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REDAKCJA: Polska 1 NRD od

lat rozwijają korzystną wzajemną
współpracę dwustronną w ramach

RWPG. Jak Pan o&enia obecny stan

tej współpracy?

K. FICHTNER: W wyniku poro-

zumień podjętych przez przywódców
partyjnych i państwowych obu krk-

jów stosunki gospodarcze między
NRD i PRL w ostatnich dwóch la-

tach w sposób istotny pogłębiły się
i rozszerzyły. Postępy w budowie

socjalizmu w obu krajach stwarza-

ją coraz większe możliwości wyko-

rzystania zalet socjalizmu przy roz-

wiązaniu zadań postawionych na

VIII zjeździe SED i VI zjeździe
PZPB.

Tym samym wyniki naszej współ-
pracy gospodarczej i naukowo-tech-

nicznej będą stanowić wkład do dal-

szego podnoszenia materialnego i

kulturalnego poziomu życia obu na-

szych narodów. Coraz większe ze-

spalanie się naszych gospodarek na-

rodowych jest nierozerwalnie zwią-
zane z jeszcze ściślejszą współpracą
obu naszych krajów ze Związkiem
Radzieckim i z postępem socjalisty-
cznej integracji gospodarczej krajów
członkowskich RWPG.

Dynamicznemu wzrostowi gospo-

darczemu i ooraz szerszemu zastoso-

waniu postępu naukowo-techniczne-

go w naszych krajach sprzyjają za-

równo dalszy rozwój wypróbowa-

nych już form podziału pracy jak
i tworzenie nowych efektywniej-
szych metod współdziałania naszych
gospodarek narodowych przy obu-

stronnych korzyściach.

Wielkie znaczenie przywiązujemy
do współpracy przy rekonstrukcji
istniejących przedsiębiorstw przemy-

słowych. W ubiegłym roku polskie
przedsiębiorstwa dostarczyły wypo-

sażenie i wykonały usługi dla mo-

dernizacji zakładów chemicznych
NRD np. dla fabryki kwasu siarko-

wego w Magdeburgu.

Obecnie wspólnie z polskimi mon-

terami modernizuje się zespół wal-

carek stalowni i walcowni w Hen-

nigsdorf. Wyposażenia dostarcza ka-

towicka huta , .Zygmunt".
W ten sposób stworzone zostaną

przesłanki do dalszego zwiększenia
w następnych latach wzajemnej
wymiany stali walcowanej.

NRD dostarcza kompletne nowo-

czesne urządzenia włókiennicze i

wyposażenie m. in. dla zakładów

dziewiarskich w Turku i dla To-

ruńslach|,Zakładów Materiałów Opa-
trunkowych; Ponadto ;

w- Dąbro-
wie kpło Łodzi, ..w, oparciu na ..Wy--
soko-' wydajnym-, procęsje; techno-'
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Przed dwoma laty prowadziliśmy ożywioną dyskusję nad środkami umożliwia-
jącymi zapewnienie pracy licznym rocznikom młodzieży, kończącej szkołę i
rozpoczynającej życie zawodowe. Przedmiot dyskusji i rozważań nie należał
do łatwych jeżeli zważyć, że przyrost zasobów ludzkich w bieżącym pięciole-
ciu jest niewątpliwie największy w naszej historii, a tempo przyrostu zaliczyć
można do najwyższych w Europie. Dzisiaj, na półmetku realizacji planu pięcio-
letniego, dominować zaczyna drugi element formuły polityki zatrudnienia, tj.
sprawa zapewnienia racjonalnego zatrudnienia. s

MIECZYSŁAW KABA7

GOSPODARKA
nasza, szczególnie w latach 1972-

1973, wykazała dużą skłonność do wzrostu za-

trudnienia. I mimo niezwykle wysokiego wzro-

stu ludności w wieku zdolności do pracy, obserwu-

jemy' równolegle znaczno pogłębienie się niedoboru

mężczyzn. Jest to swoisty paradoks bieżącego pię-
ciolecia. Liczba wolnych miejsc pracy dla mężczyzn
wielokrotnie przewyższa liczbę chętnych do podję-
cia pracy; w niektórych miastach i województwach
notowano 200-900 wolnych miejsc pracy dla jednego
mężczyzny poszukującego pracy.

Nie trzeba uzasadniać, że niedobór pracowników
wpływa ujemnie na funkcjonowanie gospodarki,
prowadzi do powstawania napięć na „rynku pracy",
utrudnia pełniejsze wykorzystanie mocy wytwór-
czych nowoczesnych gałęzi przemysłu, ogranicza
możliwości szybszego rozwoju usług. Nie jest także

bez wpływu na postawy pracowników, ich stosunek

do pracy oraz nadmierną skłonność do zmiany pra-

cy. Kontynuacja trendu nadmiernego wzrostu za-

trudnienia może pogłębić jeszcze bardziej te zja-
wiska oraz stworzyć barierę szybkiego wzrostu gos-

podarczego.

Zasadniczego znaczenia nabiera więc zespól środ-
ków ekonomicznych umożliwiających w sposób bar-

dziej stateczny STEROWANIE WZROSTEM ZA-
TRUDNIENIA.

NA CZYM POLEGA PROBLEM

Punktem wyjścia do sformułowania paru postula-
tów musi być analiza roli i miejsca zatrudnienia w

przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego, szczególnie w

ubiegłym roku. Warto tę sprawę rozważyć na przy-
kładzie przemysłu, gdyż interpretacja roli zatrudnie-
nia wzbudza tu wiele nieporozumień. Zatrudniono
w przemyśle uspołecznionym w 1972 r. o ok. 34 tys.
osób więcej niż pierwotnie przewidywał plan pię-
cioletni.

Zwiększona chłonność zatrudnienia w przemyśle
jest w dużej mierze rezultatem przyśpieszenia wzro-

stu produkcji przemysłowej. Tempo wzrostu było w

1972 r. znacznie szybsze niż zakładał plan pięcio-
letni i szybsze niż w latach poprzednich. Plan pię-
cioletni zakładał przeciętne tempo wzrostu produk-
cji globalnej na poziomie H,5 proc. oraz zatrudnienia
3,1 proc. Faktyczny przyrost produkcji globalnej
wyniósł w 1972 r. 10,7 proc. a zatrudnienia 4 proc.1).
Tak więc przyśpieszonemu wzrostowi produkcji o

1/4 w stosunku do założeń towarzyszył szybszy
wzrost zatrudnienia także o ok. 1/4. Ilustruje to tak-
że udział przyrostu zatrudnienia w przyroście pro-
dukcji, który był niemal identyczny w planie i re-

dokończenie na str. 12

XXVII SESJA RWPG

KROK ZA
DWA

lata minęhj od uchwalenia kompleksowego
Programu Socjalistycznej Integracji Gospodarczej
na XXV Sesji RWPG. Ten krótki przecież okres

wykazał dowodnie, jak istotnym narzędziem współpra-
cy naszych bratnich krajów jest właśnie programowa-
nie. wyznaczanie celów długofalowych i wynikających
z nich zadań, stanowiących kolejne fragmenty realiza-
cji tych celów. Nadało to pracy organów RWPG
i sztabów, zajmujących się współpracą w krajach
członkowskich nieporównanie żywsze, niż poprzednio,
tętno. Kontrola realizacji programu dokonywana przez
Komitet Wykonawczy, a ostatnio przez XXVII Sesję
RWPG w Pradze stwarza przy tym nieustanny doping,
aby przewidziane harmonogramem zadania wykonywać
nie tylko bez biurokratycznych opóźnień, ale i wywią-
zywać się z nich w sposób jakościowo nowy, odpowia-
dający kształtującym się już w praktyce, głębszym po-

wiązaniom ekonomicznym, technicznym, naukowym.

Program — jak podkreślił'to w końcowym przemó-
wieniu na praskiej sesji Premier PIOTR JAROSZE-
WICZ — realizowany jest nie bez trudności, ale kon-

sekwentnie, krok za krokiem. Dzięki tej konsekwencji,
stwierdzono na Sesji, można ocenić, że w ubiegłym ro-

ku zdziałano więcej, niż w takim samym czasie kie-
dykolwiek w historii RWPG. Znalazło to wyraz
w przyspieszonym tempie rozwoju wszystkich kra-
jów Rady.

Dochód narodowy krajów członkowskich ziuiększył
się w 1972 roku w porównaniu z rokiem 1970 o 11,7
proc. Przyrost produkcji przemysłowej wyniósł w tym
samym okresie ponad 15 proc., podczas gdy w rozwi-
niętych krajach kapitalistycznych 8,8 proc. W rezul-
tacie udział krajów RWPG w światowej produkcji
przemysłowej osiągnął 33 proc. przy 18,5 proc. udzia-
le w powierzchni i 9,6 proc. w udziale ludności świa-
ta. Wzajemne obroty handlowe w handlu zagranicz-
nym uległy ziciększeniu w 1972 roku o 10,2 proc.
w stosunku do roku 1971, a za 2 lata o ok. 20 proc.

Najszybciej wzrastały wzajemne obroty wyrobami
przemysłu maszynowego, bo w ciągu 2 lat zwiększyły
się one o 28 proc.

W większości krajów uległo zbliżeniu tempo roz-

woju grupy A i B w produkcji, przemysłowej. Prefe-
rowanie przemysłów konsumpcyjnych znajduje również
wyraz w planowanych na rok bieżący nakładach inwe-
stycyjnych — podobnie zresztą jak u nas. Tak np.
w ZSRR zwiększono w bieżącym roku inwestycje na

przemysł lekki o 18 proc. i na rolno-spożywczy o 10
proc. W NRD planowane w przemyśle lekkim na ten

rok nakłady inwestycyjne rosną o 63 proc. W związku
z rozbudową i modernizacją przemysłów konsump-
cyjnych szybciej rozbudowywane są działy przemysłu
maszynowego, dostarczające wyposażenia dla produk-
cji dóbr konsumpcyjnych. I tak iv Związku Radziec-
kim zwiększa się w roku bieżącym nakłady inwesty-
cyjne na produkcję maszyn i urządzeń dla grupy B

(przemysł lekki i spożywczy) o 55 proc.

Nacisk na rozwój grupy B w naszych krajach otwie-
ra oczywiście no we możliwości szerszej wymiany pro-
duktów rynkowych, jak również pogłębienia specja-
lizacji produkcji urządzeń i maszyn w tej dziedzinie.
Sprawy te, omawiane na sesji, są przedmiotem aktyw-
nej działalności Stałych Komisji do spraw przemysłu
lekkiego i przemysłu maszynowego. Warto tu zresztą
dodać, że w zakresie obrotów artykułami, konsump-
cyjnymi już można zaobserwować wyraźne przyspie-
szenie. W latach 1971—1972 wzajemne dostawy towa-
rów przemysłowych powszechnego użytku zwiększyły
sie o 26,5 proc., a więc wyraźnie szybciej niż obroty
ogółem.

Podkreślając przyspieszone tempo rozwoju gospo-

darczego naszych krajów i wzajemnych obrotów w sto-

sunku do okresu przed przyjęciem Programu Integra-
cji Socjalistycznej, nie chcemy oczywiście stioorzyć
wrażenia, że pełny rozruch procesów integracyjnych
możaa już obecnie uznać za fakt dokonany.

Po pierwsze — 2 lata to oczywiście okres za krótki
dla uzyskania docelowych rezultatów w tak bezprece-t
densowym przedsięwzięciu, jak przejście od wymiany
i współpracy do integracji, obejmującej cały proces

reprodukcji, a więc naukę i technikę, sferę inwestycji,
produkcji i wymiany towarowej.

Po drugie — Program przyjęty został w, połowie
1971 r., a więc w chwili, kiedy już realizowane były
bieżące plany pięcioletnie, wprawdzie konsultowane
i koordynowane w trybie wielostronnym, ale przecież
bez tego kręgosłupa 'współpracy, który zawarty jest
właśnie w Kompleksowym Programie Integracji.

Po trzecie —

co jest może najistotniejsze, właśnie
w toku realizacji Programu okazuje się, że rodzą się
nowe możliwościrdp których trzeba dostosować formy
współpracy, metody planowania i koordynacji planów;
im głębiej sięga podział pracy i integracja, tym wię-
cej powstaje problemów, wymagających podjęcia i roz-

wiązania.

dokończenie na str. 11



PRASĄ O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Rok Nauki Polskiej, a szczególnie zbliżający się Kon-
frres Nauki są okazją do wielu publikacji podsumowu-
jących dorobek różnych dyscyplin i różnych instytu-
cji naukowyęh. Jeżeli jednak traktować naukę jako
zbór ludzi i .instytucji prowadzących badania nauko-
we, to w podsumowaniach tych można dostrzec pew-

ną lukę. Dotyczy ona tak zwanego „czwartego ogni-
wa nauki polskiej" czyli towarzystw naukowych. O ile
Polska Akademia Nauk, wyższe uczelnie oraz instytu-
ty resortowe starają się dość powszechnie zaprezento-
wać swoje osiągnięcia i plany na przyszłość, to towa-

rzystwa naukowe (z pewnymi wy jatkami) znajdują się
w cieniu tych potężnych instytucji. Jest to zaś wcale
liczna armia ludzi o ogromnym oddziaływaniu spo-

łecznym. Niestety, nikt nie jest w stanie precyzyjnie
określić, ile jest tych towarzystw i ilu liczą człon-

ków. Jak podaje JERZY LOHMAN w artykule pt.
„NAUK A BEZ ETATÓW", zahiieszczonym w ostatnim

,. ŻYCIU LITERACKTM" szacuje się, że towarzystw
takich jest blisko 200, a zrzeszają one prawie pól mi-
liona' ludzi.

Liczby te mogą szokować. Trzeba jednak wziąć pod
uwagę, że do towarzystw naukowych zalicza się za-

równo takich potentatów, jak Naczelna Organizacja

Techniczna (330 tys. członków, 68 własnych czaso-

pism), jak i Towarzystwo Naukowe Płockie, liczące
400 członków. To zestawienie nie może być w żadnym
wypadku lekceważące «tosunku do płockiego towa-

rzystwa — istnieje ono ponad 150 lat i wydaje swój
stały periodyk oraz przeciętnie 10 publikacji nieperio-
dycznych rocznie.

Wspólną ccchą wszystkich tych towarzystw jest Ich

społeczny charakter. Tworzą one społeczny ruch nau-

kowy, a Więc ruch niezwykle wartościowy, nawet je-
żeli nie wszystkie towarzystwa mogą poszczycić się
oryginalnymi opracowaniami. W sumie jednak zrze-

szają one intelektualną elitę społeczeństwa i są zna-

komitą płaszczyzną integrującą ambicje do działalnoś-
ci naukowej z aktywnością społeczną. Dlatego trudno
przeceniać znaczenie tego ogniwa polskiej nauki,
szczególnie w mniejszych ośrodkach, nie posiadających
wyższych uczelni czy innych instytucji profesjonalnie
zajmujących się nauką. Bardzo często przybierają onej
formę stowarzyszenia miłośników różnych miast'
1 ziem. W stowarzyszeniach tych — obok miejscowej
inteligencji — często działają robotnicy lub działacze ,

chłopscy. Ich rola w rozbudzaniu lokalnego patriotyz-
mu, w pogłębianiu znajomości regionalnej tematyki .

przyrodniczej i historycznej jest bardzo duża. Stwarza-
ją przy tym możliwość uzyskania satysfakcji ze spo-

łecznie użytecznej pracy intelektualnej, a często po-

magają miejscowym władzom w rozwiązywaniu wielu

trudnych problemów.

We wspomnianym artykule przytoczono wiele fak-
tów świadczących, że ten ruch naukowy zaspokaja
autentyczne potrzeby. Były okresy, gdy ruch ten trak-
towano jako anachronizm, później towarzystwa regio-
nalne podporządkowano władzom terenowym. Formal-
nie merytoryczną opiekę powinna spełniać Polska
Akademia Nauk, faktycznie zajmował się tym w

PAN-ie jeden pracownik. Nic więc dziwnego, że nie
znamy ani dokładnej liczby towarzystw naukowych,
ani liczby ich członków.

Nie jest to zresztą najważniejsze. Wiele Władz te-

renowych przekonało się, jak istotną pomocą mogą im
służyć regionalne towarzystwa naukowe. Toteż na

przykład Wrocławskie Towarzystwo Naukowe czy Po-
znańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zdobyły so-

bie na swym terenie poważny autorytet i są współ-
uczestnikami wszystkich ważniejszych przemian spo-

łeczno-ekonomicznych dokonujących się w tych woje-
wództwach.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanowiło
nrzSwać projekt uchwały, czy nawet ustawy o to-

waSZch naukowych. Celem togo aktu miało być
TM§leJe roli I znaczenia towarzjstw naukowych.
obow£uówrwładz państwowych w TMg

XwrStkafslQ z chłodnym przyjęciem, a c^

wręcz z niechęcią. Towarzystwa naukowe są bowiem

autentycznym ruchem społecznym,
wahym charakterze, dostosowanym do specyfiki tcrc-

nu.na którym działają oraz do moż IwoSoi ich czlon-
ków. Nic więc dziwnego, że towarzystwa nie chcą, aby
Ich prace taczano w jakiś określony schemat oba-

wiają się wszelkiej kurateli. Takie stanowisko świad-
czy również, że mimo wielu kłopotów i trudności sfco-
łcczńy «oh naukowy potrafił znaleźć sobie mle^cc w

życiu społeczno-ekonomlcznym, potrafi nawiązać
współpracę i zdobyć uznanie lokalnych władz.

Dlatego trzeba zgodzić się z twierdzeniem Jerzegtf
Lohmana, że społeczny ruch naukowy, to nie jest ubo-
gi krewny nauki polskiej, lecz potężna, współczesna

B,ła - S.C.

W, UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

0 Biuro Polityczne KC omrłMi-
lo przygotowania do KRAJOWEJ
KONFERENCJI PZPR. Oceniono
także stosowanie PROJEKTOW TY-
POWYCH W BUDOWNICTWIE

przemysłowym, rolnym, ogólnym,
mieszkaniowym, w tym wielorodzin-

nym i indywidualnym, służby zdro-

wia, oświaty i gospodarki komunal-

nej. Zalecono rządowi opracowanie
programu dalszego pogłębiania i

upowszechniania typizacji w budo-
wnictwie na lata 1976—1980 oras do-
skonalenie działalności kierujących
typizacją biur i ośrodków projekto-
wych.

9 Omówieniu podstawowych pro-
blemów funkcjonowania JEDNO-
STEK INICJUJĄCYCH poświęcona
była narada w Komitecie Central-

nym PZPR. Wyniki za okres pięciu
miesięcy działania na nowych zasa-

dach są dobre, zarówno w zdyna-
mizowaniu produkcji, jak i poprawie
efektywności gospodarowania. Na
naradzie wyjaśniono i rozstrzygnię-
to szereg problemów ważnych dla

dalszego usprawnienia funkcjonowa-
nia jednostek inicjujących. Należą
do nich problemy oceny ekonomicz-

nej działalności produkcyjno-gospo-
darozej . 'jednostek inicjujących z

uwzględnieniem nowych zasad dzia-
łania sprawozdawczości, finansowa-
nia inwestycji, cen, handlu zagra-

nicznego. Narada wyłoniła także
wiele spraw, które dotyczą zasad
działania samych ministerstw i cen-

tralnych ogniw gospodarczych.
O Pod przewodnictwem I sękreta-

'
rza KC PZPR Edwarda Gierka od-

była się w Poznaniu narada pierw-
szych sekretarzy komitetów woje-
wódzkich, ministrów resortów gospo-

darczych, przewodniczących prezy-
diów WRN i dyrektorów central
handlu zagranicznego, poświęco-
na PROBLEMOM AKTYWIZACJI
EKSPORTU. Rolę i zadania handlu

zagranicznego, wynikające z szybkie-
go tempa rozwoju gospodarczego
kraju oraz potrzeby lepszego zaopa-

trzenia ludności przedstawił wice-

premier Kazimierz Olszewski. I Se-
kretarz KC Edward Gierek loskazał,
iż dobra realizacja tegorocznych za-

dań gospodarczych nakłada dodat-

kowy, stały obowiązek intensyfiko-
wania działań w zakresie handlu za-

granicznego. Równocześnie wzrosto-

wi produkcji towarzyszyć musi lep-
sza, bardziej operatywna praca apa-
ratu handlu zagranicznego.

