowych itp. Produkcja tych
wózków osiągnie w 1975 r. 52 tys. sztuk.
Specjalizacja bułgarskiego przemysłu ma-

szynowego obejmuje nie tylko wytwa-

rzanie gotowych wyrobów, ale także
opartą na kooperacji z zakładami Innych
krajów socjalistycznych produkcję części
maszyn 1 urządzeń. Dużym sukcesem
wynikłym z kooperacji było wyprodu-
kowanie wspólnie przez kombinaty w

Sofii 1 Berlinie zespołu numerycznie ste-

rowanych obrabiarek, które uzyskały
złoty medal na Targach Lipskich. (L)

POMOC ZSRR
A HUTNICTWO W INDIACH

Budowana przy pomocy radzieckiej
państwowa huta w stanie Blhar będzie
największym z dotychczasowych zakła-

Ł.dów.JSflj.. branży w Indiach. Huta ta bę-
dzie produkować 4 min ton stali rocznie.
W połowie bież. roku ma być zakończo-
ny pierwszy etap inwestycji, a za dwa
lata wszystkie obiekty produkcyjne po-
winny być gotowe do eksploatacji. Pro-
jekt tej budowy powstał w 1967 roku
I jej sfinansowaniem interesowali się
Amerykanie, którzy najpierw żądali, aby
huta była przedsiębiorstwem prywatnym,
a później proponowali, że kierownictwo
i zarząd huty przekażą inżynierom in-
dyjskim dopiero po 10 latach eksploa-
tacji. Rząd Indii odrzucił obydwa wa-

runki i zwrócił się do Związku Ra-
dzieckiego o pomoc w budowie nowej
huty. ZSRR przychylił się do tej proś-
by, udzielając długoterminowego kre-
dytu 200 min rubli, który później został
podwyższony o dalsze 85 min .

Przemysł hutniczy Indii posiada trzy
zakłady państwowe i dwa prywatne (w
tych ostatnich jednak państwo też Jest
zaangażowane albo finansowo, albo ucze-

stnicząc w zarządzaniu). Ich obecna
zdolność produkcyjna wynosi 8,9 min
ton stali rocznie. (S)

WEGIERSKA
TELEKOMUNIKACJA

Ogólna produkcja przemysłu urządzeń
telekomunikacyjnych na Węgrzech wzro-

śnie w okresie obecnej 5-latki o ponad
80 proc. w porównaniu z rokiem 1970.
Równocześnie z szybkim wzrostem pro-
dukcji urządzeń telekomunikacyjnych na

Węgrzech rozwija się także ich eksport.
Bieżący plan pięcioletni przewiduje, że
eksport sprzętu telekomunikacyjnego
wyniesie w 1975 roku 66 proc. całej pro-
dukcji, co postawi ten przemysł na trze-
cim miejscu na liście największych eks-
porterów węgierskich gałęzi przemysłu
maszynowego. (L)

ZASKOCZENIE W DANII
Ceny detaliczne mleka 1 przetworów

mlecznych w Danii wzrosły od początku
lutego przeciętnie o 20 proc. Dania — kraj
„płynący mlekiem" — płaci tą zmianą
cen (uderzającą średnio zarabiające wie-
lodzietne rodziny) pierwszy rachunek za

wstęp do EWG. Wspólne, jednolite prze-
pisy zmusiły rząd do zawieszenia dotacji
dla rolnictwa, którymi dotychczas w róż-
nych formach wspierano produkcję i ha-
mowano wzrost cen detalicznych. Skon-
centrowana akcja propagandowa zwolen-
ników Integracji pomijała to przed refe-
rendum ludowym zupełnym milczeniem,
toteż społeczeństwo duńskie czuje się
teraz zaskoczone. (S)

KOLEJ KONTRA SAMOCHÓD
Wobec ,zakorkowania" ulic samocho-

dami i wynikających stąd dużych pertur-
bacji, a także na skutek zanieczyszcze-
nia powietrza spalinami — w wielkich
aglomeracjach miejskich USA wraca po-
nownie do łask, po niemal pólwiekowej
przerwie, komunikacja szynowa. W pla-
nach rozbudowy połączeń metropolii i
otaczającym) ją osiedlami i miastami roz-

budowuje się sieć szybkiej kolei, kur-
sującej w najbardziej zabudowanych re-

jonach pod ziemią, na części tras zaś
na ziemi l nad ziemią. Np . w San Fran-
cisco długość nowych linii szybkich kolei
łączących miasto z okolicami wyniesie
ogółem w najbliższych latach HO km,
a w przyszłości 450 km. Podobnie za-

mierza rozwiązać system komunikacji
Waszyngton, gdzie sieć nowoczesnych na-

ziemnych 1 podziemnych kolei osiągnie
150 km. Również szereg innych miast
USA przystępuje do budowy podobnych
połączeń. (S)

ZABAWKI DROŻEJĄ
W światowym przemyśle zabawkarskim

coraz więcej wytwórni nastawia się na

klientów dorosłych (przedmioty służące
zabawie całej rodziny lub — np. w przy-
padku niektórych gier — tylko doro-
słym). Tendencję tę reprezentuje zwłasz-
cza japoński przemysł zabawkarski, któ-
rego wyroby są w związku z - tym coraz

droższe. Jeszcze w 1970 r. przeciętna ce-

na jednej zabawki japońskiej wynosiła
3,7 dolara, obecnie przekracza 6,5 dola-
ra. (g)

BILANS PŁATNICZY
JUGOSŁAWII

Po raz pierwszy od przeszło 20 lat Ju-

gosławia uzyskała w 1972 roku dodatnie
saldo bilansu płatniczego w kwocie 350
min dolarów. Wartość eksportu wyniosła
2 236 min dolarów, tj. o 17,6 proc. wię-
cej niż w roku poprzednim, zaś import
wzrósł o 5,4 proc. do 3 225 min dolarów.
Deficyt handlowy w kwocie 990 min do-
larów został pokryty przez wpływy z tu-

rystyki i przelewy robotników zatrudnio-
nych czasowo za granicą, które łącznie
wyniosły do końca listopada ub. roku
1,3' mld dolarów. (L)

NAFTOWA POLITYKA IRANU
Szach Iranu zakomunikował zachodnie-

mu konsorcjum naftowemu (British Pe-
troleum, Shell), że zamierza przejąć
całkowitą kontrolę nad przemysłem naf-
towym kraju. Tak więc zachodnie towa-

rzystwa naftowe nie będą mogły tak jak
dotychczas wydobywać i sprzedawać
irańskiej ropy naftowej, gdyż Irańskie
Towarzystwo Naftowe przejmie kontrolę
nad produkcją. Konsorcjum towarzystw
zachodnich ma występować tylko jak o

odbiorca ropy naftowej dostarczonej do
portów. Za główny powód uważa się
koncepcję szacha przekształcenia Iranu
w „Japonię Środkowego Wschodu" przy
pomocy pełnej kontroli nad irańską naftą
(chodzi o decyzje o rozwoju produkcji,
jej podziale^ i kształtowaniu cen).