O Tematem kolejnego posiedzenia
Rządowego Zespołu Ekspertów do

spraw Planu Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju były perspekty-
wy PRZESTRZENNEGO ROZWOJU
ROLNICTWA I PRZEMYSŁU SPO-
ŻYWCZEGO do roku 1990 oraz

przyszłość makroregionu wschod-

niego.
O Narada sekretarzy rolnych KW

PZPR w Komitecie Centralnym
partii rozpatrzyła zadania oraz prze-

bieg realizacji tegorocznych PLA-
NÓW INWESTYCYJNYCH W PRZE-
MYŚLE SPOŻYWCZYM i w spół-
dzielczości wiejskiej, a także przygo-
towania do zbliżającego się V Krajo-
wego Zjazdu Kółek Rolniczych.

Q Zespół naukowców Wojskowej
Akademii Technicznej i współpracu-
jących z nimi naukowców Instytutu
Badań Jądrowych, pod przewodnic-
twem gen. dywizji prof. dr Sylwe-
stra Kaliskiego otrzymał za pomo-

cą impulsu laserowego i układu typu
„Focus" TEMPERATURĘ PLAZMY

RZĘDU KILKUDZIESIĘCIU MI-
LIONOW STOPNI C, a więc tempe-
raturę, przy której zachodzi mikro-
synteza termojądrowa z wydziela-
niem się neutronów syntezy.

O W całym kraju odbyły się w

niedzielę uroczystości ŚWIĘTA LU-
DOWEGO. Wspólnie z rolnikami
brali udział mieszkańcy miast, ro-

botnicy z wielkich zakładów prze-

mysłowych, fabryk produkujących
maszyny i środki produkcji dla roi-
nictwa. Centralna akademia z udzia- '

łem najwyższych władz partyjnych .

i rządowych odbyła.się w Płocku.

® Ponad 23,3 MLD ZŁOTYCH ze-

brano w ciągu 15 lat ze środków

społecznych na Fundusz Budowy
Szkól i Internatów. Z pieniędzy tych
zbudowano między in. 1863 szkoły
podstawowe, 191 szkół średnich i 22
tys. izb mieszkalnych dla nauczy-

cieli.

@ DOBRE POŁOWY rybaków da-
lekomorskich pozwalają przypu-

szczać, że plan I półrocza bież. roku
zostanie przekroczony o około 13

proc. Najwięcej łowi się śledzi i ma-

® KOMBINAT BUDOWLANO-
• REMONTOWY HANDLU I USŁUG

powołany zostanie decyzją Prezy-
dium Rządu z dniem 1 lipca bież.
roku. Będzie on utworzony przez

połączenie 11 działających obecnie

wojewódzkich przedsiębiorstw. Kom-
binat powinien zapewnić własne wy-

konawstwo inwestycji w handlu.
® Rada Państwa NADAŁA TY-

TUŁY NAUKOWE , PROFESORA
ZWYCZAJNEGO 2Ś dotychczaso-
wym profesorom nadzwyczajnym
oraz PROFESORA NADZWYCZAJ-
NEGO 74 docentom. W zakresie
nauk ekonomicznych profesorami
zwyczajnymi zostali: JAN CZAR-
KOWSKI — prof. nadzw. w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie,
ZDZISŁAW HELLWIG — prof.
nadzw. w Wyższej Szkole Ekono-

micznej we Wrocławiu, ZYGMUNT
KNYZIAK — prof. nadzw. w Szkole

Głównej Planowania i Statystyki w

Warszawie, STANISŁAW ŁADYKA
— prof. nadzw. w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w Warsza-
wie, JOZEF POPKIEWICZ — prof.
nadzw. w Wyższej Szkole Ekono-

micznej we Wrocławiu.

Tytuł naukowy profesora nad-

zwyczajnego otrzymali: JAN BUJAK
— doc. w Wyższej Szkole Ekono-

micznej w Katowicach, FRANCI-
SZEK GRONOWSKI — doc. w Po-
litechnice Szczecińskiej, ZBIGNIEW
LANDAU — doc. w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w War-
szawie.

% Na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego odby-
ła się promocja doktorska naszego

kolegi ZBIGNIEWA MIKOŁAJCZY-

KA, zastępcy redaktora naczelnego.
Gratulujemy.

© W rozmowie z członkiem Biu-
ra Politycznego KC PZPR, wicepre-
zesem Rady Ministrów MIECZY-
SŁAWEM JAGIELSKIM pt. „Inte-

gracja socjalistyczna przez ludzi i
dla ludzi" („Z. G." nr 22, str. 10,
pierwsza szpalta, wiersz 8 od góry)
zaszła pomyłka w zdaniu: „W ubie-

łym roku wartość naszej wymiany
towarowej z ZSRR wyniosła 12,5
mld rubli". Tymczascm powinno być
nie 12,5 mld RUBLI, lecz 12,5 mld
ZŁ DEWIZOWYCH. Przepraszamy.

ZA GRANICĄ
i. H W wywiadzie dla agencji UPI
fainister Handlu Zagranicznego
ZSRR NIKOŁAJ S. PATOLICZEW
Stwierdził m.in.: „W 1972 roku han-
del między ZSRR i USA wzrósł nie-
mal trzykrotnie, osiągając wartość

720 min dolarów w porównaniu z

2$0 min dolarów w 1971 r. Stany
Zjednoczone zajmują 6 miejsce w

wymianie handlowej ZSRR z kraja-
mi zachodnimi (po Niemieckiej Re-

publice Federalnej, Japonii, Finlan-
dii, W. Brytanii, Francji). Co praw-
da lozrost handlu osiągnięto głównie
dzięki radzieckiemu importowi. Wią-
zało się to w pewnej mierze z fak-

tem, że stwarzanie korzystnych wa-

runków dla amerykańskich dostaw
do ZSRR odbywało się szybciej, niż
usuwanie przeszkód na drodze do-
staw towarów radzieckich do USA.

Kongres USA rozpatruje obecnie

kwestię przyznania ZSRR klauzuli

najwyższego uprzywilejowania. Nie

ulega wątpliwości, że bez zastoso-

wania tej zasady do towarów ra-

dzieckich ich eksport do Stanów Zje-
dnoczonych, z powodu dyskryminacji,
będzie ograniczony, co rzecz jasna,
może jedynie odbić się na radzieckim

imporcie z USA. (.. .) Pod koniec 1972
roku i w ciągu roku bieżącego, pod-
pisano wielkie porozumienia o do-
stawie z USA do ZSRR buldożerów,
instalacji rurociągowych, maszyn do
obróbki metali, automatycznych linii

przekaźnikowych, odlewni i innego
wyposażenia dla budowanych obec-
nie w ZSRR zakładów samochodów

, ciężarowych nad Kamą, a także

urządzeń dla przemysłu naftowego
i innych> gałęzi przemysłu. Rzecz ja-
sna radziecki import nie ogranicza
się do maszyn i sprzętu. Kupujemy
już w USA dobra konsumpcyjne
plus surowce i inne materiały do
ich produkcji. Przyszłe zakupy ta-

kich towarów nie są wykluczone, za-

kładając rzecz jasna, że w perspek-
tywie głównym źródłem płatności
będą wpływy ze sprzedaży naszych
towarów na rynku amerykańskim.
(...) Związek Radziecki dysponuje
szerokim wachlarzem towarów, któ-
re mogą zainteresować USA. Nasi

partnerzy handlowi w wielu kra-

jach, w tym również w rozwinię-

tych przemysłowo krajach kapitali-
stycznych, dobrze znają i wysoko
oceniają radzieckie maszyny. (.. .) Ra-
dziecki eksport do USA można roz-

szerzyć również przez zwiększenie
dostaw, surowców i innych materia-
łów. (.. .) Są to nafta i produkty na-

ftowe, różne Wyroby z drewna, fu-
tra, diamenty, biżuteria i wiele in-
nych. Rzecz jasna, Związek Radziec-
ki nie zamierza dostarczać do USA
towarów na warunkach i w ilo-
ściach, które mogą być niepożądane
dla rynku amerykańskiego. Radziec-
ki eksport do USA można zwięk-
szać również przez szczególne
uwzględnienie w gospodarczych pla-
nach rozwojowych ZSRR produkcji
niektórych nowych towarów, inte-

resujących rynek amerykański. (. ..)
Wzrost wymiany handlowej w 1972

roku, zawarcie rozległych kontrak-
tów na rok bieżący oraz powstałe
tendencje w rozwoju handlu sugeru-

ją, iż przewidywany przez porozu-
mienie trzykrotny wzrost obrotów

handlowych zostanie nie tylko osiąg-
nięty, ale i przekroczony. Równocze-
śnie w celu nadania stosunkom ra-

dziecko-amerykańskim rozległego i

długofalowego charakteru, być może

da się zastosować, obok tradycyjne-
go handlu również nowe formy kon-
taktów gospodarczych, będące do

przyjęcia dla systemów społeczno-
gospodarczych ZSRR i USA. Pierw-

szy krok został już podjęty. Podpi-
sane niedavino porozumienie z Occi-
dental Petroleum przewiduje, iż

eksport amerykańskich urządzeń na

warunkach kredytowych, dla budo-
wy w ZSRR kompleksu fabryk che-

micznych, spłacony zostanie pro-

dukcją tych przedsiębiorstw. Intere-

sującym przykładem -

wzajemnie'-ko-
rzystnej współpracy są porozumie-
nia, zawarte W kwietniu br. Pepsi-
co Inc., zgodnie z którymi firma nta

dostarczy ZSRR wyposażenie do

produkcji pepsicoli oraz koncentratu

tego napoju w zamian za dostawę ra-

dzieckiej wódki. Dobrą i wartościo-

wą kontynuację wzajemnych kon-
taktów gospodarczych może stano-

wić udział przedsiębiorstw radziec-
kich, rasem z Westinghouse Compa-
ny, w dostawach hydrogeneratorów
dla elektrowni wodnej w Grand
Coulee. Współpraca w budowie tej
inwestycji byłaby dowodem goto-
wości strony amerykańskiej do- roz

-

woju handlu z ZSRR- w dziedzinie

urządzeń na zasadach wzajemności
oraz oznaczałaby całkowicie nową

stronicę w naszych kontaktach han-
dlowych. Jednakże staje temu na

przeszkodzie brak w USA warun-

ków, które stawiały radzieckie

przedsiębiorstwa na równi z dostaw-
cami z innych krajów. Mam tutaj na

myśli wzrost ceł Stanów Zjednoczo-
nych, dotyczących wymienionego
wyżej wyposażenia radzieckiego (35
proc. w porównaniu z 7 proc. dla
innych krajów) jak również wielu
innych towarów.

Q Prawie 6 min osób zatrudnio-
nych było w czechosłowackich za-

kładach uspołecznionych w 1972 r.

Stanowi to 90 proc. wszystkich zdol-

nych do pracy mieszkańców CSRS. W

ciągu ubiegłego roku liczba zatrud-
nionych w przemyśle wzrosła o 12,9
tys. osób, w budownictwie o 16,9,
w sferze nieprodukcyjnej — o 49,4
tys. osób. Spadło natomiast zatrud-
nienie w rolnictwie i leśnictwie —

o 16,4 tys. osób. Tempo wzrostu za-

trudnienia było szybsze w Słowacji
niż w Czechach. W SRS bowiem

jest duży przyrost naturalny, nie

wykorzystane zasoby kobiecych rąk
do pracy itp.

• Już ponad 130 dolarów płacono
za uncję złota w stolicach Europy
Zachodniej. Przyczyn tego stanu

rzeczy upatruje się w zmieniającym
się z dnia na dzień zaufaniu do do-
lara wskutek utrzymywania się
ujemnego bilansu płatniczego i *}-
większaniu się rozmiarów inflacji. W
br. w Stanach Zjednoczonych wzrost

kosztów utrzymania w bieżącym ro-

ku wyniósł 19 proc. , jeśli chodzi o

ceny hurtowe i o 8,5 proc., jeśli cho-
dzi o ceny detaliczne. Sytuację po-

gtębid-fakt, żei w USA nie podejmu-
je się pranie żadnych kroków za-

radczych ani na płaszczyźnie we-

wnętrznej, ani międzynarodowej.
Przedstawiciele władz finansowych
USA twiedzą, że spekulacja przeciw
dolarowi jest „nieracjonalna i nie

jest podyktowana żadnymi względa-
mi gospodarczymi". Zresztą spadek
kursu dolara za granicą przynosi
Amerykanom pewne korzyści w

handlu międzynarodowym i nie wy-

wołuje wobec tego ich wyraźnego
zaniepokojenia.

ZE ŚWIATA NAUKI 1 TECHNIKI

>. Coraz więcej śmieci

WedłOg prognoz, ilość odpadków domo-
wych w miastach wzrośnie w przeciągu
15-lecla 2,5 -krotnie. Obok zmian ilościo-
wych następować będą także zmiany wa-

runków usuwania odpadków. Program
Ministerstwa Gospodarki Terenowej I
Ochrony Środowiska koncentruje się w

obecnym pięcioleciu lia uporządkowaniu
wysypisk nieczystości. Skuteczną popra-
wę przyniesie zorganizowanie dostaw
sprzętu do mechanizacji prac na wysy-
piskach, nasilenie kontroli ze strony pre-
zydiów rad narodowych. Prowadzone są
prace nad rozszerzeniem metody kompo-
stowania odpadków. Do 1975 r. wybudo-
wane zostaną dwa nowe zakłady przero-
bu odpadków na kompost. Rozpoczęte zo-

stały prace przygotowawcze do burtowy
pierwszej w Polsce spalarni odpadków.
(Interpress)

Prosta w obsłudze

Amerykańska firma Harvcstcr wraz z

firmą holenderską wypuściły na rynek
bardzo prostą w konstrukcji ciężarówkę.
Do Jej obsługi i konserwacji nic trzeba
wysokich kwalifikacji. Waży ona 0,5 t.
I ma długość 4 m. Napędza ją poprzez
automatyczna przekładnię 35-Itonny, dwu-
cyllndrowy silnik chłodzony powietrzem.
Ponieważ skrzynia ładunkowa nie Jest
konstrukcyjnie związana 7 resztą pojaz-
du można ja wykonać z lokalnych ma-

teriałów. takich jak drewno. nlutlk. Płót-
no lub nawet liście palmy. (NEWSWEEK)

Polacy —

pionierami spadochroniarstwa
Pionierami spadochroniarstwa byli dwaj

Polacy — bracia Stanisław i Józef Drew-
nlccy, działający na przełomie XIX i XX
wieku w carskiej Rosji. Stanisław Drew-

nlcki zginął w r. 1895 skacząc w Witeb-
sku z balonu typu Montgolfiera. Tragicz-
na śmierć brata nie zniechęciła Józefa
Drewnieli iego, którego spadochroniarstwo
pochłonęło tak bardzo, że zrezygnował
dla niego z kontynuowania studiów pra-
wniczych. Będąc Jedynym amatorem te-
go ryzykownego sportu w Rosji, w r. 1910
Józef Drcwniclii miał za sobą już 400
skoków. Ujrzawszy tragiczną śmierć in-
nego Polaka — pioniera lotnictwa, kpt.
Macijewicza, który zginął podczas wy-
padku z samolotem typu „Farman",
Drcwnicki zaproponował, by w spado-
chrony wyposażać pilotów. Sam też po-
djął prace nad budową spadochronu, któ-
ry by umożliwi! skoczkowi manewrowa-

nie w powietrzu i wybór miejsca lądo-
wania. (PAP)

Łqczność w medycynie
Jeden z zakładów czechosłowackiej

„ Tesii" rozpoczął produkcję zestawów (e-
lekonferencyjnych, przeznaczonych dla
szpitali, który zapewnia dwukierunkową
łączność między abonentem (pacjentem)
I centrum obsługi. Chory może wezwać
pielęgniarkę głosem lub sygnałem świetl-
nym. Pielęgniarka może z kolei ze swe-

go pomieszczenia za pośrednictwem pul-
pitu sterującego poszukać lekarza. (Inter-
press)

Przeciw „gapowiczom"
W angielskich autobusach I metrze,

gdzie cena biletu zależy od długości tra-
sy, często zdarza się, że pasażerowie ku-
pują „tańsze" bilety. Opatentowane urzą-
dzenie ma rejestrować wszystkich pasa-
żerów wsiadających i wysiadających z

autobusu, a jednocześnie współpracować
z automatom porównującym Ilość wnie-
sionych opłat z liczbą przystanków. In-
formacje te będą się spotykały w mini-

komputerze, który na każdym przystan-
ku przekaże kierowcy ilość „gapowi-
czów". (WiT).

Ochrona wód w ZSRR

W ZSRR wprowadzono akty ustawo-
dawcze, okrcSlajqcc zasady ochrony śro-
dowiska, w tym także — zasobów wod-
nych. Zwinzane z tym problemy bada się
w dziesiątkach instytutów badawczych
I projektowych, przedsiębiorstwach
i organizacjach. Dzięki tomu /.rzuty wód
w kraju zmniejszono do 2,2 min m3 na

dobę. Przez urządzenie oczyszczające
przechodzi 6 min m3 wody rocznic. W fa-
brykach i elektrowniach cieplnych wpro-
wadza się zamknięte obiegi wodne. W
ciągu ubiegłych 6 lat zbudowano ponad
II tys. oczyszczalni. Mimo że w ciągu tego
czasu uruchomiono wiele nowych przed-
siębiorstw przemysłowych, w Newie,
Dnieprze, Uralu i Innych rzekach stan
wody poprawił się. Czystsze jest też Mo-
rze Kaspijskie. Zabroniono odprowadzać
brudne ścieki do wpadających doń rzek,
Jak również czyszczenia zbiorników ba-
lastowych przez tankowce. Statki te od-
prowadzają zuftytą do przemywania zbior-
ników wodę do oczyszczalni na brzegu.
(PAP)

Francuska telekomunikacja
Międzykontynentaine rozmowy telefo-

niczne mogą być tak samo wyraźne, jak
połączenia w obrębie jednej mlr*scowo-
ści — stwierdzają przedstawiciel'-' fran-
cuskiego stowarzyszenia telekomunikac\i-
ncTo SAT, Ictórzy przekazali wyniki
swych doświadczeń polskim specjalistom
na dwudniowym sympozjum, zakończo-
nym niedawno w Warszawie. Zapewnić
to mogą przyszłościowe systemy łączno-
ści oparte o technikę cyfrowa. W syste-
mach tych wszelkie Informacje telefoni-

czne, telegraficzne, a nawet telewizyjne
zamieniane są na zakodowane1 w postaci
cyfrowej szeregi impulsów elektrycznych.
Nad takimi właśnie systemami stowarzy-
szenie SAT prowadzi już od kilku lat
intensywne badania. (PAP)

Przeciw stepowieniu
Wśród „WieIkopoIan-1912" wytypowa-

nych przez społeczeństwo Wielkopolski
w drodze plebiscytu znalazł się geograf,
profesor Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, dr Bogumił Krygowski.
To wyróżnienie zawdzięcza uczony głów-
nie prowadzonym od lat —

w Interesie
swego regionu pracom badawczym: zaj-
muje się bowiem postępującym stepo-
wieniem tego obszaru. Wspólnie ze swoją
szkolą poszukuje środków zaradczych —

widzi zaś je m. In. w regeneracji gór-
nych wód gruntowych. Tylko ten proces
bowiem — twierdzą naukowcy — może
zapobiec stepowieniu. (Interpress)

Treningowa kierownica

Angielska wytwórnia Statlc Steer Ma-
nufacturing Co. of Croydon wypuściła
na rynek treningową kierownicę do szko-
lenia w zakresie prowadzenia różnych
pojazdów. Urządzenie to jest małe i lek-
kie I uczy „wyczucia" drogi i samocho-
du. Przy pomocy odpowiedniej dźwigni
instruktor może „obciążyć" kierownicę,
markując tym samym warunki prowa-
dzenia różnych pojazdów na różnych
drogach. To, czego trzeba było się uczyć
godzinami na szosie, można teras szybko
opanować w ośrodku szkoleniowym.
(NEWSWEEK)

Magnetohydrodynamika
. .Rozpoczęła prace elektrownia przysz-

łości" — pod takim tytułem moskiewska

„Prawda" zamieściła czołówkę 23 grud-
nia lSil r. Artykuł informował o urucho-
mieniu 23-mega watowej elektrowni wy-
twarzającej prąd elektryczny w drodze
reakcji magnetohydrodynamicznej. Zda-
niem specjalistów, generator MHD umoż-
liwia produkcję energii z paliw trady-
cyjnych ze znacznie większą efektywno-
ścią i mniejszą uciążliwością dla otocze-
nia. Zasada MHD opiera się na koncepcji
zastąpienia elementów metalowych kon-
wencjonalnych generatorów energii wy-
twarzających prąd, gorącymi gazami
przewodzącymi elektryczność. Ruch ga-
zu przez pole magnetyczne wywołuje
ładunek elektryczny, „zbierany" później
przez elektrody. Generator MRD omija
dwa stadia działania cyklu konwencjo-
nalnego, które powodują straty energii:
wytwarzanie pary wodnej oraz obraca-
nia turbiny. (PAP)

Automat do produkcji lodów

W sezonie letnim spożywa się coraz

więcej lodów — I tradycyjny sposób ich
produkcji Jest właściwie nieopłacalny.
Jedna z firm w NRD produkuje specjal-
ne maszyny-automaty, w których w cią-
gu godziny można wyprodukować 25 kg
lodów o dowolnych smakach. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje wysoka hlgienicz-
ność produkcji lodów 1 możliwość Ich
otrzymywania w sposób ciągły. (WiT)

Laserowa laska dla niewidomych
W szwedzkim Instytucie dla Upośle-

dzonych została opracowana konstruk-
cja łaski sygnalizacyjnej dla niewido-
mych, w której wykorzystano technikę
laserową. Łaska wykonana w kształcie
rury «'tworzywa sztucznego wzmocnione-
go włóknem szklanym mieści w swym
wnętrzu miniaturowy laser półprzewod-
nikowy, odbiornik, wzmacniacz, przetwor-
nik akustyczny i akumulator nlklowo-

kadmowy. Łaska nadaje sygnał akusty-
czny, gdy na drodze niewidomego pojawi
się przeszkoda. Laser o mocy 25 watów
nie działa szkodliwie na osoby znajdu-
jące się w jego zasięgu. (Interpress)

Bliżej do Sapporo
Japończycy zamierzają połączyć wszy-

stkie cztery największe wyspy kraju sie-
cią szybkiej kolei. Jeszcze w tym dzie-
sięcioleciu ma być zbudowany najdłuższy
tunel świata (62 km), który skróci czas

Jazdy z Tokio do Sapporo z 19 do 13 go-
dzin. Tunel, o średnicy 11 metrów, bę-
dzie przystosowany do ruchu pociągów
z szybkością 210 km/godz. (WiT)

NOWE ROZWIĄZANIA

Ponad 240 zgłoszonych projektów ra-

cjonalizatorskich, dwa patenty i 195 no-

wych rozwiązań, które weszły do pro-
dukcji — oto plon wynalazków, które
w r. 1972 zgłosili pracownicy Warszaw-
skich Zakładów Mechanicznych „Delta".
Efektem ekonomicznym były oszczędno-
ści 21,1 ton stali i prawie 18 min zł. (PAP)

„PSIM CHODEM"

„Piat. 12fip". uchodzący za jeden z naj-
lepiej zaprojektowanych samochodów ma-

łolitrażowych, ma promień zawracania
jedynie 4,3 m. Firmy Trenkie i Merce-
des-Benz onraoowiły wspólnie niewielki
wielozadaniowy poiazd, którym moina wy-
konywać niemal piruety. Promień zawra-

cania j"st bowiem rewelacyjnie małv i wy-
nosi 2,6 m. A to dlatego, ie wszystkie
4 kola samochodu są kierowano za po-
mocą systemu hydraulicznego. Jednoczes-
ny skręt obu par kół umożliwia ustawie-
nie wszystkich kół równoleale względem
siebie. Pojazd porusza sic wtedy „psim
chodem", czyli bokiem. (PAP)

ŻYWÓĆIK GOSPODARCZY

& Na miseczce do sałatek lub
twarożków, wyprodukowanej przez
Gliwickie Zakłady Przemysłu Tere-

nowego znajdują się dwie naklejki.
Jedna głosi: „Wyrób dopuszczony do
kontaktu z żywnością z wyjątkiem
artykułów zawierających alkohol",
druga zaś: „Wyrób nie może bezpo-
średnio kontaktować się z żywnoś-
cią". Dzięki temu producent mise-
czek z jednej strony przekornije
klienta, że jego miseczkę warto ku-

pić (bo nikt nie nabywa salaterki,

żeby trzymać w niej biżuterię), z

drugiej zaś asekuruje się przed wła-
dzami sanitarnymi, że ostrzegał, iż
miseczki nie wolno używać.

Q „Głos Koszaliński" informuje
tłustym drukiem, że Ministerstwo
Rolnictwa postanowiło wystawić na

koszt państwa okazały pomnik tej
krowie, która w ciągu swojego ży-
cia da sto tysięcy litrów mleka. Fa-
chowcom z Ministerstwa Rolnictwa

wiadomo, że tak jak człowiek lubi

iść na zieloną trawkę, tak krowa
ubóstwia mieć pomnik. Bodziec jest
więc poważny,

Q Wrocławski tygodnik „ Wiado-

mości" pisze: „...załoga II Armii w

Bielawie otrzymała sztandar prze-

chodni Ministra Przemysłu Lekkie-

go". Podporządkowanie wojska Mi-

nistrowi Przemysłu Lekkiego ma

przypuszczalnie na celu zasugerowa-

nie żołnierzom: niech wam odtąd
służba lekką będzie.

9 Lubelski sklep „Gracja" sprze-
dawał w ramach tzw. przeceny dam-
skie kamizele z imitacji zamszu,

które zostały przecenione na 100 zł

za sztukę. Ale równocześnie w tym
samym sklepie oferowano klientom
takie same kamizele — identyczne
pod względem jakości, kroju, wiel-
kości i barwy — ale wyprodukowa-
ne o rok później od tamtych. Te ka-

mizele sprzedawano, a raczej usiło-
wano je sprzedać —

po ponad trzy-
krotnie wyższej -cenie, bo po 330 zł

Rzecz zrozumiała, że te pierwsze ka-
mizele szły jak woda, a te drugie
zalegały półki, nie znajdując nabyw-
ców. I będą tak leżeć aż do przy-

szłego toku, tj. do czasu, kiedy uleg-
ną przecenie. Sztywne trzymanie się
terminu produkcji przy dokonywa-
niu przeceny jest może zgodne z ka-
lendarzem ale nie ze zdrowym zmy-

słem handlowym.

9W Szprotawskich . Zakładach

Przemysłu Terenowego skonstruoica-

no nowy typ fotela biurowego. W

przeciwieństwie do tradycyjnego no-

wy ten mebel nie posiada sprężyn,
lecz ma jeden resor, dzięki któremu

zapewniony jest ruch obrotowy i

wahadłowy, co zapewnia błogostan,
a nawet przyjemną drzemkę. W sam

raz na posiedzenia na temat ożywie-
nia działalności instytucji.
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W końcu - .m aja., .staraniem, Komi- ..

tetu" Kształtowania ' i Ochrony Śro-
dowiska NOT. zorganizowana zo-

stała w Warszawie sesja naukowo- .

- techniczna, . poświęcona wzajemne-
mu poinformowaniu się uczestni-

ków o stopniu szkodliwego oddzia-

ływania na środowisko przez po-

szczególne dziedziny gospodarki
oraz omówieniu możliwości czyn-

nego udziału kadry technicznej w

kształtowaniu i ochronie środowis-

ka.

Sesja zbiegła się (niemal) termi-

nami ze Światowym Dniem Ochro-

ny Środowiska (5 czerwiec), usta-

nowionym '
w tym roku uchwałą

Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. a zainteresowanie, jakie wy-

wołała zarówno wśród pracowni-
ków nauki, jak również w środo-

wiskach technicznych,' sprawiło, że

zaliczona została do jednej z 14 im-

prez organizowanych w ramach

Koku Nauki Polskiej.

Materiały zgłoszone na Sesję (w
sumie 22 referaty) stanowią przede
wszystkim bogatą ewidencję stanu

zniszczenia środowiska przez po-

szczególne branże wytwórczości. Do

nielicznych natomiast należały wy-

powiedzi, których autorzy postawili
sobie za cel odsłonięcie mechaniz-

mów wpływających na pogłębianie
się dewastacji środowiska. Przed-

stawiamy fragmenty poszczególnych
wystąpień:

JACEK. JAŃCZAK:

„ . . .ILOŚĆ iętęiptnp.
^

ąprąwdjsfflwfy 1
,

do powierzcbnigpiych wód W, 19P6
roku wynosiła 6,4 mld' ni3

. Ze ście-
ków wymagających oczyszczenia, 42
proc. odprowadzono do ' wód bez
żadnego oczyszczania. W 1970 - r .

ogólna ilość ścieków wynosiła 8,2
mld m3. Bez oczyszczania odprowa-
dzono w 1970 r. 57 proc. ścieków..."

.. . Tak duże obciążenie ściekami
sprawia, że stopień zanieczyszcze-
nia rzek jest 'duży. Wisła, poza
krótkim odcinkiem (źródła rzeki), i
cała Odra, prowadzą Wodę nie na-

dającą się do celów komunalnych,
podobnie jest z Wartą i, Bugiem. .

Z dużych rzek, polskich jedynie War
rew powyżej Ostrołęki md czystą
wodę...

. ..Przeprowadzone kontrole wska-

zują na przeciętnie niski poziom
eksploatacji zarówno w odniesieniu
do urządzeń technologicznych, jak
i współpracujących z nimi urzą-
dzeń oczyszczających.

...W dotychczasowej działalności
jedynie w , nielicznych przypadkach
zahamowano postępujące zanie-
czyszczenie środowiska. Tendencję
spadkową rejestruje się w emisji
pyłów do atmosfery. W pozostałych
elementach środowiska ciągle jest-
cze następuje pogarszanie się sy-
tuacji wskutek wzrostu zanieczysz-
czeń >ście/v,w odprowadzanych do
wód. wzrostu emisji pazov^' oraz

postępującej degradacii krajobra-
zu... Walkę z tym zjawiskiem utrud-
nia brak przepisów prawnych,
uwzględniających ochronę kraj-
obrazu jako całości...".

LONGIN MAJDECKI:

„...W Polsce wydatki ponószone
na zabezpieczenie środowiska przy-

rodniczego przed zniszczeniem
wynosiły w latach 1966—1970 około
0,3 proc. dochodu narodowego, zaś
w okresie następnym. ~tj. w latach
1971—1975. wzrosną do ok. 0,5 proc.
dochodu narodowego na 1 miesz-
kańca. W krajach wysoko' rozwi-
niętych, gdzie dotkliwie odczuwań.e

są skutki degradacji środowiska
przyrodniczego, całość wydatków
wynosi, w zależności od kraju, od
2 do 8 proc. dochodu narodowego
brutto, zaś przemysł wydaje na

urządzenia ochrónne około 2,2 proc.
nakładów inwestycyjnych... "

KRYSTYNA BOMBAŁA:

Analizując listę ukaranych zakła-
dów (za odprowadzenie do odbior-
hików ścieków nie odpowiadających
dopuszczalnym normom prop. J.D.)
można ustalić dwie zasadnicze gru-

py: jedną Z nich stanowią zakłady,
które tylko ^sporadycznie dopusz-
czają się przekroczeń, oraz takie,
które, systematycznie płacą kary...
Nie inynika z tego bynajmniej, że

istnieje szczególnie szkodliwa grupa

producentów,, dowodzi to raczej',' że

. określona liczba zakładów przemy-

słowych nie może znaleźć wyko-
nawców na takie obiekty, jak
oczyszczalnie ścieków, lub że utrzy-
muje się ciągle sporą grupę zakła-
dów starych, przeznaczonych do li-
kwidacji, gdzie instalowanie oczysz-
czalni nie wchodzi iv rachubę. By-
wają oczywiście przypadki ' zanie-
dbań, niefrasobliwego zatruwania
wód, wynikające z braku poczucia
osobistej odpowiedzialności. Niektó-
rym zakładom, wręcz opłaca się
płacenie kar pieniężnych, bowiem
wysokość kar często iv stosunku
rocznym kształtuje się niżej niż
koszty, jakie zakład musiałby po-
nieść va eksploatację oczyszczalni
ścieków. Nie negując absolutnie
słuszności nakładania kar pienięż-
nych na zakłady przemysłowe, wy-

daje sie iednak, ze organy ochrony
środowiska powinny prowadzić cd-

powiednią gradację • stosowanych
sankcji karnych, uwzględniając po-
dane us-peklii zagadnienia... W uńęk-

•szum stopniu należałoby korzystać
z uprawnień nakładania mandatóro
na osoby fizyczne. kierowania
spraw do kolegiów do spraw wy-
kroczeń. a nawet stosowania przy-
musu administracyjnego. Natomiast
w przypadkach sprawdzonych,
obiektywnych trudności — zwłasz-
cza • wynikających z braku wyko-
nawstwa robót oczyszczalni ście-
ków lub urządzeń mechanicznych,
niezbednych do zainstalowania w

istniejących oczyszczalniach —

or-

gany ochrony środowiska powinni/
pomóc zakładom w uzyskaniu właś-

ciwych. Szybkich rozwiązań tych,
problemów... W gospodarce Wodnej
istnieje dotychczas wyłącznie sy-
stem. kar za nieprawidłowe i to

Skutkach szkn/iUwe ^u.WffdątDU dnin
•:woetą

' iiatomiast b oSzesert nev t«ż?/tft o-

ićanie teao surntóca-••••i osiąganie
"tiii)fttie'r'ntf<<fi 'effełctóib WścWnie •jest.

'd&statęnżhle 'Soc*erfitfłfe""$ wynagra-
dzana...":

SŁAWOMIR GOŁĘBIOWSKI:

'„ . . Wypadki drogowe, jakkolwiek
powszechnie znane, nie by\y zali-

czane dotychczas do zagrożeń śro-

dowiska. Ostatnio jednak w specja-
listyczne]i lilei (iturze, pojmującej
środowisko człowieka w najszer-
szym tspo sLwa znaczeniu, uznajj
się wypadki drogowe za jeden z

podstawowych rodzajów zag^ozeA.
WedtJg opracowania Harwardzkie-

go Centrum Ochrony. Zdrowia, wy-

konanego na podstawie analizy sta-

tystyk wybranych 19 krajów, liczą-
cych ponad 520 min mieszkańcom,
36 pro~ . luszystkwh zgonów spowo

dowanych nieszc. -cśhwymi przypad-
kami jest wynik hm wypadków
drogowych ,'dla porównania: 22

proc. to zabójstwa, 8,6 proc.
— uto-

nięcia, ó nroc.
-- ofiary pożarów),

Tę bardzo z konieczności wy-

rywkowa i niepełną ilustrację tego,

o czym mówiło się w czasie obrad

Sesji, chciałbym zakończyć uwagą

z raportu U THANTA, którą zacy-

tował w swoim wystąpieniu prof.

ALEKSANDER TUSZKO:

„Powszechnie ' spotykanym zjawi-
skiem, jeśli chodzi o dewastację
środowiska jest fakt, że nie podej-
muje się w porę stosunkowo pro-

stych środków zaradczych, co spra-

wia', że z czasem staje się to o

wiele trudniejsze i kosztowniejsze...
Najczęściej kroki zapobiegawcze
podejmowane są w sposób' impro-
wizowany w przypadkach, kiedy
zachodzi konieczność niedopuszcze-
nia do powtórzenia sie poważnej
dla środowiska katastrofy, gdy cho-

dzi o skutki wywołane jakimś jed-
nym czynnikiem, jak np. w przy-

padku zanieczyszczenia wód, erozji
gleby, bez jakich generalnych pla-
nów działalności prewencyjnej i

bez brania pod uwagę wśpółzalei-\
ności między różnymi elementami

środowiska. Takie fragmentaryczne
podejście prowadzi często do pow-

stawania nowych problemów, w

chwili gdy próbuje się rozważać już
istniejące zagadnienia. Jesteśmy
świadkami tendencji do Tiadowala-

nia się środkami tymczasowymi
oraz odkładania na później trud-

nych decyzji".

J.D.
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PRZEMYSŁ MIESZKANIOWY JERZY DZIĘCIOŁOWSKI

W 1972 r. po raz pierwszy prze-
kroczona została liczba 200jtys.
mieszkań wybudowanych w cią-
gu jednego roku. Nie jest to, jak
wiadomo, ilość odpowiadająca
potrzebom, a jednak ich wybu-
dowanie wymagało tak zwanej
pełnej mobilizacji. W roku 1975

planuje się oddać do uiytka265
łys. • mieszkań, podwyższając w

kolejnych latach ilość budowa-

nych mieszkań aź do 380 tys. w

roku 1980. Z danych tych wynika,
że w czasie dzieiqcym nas od
1980 roku zamierza się dokonać
takich zmian w budownictwie

mieszkaniowym, by umożliwić
niemal jego podwojenie w skali

rocznej w końcu okresu gospo-
darczego 1976-1980.

A czym mają polegać te zmia-

ny? Najogólniej mówiąc, wy-
rażać się one mają w stworze-

niu przemysłu mieszkaniowego.
„Pod pojęciem przemysłu'mieszka-
niowego czytamy w podjętej nie-
dawrJo .w- tej- spranie -Uchwale- . Rady
Mifitltfdtf rożtimie sie potencjał

'"wytwSrcty jednostek produkcyjnych,
' fcbfap^brcjt. "' »!-

daj^^ódbłof^-
^

żytMiiMiUoioi goto-
wy produkt finalny w postaci wy-

kończonego i wyposażonego miesz-
kania stosownie do obowiązującego
normatywu, budowlanego óraz stan-

dardu wykończenia, i wyposażenia
mieszkań i budynków mieszkalnych.