Problem odszkodowania nie przyspa-
rza większych trudności gdyż wydoby-
wana ropa naftowa już od dawna jest
własnością państwa, a wchodziłoby w

rachubę jedynie odszkodowanie za istnie-
jące urządzenia techniczne. W Teheranie
uważa się, że potrzebne w przyszłości
środki finansowe na inwestycje będzie
można łatwo uzyskać od takich krajów,
jak NRF czy Japonia, którym bardzo
zależy na zapewnieniu sobie dostaw ro-

py naftowej. (S)

BUDOWNICTWO
INDYWIDUALNE W CSRS

W bieżącym 5-Ieciu na budownictwo
realizowane poza uspołecznionymi przed-
siębiorstwami budowlanymi, a więc w

tym również na domki jednorodzinne —

przypadać będzie w CSRS do 30 proc.
nowo oddawanych mieszkań. Ponieważ
Indywidualni inwestorzy i wykonawcy
borykają się z licznymi trudnościami,
z których najważniejsze to kłopoty z za-

kupem projektów, dokumentacji i uzy-
skaniem niektórych materiałów, jak też

długi (do 3 lat) czas budowy — czeskie
l słowackie ministerstwa budownictwa
planują m. In. znaczne rozszerzenie sieci
państiwowej służby poradnictwa i obsługi
technicznej. Poczyniono również starania,
aby więttsza niż dotychczas liczba dom- .

ków jednorodzinnych budowana była
metodą uprzemysłowioną z zastosowa-
niem elementów prefabrykowanych i go-
towych konstrukcji montażowych. (L)

TRUDNOŚCI GOSPODARCZE
CHILE

Rząd chilijski zakomunikował, Ce W
najbliższych tygodniach objętych zosta-
nie racjonowaniem 30—10 podstawowych
artykułów żywnościowych, a to w celu
przezwyciężenia trudności w dziedzinie
zaopatrzenia oraz zwalczania czarnego
rynku (Chile musiało w 1972 r. impor-
tować znaczne ilości produktów żywnoś-
ciowych). Równocześnie stale spadają
wpływy z eksportu miedzi, na którą
przypada 80 proc. chilijskiego wywozu.
Główną przyczyną tego jest niska cena

miedzi na rynku światowym, ponadto
eksport miedzi jest utrudniony na skutek
zakrojonej na skalę światową konflska-
cyjnej akcji koncernu „Kennecott", któ-
ry domaga się odszkodowań za upań-
stwowione kopalnie. W rezultacie sytua-
cja płatnicza kraju pogorszyła się. (S)

ŚWIATOWE ZBIORY
KUKURYDZY I RYŻU

Światowe zbiory kukurydzy w 1972 r.

szacuje się na 284 min t. tj. o 2 proc.
mniej niż w 1971 r. W USA uzyskano
137 min t. kukurydzy wobec rakordó-
wych zbiorów w ilości 141 min t. w

1971 r. w Azji zebrano 37 min t., tj.
o12prąc.mniejniżw1971r._

Według wstępnych obliczeń światowe
zbiory ryżu w roku 1972/73 szacuje się
na 281 min ton, tj. o 13 min t. mniej niż
w roku 1971/1972 i o 17 min t. mniej niż
w roku 1970.71. Zmniejszyły się zbiory
ryżu w krajach Azji (o 7 proc.) zwłasz-
cza w Indiach, Indonezji, Syjamie i na

Filipinach. Zbiory ryżu w ChRL szacuje
sięna95mintwobec98mintwpo-
przednim sezonie. (S)

STATYSTYKI
mówią, że Francuzi mają się dobrze. Dochód naro-

dowy przypadający na jednego mieszkańca Francji jest już obec-
nie wyższy niż w sąsiedniej NRF i w Anglii, zaś stopa wzrostu

gospodarki francuskiej przewyższała przez szereg ostatnich lat tempo
wzrostu wszystkich rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich.

Według ostatnich prognoz około roku 1980 Francja stanie się czwartą
potęgą gospodarczą w świecie — ustępując jedynie USA, ZSRR
i Japonii. „Przepowiedział" to Francji — na zamówienie jej rządu —

amerykański Hudson Institute (patrz informacja w rubryce „Ze
świata"), który przedstawia jednak nie tylko siłę gospodarki fran-

cuskiej, lecz także istotne mankamenty systemu społeczno-gospo-
darczego Francji. A po wyliczeniu tych słabości raport Hudson Insti-
tute stwierdza:

„Wszystko to stawia poważne pytanie, czy takie społeczeństwo jak fran-
cuskie może z powodzeniem zrealizować przejście do wyższego poziomu bo-
gactwa narodowego 1 Indywidualnego pod auspicjami konserwatyzmu poli-
tycznego";

Więc choć sukcesy gospodarcze można przedstawić jako wynik
rządów gaullistowskich — to oskarżenie o „konserwatyzm politycz-
ny" obciąża nie kogo innego, jak właśnie gaullistów. Wyborcy fran-
cuscy mogą zatem zadawać sobie pytanie, pod czyim kierunkiem
Francja powinna wkroczyć na drogę sukcesów, które się jej przepo-
wiada.

Jakie główne słabości Francji wytykają jej futurolodzy z Hudson
Institute? Jest ich trzy: rażące nierówności w podziale dochodu

narodowego, zależność od importowanej siły roboczej i nadmierna

centralizacja Aparatu władzy utrudniająca wzrost gospodarki. Nie'jest
zbiegiem okoliczności, że te elementy krytyki znajdujemy również
we wspólnym programie rządowym lewicy francuskiej.