Przemysł. mieszkaniowy obejmuje
swoim zakresem działalność zwią-
zaną z produkcją na rzecz budow-
nictwa mieszkaniowego, a mianowi-
cie procesy bezpośredniego wytwa-
rzania, prace naukowo-badawcze
i wdrożeniowe, bilansowanie, dy-
strybucja materiałów itp. Obejmuje
on również wszelką działalność w

zakresie wykonawstwa robót budo-
wlano-montażowych:' dotyczących
budowy, modernizacji, remontów i
napraw budynków mieszkalnych i
mieszkań, oraz budowy kubaturo-
wych obiektów towarzyszących bu-
downictwu mieszkaniowemu w za-

budowie miejskiej oraz uspołecznio-
nej zabudoioie wiejskiej".

Nie ma, jak sądzę, potrzeby spo-

rządzania rejestru obiektów, które
w myśl wyżej przytoczonych sfor-
mułowań objęte mają być zakresem
działania przemysłu mieszkaniowego.
Dobrze jednak będzie uświadomić

sobie, że przemysł mieszkaniowy
ma dostarczać nie tylko gotowych
mieszkań, ale pracować również dla

potrzeb tzw,. budownictwa ogólne-
go, czyli takich przybytków użyte-
czności publicznej jak żłobki, kina,
domy rencisty, szpitale itd.

JAK zamierza się tworzyć ów po-

tencjał wytwórczy jednostek pro-

dukcyjnych, których wspólnym
dziełem mają być lepsze i w wię-
kszej ilości mieszkania wraz z o-

biektami towarzyszącymi? Podsta-

wą, na której oprzeć się ma przyszły
przemysł mieszkaniowy pozostaje,
generalnie biorąc, dotychczasowa

struktura organizacyjna. To znaczy
resort budownictwa i przemysłu ma-

teriałów budowlanych dbać ma o

dostarczanie podstawowych materia-
łów i elementów takich jak: cement,
kruszywo, ściany, stropy, kabiny sa-

nitarne itp. oraz o roboty budowla-
no-montażowe. A dalszych pięć re-

sortów — a mianowicie chemia,
przemysł ciężki, maszynowy, drze-

wny i lekki — troszczyć się będzie
o wyposażenie i wykończenie miesz-

kań, szkół, biur administracji, urzę-
dów pocztowych, pawilonów handlo-

wych itd..

Co więc stanowi o novum przed-
sięwzięć, którym nadaje się rangę
programu organizacji przemysłu mie-

szkaniowego?
Przede wszystkim, na najwyższym

urzędowym' szczeblu usankcjonowa-
na została zasada, o której mówiło

się od lat, a której uznanie pozosta-
wało stale w sferze zamierzeń, mia-

nowicie, że budownictwu mieszka-
niowemu niezbędny jest jednolity
ośrodek koordynujący, podobnie jak
to ma miejsce w przemyśle stocz-

niowym czy samochodowym. Rola

takiego generalnego koordynatora'
tempa i kierunków rozwoju prze-

mysłu, mieszkaniowego powierzona
«ostała-k -i^ownik^wi resortu, -budo-i
wnictwa i przemysłu materiałów bu-

dowlanych. Minister uzyskał' upraw-

nienia., inicjowania produkcji nie-

zbędnych dla budownictwa mieszka-

niowego materiałów, ustalania* stop-
nia współdziałania innych resortów

przy jej podejmowaniu oraz okre-k
siania kierunków prac naukowo-ba-

dawczych. '

JAK w praktyce ma realizować

swoje uprawnienia szef budowla-

nego , resortu? W- koncepcji or-

ganizacyjnej przemysłu mieszkanio-

wego, zatwierdzonej przez Radę Mi-

nistrów, nie przewiduje się tworze-
nia tego przemysłu od podstaw bądź
to przez budowę

'

nowych jednostek
produkcyjnych, bądź też przez wy-

odrębnienie istniejących mocy- wy-
'

twórczych z resortów, w-- których
władaniu się znajdują. Przyjęto za-

łożenie powołania w tych resortach
zrzeszeń asortymentowych, kombi-
natów zrzeszających wytwórców tej
samej branży lub też przedsiębiorstw
wiodących w poszczególnych gru- .

pach asortymentowych. Mówiąc pro-
ściej, dążyć się będzie do koncen-

tracji produkcji na potrzeby budo-
wnictwa mieszkaniowego, aż do u-

tworzenia branż włącznie, nie zmie-

niając jednak producentom dotych-
czasowej przynależności resortowej-
Praktycznym wyrazem uprawnień,
jakie uzyskał • minister budownic-

twa, ma być kierowanie rozwojem
tych właśnie .branż, co się

'
ma do-

konywać przez konfrontacje wielo-
letnich planów potrzeb asortymento-
wych wszystkich typów budownic-
twa mieszkaniowego z możliwościa-
mi produkcyjnymi poszczególnych
resortów. W przypadku stwierdzenia
niedoborów ilościowych czy asorty-
mentowych resort budownictwa bę-
dzie powiadamiać o tym Komisję*
Planowania, wnioskując o budowę ,

nowej baży produkcyjnej lub o po-
krycie braków materiałowych im-

portem. Minister budownictwa Okre-
ślać ma więc i ponosić odpowiedzial-
ność za prawidłowość polityki roz-

wojowej branż pracujących dla bu-

downictwa, natomiast za • termino-

wą realizację planów produkcyjnych
i za poziom techniczny Avvrobow od-

powiedzialność
'

ciążyć będzie na

kierownictwach - zjednoczeń, kombi-
natów czy przedsiębiorstw- wiodą-
cych. .

•••

Jeśli chodzi o sterojvaiue- .dzialal-

nością naukovyo-badawczą. -to reali-

zacja decyzji ministra budownictwa
w tym zakresie następować-ma . przez

działający w układzie międzyresor-
towym Centralny Ośrodek Badaw-

czy Materiałów i Wyrobów Budo-

wlanych, którą to instytucję zamie-
rza się niebawem powołać do życia.
Jego zadaniem, poza tym; że ma

być nośnikiem decyzji generalnego
koordynatora przemysłu mieszkanio-

wego, najkrócej rzecz biorąc, ma być
ewidencjonowanie wszystkiego tego,
co • dziać się będzie w laboratoriach

badawczych 1 komórkach wdrożenio-

wych pracujących dla potrzeb budo-
wnictwa

1
oraz wytyczanie kierunków

tych prac. „ Ośrodek" będżiei też o-

statnią instancją "orżekajacą o dopu-
szczeniu danego; materiały .czy

'
wy-

!M)bfl*ssdeKfi toswwainia ,.'\v\t;ibud<»wn ic-
"twte ćtfaz.<'ido*isprządażyrynkowej. "

.pi RZYJĘTlY" ^rSgram"' ^rgąnizacji
TT, pifzfem^łu • * róż-

ni ' zasadniczo0 od ''

dotychcza-
sowej praktyki także skala nakładów
óraz w sposób widoczny — kierunki
inwestowania.

W latach 1966—1970 na produkcję
na potrzeby budownictwa mieszka-

niowego wydatkowana została kwo-
ta 6 mld zł. W planie na lata 1971
—19 75 na rozwój przemysłu miesz-

kaniowego zarezerwowano ok. 24 mld

złotych, przy tym kwota ta ma zo-

stać podwyższona o ók. 5 mld zł (w
tym 3 mld zł na rozwój bazy ele-
mentów prefabrykowanych- syste-
mem Kestjng). Wf najbliższym 5-let-
ńim okresie gqspSbdarczym nakłady
na- budownictwo mieszkaniowi» maja
osiągnąć sumę-66 -mld zł. >

A oto przykładowo, zmiany 'jakie
przewiduje się,- jeśli chodzi .<>.•. kie^
rlinki zaangażowania tych kapitałów:
w resorcie budownictwa i przemysłu
materiałów budowlanych mniej (pro-
porcjonalnie) środków otrzyma prze-
mysł betonów, więcej natomiast

przemysł stolarki''budowlanej, izola-

cji, szklarski i ceramiki budowlanej?
w resorcie chemii rosną w* zasadni-

czy, sposób nakłady na instalacje, sa-

nitarne; w przemyśle ciężkim poło-
ży się nacisk na rozbudowę zakła-
dów produkujących -armatury:' w

przemyśle maszynowym nakłady
koncentrować się mają na produk-
cji osprzętu elektro-instalacyjńego i

sprzętu oświetleniowego; w resorcie
leśnictwa i przemysłu drzewnego w

okres prosperity wchodzi produk-
cja tapet, wreszcie w przemyśle lek-
kim polpżony. zostanie nacisk ną,
produkcję, wykładzin dywanowych.

Istniejącymi środkami zamierza się
więc w większym stopniu obdzielić
te "dziedziny wytwórczości, które de-

cydują o podwyższeniu standardu 1

wyposażenia mieszkań lub mają na

celu zlikwidowanie .istniejących od
lat zaniedbań, jak np. w przypad-
ku armatur' .

JAKIE uwagi nasuwają się w

związku ze sprezentowanym tu

pokrótce programem organizacji
przemysłu mieszkańi-oweg-o?

Niejednokrotnie wysuwaliśmy po-
stulat oddania sprawy sterowania

produkcją na rzecz budownictwa

mieszkainiowegp w jedne ręce. Czy
ppwierzenie ministrowi budownic-
twa funkcji generalnego koordyna-
tora rozwoju przemysłu mieszkanio-

wego można uznać za równoznaczne
że stworzeniem i. powiedzmy, wy-
kształceniem się w przyszłości w re-

sorcie budownictwa ośrodka- fakty-
cznie dysponującego i koordynujące-
go działalność wszystkich producen-
tów i kooperantów zaangażowanych
w mniejszym lub. 'większym stopniu
w'wytwarzaniu p'i;oduktu finalnego,
jakim jest mieszkanie, a szerzej bio-

rąc, budynek i osiedle?
Nie przesądzając sprawy jedno-

znaczną odpowiedzią,., jedno możma

z całą pewnością stwierdzić: nie. bę-
dzie to proces ani łatwy, ani szyb-
ki. O szefie resortu .budownictwa
mówi się, że jest .człowiekiem, który

, pojtrafi . egzekwować swoje *upraw-
;JrVlWni£.*J®|, to bardzo pi?ż4fcna w

1 tyci)' wiarun&ach 'cechą, ale' "n?esludź-
my .się,., ż p.prżymioty .charak^ą sze-

fa ręso^i^,budownictwa • będą-,.miały
. większą.' - 'mbę,

^

ni£. wzgląd na ..inte-

resy własne poszczególnych resor-

tów.

Czas, który upłynął od V Plenum
KC PZPR (poświęconego sprawom
budownictwa mieszkaniowego); po-

twierdza, niestety, słuszność tego ty-
pu obaw: mimo uchwał, które za-

padły na V Plenum, trudno'' powie-
dzieć, by w poszczególnych resor-

tach dał się zaiiważyć szalony 'ruch
na rzecz skoncentrowania mocy wy-

twórczych, których przeznaczeniem
miałaby być produkcja wyrobów po-

trzebnych budownictwu mieszkanio-
wemu.

Tak więc, przede wszystkim na-

leży oczekiwać tworzenia się zrę-
bów przemysłu mieszkaniowego w

resorcie budownictwa i. wierzyć, że

w pozostałych resortach przeważy
zrozumienie, iż sprawa dostarczenia
mieszkań setkom tysięcy rodzin od
lat czekających ńa nie, nie móże być
rozpatrywana w kategoriach: „co
nam się bardziej opłaci", bo ma ran-

gę daleko wykraczającą poza in.te-'
res danego resortu.

Rozstrzygająca, jak się Wydaje,
dla dokonania odczuwalnego w naj-
bliższych latach postępu zakresie
wzrostu dostaw wyrobów-służących
budownictwu mieszkaniowemu bę-
dzie wysokość nakładów. Zestawie-
nie: 6 mld, w latach 196G—1970 i 66
mld w nachodzącej pięciolatce —

rriówi samo za siebie. Rzecz jednak
w tym. by suma ta została jak naj-
efektywniej wykorzystana, a to za-

leży właśnie od ,tego. w jakim stop-
niu uda się zrealizować przyjęte
przeż Radę Ministrów rozwiązania
organizacyjne rodzącej się dziedziny
wytwórczości,, którą oby. jak naj-
szybciej — zasłużyła sobie na miano

przemysłu mieszkaniowego:
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TARGIPOZNAŃSKil
W NOWEJ SYTUACJI

WIESŁAW SZYNDLER-GłOWACKI

NIGDY
Jeszcze międzynarodo-

wym Targom Poznańskim nie

towarzyszyło tak duże zainte-
resowanie wystawców i opinii pub-
licznej, jak to ma miejsce obecnie.
A dzieje się tak nie • tylko dlatego,
że targi te odbywają, sie w bardzo

sprzyjającej atmosferze politycznej
—

w sytuacji coraz powszechniej-
szej akceptacji przez znaczną więk-
szość państw naszego globu zasad

pokojowego współistnienia, oparte-
go na wszechstronnej współpracy
gospodarczej przy równoczesnym
pogłębianiu socjalistycznej integra-
cji państw RWPG.

Szczególne powody dużego zainte-
resowania tegorocznymi targami, to

po pierwsze — bardzo szybko ros-

nąca ostatnio rola handlu zagra-

nicznego w naszej gospodarce, po

drugie zaś — zorganizowanie tego-
rocznych targów po. raz pierwszy w

nowej postaci Międzynarodowych
Targów Technicznych. Obie te

sprawy zresztą ściśle się ze sobą
wiążą.

PILNA POTRZEBA OFENSYWY

O tym, że aktywne kształtowanie

miejsca Polski w międzynarodo-
wym podziale pracy stało sie jed-
nym z głównych czynników n?TM°-
go rozwoju gospodarczego i że właś-
nie poprzez zwiększanie udziału w

międzynarodowej specjalizacji i

wymianie pragniemy podwyższać
efektywność produkcji i polepszać
zaspokajanie notrzeb społeczeństwa
— świadczy dziś przede wszystk!m
bezprecedensowo duży wzrost .dy-
namiki obrotów naszego handlu za-

granicznego w ubiegłym roku (co
bliżej omqwiamy w a

r tvk"le ..Licz-

by mówią — co w handlu zagra-

nicznym" — poniżej) oraz konty-
nuacja tych tendencji w roku- bie-

żącym, kiedy to w pierwszych 5

miesiącach wartość naszło ekspor-
tu wzrosła w stosunku do analo-

gicznego okresu ub^pałe^o roku o

15,5 proc., a wartość importu aż

o 24,7 proc.

Pogłębia to jednak nbtowaną luż

wi-tfWegłyrti roku żnacZftą'pfżl^agę
impoptu nad ?.<Ęfe&69l!tertiV .związaną,
pr^gde wszvstlam . % .^gg^zo,,^ szyb-
kim '

wzrostem zakuoqjw^maszyn,." i

urządzeń mających służyo róźbiiSo-
wie i modernizacji' naszego poten-

cjału wytwórczego. Wprawdzie ten

inwestycyjny import powinien w

dużym stopniu przyczyniać się do

zwiększania i uatrakcyjniania na-

szych ofert eksportowych, ale tó
kwestia co najmniej kilku lat

(zwłaszcza, że — jak wiadomo —

efektywność naszych inwestycji
wciąż jeszcze pozostawia wiele do

życzenia).
A już teraz trzeba przeciwdzia-

łać nadmiernie szybkiemu pogłębia-
niu ujemnego bilansu handlowego.
I dlatego, jeśli nie chcemy hamo-
wać wzrostu importu, który odgry-
wa tak wielką rolę w rozwijaniu
gospodarki i bezpośrednim zaspo-
kajaniu potrzeb ludności (np. w

bież. roku chcemy zwiększyć import
najnowocześniejszych maszyn i

urządzeń -z krajów wysoko rozwi-
niętych aż o 60 proc., import arty-
kułów spożywczych o 25 proc., a

import wyrobów przemysłu lekkie-

go o 21 proc.
— i to w stosunku

do roku 1972, w którym te rodzaje
importu wzrosły szczególnie Szyb-
ko) — nie ma dziś innego rozwią-
zania, jak możliwie szybkie wyko-
rzystywanie wszelkich rezerw wzro-

stu naszego eksportu. Mimo że zada-
nia eksportowe są już i tak dość na-

pięte. Konieczność kształtowania

bardziej właściwych proporcji mię-
dzy importem a eksportem musi

być pełniej rozumiana na wszyst-
kich szczeblach gospodarki, by peł-
niej wykorzystywano wciąż jeszcze
niemałe przecież rezerwy produk-
cyjne i możliwości usprawnienia
naszego marketingu.

Jedną zaś z najważniejszych
form promocji naszego eksportu a

zarazem wyboru najefektywniej-
szych dla nas przedsięwzięć impor-
towych, są Międzynarodowe Targi
Poznańskie, które jednak wobec tej
nowel sytuacii wymagały bardziej
właściwego ukierunkowania.

NOWA FORMUŁA IMPREZY

Na świecie odbywa sie corocznie
około 2 tysięcy międzynarodowych
targov^, znaczną, jednak , większość
wystawców' Ogranicza się do udzia-

łu, tylko w tych imprezach, które*

potrąciły -uzyskać stps\irjkovyfl, ,^y§ov-!
ką rangę. A dla nas oczywiście na.ir

ważniejsze są Targi Poznańskie, tu

bowiem możemy najpełniej przed-

stawić nasza ofertę eksportową, tu

również zagraniczni wystaWcy mają
najlepsze możliwości zainteresowa-
nia swymi ofertami polskich od-
biorców. Wprawdzie na targach
tych zawieramy dalece nie wszyst-
kie transakcje naszego handlu za-

granicznego (transakcje z zeszło-

rocznych targów opiewały na ok.
3,5 mld zł dew.), ale tu właśnie

nawiazuje sie kontakty rozpoczyna-

jące wiele innych negocjacji.
Aby jednak nasze targi mogły

lepiej spełniać te zadania, a zara-

zem stać sie bardziej atrakcyjnymi
dla zagranicznych wystawców —

trzeba było przede wszystkim
odejść od stosowanej tu poprzednio
zasady uniwersalności na rzecz

większej specjalizacji. Co jest jak
najbardziej zgodne z tendencjami
ogólnoświatowymi, gdyż wobec

szybko rosnących obrotów handlu

międzynarodowego, obejmującego
gwałtownie wzrastający wachlarz

asortymentów — właśnie targi wy-

specjalizowane budzą największe
zainteresowanie handlowców.

Najważniejsza zaś dla nas — 1
nie tylko dla nas, ale również v/
obrotach światowych — specjaliza-
cja, to maszyny i urządzenia tech-
niczne. których udział w obrotach

naszego handlu zagranicznego szyb-
ko wzrasta i na targach zeszłorocz-

nych aż 85 proc. wartości zawar-

tych transakcji dotyczyło właśnie

przemysłu elektromaszynowego.
Druga natomiast podstawowa grupa
sa różnego rodzaju artykuły kon-

sumpcyjne.
Dlatego zamiast organizowanych

dotychczas raz do roku uniwersal-

nych Międzynarodowych Targów
Poznańskich mamy teraz czerwco-

we Międzynarodowe Targi Tech-
niczne oraz wrześniowe Międzyna-
rodowe Targi Artykułów Konsump-
cyjnych (którym w tym roku będą
towarzyszyły bardziej jeszcze wy-

specjalizowane imprezy dotycr.ące
poligrafii i opakowań.)