Bo większa niż w innych rozwiniętych krajach kapitalistycznych
rozpiętość w poziomie dochodów poszczególnych grup ludności jest
najbardziej rażącym rezultatem piętnastoletnich rządów gaullistów.
Na podstawie oświadczeń podatkowych ustalono, że stosunek naj-
niższych i najwyższych dochodów we Francji wyraża się proporcją
1:400. A nie jest to najbardziej obiektywne źródło informacji, bowiem

nadużycia podatkowe właśnie ze strony najbogatszych nie są w tym
kraju rzadkością.

W programie lewicy, z którym idzie ona do wyborów, redystry-
bucja dochodu narodowego w kierunku zniwelowania najbardziej
rażących nierówności jest jednym z jego centralnych punktów. Le-
wica zamierza tego dokonać nie tylko przez niezwłoczną poprawę
bytu ogółu pracujących — dzięki zagwarantowaniu płacy minimalnej
w wysokości 1000 fr., skracaniu czasu pracy i obniżeniu wieku eme-

rytalnego — lecz przede wszystkim dzięki długofalowej polityce
społeczno-gospodarczej, która stworzy warunki stałego podwyższania
standardu życiowego pracowników najemnych.

Polityka ta miałaby zmierzać do likwidacji marnotrawstwa w

gospodarowaniu środkami inwestycyjnymi i lepszej koordynacji dzia-
łalności inwestycyjnej zgodnie z interesami gospodarki narodowej.
Wygospodarowane środki posłużyłyby do lepszego zaspokojenia potrzeb
socjalnych społeczeństwa francuskiego, bowiem dotychczas było re-

gułą, że im większą dynamikę wykazywały inwestycje produkcyjne,
tym większe zaniedbania powstawały w dziedzinie socjalnej. Pod-

stawowym instrumentem, umożliwiającym dokonanie tych zmian
stałby się znacjonalizowany sektor bankowości i kluczowych gałęzi
przemysłu. Lewica ma również sprecyzowaną koncepcję zdynamizo-
wania rozwoju gospodarczego kraju, podniesienia produktywności

nie tylko przez zwiększanie- nakładów na rozwój aparatu produk-
cyjnego, lecz przede wszystkim przez udostępnienie robotnikom moż-
liwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zagwarantowanie
im wpływu na kierowanie przedsiębiorstwami.

Jak się wyraził . czołowy ekonomista komunistyczny, Philipe Herzog, nie
Jest to .program stawiający sobie za cel „ubrać Pierra rozbierając Paula".
Chodzi o to, aby obaj byli ubrani. Oczywiście, lewica zamierza przy tym
śmielej sięgać do kieszeni prywatnych korporacji przemysłowych dla za-

pewnienia środków na zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych.
W toku ostrej kampanii wyborczej koalicja rządząca nie mogła

zaprzeczyć, że program zjednoczonej lewicy odpowiada istotnym
potrzebom Francji, a nie tylko robotnikom francuskim. Koalicja ta
starała się natomiast podważyć realność projektowanych zmian, po-
woływała się na wysokie koszty realizacji obszernego programu soc-

jalnego. Rzecznicy lewicy wykazali jednak, że program został staran-
nie i szczegółowo opracowany. Na jednej z konferencji prasowych
Georges Marchais przedstawił nawet projekt budżetu państwa do
1975 r., w którym zamiary i możliwości zostały starannie zbilan-
sowane.

Zjednoczona lewica proponuje wyborcom także program demokra-
tyzacji władzy i • administracji państwowej, zwiększania uprawnień
władz lokalnych (m. in. w zakresie planowania gospodarczego) i istot-
ne zmiany w polityce zagranicznej i obronnej Francji. A potrzeba
takich zmian jest silnie Odczuwana w najszerszych kręgach społe-
czeństwa francuskiego.

Głoszą to także „reformatorzy*
1

Servan-Schrelbera 1 Lecanueta, zaklinając
' lię, że ich celem jest obalenie istniejącej koalicji rządzącej. Równocześnie

jednak pragną oni pozostać wierni zasadzie świętości własności prywatnej,
przedstawiając — podobnie jak partie koalicji rządzącej — lewicowy program

nacjonalizacji jako zamach na podstawy ustroju i początek rewolucji socja-
listycznej.

Jest to jednak celowe wypaczenie celów, jakie wysuwają przed
narodem komuniści, socjaliści i część radykałów, którzy zgłosili
akces do zjednoczonej lewicy. Proponuje ona wyborcom demokra-
tyczne zmiany w ramach istniejącego ustroju, odpowiadające inte-
resom narodowym Francji. Temu też należy przypisać stały wzrost

popularności przedstawionego programu, co było zaskoczeniem dla
wielu obserwatorów zagranicznych (na początku lutego gotowość
poparcia kandydatów lewicy zgłaszało w badaniach ankietowych
46 proc. wyborców, podczas gdy za koalicją rządzącą opowiadało się
38 proc.) .

Partie koalicji rządzącej z UDR na czele nie potrafiły przeciwsta-
wić lewicy francuskiej żadnego alternatywnego programu. W kam-

panii wyborczej wystąpiły z hasłami kontynuacji, porządku i stabi-
lizacji. Walka wyborcza sprowadzała się do coraz gwałtowniejszej
krytyki wspólnego programu lewicy. W rezultacie — jak pisał „Le
Monde" — program ten został tak szeroko spopularyzowany przez
rzeczników koalicji rządzącej, źe nie ma we Francji nikogo, kto
by go nie znał.

Spadek popularności UDR 1 partii sojuszniczych we Francji jest
faktem. Koalicja rządząca utraciła już od dłuższego czasu dynamikę
i nie ma — prócz „kontynuacji" — wiele do zaoferowania wyborcom.

Rząd premiera Messmera miał zresztą inny jeszcze kłopot, który
absorbował jego uwagę. Była to inflacja. W ciągu 1972 r. ceny we

Francji wzrosły o 6,9 proc., w tym ceny żywności — o 8,5 proc.
(a np. ceny mięsa aż o 18,2 proc.) . Dla przeciętnego Francuza nie
stanowi żadnej pociechy fakt, że ceny szybko rosną w całej Europie
zachodniej.

Na dokonaniach rządu w okresie przedwyborczym ciążą też skutki
sporej liczby, afer podatkowych. Wskazuje się, że ich przyczyny tkwią
w obecnym systemie politycznym i gospodarczym, który umożliwia
grupie najbardziej wpływowych obywateli skupianie w swoim ręku
takiej władzy i wpływów, że pozwala im to nie liczyć się z istnie-
jącym porządkiem prawnym i zasadami życia społecznego.

Ale czy wszystko to znaczy, że koalicja rządząca musi przegrać?
Ordynacja wyborcza i sam podział na okręgi wyborcze faworyzują
koalicję.

Lewica mimo to może wygrać. Zresztą już sama możliwość jej
zwycięstwa jest symptomem wielkiej zmiany w sytuacji dzisiejszej
Francji. Wywrze to z pewnością poważny wpływ na ekonomikę i po-
litykę francuską w nadchodzących latach.

EUGENIUSZ MOŻEJKO
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Mówiąc i pisząc o budowie „drugiej Polski" zwykle
koncentrujemy się ną odległej perspektywie — co naj-
mniej na roku 1990. Ten przeskok od dnia dzisiejszego
o 20 lat w przyszłość jest nam potrzebny, żeby wyzwo-
lić się z zależności i ograniczeń, tak mocno odczuwa-
nych jeszcze obecnie. Daje nam większą swobodę
w myśleniu i planowaniu — i to dobrze. Równocześnie
jednak wytwarza lukę między rzeczywistością roku
1973 a wizją przyszłości, stwarza wrażenie że druga
Polska to coś innego, odrębnego od obecnej pracy, na-

wyków, postaw. Takie oderwanie się od realiów, brak
etapów pośrednich, może stwarzać nastrój oczekiwania
na piękną przyszłość jako na coś, co zostanie stworzo-
ne niezależnie od nas.

W ostatnim numerze „LITERATURY" tę lukę pró-
bowali wypełnić architekci w dyskusji pt. „Na kształt

przestrzenny Polski licencji kupić nie możemy". Twór-

czość architektów w budowie drugiej Polski ma zna-

czenie szczególne, chodzi przecież o zbudowanie ma-

terialnych ram, w jakich będzie żyć społeczeństwo so-

cjalistyczne. Równocześnie projektowane przez nich

„ramy" są bardzo trwałe, bo wykonane w betonie,
stali, kamieniu. Tymczasem, jak wynika z dyskusji, z

pracą twórczą tej grupy nie jest najlepiej.
Prof. Wejchert wymienił całą listę przyczyn, powo-

dujących taki stan rzeczy. Obok rzeczy znanych —

normatywów ograniczających inwencję twórczą, przys

padkowych lokalizacji, wymagań wykonawców (archi-
tekt musi projektować nie tylko „pod materiały" jakie
ma akurat przedsiębiorstwo budowlane, ale i „pod żu-

raw") — w dyskusji padło sporo uwag i pod adresem

biur projektowych oraz samych architektów. Wydaje
się "jednak, że najcenniejszym dorobkiem publikowa-
nej rozmowy jest stwierdzenie rozziewu między wizją
przyszłości, a bieżącymi decyzjami. Planujemy nowy
kształt przestrzenny kraju, a równocześnie podejmu-
jemy decyzje sprzeczne z tym planem. U podłoża tej
sprzeczności leży — jak stwierdziła Maria Piechotko-

wa — lęk przed odpowiedzialnością, niechęć do kłopo-
tów, do walki o trudne, ale potrzebne sprawy, wresz-

cie — nieumiejętność kompleksowego myślenia i dzia-
łania.

Obok licznych zresztą narzekań — na złą typizację
budownictwa mieszkaniowego (słynne już dwie wyso-
kości domów w całej Polsce — 5 i 11 kondygnacji), na

monotonię rozwiązań, wymuszaną przez fabryki domów
— dokonano próby określenia odpowiedzialności archi-

tekta i sformułowania wniosków, które by pozwoliły
rzeczywiście tę odpowiedzialność podjąć. Wnioski te

obejmują szereg spraw organizacyjnych, równocześnie

jednak stwierdza się wyraźnie, że bez lepszych środ-
ków materiałowych i technicznych w wykonawstwie
— niewiele da się zrobić.

Wiele uwagi poświęcono problemom małych miast.

Ma w Polsce powstać ,2 tys. centrów gminnych, ośrod-
ków ekonomicznych, cywilizacyjnych i kulturalnych
małych regionów. Dla tych ośrodków trzeba szybko
stworzyć plany zagospodarowania przestrzennego. Ma-

łe, a również średnie miasta nie mają po prostu środ-
ków na to, by planować w skali 20 lat. Nic więc dziw-

nego, że starają się zaczepić o jakiegoś bogatego inwe-

stora (z przemysłu) nie patrząc na skutki przestrzeń-,,
ne działalności inwestycyjnej.

Wiele obaw wyrażano również w związku z sytuacją
Istniejącą u wykonawców. .K. Lachert stwierdził wręcz,
że wykonawcy są obecnie nieprzygotowani do realiza-

cji zadań związanych z budową drugiej. Polski.

Na koniec chcielibyśmy zacytować wypowiedź
J. Nowickiego: „Trzeba (...), "aby wszyscy kontrahenci

w złożonym procesie budowy „drugiej Polski" przyjęli
do wiadomości, że nie wystarczy wykazać się tylko
wykonaniem zadań ilościowych, ale że odpowiadają
oni również za jakość tego, co zostanie zbudowane".

Spraw jakości, ilości i odpowiedzialności dotyczy
również artykuł w „POLITYCE" pióra Mariana Bu-

tryma pt. „Kod nam przebiegł drogę". Chodzi oczy-
wiście o kod pocztowy.

Autor krytykuje bardzo ostro metodę 1 okres wpro-
wadzania w życie kodu, podkreślając równocześnie, że

przysparzając wiele kłopotów i konkretnych kosztów

klientom poczty — samej poczcie przynosi on korzyś-
ci znikome. Wynikałoby z tego, że wprowadzenie kodu

wynikało z zafascynowania się „nowoczesnością" —

bez przygotowania organizacyjnego i materialnego
do rzeczywistego wykorzystania tej nowoczesności.

W artykule jest wymieniony cały rejestr posunięć,
które autor uważa za pilniejsze niż wprowadzenie ko-

du, a przy tym mogące przynieść obecnie więcej po-

żytku i poczcie i jej klientom.