Dzięki temu na odbywających się
właśnie targach czerwcowych uzy-
skano znaczni? wi-ecei niż poorzecr-1
nio miejsca dla maszyn i urządzeń
techtfcznych, co wystawcom i ich
klientom stwarr/a.r . znacznie '-pełniej-
sze niż por>rzpdn!o możliwości pre-

zentacji i konfrontacji. Wprawdzie
przy tej nowei formule targów wy-

dwukrotnie). Zwiększył sie też po-

ważnie, bo o 30,4 proc., import wy-
robów przemysłu lekkiego (szcze-
gólnie bawełny, tkanin bawełnia-

nych i jedwabnych, dvwmńw. wy-
robów dziewiarskich, odzieży i bie-

lizny osobistej i domowej). W
znacznie już mniejszym stopniu
wzrósł import paliw i energii — o

14.8 proc., wyrobów przemysłu me-

talurgicznego — o 12,0 proc., wy-
robów przemysłu chemicznego — o

15,5 proc. Natomiast nieznaczny
SPADEK WARTOŚCI IMPORTU

nastapil w grupie wyrobów prze-

mysłu spożywczego — o 0.4 proc.
(w tym znacznie obniżył się im-
port mięsa wienrzowego): i pro-
duktach rolnictwa — 2 .5 proc.

(mniejszy import pszenicy).

Równocześnie we wszystkich gru-

pach gałęzi nastąpił WZROST
WARTOŚCI EKSPORTU. Najwyż-
szym wzrostem charakteryzowała
sie grupa produktów rolnictwa — o

83,5 proc. (znacznie zwiększył się
eksport ziemniaków, nasion i sa-

dzonek, jeczmienia), wvższą dyna-
mikę od dynamiki całego eksportu
osiągnęły też wyroby przemysłu
chemicznego — o 18,2 proc. (w tym
m.in. kwas siarkowy, wyroby far-
maceutyczne. wvrobv k-^smetyc^p i
perfum-ryine, kauczuki svn'etycz-
ne). wyroby przemysłu spożywcze-
go

— o 18.4 proc. (w tym znacznie
wzrósł eksport mięsa wolowego,
cukru i wyrobów cukierniczych,
oleju rzepakowego, masła. jaj). Na-
tomiast dynamika eksportu wyro-
bów przemysłu elektromaszynowe-
go była cokolwiek niższa od dyna-
miki całego eksportu i wyniosła
15.8 proc. (naiwyższy wzrost wy-

stąpił w grupach wyrobów przemy-
słu metalowego, przemysłu precy-

eofaly się s nich niektóre kraje nie

mające atrakcyjnych dla nas ofert
w zakresie maszyn i urządzeń tech-
nicznych, ale dzięki temu można

było uzyskać powierzchnię dla 4

tysięcy wystawców z 30 krajów
św<ata mających najwiecei do po-
wiedzenia w dziedzinie maszyn i
urządzeń.

Przy czym o powodzeniu imprezy
dobitnie świadczy fakt. że dzięki
specializacji zainteresowanie targa-
mi wzrosło do stopnia, prry któ-
rym i tak nie było można w pełni
zaspokoić wszystkich życzeń wy-
stawców co do wielkości przyzna-
nych im powierzchni wystawowej.
I to mimo dokonanej rozbudowy
targowych pomieszczeń. N' .e spełni-
ły sie wiec obawy pesymistów,
wróżących osłabienie rangi targów
poznańskich wraz z ich podziałem
na dwie imprezy; jak na razie —

jest wręcz przeciwnie.

NOWE TREŚCI
A STARE ZWYCZAJD

Oczywiście nie sposób tu nawet w

największym skrócie przedstawić
najogólniejszą charakterystykę eks-

pozycji choćby tvlko największych
wystawców (o których telegraficz-
nie informowaliśmy już w „ŻG" 27
maia). Prasa codzienna od kilku-
nastu już dni zamieszcza na ten te-

mat codziennie obszerne korespon-
dencje. a i one mogą oddać tylko
niewielką cząstkę tego, co można by
n-ow

!
ec!zieć w zw

;
azku z ekspozy-

cjami naszych central handlu i po-
szczególnych wystawców zagra-
nicznych. Do wynikających stąd
problemów nieraz jednak będziemy
nawiazywać przy omawianiu czy to

działalności poszczególnych central
handlu zagranicznego. czv też go-

spodarki innvch krajów i naszych
z nimi stosunków.

Ale luż teraz, gdy trwają poz-
nańskie targi, warto tu jeszcze
zwrócić uwagę na niektóre ich naj-
ogólniejsze cechy i mogące, stąd
WW.ikad, wnioski.

Otóż od samego początku targów
wyraźnie rzucało się w oczy, -ze

dzięki węższej- specjalizacji' wy-

stawcy musieli radykalnie 'ograni-
czyć dość wiele ważące w po-

przednich, uniwersalnych tar-

zyjnego, środków transportu, ma-

szyn i urządzeń elektrotechnicz-

nych). Eksport wyrobów przemysłu
lekkiego wzrósł o 15,1 proc. (szcze-
gólnie zwiększył się eksport tkanin

bawełnianych, wełnianych, lnia-

nych i jedwabnych, wyrobów dzie-
wiarskich. obuwia z cholewką skó-

rzaną). Eksport paliw i energii
wzrósł o 13,4 proc. (znaczne zwięk-
szenie wartości eksportu produk-
tów naftowych, węgla kamiennego
i koksu). O ok. 4 proc. zwiększył
sie eksport szeregu wyrobów meta-

lurgicznych (m.in. miedzi, cynku,
blach walcowanych).

Na skutek nierównomiernego
wzrostu importu i eksportu w po-

szczególnych grupach gałęzi nastą-
piły zmiany w STRUKTURZE TO-
WAROWEJ OBROTÓW. A miano-
wicie w imporcie wzrósł udział wy-
robów przemysłu elektromaszyno-
wego z 37,9 proc. do 42,7 proc.,

lekkiego z 6.4 proc. do 6,9 proc.

przy spadku udziału wyrobów prze-

mysłu metalurgicznego z 16,4 do
15.2 proc., chemicznego z 11,0 do

10,4 proc., paliw i energii z 6,4 do
6.1 proc., przemysłu spożywczego z

6,7 do 5,5 pfoc. Natomiast w eks-

porcie nastąpił wzrost udziału pro-
duktów rolnictwa z 3.5 proc. do 5,4
proc., wyrobów przemysłu chemicz-

nego z 9.1 proc. do 9,2 proc. oraz

spożywczego z 9.2 proc. do 9,3 proc.,
a uległ obniżeniu udział wyrobów
przemysłu elektromaszynowego z

42.3 proc. do 41,9 proc., paliw i

energii z 14,0 do 13.6 proc., wyro-
bów przemy-slu lekkiego z 9,0 do

8,9 proc. (pomijamy tu grupy mniej
ważące).

Jeśli chodzi o GŁÓWNE ARTY-
KUŁY EKSPORTOWE — najważ-
niejszym iuż od lat towarem w

polskim eksporcie jest węgiel: jego
udział ulega iednak stopniowemu
zmniejszeniu z ok. 42 proc. w la-
tach 1946—1950 do 10.8 proc. w

roku 1972. Tym ' niemniej Polska

jest drugim w świecie eksporterem
węgla z udziałem około 21.5 proc.
w światowym eksporcie. Drugim
najwaznieiszvm artykułem wśród

eksportowanych przez Polskę wy-
robów są statki, daiace 4,0 proc.
wartości naszego eksportu, co za-

razem stanowiło około 4 proc. eks-

portu światowego, dzięki czemu

Polska znajdowała sie na szóstym
miejscu na światowej liście ekspor-
terów. Trzecim pod wzgledem roz-

miarów eksportu towarem jest że-
lazo i stal — 3,6 proc. wartości na-

szego eksportu; udział Polski w

światowym eksporcie tych wyrobów
wyniósł około 1.5 proc. , jednakże
zarówno ten udział jak i znaczenie
żelaza i stali w nolskim eksporcie
stopniowo się zmniejszają. Wzrasta

gach, elementy ogólnej „wystawy"
kraju czy branży na rzecz bardziej
konkretnych ofert handlowych. Wy-
raźnemu pogłębieniu uległ więc
roboczy., charakter calel imprezy.

Znalazło to swój wyraz w reali-

zacji hasła, jakim jest socjalistycz-
na integracja krajów RWPG. Była
ona jakby mottem wystaw krajów
socjalistycznych (zwłaszcza ekspo-
zycji Polski i ZSRR), ale przeja-
wiało się to głównie poprzez poka-
zywanie konkretnych maszyn i

urządzeń będących już. czy też mo-

gących być, przedmiotem między-
narodowego podziału pracy czy też

międzynarodowej kooperacji. Rów-
nież szereg wystawców zagranicz-
nych z państw niesocjalistycznych
(dotyczy to no. szczególnie USA)
odeszło od propagandowo-wystawo-
wego charakteru ekspozycji na

rzecz konkretnych ofert, mogących
odpowiadać naszym potrzebom, ze

szczególnym uwzględnieniem możli-
wości kooperacyjnych. Zbiega się to
zatem z naszymi zainteresowania-

mi, stwarza bardziej sprzyjające
warunki do nawiązywania kontak-
tów techmczno-handlowych.

Ten zmieniony charakter poznań-
skich targów należałoby jednak
znacznie efektywniej wykorzysty-
wać. Nie tylko do rozmów między
handlowcami, ale również do zapo-
znawania jak najszerszych kręgów
naszych inżynierów i techników z

najnowszymi osiągnięciami naszej i
świalowei techniki, do konkre'nego
konfrontowania własnych i cudzych
osiągnięć, mogącego przecież mieć

ogromny wpływ na przyspieszenie'
postępów naszej gospodarki/ Z tego
punktu widzenia targi poznańskie
mogą stać się ważnvm narzędziem
twórczego pogłębienia wiedzy eko-

nomiczno-technicznej setek tysięcy
krajowych specjalistów.

Co prawda przyjeżdżają na targi
tradycyjnie organizowane przez
NOT wycieczki inżynierów i tech-
ników. ale maią one objąć zale-
dwie kilkanaście tysięcy osób, co

stanowi przecież nie^ielJ^, '- jtKlsęteR;
naszpjKi&dry-' ti^&ifyjiS^auóii}^'
nej A równocześnie od staremu na

targach przeważała ogromne -tłumy
gapió\fr, v;'pęażafc®'''<3rr- ' pawflśbp^ćKT
pawilbWi3'^ pogoni- ''za.:, plastyko-
wymi torebkami reklamowymi (gro-
szowej zresztą wartości) i wręcz

blokujące dostęp do niektórych eks-

pozycji. , , .

Sądzę, że prosty zabieg podwyż-
szenia cęny kart wstępu przy rów-
noczesnych ulgach - (czy zwrocie
kosztów) dla inżynierów i techni-
ków mógłby uzdrowić tę sytuację.
Najważniejsze jednak — to stwo-
rzenie znacznie Szerszych możliwoś-
ci dla wyciecżek inżynierów i tech-
ników (wobec niestatecznej bazy
hotelowej można'by tu np. szeroko
wykorzystywać nie obciążone jesz-
cze w czerwcu pociągi sypialno-ku-
szetkowe na jednodniowe wyciecz-
ki). Gra na pewno warta świeczki.

Wydaje się przy tym, że aby
zwiększyć zarówno handlową jak 1

edukacyjną efektywność targów
poznańskich —

; ch organizatorzy
powinni też dołożyć większych sta-
rań w tym kierunku, aby konse-
kwuitniei odchodzić od starego
modelu grupowania eksponatów
weiiiug central handlowych i kra-

jów na rzecz arecyzyjneso wypro-
filowania branżowego. Wprawdz'e
w ekspozycji poUkiei uczyniono .już
pod tym wzgledem pew

;
en pcwt/jp,

ale wystawcy zagraniczni nadal gru-

pują swe eksponaty według krajów
i ktoś interesdinev c 'ę np. określo-

nym typem aparatury pomiarowej
musi jej poszukiwać w kilkudzie-

sięciu rożnych pawUonach i może
nie zawsze na nią natrafić.

Organizatorzy targów powinni
więc usilniej przekor ywać ró\v-veż

zagranicznych wvsiawcow o ko-
nieczności i pożytkach płynących ze

stosowania systemu branżowego,,
dającego większe nrn-zliwości pc-
równawP7e i czy;u",cego ich ofe.- ę

łatwiej dostępną.

*

W każdym razie Irreba 1' warto

dołożyć wszellcch starań, aby w

aktualnej sytuacii n- szei gospodar-
ki uczynić poznańskie targi przed-
siewzieciem maksymalnie efektyw-
nym. Chodzi przecież o sprawę dziś
nader Ważną — o'świadome orfja--
nizowanie szerokich, "-ale konkret^
nych-; konfrontacji . tec{inic^-ych,
mających dużę.^pączenśe- .gospodar-
czo-snpłeczne. . bo pozwalających
szybciej znajdywać właściwe dla

naszego kraju miejsce we współ-
czesnym światowym podziale pracy.

W strategii spoleczno-ekonomicz-
nego rozwoju kraju, wypracowanej
na VI Zjeździe PZPR, przyjęto za-

łożenie wzrostu udziału Polski w

międzynarodowym podziale pracy i

specjalizacji produkcji jako istotne-

go warunku przyspieszenia rozwo-

ju gospodarczego. W tej nowej
strategii „gospodarki otwartej" za-

dania handlu zagranicznego daleko

wykraczają poza zaopatrzenie kra-
|u w. niezbedne ilości paliw, surow-

ców i środków żywności, gdyż za-

kładają znaczny wzrosti

O importu nowoczesnej techniki
\ technologii produkcji (niezbędnej
Ha modernizacji aparatu wytwór-
czego) ;

O importu artykułów konsump-
cyjnych (niezbędnego dla poprawy

stopy życiowej ludności);
& eksportu towarów tzw, wyspę-

/

opalizowanych (co jest warunkiem
wzrostu udziału Polski w między-
narodowym podziale pracy i sfi-
nansowania szybko rosnącego im-
oortu oraz prowadzenia przez Pol-
skę aktywnej polityki kredytowej).

O stopniu realizacji tych zadań
orzez nasz handel zagraniczny
świadczy m.in. fakt, że w 1972 r.,
2dy dochód narodowy wytworzony
wzrósł o 9 proc. (produkcja prze-
mysłowa o 11 proc, rolna o 8 proc.)
obroty handlu zagranicznego wzro-

sły o 19.3 proc. .— w' tym eksport
o 17,1 proc., a import o 21,4 proc.

(podczas gdy np. w pięcioleciu
1968—1970 średnie roczne tempo
wzrostu eksportu wynosiło 9,8 proc.
a importu 9.0 proc).

Nigdy Jeszcze w rozwoju Polski nie
notowano'tak dużego wzrostu obro-
tów handlu zagranicznego. Warto
wiec nieco bliżej przvjrzec sie tym
danym. A umożliwia tó opubliko-

wany właśnie przez GUS kolejny
Rocznik Statystyczny Handlu Za-

granicznego (co roku pierwszy rocz-

nik branżowy ze szczegółowymi da-

nymi za rok poprzedni). Oto nie-
które ważniejsze dane. oparte na

tej publikacji, dotyczące ubiegłego
roku:

W wyniku w/w dynamiki OBRO-
TY HANDLU ZAGRANICZNEGO
wzrosły do 37,7 mld zł dew.. w

tym wartość importu osiągnęła 19,6
mld zł dew. (ok. 5,2 mld doi.), a

wartość eksportu wyniosła 18,1
mld zł dew. (ok. 4,7 mld doi.) .

Zatem SALDO BILANSU HAN-
DLOWEGO było ujemne i wynosiło
— dokładniej licząc -!- 1480 min zł

dew., przy czym w obrotach z'kra-
jami socjalistycznymi wynosiło ono

479 min zł dew., a z krajami pozo-

stałymi inni min zł dew. Wysok;e
saldo dodatnie mamy tvlko w

grupie paliw i energii oraz wyro-
bów przemysłu spożvwcze"o i lek-

kiego, natomiast saldo ujemne wy-

stąpiło w grupie wyrobów przemy-
slu metalurgicznego, elektromaszy-
nowego, chemicznego, mineralnego
i produktów rolnictwa. Szczególn'e
znaczny bvł wzrost salda ujemnego
w obrotach z krajami kapitalistycz-
nymi w eruTVp wvrobow przemysłu
elektromaszynowego.

Największy bowiem WZROST
WARTOŚCI IMPORTU nastąpił w

grupie wyrobów przemysłu elek-

tromaszynowego — o 36.9, proc. (w
tym najbardziej wzrósł import
urządzeń i kompletnych obiektóvv

przemysłowych, maszvn i urządzeń
dla przemysłu lekkiego i spożyw-
czego, obrabiarek i wvrobow prze-

mysłu precvzvjnego). Imoort wyro-
bów mineralnych wzrósł o 33,0
proc. (w tym cementu — przeszło

natomiast udział 1 znaczenie dalszej
grupy wyrobów — farmaceutyków
(2,2 proc. wartości naszego ekspor-
tu). Kolejne pozycje naszego eks-

portu, to konserwy mięsne (1,7
proc.), mięso i bekony (1,7 proc.),
maszyny i aparatura chemiczna (1,7
proc.), podwozia i części samocho-
dowe "(1,6 proc.), wagony towarowe

(1,5 proc.), koks (1,4 proc.), obuwie

(1,3 proc.), miedź (1,3 proc.), na-

rzędzia (1,3 proc.) i koparki (1,2
proc.) .

O ROLI HANDLU ZAGRANICZ-
NEGO W GOSPODARCE NARO-
DOWEJ świadczy też fakt, że udział
dóbr materialnych pochodzących z

importu stanowił u nas wg ostat-

nich danych (1971 r.):
— 11,5 proc. zużycia materiało-

wego na bieżące potrzeby produk- -

cyjne (w tym w przemyśle .15,3
proc. i w rolnictwie 2,4 proc.), ,

— 7,3 proc. zaspokojenia popytu
końcowego (w tym. 7,1 proc. spo-
życia i 10,9 proc. akumulacji).

Import pokrywa 100 proc. krajo-
wego zużycia szeregu metali kolo-
rowych (mangan, chrom, nikiel, cy-

na), nawozów potasowych, baweł-
ny, kauczuku, ok. 90 proc. zużycia
ropy naftowej i rudy żelaza, ók.
75 proc. wełny. ok. 50 proc. skóry,
ok. 30 proc. pszenicy. Oceniasię,
że import zaspokaja ok. 38- proc.

zapotrzebowania na dobra inwesty-
cyjne.

Równocześnie udział eksportu w

produkcji globalnej całej gospodar-
ki wyniósł ok. 23 proc., w tym w .

globalnej produkcji przemysłowej
— ok. 26 proc. Stosunkowo naj-
większe udziały eksportu notowano

w produkcji takich artykułów, jak:
siarka (85 proc.), koparki (79 proc.),
statki (75 proc.), wagony osobowe
(53 proc.), samochody osobowe (36
proc.), wagony towarowe (35 proc.),
samochody ciężarowe (33 proć.). ro-

wery (30 proc.), konserwy, mięsne
(33 proc.), ciągniki rolnicze <25
proc.), obuwie skórzane (25 proc.),
odzież (20 proc.).

Jeśli chodzi o KIERUNKI GEO-
GRAFICZNE naszego handlu zagra-

nicznego — największym partnerem •

Polski są kraje socjalistyczne. W •

roku ubiegłym eksport do krajów
socjalistycznych wzrósł o 18 proc., ,

do krajów pozostałych o. 16 proc.
Natomiast wartość importu z kra-

jów socjalistycznych 7W'ekszvta się
o 10 proc., a z pozostałych o 44 proc..