Przypuszczamy, że twórcy kodu odpowiedzą na tę
ostrą krytykę i wytłumaczą nam, na czym polegają,
społeczne korzyści z czasu i nerwów, jakie obecnie

tracimy, wyszukując mozolnie numerki, które trzeba
dodawać do adresu. S. C.

Z taśmy Fabryki Samochodów Małolitrażowych
jak długo będą potrzebne na rynku.

Bielsku-Białej schodzą jeszcze popularne „Syreny" i, choć w cieniu Polskiego Fiata I26p, produkowane maja by£ tak długo,
Fot. A. Jalosińskl

TECZKA Z NÓŻKĄ
W sobotę, po,ll-tej wieczorem zadzwonił telefon: „re-

daktorze... przyjechałem, ze Szczecina... wiem, te

pan z zaangażowaniem walczy po stronie wyna-
lazców... mam ze sobą projekt... czy mogę przyjechać?"

Diabli wzięli brydtal Zresztą niewielka szkoda, bo
akurat przegrywałem- Gram Intuicyjnie, nie liczą punk-
tów i nie ziioszq tadnycli konwencji, więc najczęściej
przy zielonym stoliku bilans mam ujemni/.

Przyjechał. Inżynier, lat ponad pięćdziesiąt. Opance-
rzony neseser z jakimiś skomplikowanymi zamknięciami.
Rozkładamy rysunki i dokumentacją na stole, potem
na krzesłach, tapczanie, podłodze...

Inżynier ów wpadł na pomysł wybudowania kas pan-
cernych, które nic byłyby odporne na ogień, natomiast
będą wodoszczelne. Twierdził, że najpewniejszym spo-
sobem przechowywania ważnych dokumentów czy pie-
niędzy jest trzymanie ich pod wodą, na dnie rzeki, Je-
ziora, staniu.,, Szafy pancerne były Tzeczyurtścte pratoi-
dłowo skonstruowane i technicznie bez zarzutu. Miał
opinie ekspertów. Proponował szybkie wybudowanie du-
żej fabryki, która produkowałaby te szafy. Uważam, mó-
wił z pewnością siebie, że na pewno zagranica zainte-
resuje się tą produkcja, podjęlibyśmy atrakcyjny eks-
port, Polska zdobyłaby dewlzyl

Powiedział mi, że to już jego osiemnasty z kolei po-
mysł. Ma na swoim koncie siedem patentów. Reszta jest
w toku załatwiania. Tłumaczył ml: „ Najlepszy proiekt
nic nie znaczy, gdy nie ma możnych popychaczy". Na-
pomykał, że zawrze rewanżuje się za pomoc...

Aż korciło mnie, by go spytać: A czy. pan swoje pro-
jekty trzyma już w prototypie podwodnej kasy pancer-
nej na dnie Zalewu Szczecińskiego?

Podobnych wizyt miałem już kilkanaście, odkąd za-

cząłem pisać o „ciernistych drogach" wynalazców i ra-

cjonalizatorów. Kiedyś inny inżynier domagał się mojej
pomocy przy wdrożeniu do produkcji projektu pt.:
„teczka z nóżką". Uważał, że mężczyźni na pewno chcie-
liby mieć takie teczki, sood spodu których mogliby, wy-
stawiać składaną nóżkę i opierać ciężka teczkę, np. sto-

jąc na przystanku tramwajowym, czy też w kolejce
w sklepie.

No i trudno takiemu wytłumaczyć, że cenniejszym
byłb"i vomyst usprawniajacy samą komunikację miejską,
te pilniejszy byłby wynalazek likwidujący w ogóle ko-
lejki w sklepach. Gdyby tę ostatnią sprawę genialnie
rozwiązał, rozpocząłbym sam kampanio prasową o utwo-
rzenie funduszu na wynagrodzenie twórcy. Potomność
na pewno ufundowałaby pomnik „dla inżyniera, który
uwolnił Polskę od zmory kolejek!".

Czasem wynalazcy biorą sobie do serca apele o obni-
żanie kosztów produkcji. Pewien inżynier wpadł na po-
mysł, że co najmniej 10-krotnie spadłyby koszty pro-
dukcji wszelkiego rodzaiu tabliczek ,.nie wuchulać sin",
„remanent", „zamknięte", ,.I klasa", „wejście", które
wywiesza się w tysiacach wagonów, tramwajów, skle-
pów. urzędów ltd„ gdyby je zunifikowano. To znaczy
produkowano seryjnie i masowo, w kilku rozmiarach
i dla potrzeb całego kraju. Znnroponowat technikę wtła-
czania nadruku w płytkę poliestrową, która to techno-
logia jest rzeczywiście tańsza od orawerowania naulsów
na metalu, wypalaniu Ich w porcelanie, a nawet ,.malo-
wania pod szablon". Warto byłoby — mówił — wybudo-
wać nowa fabryka. Zamortyzowałaby się po roku!

Był to jeden jedyny wynalazek, jakiego dokonał w ty-
ciu. Zwierzył sic: Zrozumiałem istot-; powiedzonka: „do-
pisz twórco mnie do grona — I-o projekcik szybko sko-
na". Zrobiłem to l ntef Cóż, widcznie "ie»o oponentów
przeratała perspektywa kraiu. w którym każdy napis
zr^blawt byłby na jedno kopyto.

W jednym z hoteli robotniczych we Wrocławiu zgło-
szono zbiorowy projekt racjonalizatorski: kierownictwo
hotelu vowlnno załoiui plwoclan 1 zainstalować krany
w każdym z pokoi. Motywowali: nie bodziemy musieli
wystawać pod budka z piwem, w drofze powrotne:) nte
bedzlemu potrącać przechodniów itd. Projektodawcy zo-

bowiązali się także „skomblnować systemem gospodar-
czym" rurki do tego plwoclagu.

Ale nie tvlko wynalazcy maja dziwaczne vomysly. Tra-
fiają sie one również Instytucjom organizującym ruch
racjonalizatorski. Jeden z 200 kl"bów techniki l racjona-
lizacji to woj. rzeszowskim Jiznat. że byłoby celowe zor-

ganizowanie (na wzór wczasów dla brydżystów, dla uczą-
cych się analelsfcieno Itr). 1 wrrnsów dla racjonalizatorów.

Boże, co się tam działo! Chodzili samopas, chowali
w materace swoje zapiski, jeden . na druniego patrzył
wilkiem. Nie rozmawiali ze sobą. bu się nie wynadać...