W rezultacie w eksporcie udział .

krajów socjalistycznych wzrósł, z

63,1 proc. do 63,6 proc., a udział
krajów pozostałych obniżył się z

36,9 proc. do 36,4 proc. (przy czym-
w tej drugiej grupie nastąpił
wzrost udziału eksportu do krajów

rozwiniętych gospodarczo do 30,4
proc. , a zmniejszenie udziału kra-

jów rozwijających się do 6,0
proc.) . Natomiast w imporcie udział

krajów socjalistycznych obniżył się
z 67,4 proc. do 61,2 proc. przy wzroś-
cie udziału krajów pozostałych z

32,6 proc. do 38,8 proc. (w tym
głównie krajów rozwiniętych go-

spodarczo — do 34,1 proc.).
Naszym największym partnerem

jest ZSRR, na który przypada prze-
szło 1/3 naszych obrotów (36,9 proc.
eksportu, 29,9 proc. importu); dalsze

miejsca zajmują: NRD (8,4 proc.
eksportu, 11,3 proc. importu), Cac-

chosłowacja (7,4 proc. li 8.6 proc.),
NRF (5,4 proc. i 8,0 proc.), W.

Brytania (3,8 proc. i 4,6 proc.),
Włochy (3,8 proc. i 2,4 proc.), Węg-
ry (3,3 proc. i 4,3 proc.), Stany
Zjednoczone (2.6 proc. i 2 .1 proc.),.
Francja (2,3 proc. i 2,7 proc.), Buł-

garia (2,3 proc. i 2,0 proc.), Jugo-
sławia (2.0 proc. i 2.1 oroc.1, Ru-
munia (2,0 proc. i 1,7 proc.), Austria

(1,4 proc. i 2,1 proc.), Szwecja (1,3
proć. i 1,8 proc.), Szwajcaria (1,2
proc. i 1,9 proc.) . Na tych 15 głów-
nych partnerów handlowych przy-
pada ok. 85 proc. całości naszych
obroków, co świa^rw o stosunkowo

dużej koncentracji terytorialnej.

PORÓWNANIA MIĘDZYNARO-
DOWE mówią, że dynamika obro-
tów naszego handlu zagrań!cznego,
wynosząca w 1972 r. 19,3 proc.,
bvla wyższa od dynamiki obrotów
światowych (17,4 nroc.) . W związku
z tvm udział Polski w obrotach

światowych wzrósł w imporcie z

_1.11proc.w1971r,di125w1972
"r., a w eksporcie z 1,01 proc.

- do
1,21 proc.

Nastapił również wzrost obrotów
na 1 mieszkańca Polski w imporcie
ze 123 dolarów USA w 19tl r. do
161 dolarów w 1972 r., a w ekspor-
cie ze 118 dolarów do 149 dolarów.
Wielkość ta (np. eksport), kształtują
się jednak u nas poniżej analogi-
cznych danych dla większości.krajów
RWPG (Bułgaria — 304 . Węgry —

317. Czechosłowacja — 339.NRD —

363). jest też dla większości wyso-
ko ro7win-'°tvch '"'a ; ńw katali-

tycznych (np. Włochy — 341- »W.
Brytania — 437 . Franpla .

—
' Ś04,

NRF — 760, Szwecja — 1079).

Tak wiec mimo bardzo dużego
postępu, jaki przyniósł pod tvm

wzgledem rok ubiegły — udział
Polski w międzynarodowym po-
dziale pracy nie jest jeszcze dosta-
teczny, a iego zwiekszen!e wvmaga
dziś — wobec ujemnego bilansu

handlowego — przede wszystkim
aktywizacji naszego eksportu.

W.S.G.

LICZBY MÓWIĄ

HANDLU
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OAKTYWIZACJI finans6w
:
-nfió-

TM on ?tósano już u nas wiele,
w różnych okresach i z róż-

nymi rezultatami wynoszone były
na forum Bpołeczne sprawy tej -naj-
starsze] profesji ekonomicznej. Wie-
le symptomów wskazuje na to, że

dzisiaj znów finanse zasłużą sobie
na aktualną ocenę. Przyczyny są w

?07inCi ?J5eczy dość Proste - W latach
1971 —1 872 przyspieszony rozwój
społeczno-gospodarczy opierał się na

podstawie wykorzystania przede
wszystkim rezerw prostych i od fi-
nansów oczekiwało się w tym czasie
przede wszystkim maksymalnej ela-
styczności, by nadmiernie zaostrzone

limity zatrudnienia, funduszu płac,
inwestycji i importu nie ograniczały
możliwości sięgania do tych rezerw.

Inne zadania powstają przed finan-
sami i finansowcami obecnie, wobec
konieczności sięgnięcia do rezerw

głębiej osadzonych w gospodarce na-

rodowej, trudniejszych do wyko-
rzystania. Powiększanie dochodu na-

rodowego pociąga za sobą coraz

większe przyrosty społecznych nak-
ładów pracy i coraz większego zna-

czenia nabiera oszczędność tych
kosztów społecznych. Jakie z tego
wnioski wynikają dla finansów, dla
polityki kredytowej i budżetowej,
dla systemu finansowego, dla nauki
finansów? Sprawy te były przed-
miotem konferencji naukowej pod
nazwą „Rola finansów w rozwoju
społeczno-gospodarczym Polski" ,

zorganizowanej przez Instytut Fi-
nansów w dniach 31 maja i 1 czerw-

ca br.

Sfera potencjalnego oddziaływania
finansów — to w naszym kraju ok.
93% wartości produktu globalnego,
to znaczy 2,2 biliona złotych spośród
2,5 biliona złotych wartości produk-
tu globalnego. Nie więcej bowiem,
niż 7% produktu globalnego, to zna-

czy ok. 0,3 biliona złotych — stano-
wi spożycie naturalne i obroty w

naturze, głównie w rolnictwie., Blis-
ko 1/3. wartości produktu globalnego
objętego stosunkami pienieżnymi, a

więc blisko 0,8 biliona złotych, sta-

nowią obroty, w których pieniądz
występuje w postaci pełnej, realnej
i namacalnej, obsługując zakupy
ludności z funduszu spożycia z do-
chodów osobistych, zakupy produk-
tów rolnych od indywidualnych gos-
podarstw chłopskich, a także zaku-
py inwestycyjne z puli rynkowej
tychże indywidualnych gospodarstw
chłopskich oraz gospodarki 'uspo-
łecznionej. Ok. 1,5 biliona złotych
stanowi wartość obrotów pienięż-
nych w ramach gospodarki uspołecz-
nionej.

Przyspieszony rozwój społeczno-
gospodarczy, w-- ostatnich-' latachv oz-

nacż4ł rówriież- . przyśpieszony
5

wzrost,
wartości obrotów" - obsługiwanych
przez pieniądz. Szybko rośnie przy
tym wartość obrotów obsługiwa-
nych przez ÓW' realny i< -namatalny
pieniądz ryrikbWy, ^co "wynika
zwłaszcza z wzmocnienia- średnio-
rocznego terhfśa5

Wzrostu spTpzycfś';z
dochodów osobistych ludności' z

4,2°/o W latach 1966—1970 do póriad
7% po roku 1970. Nastąpiło również
rozszerzenie tówarowości produkcji
rolnej gospodarstw chłopskich, cze-

go wyrazem stał się w latach 1971—
1972 szybszy rozwój produkcji to-

warowej rolnictwa (wzrost o 4,6%
w1971r.io10%w1972r.).Wpo-
równaniu z jego produkcją globalną
(3,6% w 1971 r. i 8,1% w 1972 t.).
Rosną wreszcie w tempie przyspie-
szonym zasoby pieniężne ludności
(w stosunku rocznym o blisko 97o
zasoby gotówkowe i ponad 20%
wkłady oszczędnościowe), osiągając
wartość blisko 0,27 biliona złotych.

Obsługa tak szybko przyrastające-
go obrotu pienieżnego stawia przed
aparatem finansowym dużo więk-
sze zadania zarówno w sensie iloś-
ciowym, jak i jakościowym. Problem
ten wysunięty został na wspomnia-
nej już konferencji naukowej .zor-

ganizowanej przez Instytut Finan-
sów. Gdyby chcieć syntetycznie ok-
reślić główny problem dyskutowany
w toku tej konferencji, to należało-
by powiedzieć, że była nim właśnie
sprawa oceny pożądanych zmian ja-
kościowych w treści finansów w gos-
podarce narodowej. Sprawy owych
zmian ilościowych, a także jakościo-
wych podniesione zostały w refera-
tach: prof. Zdzisława Fedorowicza
pt. „ Finanse a rozwój społeczno-
gospodarczy kraju", E. Wieczorka
pt. „Pieniądz i kredyt w Polsce Lu-
dowej w latach 1960—1972" , Zdzis-'
łav('a Pirożvńskiepo ot. ..Ewolucja i
zakres struktury budżetu" . Jest za-

sługą w dyskusji, że skoncentrowała
sie ona przede wszystkim na prob-
lemach jakości finansów, znakomi-
cie je rozwijając i pogłębiając. '

Nie można oczywiście oczekiwać
od finansów zbyt wiele. Świadome
kierowanie produkcja nie równa się
takiemu samemu reagowaniu na

wszystkie sygnały pieniężne. Wiado-
mo też, że są takie nadrzędne cele

. rozwojowe, i Które powipny/ być -fea-
lizowane,

:
chocłażi'' w krótki& ' czaśie

nie przynoszą efektu pieniężnego.
Zwiększa się również sf^ra celów
społecznych finansowo trudno wy-

miernych. ćo, znajduje wyraz w, roz-

szerzeniu funduszu - spożycia zbio-
rowego, gdzie z natury.- rzeczy rola-
finansów sprowadza się, do funkcji
budżetu. I tak1

w 1972 r.. wydatki
"budżetowe ri'^"

usługi socfśilne-i kul-
turalne zwiększyły się ,w naszym
kraju o ponad 15% z 71,6 mld zł do
83,6 mld zł. Równolegle zmniejsza
się udział wydatków budżetowych
na sferę produkcyjna z 55—57% w

latach 1955—1965 do 48% w 1970 r.

i 44% w 1972 (co wynikło jednak
dotychczas nie tyle z silniejszego
wzrostu wydatków na cele socjalne
i kulturalne, ile ze zmian w syste-
mie finansowym sfery produkcyjnej,
w których rezultacie budżet zastępo-
wany jest kredytowymi formami
finansowania.

Trudno byłoby również wymagać
od finansowców, by potrafili roz-

strzygać wszystkie bieżące proble-
my kierowania różnymi ogniwami
życia gospodarczego w całym kraju.
Temat ten przewijał się przez dys-
kusję w toku omawianej konferencji
w różnych tonacjach. Nie brakło
wypowiedzi pesymistycznych: dla-
czego finsnsnwcv są u nas nie do-
ceniani?, kiedy będą doceniani? By-

..... . Sjwpii^gospbdarki' -śdc-
j&liśtyćżhej "żfrtójdiiją się w sferze
rachunku bezpośredniego a nie po-
średniego. (czytaj —

. f inansów). Zda-
jęr->We sprawę, raz to jeszcze pod-
kreślam —

z ograniczonej roli fi-
nansów a także z tego, że nie tylko
nie, mogą one zastąpić rachunku
bezpośredniego, ale nawet często nie
mogą być partnerem równorzędnym*

, z tym rachunkiem. Moja refleksja
polega na tym jednak, że najważ-
niejszą rzeczą jest w dniu dzisiej-
szym doprowadzenie do tego, by fi-

* nanse tym partnerem mogły się
stawać, by ich współuczestnictwo
w decydowaniu o rozwoju społecz-
no-gospodarczym kraju — rosło. Jest
to zresztą zgodne z niektórymi pu-
blikacjami również prof. Z. Fedoro-
wicza.

Jest to zgodne z powiększaną ro-

lą mierników wartości produkcji
sprzedanej w porównaniu z mier-
nikami wartości produkcji wy-

tworzonej, jak i z rosnącym zna-,
czeniem mierników o właściwoś-
ciach syntetycznych, będących re-'
zultatem rachunku ekonomicznego
przeprowadzonego w złotówkach:
zysku, produkcji dodanej itp. Możli-
wości rachunku bezpośredniego nip
są zaś niezmierzone. Nie zmienia
tej sytuacji również wprowadzenie
nowoczesnej techniki obliczeniowej.
Informacja przekazywana w kierun-

FINANSE-
NARZEDZIE

•^ fełniśą,'
^^ iria#trWiele

nycn decyzji określających wielkość
i strukturę produkcji oraz wielkość
i strukturę wypłat, na rzecz ludno-
ści,— trudno zaliczyć do decyzji
wywodzących się ż systemu finan-
sowego

— to efekt tych decyzji; si-
ła nabywcza złotówki — chyba nikt
nie ma wątpliwości, że jest zjawi-
skiem finansowym.

Nie znaczy to oczywiście, na co

zwracałem już uwa^ę,- że wierzę w

możliwość zbyt daleko idącego
oparcia decyzji gospodarczych na

podstawie systemu finansowego, a

Zwłaszcza w możliwość, by tego ro-

; dzaju decyzje mogły się wywodzić
'autonomicznie z samego systemu fi-

nansowego. Więcej, zdaję sobie spra-

wę z niemożności osiągnięcia w peł-
ni obiektywnych informacji wywo-

dzących się z systemu finansowego,
z konieczności uwzględnienia z .góry
dzisiaj i w przyszłości szerokiego
marginesu informacji przypadko-
wych. Nie należy oczekiwać w tej
dziedzinie znalezienia przysłowiowe-
go kamienia filozoficznego i w tym
świetle uwagi zawarte w jednym z

MAREK MISIAK

ty -

.-też.- 'wypffiMędfef ''ięn^^&ee do
bardzifej al^tywn^p , Ijaędlnej :'tip|ar-

punktii Widzenia przez fiblhśowćów,
bardziej konsekwentnego :i skutecz-
nego dpDrowądzania. do uwzględnia-
nia tego punktu widzenia w, decy-
zjach gospodarczych.

Nazwa: „finansowcy" ukuła się w

toku dyskusji na omawianej -konfe-
rencji. m, in. dzięki wypowiedzi
prof. LESŁAWA ADAMA, jednego
z nestorów polskiej nauki prawa fi-
nansowego. Powiedział on m. -in.,
że • chociaż nasi finansowcy nie są
finansistami dysponującymi włas-
nym. kapitałem, to jednak obracając
kapitałem społecznym, dobrami spo-
łecznymi o wartości miliardów' zło-
tych — spełniają szczególną funkcję
w rozwoju społeczno-gospodarczym
kraju.

Chociaż już wiele podręczników
napisano o tym. czym są u nas fi-

nanse — trudno powiedzieć, byśmy
w tej dziedzinie mieli sytuację do-

brą. Podobnie jak i w innych ..dy-
scyplinach naukowych — również

w nauce finansów (może nawet w

większym stopniu niż w innych dy-
scyplinach naukowych) występuje
problem nadążania za tym, co się
dzieje na zewnątrz tej dyscypliny
naukowej, co wynika z postępu nau-

ki i techniki w innych dziedzinach,
w tym m. in. w dziedzinie metod

i technik informacyjnych.
Nauka finansów powinna przede

wszystkim okazać się w większym
stooniu pomocna w tworzeniu wa-

runków rozszerzonego współuczest-
niczenia finansowców w świadomym
kierowaniu rozwojem życia społecz-
no - gospodarczego. Nie może ona w

tej dziedzinie wlec się w ogonie
praktyki. Musi ona wyprzedzać
praktykę. W tym świetle pozwolę
sobie na pewną refleksję w związku
z wypowiedzią podsumowującą na

omawianej konferencji, jaką miał
prof. Zdzisław Fedorowicz. Prze-
prowadził on wywód, że decyzje

STOPNIOWO rozszerza się zakres

szczególnego rodzaju usług świad-

czonych przez ogniwa PTE, którymi
są analizy i ekspertyzy ekonomicz-

ne.

Do oddziałów wojewódzkich mo-

gących się w tej dziedzinie-pochwa-
lić pewnymi osiągnięciami zalicza się
od pewnego czasu również oddział

łódzki PTE. w którym od czterech
lat już istnieje Ośrodek Analiz i

Ekspertyz Ekonomicznych. ,Działal-

Ru. ć$jt£uęp musi .być, "bó\yjem .agre-
gowana i syntetyzowana i złotówka
okazuję- sfiig. również, tutąj; jważnym
narzędziem*

Wracając jednak do realiów dnia
dzisiejszego — na czoło wysuwa się
sprawa aktywizacji finansów w

dziedzinie równoważenia wzrostu

siły nabywczej ludności oraz dostaw
rynkowych dóbr i usług konsump-
cyjnych. Jak handel zakupuje od
przemysłu towary a później nie mo-

że ich sprzedać ludności, czy ze

względu na nieprawidłową struktu-
rę asortymentową, czy na żłą jakość
— to finanse są współodpowiedzial-
ne za tę sytuację. Z przesunięciem
towarów, które okazały się trudne
do sprzedania —

z przemysłu do
handlu — wiązały się bowiem okre-
ślone wypłaty na rzecz pracowni-
ków przemysłu, które powiększały
siłę nabywczą tej grupy ludności.

Jest to. oczywiście przykład o cha-
rakterze symbolicznym. Potencjalne
możliwości kontroli ze strony finan-
sów . zarówno wzrostu siły nabyw-
czej ludności, jak i powiększania
dostaw rynkowych dóbr i usług kon-
sumpcyjnych występują w różnych
formach. W dyskusji w toku oma-

wianej konferencji zwracano uwagę,
ie zbyt wielka jest mozaika tych
form, a zwłaszcza negatywna w skut-
kach okazuje się powstająca na tym
tle zbyt duża łatwość sięgania do ka-
sy społecznej. W rezultacie zbyt czę-
sto występuje sytuacja, że posiadanie
środków finansowych w niewielkim
stopniu wpływa na kierunki rozwo-

ju produkcji. System finansowy nie-
dostatecznie uzbraja finansowców w

instrumenty, przy pomocy których
mogliby konsekwentnie stać na stra--

ży interesów ogólnospołecznych. Nie
można jednak tego, co jest słaboś-
cią aktualnych rozwiązań w dzie-
dzinie metod planowania i zarzą-
dzania oraz systemu . finansowego
podnosić do rangi obowiązującej
teorii. Ktoś zwrócił zresztą uwagę
w toku omawianej dyskusji konfe-

ność tego ośrodka z roku na rok

rozszerza się, obejmując stopniowo
coraz większy zakres świadczonych
usług i bogatszą tematykę opraco-

wań. W roku 1972 zrealizowano mię-
dzy innymi opracowania, na takie

tematy jak: (1) struktura organiza-
cyjną przedsiębiorstw, (2) obieg i

selekcja informacji ekonomicznej w

przedsiębiorstwach, (3) prognozowa-

nie produkcji w branży, (4) system

ilościowego rozliczania surowców "i

produkcji gotowej.

referatów? przedłożonych na wspom^
nianą sesję (chodzi o referat TADE-'

USZA KIERCZYJŚfSKlEGO pt. „ Er;

wolucja systemu ekonomiczno - fi-

nansowego przedsiębiorstw"), że da-

lekie są od doskonałości zarówno

, wskaźniki poprawy rentowności w

stosunku do bazy, jak i dyrektywne
wskaźniki poprawy rentowności —

są uwagami niewątpliwie słusznymi.
Ale podejmując dzisiaj próbę od-,
powiedzi na temat roli finansów w

rozwoju społeczno - gospodarczym
kraju, nie nowinniśmy się zatrzy-

mywać na ątwierdzaniu niedoskona-

łości takich czy innych wskaźników

systemu ekonomiczno-finansowego
przedsiębiorstw.