Na podobnej frlasv Tdomysł wrtadł Departament NOWE r

TECHNIKI 1WGIE, który wydał zarzndzenie zobowlnzu-
jace racjonalizatorów! do uzyskania zaody, l to na piś-
ml".. od zwierzchników na opracowanie i. zgłoszenie pro-
jektu.

Czy' przemyi!tn«i departament chciał ułatwić dopisy-
wanie nazwisk kadry kierowniczej do zespołów racjo-
nalizatorskich?

Faktem jest. ie jeden z pracowników przedsiębiorstwa
resortu MGiE zaren.aownł na zarządzenie naste^^arn:
zatosil namysł zlikwidowania Devartrmentu NOWEJ

i- TECHNIKI. MGiEi dowodząc;, ie *ttó »Wtefe»»0at•>'«•* czym
zaimować ten departament. Projekt nie doczekał sle
jednak- ofccnptracjt bezpośredniego zwierzchnika owego
pomysłodawcy? - •

Felieton powinien kończyć się wnioskiem, apelem, badż
chociaż refleksją. O nie, nic nie zgłaszam. Bóg jeden ra-

czy wiedzieć, jakie pomysły móałby wywołać jakikol-
wiek onel zarówno po jednej, jak i po drugiel stronie
barykady! ZIUTEK

# Na naszych targach i jarmar-
kach notuje się ostatnio ożywione
obroty łóżeczkami dziecinnymi. To

zjawisko jest ważkim przyczynkiem
do toczącej się niedawno dyskusji
prasowej na tematy: „2 + 3" „2 + 1"
czy „2 + samochód", a jednocześnie
pomyślnym prognostykiem dla tych
demografów, którzy są zaniepokoje-
ni spadkiem przyrostu naturalnego
ludności. Jeśli łóżeczko dziecinne nie
jest nawet świadectwem faktu doko-
nanego, może być dowodem zapro-
gramowania.

O Zakłady Instalacyjne Krakow-
skiego Przedsiębiorstwa Usługowego'
„Renowacja" w Krakowie reklamują
się w prasie miejscowej. Wykonują
m. in. naprawy urządzeń łazienko-
wych w mieszkaniach na zlecenie
osób prywatnych, za gotówkę i na

raty. ogłoszenie zakładu usługowego
jest ozdobione rysunkiem. Widać z

niego, że naprawa piecyka może być
dokonana nawet w czasie kąpieli
zleceniodawcy. Właśnie widzimy na

obrazku dłubiącego w instalacji dziel-
nego montera; stoi w tej samej wan-

nie, w której zażywa kąpieli młoda
0 zaokrąglonych wdziękach, ponętna
kobieta. Młodzieniec odwrócony jest
co prawda do niej tyłem, ale znając
psychologię monterów trudno uwie-
rzyć, że w tych warunkach naprawa
piecyka będzie dokonana bez zarzutu'.
A przecież mserentowi na pewno za-

leżało na reklamie dobrych usług.
0 „Gazeta Pomorska" w rubryce

i,Poszukiwania pracowników" zamieś-
ciła ogłoszenie oznajmiające, że Za-
kłady Naprawcze Taboru Kolejowego
„Bydgoszcz" zatrudnią natychmiast
tokarzy, ślusarzy, frezerów, kowali,
murarzy, elektromonterów, stolarzy,
kobiety i ustawiaczy. Czy jako męż-
czyzna możemy zostać kobietą z za-

wodu?
0 „Gazeta olsztyńska" w .rzeczo-

wej notatce o planie skupu drobiu
1 sprawach z tym związanych rów-
nocześnie: a) wznosi się na wyżyny
myśli politycznej („Uchwala VI Zjaz-
du PZPR zniosła anatemę ciążącą
nad drobiarstwem, przywracajac na-

leżne mu miejsce"), b) zachwyca
metaforą „Kaczka, kura, rzadziej gęś
czy Indyk spełniają funkcję żywej
lodówki...", c) olśniewa błyskotliwą
reporterką „Właśnie rozpoczęto skup
jaj kaczych, wpływały zamówienia
na pisklęta i Genowefa Chmielewska
zupełnie nie miała czasu na udziela-
nie wywiadów. Rozumiałem ją do-
brze, ale jakże zrezygnować z roz-

mowy 7. Instruktorką, która' od lat
szesnastu popycha drobiarstwo..." .

Oto ile pieczeni upiec można z jed-
nej kury.

# W osiem miesięcy po całkowi-
tym ukończeniu budowy i urządzania
lokalu otwarta została restauracja
„Rzepicha" w Nowogrodzie Bobrzań-
skim jest bardzo ładnie urządzo-
na — pisze „Gazeta Zielonogórska"
— Przede wszystkim ważne jest 1ed-
nak to, że serwuje potrawy." Resta-
uracja, w którel dają jeśń, istotnie

jest ewenementem na światową ska-
lę. Natomiast rzeczą wszędzie nor-

malną jest to, że gotowy lokal trzy
czwarte roku stoi sobie nieczynny.

Wzór do naśladowania

Jednym z (aktów, który zaważył na

lokalizacji Huty im. Lenina pod Krako-
wem było istnienie w tym mieście Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, mogącej do-
starczać kadr inżynieryjnych dla kom-
binatu. Słuszność tej decyzji procentuje
w dobrej, ścisłej współpracy obu insty-
tucji. Współpraca ta była przedmiotem
oceny komisji wykorzystania osiągnięć
nauki w gospodarce narodowej — ze-

społu koordynacyjnego Roku Nauki Pol-
skiej. Uczestnicy posiedzenia komisji
stwierdzili, że współpraca huta im. Le-
nina—AGH powinna być wzorem do
działania Innych zakładów pracy i szkół
wyższych. (NiT)

Studia w domu

Przed' dwoma laty podjęto w Anglii
Interesujący eksperyment: prowadzenie
wyższych studiów drogą korespondencyj-
ną. Podjął się tego zadania Open Uni-
versity — Otwarty Uniwersytet. Przed
paroma dniami pierwszych 867 studentów
otrzymało tytuły magistrów. Absolwen-
ci mieli już za sobą hine studia wyż-
sze — dlatego ich edukacja trwać mo-

gła tylko dwa lata. Uczelnia zastosowa-
ła najnowocześniejsze środki nauczania:
telewizję, elektronikę. Testy egzamina-
cyjne oceniają komputery. Zmechanizo-
wano wszystko, co było możliwe. Dla
kierunków ścisłych przygotowano mikro-
laboratoria mieszczące się w... walizce.
Każdy student otrzymuje do domu ze-

stawy preparatów, chemikaliów wraz ze

zleceniem przeprowadzenia określonych
prób. Skrypty i książki (maksimum Ilu-
stracji, wykresów, tabel — przemawia-
jących lepiej do wyobraźni aniżeli tekst),
cotygodniowe audycje telewizyjne, kase-
ty z filmami, które można odtwarzać w