Podstawowym problemem, jaki -i
stoi przed praktyką i nauką finan-
sów obecnie w świetle tworzenia
warunków ich pełniejszego wykorzy-
stania dla kontynuacji przyspieszo-
nego rozwoju społeczno-gospodarcze-
go kraju — jest problem doprowa-
dzenia do tego, by różne wskaźni-
ki finansowe (i poprawa rentowno-
ści w stosunku do bazy i dyrektyw-
ne wskaźniki rentowności) mogł£ w

większym stopniu przyczyniać się
do polityki kontynuacji przyspieszo-
nego wzrostu dochodu narodowego
przy możliwie oszczędnych nakła-
dach pracy społecznej. Mamy za so-

bą już kilkanaście lat dyskusji nad
różnymi problemami doskonalenia
systemu finansowego. Mamy też

za sobą wiele „reform" systemu fi-
nansowego przedsiębiorstw, i zjedno-
czeń, a oczekują nas dalsze zmia-
ny. Nie wątpiąc w znaczenie tych
zmian, sytuacja gospodarcza nie
pozwala jednak na jednostronną
koncentrację uwagi na samej sztuce

doskonalenia systemu finansowego.

Przyszłość systemu ekonomiczno-
finansowego będzie z pewnością

Natomiast przedmiotem wykony-
wanych na zamówienie przedsię-
biorstw ekspertyz i konsultacji były
zagadnienia związane z wdrażaniem
metod analizy wartości, efektywnoś-
cią różnych wariantów postępu • te-

chnicznego, efektywnością umów

kooperacyjnych z przedsiębiorstwami
zagranicznymi itd.

Prace zlecone przez różne insty-
tucję' realizują w Ośrodku eksperci-
ekonomiści, którymi są pracownicy

konsekwencją me tyle jsamydł
zmian w sztuce finansowania; ile
zmian o bardziej Kompieissowym
charakterze,, obejmujących przede
wszystkim podstawowe dotychczaso-
wą instrumenty planowania i zarzą-
dzania. Zręby nowego systemu fi-
nansowego wykuwają się obecnie u

nas przede wszystkim w tzw. jed-
nostkach inicjujących nowe metody
planowania i. zarzadzania; I w tych
jednostkach również oczywiście po-

dejmowanie problemów doskonale-
nia systemu ich funkcjonowania nie
może następować tylko z pozycji'
rozważań o systemie dla systemu, z

pozycji idealnych- modelów docelo-
wych. Tutaj również efektywny po-
stęp zależy przede wszystkim od te-

go, jak potrafimy połączyć to co

systemowe' z tym ćo jest potrzebne
społeczeństwu dzisiaj i w dniu ju-
trzejszym. Nie wolno ani na chwilę
tracić z oczu wpływu istniejących i
zmienianych instrumentów planowa-
nia i zarządzania oraz finansów na

produkcję i podaż rynkową, obecną
i tp. która będzie osiągana w okre-
sie -nadchodzącym, na' szeroko po-

jęta efektywność ekonomiczną dzia-
łalności gospodarczej. obeimuiacą
nie tylko sferę produkcji, ale, rów-
nież inwestycji i handlu zagranicz-
nego.

Temat inwestycyjny nie został
bezpośrednio podjęty w referatach
przygotowanych na omawianą kon-
ferencję. Został on jednak szeroko
uwzględniony w dyskusji konferen-
cyjnej, ćo również należy uznać ża

jej niewątpliwą zasługę. Olbrzymie
przyrosty inwestycyjne lat ostatnich
czynią bowiem z tego tematu jeden
z podstawowych problemów konty-
nuacji polityki dynamicznego roz-

woju społeczno-gospodarczego. Te-
,nor większości z wypowiedzi w toku
omawianej dyskusji był podobny
finanse mogą i powinny skuteczniej
przyczyniać się do tego, by wysokie

. temoo inwestycji stawało się czyn-
nikiem silniej przyspieszającym

. wzrost dochodu narodowego. Prze-
de wszystkim przez autentyczny

•wzrost udziału kryteriów ekonomicz-
nych i finansowych w selekcji tych
inwestycji. W tvm celu pełniej po-
winny być' wykorzystane metody fi-
nansowania inwestycji i środków
trwałych: kredyt inwestycyjny,
mortyzacja i oprocentowanie środ-
ków trwałych. Finanse powinny o-

kazać się bardziej pomocne dla za-

pewnienia pożądanej nreferencji
wśród wielu tytułów inwestycyj-
nych. - które może z technicznego

. .punktu Widzenia nie wydają.się dp-
-statecznie.-atrakcyjne, ale. ma ją, czę-
sto podstawowe znaczenie dla za-

pewnienia zrównoważonego rozwo-

ju społeczno-gospodarczego. Cho-
dzi tutaj m.,in. o inwestycje zwią-
'iąnW^Mopatrżeńięm ryiitcu, a tak-
że ęj, inwestycję powiększające zdol-
ności,., , ^produkcyjne ." ^eksportował-
nycli 'wyrobów (zwłaszcza na styku
różnych układów organizacyjnych
branżowych czy regionalnych). Taka
interwencja finansowa może mieć
nieocenione znaczenie. Sięgnięcie do
finansów i do pomocy z ich strony
w walce z nadmiernym inwestowa-
niem, to także w porównaniu z ad-
ministracyjnymi' restrykcjami inwe-
stycyjnymi — droga umożliwiająca
na dalszą metę kontynuację polity-
ki dynamicznego wzrostu dochodu
narodowego i spożycia.

Również w dziedzinie handlu za

granicznego finanse mogą i powinny
odgrywać większą rolę. Ńa szcze-

gólne podkreślenie zasługuje tu pro-
blem powiązania wewnetrznej rów-

nowagi finansowej z równowagą • ze-

wnętrzną. Temat ten od strony sto-

sowanych kursów przeliczeniowych
w handlu zagranicznym oraz polity-
ki kształtowania cen krajowych. —

interesująco przedstawił PIOTR
, WESOŁOWSKI w referacie przygo

towanym na omawianą konferencję
pt. „Kierunki rozwoju systemu wa-

lutowego w Polscc". Wielu dysku-,
tantów nawiązywało do problemów
wyłonionych w tym referacie. Zna-
czenie rozwiązywania występująr
cych w tej dziedzinie problemów —,

to nie tylko doprowadzenie do stwo-
rzenia systemu sygnalizacyjnego po-
zwalającego coraz lepiej sterować

perspektywicznym rozwojem struk-
turalnym gospodarki narodowej, ale
to również bieżąca potrzeba znale-
zienia w finansach skuteczniejszego
wsparcia w osiąganiu bieżącej rów-
nowagi płatniczej. Podobnie jak w

dziedzinie inwestycji — również w

handlu zagranicznym — finanse są
bowiem niewątpliwie lepszym od
restrykcji administracyjnych narzę-
dziem utrzymywania równowagi
płatniczej i kontynuacji polityki dy-
namicznego rozwoju społeczno-gos-
podarczego.

naukowi Uniwersytetu Łódzkiego,
Politechniki Łódzkiej, resortowych

. placówek naukowo-badawczych, a

także doświadczeni praktycy. —

spe-

cjaliści zatrudnieni w przemyśle i

innych instytucjach na terenie Ło-

dzi.

Wszystkie wykonywane przez O-
środek prace opiniowane są i akcep-
towane przez Radę Naukową Ośrod-

ka, która składa się z samodzielnych
pracowników, naukowych wyższych
uczelni łódzkich. (M.M .)

ORZECZNICTWO

ZASADY ROZLICZEŃ
ZA MATERIAŁY WBUDOWANE

PRZEZ RŻEftllteSLNICZĄ
SPÓŁDZIELNIĘ ZAOPATRZENIA

•H 'I ''ZBYTU '

',

Rzemieślnicza , Spółdzielnia Zao-
patrzenia i Zbytu w Ł. wykonał®
dla, Szkoły podstawowej roboty re-

montowe z zakresu instalacji elek-
itrycznych. Wynagrodzenie Spółdziel-
ni wyliczohe zostało przy uwzględ-
nieniu dopłat z tyt,iiiu j-óżnicy ceń
materiałów zakupionych, przez wy-
konawcę po cenach' detalicznych.

Szkoła podstawowa uregulowała
wynagrodzenie za- roboty remonto-
we w żądanej przez

-

. Spółdzielnię
wysokości, jednak po dokonaniu za-

płaty przeprowadziła- kófektę faktur
Spółdzielni, skreślając % nich do-
płaty z tytułu różnicy cen materia-
łów. Przy korekcie faktur, szkoła
stanęła na stanowisk^,,., że wyko-
nawcy nie przysługują dopłaty z ty-
tułu różnicy cen materiałów po ce-

nach detalicznych. .

W związku z tym Szkoła podsta-
wowa

' wystąpiła przeciwko .Rze-
mieślniczej Spółdzielni na drogę
postępowania arbitrażowego, doma-
gając się zwrotu . wyliczonej przez
siebie, nadpłaty.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
zasądziła od pozwanej Spółdzielń),
zwrot nadpłaty w•

1
dochodzonej

'

przez powoda wysokości, a Główną
Komisja Arbitrażowa zatwierdzili
orzeczenie pierwszej instancji.

Na skutek rewizji nadzwyczajnej;
wniesionej przez Zarząd Centralne,»
go Związku Rzemieślniczych Spół-
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu spra-
wa została ponownie rozpoznaną.

przez Główną Komisję Arbitrażową,
która w orzeczeniu z drtia 21 sier-
pnia 1972 r. nr BQ-6Q13/72, zapa-
dłym w składzie rewizyjnym, wy-

powiedziała następujący pogląd
prawny:

1. Nieważne są umowne ustalenia
stron w przedmiocie zakupienia
przez nieuspołecznionego wykonaw-
cę po cenach detalicznych materia-
łów o wartości przekraczającej do-
puszczalną wartość graniczną. Przy
tym nieuspołeczniony wykonawca
robót uprawniony jest do zakupie-
nia dla potrzeb budowy wyłącznie
tych materiałów, które enumeraty-
wnie wymienione zostały w waż-

nie zawartej umowie, jako mate-

riały przewidziane do zakupienia
po cenach detalicznych.

2. Do rozliczenia dppiaty z tytułu
różnicy cen, za- cenę 'detaliczną ma-

teriałów przyjmuje się cenę zapła-
cony przez 'wykonawcę robót we-

dług przedłożonej faktury wysta-
wionej przez jednostkę -uprawnioną
do handlu materiałami, albo cenę
detaliczną najniższą.

W uzasadnieniu swego ponowne-
go" orzęczei^a;'GKA 'zaznaczyła m.

iri.: ,'.''" '.

„(..!) Przepis § 5 ust. 2, pkt 7 za-

łącznika do zarządzenia Ministra
Budownictwa i PMB z 7.XI .1959 ę.
(w brzmieniu zmienionym) stanowi,
że ilości poszczególnych ; materiałów
przewidzianych do zakupienia przes
wykonawcę po- cenach detalicz-
nych, w granicach dopuszczalnego
limitu powinny być ustalone w

umowie o wykonane robót budo-
wlanych. -V

Umowa powinna zatem zawiera"Ć
szczegółową specyfikację tych ma-

teriałów, których zamawiający nie
może dostarczyć i które w związku
z tym zakupione zostały przez wy-
konawcę nieuspołecznionego po cei-
hach detalicznych. Specyfikacja ma-

teriałów przewidzianych do zaku-
pienia przez wykonawcę po cenach
detalicznych musi zawierać wycenę
poszczególnych materiałów wg ceń.
zakupu podanych dla celów koszto-
rysowania w CMB lub' CME (bez
kosztów transportu zewnętrznego)
tak, aby z treści umowy stron ewi-
dentnie wynikało; że została ona

zawarta —

w części dotyczącej za-

kupienia materiałów • prżez wyko-
nawcę po cenach detalicznych — •

w granicach dopuszczonych obo-
wiązującymi przepisami.

Nieważne są umowpe ustalenia
stron w przedmiocie" zakupienia
przez wykonawcę nieuspołecznione-
go po cenach detalicznych materia-
łów o wartości przekraczającej
wartość graniczną, bowiem przepisy
§ 4 zarządzenia Ministra Budow-
nictwa i PMB z 7.XI .1959 r. w spra-
wie umów o roboty budowlano-
montażowe wykonywane przez jed-
nostki gospodarki nieuspołecznionej
na rzecz jednostki gospodarki uspo-
łecznionej nie dopuszcza swobody
kontraktowania z naruszeniem zasad
określonych w zarządzeniu.

Nieuspołeczniony wykonawca' ro-

bót uprawniony jest; dq:.zakupienia
dla potrzeb budowy. \vyłącznie tych
materiałów, które enumeratywnie
wymienione zostały w, zawartej umo-

wie jako materiały przewidziane do
zakupienia po celach detalicznych'.
Wykonawcy nie przysługuje prawo
jednostronnej rezygnacji z zakupu
pewnych określonych; -w. umówię
rodzajów materiałów oraz zakupy
w to miejsce materiałów, nawet

gdyby zamiana taka nie. spowodo-
wała przekroczenia dopuszczalnej
granicy wartości materiałów wła-
snych wykonawcy. Warunkiem dof
puszczenia do wykonania robót z

materiałów własnych wykonawcy
nieuspołecznionego jest. niemożność
dostarczenia 'tych materiałów przez
zamawiającego. Skoro fcstem w umo-

wie strony
1

. uzgadniają zakup okreś-
lonych materiałów po cenach deta-
licznych przez, wykonawcę w, związ-
ku- z niemożnością!; dostarczenia
tych właśnie materiałów .przez za-
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mawiającego, tt> uzgodnienie to,nie
nioże odnosić się. ds> żadnych in-
nych materiałów, bowiem w odnie-
sieniu do innych materiałów brak'
będzie podstawowej przesłanki wa-

runkującej ich zakup prżez wyko^
pawcę, a mianowicie stwierdzenia
niemożności dostarczenia przez za-

mawiającego.
Za materiały zakupione przez

wykonawcę po cenach detalicznych,
ścisłe w granicach zawartej ważnie

umowy, wykonawcy przysługuje
dopłata wyliczona jako różnica po-

między cenami detalicznymi mate-

riałów, których wbudowanie po-
twierdzone zostanie przez inspekto-
ra nadzoru, a cenami kosztorysowy-
mi tych materiałów. "

Stosownie do wytycznych Depar-
tamentu Norm i Cen MB i PMB,
opublikowanych w Biuletynie In-

formacyjnym nr 25/12/68, do rozli-
czenia dopłaty z tytułu różnicy cen

ra cenę detaliczną materiałów
przyjmuje się cenę zapłaconą przez

wykonawcę robót, wg przedłożonej
faktury wystawionej przez jednost-
kę uprawnioną do handlu mate-

riałami, albo ceną detaliczną naj-
niższą, ze względu na rodzaj mate-
riału i pojemność opakowania, we-

dług właściwego cennika detaliczne-

go, jeżeli wykonawca nie przedłoży
faktury wystawionej przez jednost-
kę uprawnioną do hanSflu materia-
łami. Biorgc powyższe pod uwagę
ftwierdzić należy, że zasadność

goszczenia wykonawcy nieuspołecz-
nionego z tytułu dopłaty różnicy
cen materiałów wbudowanych mo-

że być oceniona wyłącznie w świe-
tle postanowień umowy o roboty
budowlane, zaś wysokość ewentual-

nego roszczenia z tego tytułu uza-

leżniona jest od przedstawienia
przez wykonawcę faktur dotyczą-
cych zakupu konkretnych wbudo-

wanych materiałów".

r
l ZARZĄDZENIA

POSTĘPOWANIE
ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI

I UŻYWKAMI
O NIEWŁAŚCIWEJ

JAKOŚCI ZDROWOTNEJ

W nr 19 Dziennika Ustaw uka-
rało się rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 13 kwietnia 1973 r.

w sprawie zasad postępowania ze

środkami spożywczymi i używkami
o niewłaściwej jakości zdrowotnej
(poz. 110).

, Środkami spożywczymi o niewła-

ściwej jakości są środki spożywcze
,;{1 | analogiczne używki) nie odpo-
wiadające wymaganiom

'

ustalonym
w przepisach o warunkach zdro-

wotnych żywności lub wymaga-
niom określonym we właściwych
normach, jak np.: szkodliwe dla
zdrowia; zepsute; wykazujące zmia-

ny organoleptyczne w stopniu u-

niemożliwiającym ich spożycie lub

użycie do produkcji innych środ-
ków spożywczych; zawierające ży-
we szkodniki magazynowe lub sub-

stancja ebee niedozwolone; zawie-

rające w ilościach większych niż
dopuszczalne w myśl obowiązują-
cych przepisów lub norm martwe

szkodniki magazynowe, zanieczy-
szczenia przypadkowe, drobnoustro-
je niechorobotwórcze lub substan-

cje obce dozwolone; nie odpowiada-
jące' warunkom określonym w ze-

zwoleniu; wyprodukowane przy u-

życiu nieodpowiedniej wody; któ-

rych termin przydatności do spoży-
cia minął; wyprodukowane prze?
osoby chnre lub przy użyciu zanie-

czyszczonych urządzeń i opakowpń
itp.

W razie stwierdzenia, że środek

spożywczy nie odpowiada wymaga-
niom jakości zdrowotnej, organ
nadzoru —

w zależności od czyn-
ników dyskwalifikujących —

wy-

daje decyzje o:

1) nieprzydatności środka spożyw-
czego dla żywienia ludzi,

21 ew. możliwości poddania go

procesom uzdatniającym,
3) przeznaczeniu na inne cele lub

zniszczeniu środka spożywczego.
W decyzji o nieprzydatności środ-

ka spożywczego dla żywienia ludzi

jednostka produkująca lub wpro-

wadzająca do obrotu taki środek
może być zobowiązana do jego ska-
żenia w sposób uniemożliwiający
spożycie lub używanie tego środka
do produkcji innych środków spo-

żywczych.
Organ nadzoru wydaje decyzje o

zniszczeniu środka soożywczego (u-
źywki), jeżeli zostanie ustalone, ze

jest on szkodliwy dla zdrowia i dal-
sze jego przechowywanie może sta-

nowić niebezpieczeństwo zagrożenia
zdrowiu ludności. Taki środek spo-

żywczy powinien być usunięty z

pomieszczeń zakładu produkcyjne-
go lub wprowadzającego do obrotu,
a na żądanie organu nadzoru nie-
zwłocznie zniszczony lub skażony w

obecności przedstawiciela organu
nadzoru.

Poza tym, organ nadzoru może

wydać zakaz wprowadzenia do o-

brotu danego środka spożywczego
(używki).

Organem właściwym do wykony-
wania nadzoru nad zdrowotną ja-
kością śradkćw spożywczych jest
organ Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej lub organ administracji pań-
stwowej nadzorowany przez mini-
stra Rolnictwa.

NA LATA
Artykułem WIKTORA HERERA pi
PLANOWANIE NA LATA NIEURO-
DZAJU („Życie Gospodarcze nr 10/73)
otworzyliśmy dyskusję nad tematem

o doniosłym znaczeniu gospodar-
czym: o metodach I środkach prze-
ciwdziałania skutkom wahań w pro-
dukcji rolnej.
Ostatnie dwa lata były dla rolnlo-
twa wyjątkowo pomyślne —

przy-

niosły jak pamiętamy 3,6 -procentowy
przyrost produkcji globalnej w 1971
roku oraz 8,1 proc, w roku ubiegłym.