1
ośrodkach konsultacyjnych, okresowe
spotkania z profesorami — oto narzędzia
nauczania. (Interpress)

Lasery w radzieckiej
gospodarce

Gwałtowny rozwój elektroniki kwanto-
wej rozpoczął się w 1961 r. kiedy to
zbudowano pierwszy laser. Zasady bu-
dowy tych urządzeń opracowali jedno-
cześnie uczeni radzieccy i amerykańscy.
Autorzy odkrycia — Nikołaj Basów,
Aleksander Prochorow 1 Charles Townes
otrzymali za nie nagrody Nobla. Trwa
udoskonalanie laserów. Rośnie takie ich
moc — współczesna technika laserowa
dysponuje urządzeniami, których moc

generowego światła przewyższa 500-krot-
nle moc wołżańskiej elektrowni wodnej.
Szczególnie wielkie perspektywy stoją
przed techniką laserową w dziedzinie
przekazywania 1 przechowywania Infor-

macji. Wielkie nadzieje pokładają ucze-

ni w zastosowaniu laserów do podgrze-
wania plazmy do wysokich temperatur,
w których rozpoczynają się reakcje ter-

mojądrowe. opanowanie tych reakcji da-
łoby ludzkości, jak się należy spodzie-
wać, niewyczerpane źródło energii.
(PAP)

Drogi na bagnach
Drogowcy radzieccy opracowali meto-

dę budowania dróg na bagnach l innych
gruntach o słabej wytrzymałości, za-

miast budowy nasypów sięgających do
twardego gruntu przykrywa się błota
szerokimi płytami monolitycznymi z żel-
betu. Po rozłożeniu ciężaru na dużej
płaszczyźnie — bagno wytrzymuje obcią-
żenie drogi i pojazdów. Jest to odtwo-
rzenie w nowej wersji odwiecznej te-
chniki budowy przejść przez bagna —

„maglownic" z drewnianych bali. (Inter-
press)

W Grzybowie — pszenica
Badania nad zmianami środowiska gle-

bowego w kopalni „Grzybów" pracują-
cej systemem podziemnego wytapiania
rozpoczęto w 1367 r. Na ich podstawie
stwierdzono, że istnieją pełne możliwoś-
ci przywrócenia rolnictwu terenów po-
kopalnianych. Aby skażona pyłami siar-
ki i siarkowodorem ziemia mogła wy-
dawać plony, niezbędne jest jednak wy-
sianie 120—150 ton wapna nawozowego
na hektar, obowiązek wapnowania przy-
jęła na siebie kopalnia przy pomocy
POM i PZKR w Staszowie. Efekty są
widoczne. W 1072 r. wysiano 12 ha rze-

paku ozimego i 37 ha pszenicy. W 1973
r. obszar przywrócony rolniofwu zwięk-
szy się o dalszych 100 ha. (PAP)

ETO w przemyśle spożywczym
W roku ubiegłym w przemyśle spożyw-

czym utworzono 15 ośrodków informaty-
ki. Dotychczas utworzone ośrodki ma-

szyn liczących i zespoły programowania
w przedsiębiorstwach 1 biurach projekto-
wych przemysłów: mięsnego, tytoniowe-
go, fermentacyjnego, cukierniczego i cu-

krowniczego mają na koncie sporo o-

siągnięć. Np . w Biurze Projektów Prze-
mysłu Mięsnego przy zastosowaniu ETO
skrócono czas obliczeń technicznych nie-
których projektów do około l/W czasu

pracy tradycyjnej, natomiast czas prze-
znaczony na przygotowanie danych dla
maszyny stanowi 1/10 tradycyjnego cza-

su projektowania. Biuro to wykorzystu-
je elektroniczną technikę obliczeniową
również w celu właściwego doboru wiel-
kości linii technologicznych oraz spo-
rządza komputerowe bilanse surowców
uzyskiwanych z uboju. (Interpress)

Jonizowane powietrze
w chlewni

Nieznaczne nawet, jonizujące napro-
mieniowywanie powietrza w pomieszcze-
niach dla knurów wpływa wyraźnie do-
datnio na organizgi zwierzęcia. Dowio-
dło tego ciekawe doświadczenie przepro-
wadzone w sowchozie „Sarecznyj" Basz-
kirskiej. Autonomicznej Republiki Rad.
Do doświadczenia użyto 6 knurów rasy
krajowej. Otrzymywały one dokładnie tę
samą paszę i korzyrfaly z jednogodzin-
nego spaceru dziennie. Trzy z nich pod-
dawano poza tym dwa razy dziennie po
30 minut napromieniowywaniu słabo jo-
nizującymi promieniami. W wyniku te-

ze świata

go zabiegu stwierdzono wzmożony ape-
tyt u knurów doświadczalnych oraz spo-
tęgowanie ich aktywności płciowej.
(PAP)

Płynne tapety
Specjaliści z Instytutu Techniki Budo-

wlanej w Warszawie opracowali sposób
wytwarzania hydrofobowych, wlóknirtych
wypraw plastycznych. Wyprawa' stanowi
kompozycję spoiwa kazeinowo-cemento-
wego, włókna celulozowego, glinokrze-"
mianów o wysokiej zdolności pęcznienia
w wodzie oraz drobnoziarnistego piasku
i ewentualnie pigmentów, odpornych *na
działanie cementu i promieniowania sło-
necznego. Nowy sposób wytwarzania
płynnej tapety (włóknistych wypraw pla-
stycznych) dzięki dodatkowi specjalnego
środka nadającego wyprawie pełną wo-

doszczelność, zapewnia odporność na

wpływy atmosfpryczne przy jednoczes-
nej zdolności .do przepuszczania pary
wodnej i powietrza. (Interpress)

Nowe spawarki
W specjalizujących się w produkcj.

wielostanowiskowych i ręcznych spawa-
rek dla polskich stoczni Zakładach „Bo-
ster" w Bielawie wykonano ostatnio
pierwszą partię prototypowych, nowo-

czesnych spawarek, w których konstruk-
cji zastosowano elektroniczne układy (w
oparciu o tranzystory krzemowe!. Nowe
spawarki oznaczone symbo'em , SPB-3"5"
sa rewelacyjnie lekkie — dzięki elektro-
nice, która wyeliminowała tzw. silnik
wirujący, zmniejszono ich wagę aż o

120 kg w porównaniu t dotychczas pro-
dukowanymi tego typu urządzeniami. Ich
dodatkową zaletą jsst niewielka hałaśli-
wość oraz możliwość zdalnej regulacji-
mocy prądu. (PAP)

Przysmaki dla ryb
Zasługą zespołu pracowników Zjedno-

czenia Przemysłu Paszowego „Bacutil"
w Warszawie jest opracowanie technolo-
gii produkcji mieszanki paszowej dla
ryb. Istota sposobu wytwarzania mie-
szanki dla ryb polega na formowaniu
granulatu mieszanki sypkiej w taki spo-
sób, że granulat po wsypaniu do wody
zachowuje trwałość przez dostatecznie
długi czas. Dzięki temu wyeliminowano
straty składników pokarmowych rozmy-
wanych i porywanych przez wodę. Za-
stosowanie paszy pokarmowej dla ryb
w nowo opracowanej formie unwżliwia
zmniejszenie strat z 40 proc. do 5* około
1—4 proc. (Interpress)

Tworzywa sztuczne
do... porcelany

W zakładach Porcelany Stołowej „Ka-
rolina" w Jaworznie od kilku miesięcy
prowadzone są już na skalę póltechnicz-
ną próby nowego rodzaju form do pro-
dukcji talerzy i naczyń porcelanowych
głębokich, które wykonano po raz pierw-
szy z... tworzyw sztucznych (polichlor-
ku winylu). Nowe, nieznane, dotychczas
w przemyśle ceramicznym formy są
dziełem naukowców z Instytutu Tworzyw
Sztucznych Politechniki Wrocławskiej,
efektem prac zespołu pod kierunkiem
dr Jana Malczewskiego.

Termostat

Przemysł czechosłowacki wyproduko-
wał układ automatyki dla pieców cen-

tralnego ogrzewania w domkach jedno-
rodzinnych — o nazwie Regent KT 25.
Sercem aparatu jest estetyczny termo-

stat, na którego tarczy nastawia się po-
żądaną temperaturę od +15 do +25 sto-
pni, i automat na tym poziomie ją u-

trzymuje. Urządzenie można jednak sto-
sować tylko przy opalaniu pleców ga-
zem lub ropą. (WiT)

Komputer w magazynie
Na poważne efekty ekonomiczne liczą

w tym roku górnicy kopalń bytomskie-
go Zjednoczenia Przemysłu Weglowego
(daje ono oko"o 1/5 krajowego wydoby-
cia węgla kamiennego), dzięki organiza-
cji Zakładu Centralnej Gospodarki Ma-
szynami i Urządzeniami Górniczymi. No-
wy Zakład, znajdujący się Już w sta-
dium organizacji pny bytomskich Za-
kładach Naprawczych Przemysłu Węglo-

wego, przejmie stopniowo z kopaiii
wszystkie kombajny węglowe, wrębiarki
1 inne maszyny i urządzenia górnicze
wraz z częściami zamiennymi. Prowa-
dzić będzie ich remonty, magazynować,
a kopalnie korzystać będą z nich na

zasadzie odpłatnej dzierżawy. Scentrali-
zowana w ten sposób gospodarka ma-

szynami i urządzeniami objęta zostaje
obecnie elektroniczną techniką oblicze-
niową. (PAP)

Mobilizacja młodych twórców

NTTM — to skrót nazwy wielkiej im-

prezy, ogarniającej całe terytorium ZSRR
i spełniającej rolę wielkiej szkoły pracy
twórczej. Pod tym hasłem na jubileusz
50-Iecia Kraju sRad zorganizowano w Mo-
skwie centralną wystawę Naukowo-Te-
chnicznej Twórczości Młodzieży. Mo-
skiewska wystawa eksponuje najwybit-
niejsze osiągnięcia techniczne młodzieży
z 15 republik Kraju Rad. Prezentują na

niej również swoje nowości techniczne
młodzi nowatorzy z bratnich krajów
socjalistycznych. Oczywiście, cennych
prac, które nie zmieściły się na stoiska
wystawy, jest setki razy więcej. (Inter-
press)

Nowa pompa próżniowa
W rekordowo krótkim czasie 7 miesię-

cy zespól naukowców Politechniki Wro-
cławskiej oraz praktyków-inżynierów
Dolnośląskich zakładów Naprawczych
Przemysłu Węglowego i Świdnickiej Fa-
bryki Urządzeń Przemysłowych opraco-
wał i wykonał nowy model pompy próż-
niowej o dużej wydajności, mającej sze-

rokie zastosowanie w przemyśle. Pom-
pa wykonana została na zamówienie
Przedsiębiorstwa Projektowania i Dostaw
Kompletnych obiaktów Przemysłowych
„Chemadex" jako element składowy pro-
dukowanych na eksport cukrowni. Po-
dobna pompa produkcji zachodniej ko-
sztuje 11 tys. dolarów. Wrocławska pom-
pa dorównuje walorami eksploatacyjny-
mi produktom czołowych firm świato-
wych; W br. Zak

r
idv Naprawcze w Wał-

brzychu wyprodukują 21 tych pomp, w

tym 7 na eksport. (PAP)

Na tropie nowych zdrojów
72 miejscowości w kraju dysponują

wodami, które eksperci po dokładnej a-

naUzie uznali za leczniczo. Najczęściej
źródła tych wód są : udokumentowa-
ne. Wykorzystanie odkrytych wód mine-
ralnych zależy od lokalnych warunków,
od rodzaju wód — i od aktualnych po-
trzeb lecznictwa. Np. Szczawno czy Lą-
dek już nie maią rezerw — I prowadzi
się dla nich intensywne poszukiwania
nowych zasobów. Badacze sięgają dó
głębszych struktur — co przysporzyło
wód mineralnych Konstancinowi k. War-
szawy. Międzyzdrojom, Połczynowi i
ln. (WiT)
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