8ą to bezpośrednie rezultaty decyzji
w zakresie polityki ekonomicznej
Wobec rolnictwa. Tai polityka, kon-
sekwentnie wprowadzana w okresie
pogrudniowym przewiduje —• dla

sprostania zapotrzebowaniu na żyw-
ność l produkty rolnicze — rekon-
strukcję techniczną rolnictwa oraz

realizowanie wielu postanowień, za-

pewniających stabilizację warunków
ekonomicznych produkcji rolniczej.
Ale nawet najlepsze wyposażenie te-

chniczne rolnictwa nie może całko-

WYŻSZE PLONY
NA NASZYCH POLACH

IELONA rewolucja, wprowa-
dzenie do produkcji odmian
pszenicy, dających plony w

granicach 100 q z hektara na po-
lach nawadnianych — stało się nie

tylko faktem o wielkim znaczeniu

go?o<?darcz>m dla krajów takich jak
Meksyk, Indie i Pakistan, ale tak-
że otworzyło nowe perspektywy i
obaliło wiele dotychczasowych po-

glądów w dziedzinie hodowli roś-
lin. I tale powstało miedzy innymi
pytanie: czy w Polsce jest możliwe

zwiększenie plonowania zbóż i in-

nych roślin uprawnych na dużą
skalę? Wyłaniają sie przy tym inne,
nowe problemy związane z aktual-

nymi i perspektywicznymi potrze-
bami rolnictwa.

ZBOŻA — TAtfSZE

Na przykład nowe, większe zada-
nia wyznacza się obecnie produk-
cji zbóż. Prof. STANISŁAW STA-
RZYCKI, dyrektor Instytutu Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roślin widzi
ich poważna rolę w ogólnym bi-
lansie zasobów paszowych .krajju.1)
Wiąże to z dużymi osiągnięciami :

w hodowli roślin zbożowych, zwię-
kszeniem ich możliwości ,produkty,
cyjnych, a także wynikami takimi

jalc technologia produkcji, prze-

chowalnictwo, transport i możli-
wości skarmiania. Powodują one,

że zboża są tańszym źródłem
skrobi niż ziemniaki. W przyszłości
należy zatem oczekiwać pewnych
zmian w proporcjach uprawy roś-
lin paszowych. Trudno dziś ozna-

czyć teoretycznie granice plonowa-
nia zbóż. Perspektywy w tej dzie-
dzinie określają obecne osiągnięcia
.hodowców oraz obiektywne warun-

ki glebowo-klimatyczne naszego

kraju.
Do niewątpliwych osiągnięć należą

już teraz wvnlki w hodowli żyta
ozimego, jęczmienia jarego i psze-
nicy ozimej. Żyto Dańkowskie Zło-
te stało sie rewelacja w ostatnich

latach, dzięki takim cechom jak du-
ża plenność i odporność na wyle-
ganie. Twórca tej odmiany, dr TA-
DEUSZ WOLSKI twierdzi, że —

mimo częściowego zastępowania
żyta pszenicą (w związku z inten-

syfikacją rolnictwa) — udział żyta
w strukturze zasiewów b^^e nn-

dal wysoki.2) Decyduje o tym prze-

waga gleb lekkich oraz klimat o-

graniczający uprawę jęczmienia
ozimego i powodujący często zna-

czne opóźnienia siewów wiosennych.
Polska pozostanie żatefa kfajem ży-i
ta i to jest szansa, którą należy-
wykorzystać, wprowadzajac do u- ;

prawy nowoczesńe wysokopienne'
odmiany.

Już obecnie produkowane cieszą
się uznaniem za granicą, czego do-

lA POGODĘ
NIE MA RABY

Opracowała

STANISŁAWA ZIELIŃSKA

TRZEBA
zdać sobie sprawę * te-

go, że w naszych warunkach kli-

matycznych mogą wystąpić lata

nieurodzaju w rolnictwie spowodo-
wane niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi. Nie ma w rol-
nictwie takiego odcinka pracy, gdzie
można by nie liczyć sie z pogodą
— opadami, wiatrem, ciśnieniem,
wilgotnością itp. Czy zatem jesteś-
my bezradni wobec tych zjawisk,
czy nie możemy przeciwdziałać
szkodliwym wpływom atmosferycz-
nym?

Na pogodę człowiek nie ma wpły-
wu, ale może bronić się przed
ujemnymi skutkami złych warun-

ków. A zatem potrzebny jest ak-
tywny stosunek rolników do otacza-

jącej ich przyrody, do klimatu —

aby sprzyjające zjawiska wykorzy-
stać. a wpływy szkodliwych — ła-

godzić. Ten postulat można zrea-

lizować jednak wtedy, gdy rolnicy
będą rozumieli istotę procesów za-

chodzących w atmosferze, gdy bę-
dzie można przewidywać występo-
wanie określonych warunków i to
zarówno w skal, kraiu jak i ma-

łego regionu. Czy jest to możliwe?
Opinia meteorologów może wiele

pomóc rolnikom i może ułatwić
decyzje w zakresie planowania i or-

ganizowania gospdarki rolnej. Roz-
mawiamy na ton temat z dr WIE-
SŁAWĄ PRZEDPEŁSKĄ — kie-
rownikiem Zakładu Prognoz Agro-
meteorologicznych Instytutu Me-

teorologii i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie posiadanych danych
nie można obecnie przewidywać
wystąpienia klęsk żywiołowych spo-

wodowanych suszą lub nadmiarem
wody. Zresztą przykłady z lat mi-
n

!
onvch ujawniają jeszcze jedno

zjawisko a m
! anowic:e równoczesne

ro^wisnis się suszy i powodzi w

różnych regionach kraju. Na przy-
kład było tak w roku 1951. W lipcu
1970 r. w południowych regionach
wystąpiły opady o największym na-

sileniu — była powódź, a równo-
cześnie w woj. zachodnich —

po-
znańskim, zielonogórskim poważny
niedobór opadów. Podobna sytuacja
miała miejsce w ub. roku —

w

•Polsce południowej była powódź, na

północy obfite deszcze, a tymczasem
w woj. poznańskim i wrocławskim
wystąpił niedobór opadów. Żniwa
były, jak pamiętamy, równie trudne
w całym kraju z powodu częstych
opadów. A zatem nie obserwuje się
żadnej prawidłowości w występowa-
niu powodzi lub suszy. Przykładów
z lat ubiegłych, potwierdzających to,
można przytoczyć więcej.

KLĘSKI SUSZY

Susza lub nadmiar opadów może

prowadzić do sytuacji dla rolnictwa
klęskowych — ale nie każda susza

i nie każdy obfity opad. Zależy to
bowiem od okresu, w którym wystę-
pują. Susza jest zjawiskiem złożo-

nym. Gdy przedłuża się susza atmo-

sferyczna, tzn. niedobór opadów,
wówczas obniża się poziom wód
gruntowych, mogą zmiejszyć się
przepływy wód w rzekach, wysycha-
ją źródła. Może to być przyczyną
katastrofalnych nieurodzajów, zwła-
szcza gdy zjawiska te wystąpią
wtedy, kiedy rośliny uprawne po-

trzebują więcej wody.
Takie katastrofalne susze zapisane

są w dawnych kronikach. Np. Według
Długosza miały one miejsce w latach
1097 i 1118 (krakowskie, sandomier-
skie), w roku 1221. Nowsze dare
przynoszą wiadomości o katastrofal-

nych suszach w latach 1530, 1531 i
1532 (wyschła wtedy rzeka Oława).

W ostatnich latach występowały su-

sze, które odbiły się ujemnie na plo-
nach. Tak było w latach 1951, 1953,
1959, 1963 i 1969. Trzeba jednak do-
dać, że nie zawsze obejmowały one

cały kraj.
Na podstawie obserwacji w tych

latach nie można stwierdzić żadnych
prawidłowości występowania zjawi-
ska suszy przeciwnie — okazuje

wicie wyeliminować wmhań plonów,
wynikających u zmienności warun-

ków atmosferycznych. Trzeba zatem

Uczyć się z możliwością wystąpienia
nieurodzaju — sezonowych wahań
plonów, gorszych zbiorów pasz 1 in-

nych niekorzystnych dla produkcji
zjawisk.

j
Uważamy za potrzebne poznanie o-

pinil na ten temat specjalistów róż-

nych dziedzin rolnictwa i organiza-
cji z rolnictwem związanych. Na tle

wodem jest chociażby eksport Dań-
kowskiego Złotego do NRD.

GRANICE PLONÓW

Uzyskanie nowych odmian psze-

nicy ozimej takich jak .Grana, Lu-
na. Baita. Dana wskazuje na kie-
runki poszukiwań hodowców w tej
grupie roślin. Są to odmiany in-

tensywne. Swoim poziomem do-

równują czołowym osiągnięciom
hodowli europejskiej. Jak określać
zatem granice poziomu plonowa-
nia pszenicy? Osiągnięciem NOR-
MANA BORLAUGA (laureata po-

kojowej nagrody Nobla) było wy-
hodowanie pszenicy o dużej plen-
ności — do 100 q/ha —

przez skró-
cenie słomy bez wyraźnego skró-
cenia kłosa. Pozwoliło to na za-

gęszczenie liczby kłosów na jedno-
stce powierzchni. Być może jest to
kierunek pracy również dla pol-
skich hodowców.

Ale, jak stwierdza TADEUSZ
RUEBENBAUER dotychczas uzys-
kane odmiany intensywne pszeni-
cy są słabo zimotrwałe.

3 ) Poza tym
pszenice karłowe mają skrócony
svstem korzeniowy, co powoduje,
że formy intensywne są na ogół
bardziej wrażliwe na suszę od form

ekstensywnych, o rozbudowanym
systemie korzeniowym. Tymczasem
warunki klimatyczne w Polsce (de-
cydujące o zaopatrzeniu roślin w

wodę) sprawiają, że w okresie kry-
tycznym, w którym przede wszy-
stkim pszenica korzysta z wody
(maj — pierwsza połowa czerwca)
jej zasoby bywaia niewystarćza-
iace z powodu susz wiosennych. Jest
to iedna z przyczyn utrudniających
intensyfikację pszenicy w Polsce.

.. DECYDUJĄ ZASOBY WODY

Na podstawie szczegółowych da-

nych. dotyczących zapotrzebowania
na wodę poszczególnych roślin u-

prawnych. okazuje się. że zasoby
wodne nie wystarczają na uzyski-
wanie wysokich plonów wszystkich
kultur. Duże znaczenie ma także

się, że jest to zjawisko pojawiające
się w naszych warunkach klimatycz-
nych często, lecz nieregularnie i o-

bejmujące różne obszary kraju.

Można natomiast, posługując się
posiadanymi materiałami, dość do-
kładnie określić prawdopodobień-
stwo wystąpienia w ciągu roku
okresów niedoborów opadów i wska-
zać regiony bardziej narażone na

suszę. Należą do nich przede wszyst-
kim dzielnice środkowej Polski. Na-
tomiast okresy roku, w których na

podstawie danych wieloletnich oka-
zało się, że rzadziej padają deszcze
— to miesiące maj, wrzesień i paź-
dziernik. Podstawą fizyczną tego
zjawiska jest spadek częstotliwości
cyrkulacji typu cyklonicznego.

W naszych warunkach klimatycz-
nych mokre, deszczowe lato jest
więc zjawiskiem normalnym. Nato-
miast brak opadów w tym okresie
może nawet okazać się dotkliwy z

uwagi na zwiększone parowanie i
duże zapotrzebowanie roślin na wo-

dę.

SYSTEM GOSPODARKI
WODNEJ

Klęską dla produkcji rolniczej są
zawsze powodzie obejmujące znacz-

ne terytoria. W ich występowaniu
także trudno odkryć prawidłowości.
Powodzie zdarzają się wiosną, gdy
topnieją śniegi, latem lub jesienią
z powodu dużych opadów, a nawet

zimą. Lista pamiętnych klęsk jest
długa. Wielkie straty przyniosła po-
wódź w 1940 r. w nizinnej części
kraju po wiosennych roztopach, po-
dobnie wrześniowy wylew Sanu w

1941 r.; wiosną wody wylały w 1951
roku, a powódź zimowa 1953 r. wy-
stąpiła po okresie suszy. Pamiętny
był rok 1958, gdy wielka powódź w

dorzeczu Bugu i Narwi miała miejs-
ce wiosną po roztopach śniegu, a

później, na przełomie czerwca i lip-
ca, w dorzeczu Odry i Wisły. W lip-
cu 1960 r. Wisła i Odra przekroczy-
ły najwyższe dotąd notowane stany
wód.

Dane hydrologiczne wskazują,
które dzielnice kraju są bardziej na-

rażone na powódź. Można również
dość dokładnie wskazać okresy, gdy
zjawisko to częściej występuje.

W każdym razie — podobnie jak
z suszą

— musimy liczyć się w na-

szych warunkach klimatycznych z

możliwością wystąpienia powodzi
;

w związku z tym z warunkami
szczególnie niekorzystnymi dla pro-
dukcji rohrezej. Powinno to znajdo-
wać odzwierciedlenie w systemie
gospodarki wodnej — akcentuje się
obecnie szczególnie silnie sprawę u-

trzymywania i budowy zbiorników

ragadnierf poroszonych w artykule
W. Herera wyłaniają się bowiem
dalsze problemy. Powstają pytania:.
W jakim stopniu nieurodzaje -są nie-
uchronne, czy intensyfikacja pro;
dukcjl rolnej może ograniczyć waha-
nia poziomu plonów w poszczegól-
nych latach? Jak rolnicy. 1 organi-
zatorzy rolnictwa mogą zapobiegać
tym wahaniom lub ograniczać Ich
skutki? .

•

Poruszone problemy obejmują dzia-
łania zarówno w skali gospodarki na-

rozkład opadów. Jeżeli tf&krywa się
on z okresami największego zapo-
trzebowania zbóż, można oczekiwać

dobrych urodzajów. Zbożom sprzy-
, ją mokra wiosna i suche lato. Ist-

nieje również teoretyczna możli-
wość nawadniania upraw zbożo-

wych, ale i ten zabieg musi odby-
wać się. w ramach posiadanego bi-
lansu wody.

Tak więc okazuje się. że nie tyl-
ko czynniki organizacyjne i, naj-
ogólniej mówiąc, techniczne poka-
zują kierunki poszukiwań hodow-
ców zbóż. Gdyby u nas były-takie
warunki klimatyczne jak w Holan-
dii (równomierne rozłożenie się
opadów przez cały rok. średnie do-
datnie temperatury przez cały rok),
wówczas łatwiejsze byłoby wprowa-
dzanie do uprawy odmian inten-
sywnych. Tymczasem warunki kli-

matyczne w Polsce stwarzają pew-
ne ograniczenia. Dlatego nowe od-

miany, które wprowadza się do u-

prawy, muszą być nie tylko plenne,
ale także zimotrwałe. odporne na

choroby, na suszę, na wyleganie i

przydatne do zbioru kombajnami.
Należy przy tym pamiętać, że ogól-
ny' bilans zasobów wody ogranicza
w znacznym stopniu możliwofici

podwyższenia średnich plonów nsze-

nicy w skali kraju poza granicę
30 q z hektara. Natomiast wysokich
plonów odmian intensywnych moż-
na spodziewać się na terenach na-

wadnianych oraz na glebach odzna-

czających się silną retencyjnością
wody. .

Wskazane obiektywne warunki

dają pewien pogląd na trudności
w pracy hodowców roślin i rrióż-

liwości, które w skali gospodarki
narodowej kryje W sobie ten kie-
runek poszukiwań naukowych.

„WIERNOŚĆ" PLONÓW

Jeżeli zatem,, jak z tyęh ^rozwa,-
żań można sądzić, nie bedzie u nas:

rewelacyjnie wysokich plonów w

skali masowej, to poszukiwania
trzeba skierować na co innego.

retencyjnych. Warto też przypom-
nieć, że od dawna znane są prace,
z których wynika, że straty z jednej
powodzi to sumy, za które można-'
wybudować system zbiorników i za-

bezpieczeń, pozwalający uniknąć lub
znacznie ograniczyć rozmiar każdej
następnej powodziowej klęski.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
PRZEWIDYWANIA

Ale czy można te klęski lub nie-
korzystne dla rolnictwa warunki
atmosferyczne przewidywać z więk-
szą niż dotychczas dokładnością, aby
wcześniej podejmować działania or-

ganizacyjne — łagodzić skutki nie-
urodzaju? Czy współczesne, bogate .

środki w rękach meteorologów mo-

gą przysłużyć się rolnictwu i gos- .

podarce narodowej?

Z pytaniami tymi zwracamy się
do mgr MARII WODZIŃSKIEJ, kie-
rownika Zakładu Prognoz Długoter-
minowych IMiGW w Warszawie.

Największe nadzieje przy opraco-
wywaniu prognoz na długie okresy
wiąże się obecnie z wynikami badań "

nad oddziaływaniem podłoża (a
zwłaszcza oceanów) na atmosferę, -

związków między zjawiskami zacho-
dzącymi w stratosferze i toposferze
oraz powiązań terminu zwrotu wia- .

trów w stratosferze z temperaturą,
opadami i wartością ciśnienia w o-

kresach późniejszych. Stało się to

możliwe dzięki badaniom satelitar-

nym i dzięki największemu odkry-
ciu meteorologicznemu XX stulecia
jakim było wykrycie quasi 2-letniej
cykliczności w cyrkulacji stratosfe-

rycznej.
Pierwsze hipotezy w tej sprawie

wysunięto około 20 lat temu, a po-
tem wiele prac potwierdziło słusz-
ność przewidywań.

Na przykład BARO na podstawie
analizy danych z lat 1901—65 stwier-
dził 2-letnią (średnio 26-m:esięczną)
cykliczność opadów i .ciśnienia dla
Poczdamu. W Polsce badał to za-

gadnienie (dochodząc do podobnych
spostrzeżeń) WŁODZIMIERZ SURY-
JAK.

ROZWÓJ BADAN
SATELITARNYCH

Termin zmiany kierunków wiatru
w stratosferze — nad biegunem i
strefą umiarkowaną związany jest
z okresowością, która występuje nad
równikiem. Jeżeli w II połowie zi-
my nad równikiem jest przewaga
wiatru zachodniego, to u nas ma

miejsce wczesny termin przebudowy
pola stratosferycznego, i jeśli na-'
tomiast w tym okresie nad- równi-
kiem występuje wiatr wschodni, to

zmiana kierunku wiatrów w strato-
sferze nad naszą szerokością geo-

rodowej, Jak 1 poszczególnych war.

sztatów produkcyjnych —

gospo-
darstw rolnych, leżą w sferze za-

iritóresowania1 kilkunastu dyscyplin
naukowych. Można spodziewać się,
że różnorodne opinie, które chcemy
publikować dadzą wszechstronny o-

braz tego ważnego zagadnienia.
Szczególnego zainteresowania godne
są przede wszystkim te dziedziny,
które w najwyższym stopniu decydu-
ją o wynikach produkcji rolniczej.

„Posiadanie dobrych odmian jest
pierwszym i podstawowym, lecz nie
jedynym warunkiem uzyskiwania
wysokich plonów — twierdzi doc.
JAN BOJANOWSKI, wicedyrektor
IHAR. Ale byłoby niebezpiecz-
nym złudzeniem sądzić, że sarno

tylko wprowadzenie nowej odmia-
ny spowoduje wzrost produkcji.
Przeciwnie, im bardziej wydajne są

odmiąny, tym doskonalsze powinny
być metody ich uprawy.

Ważna jest nie tylko wielkość
plonu, lecz także jego „wierność",
czyli możliwie małe wahania sezo-

nowe. „ Wierność" zależy głównie
od odporności odmian na choroby,
mróz, suszę i inne niekorzystne
czynniki środowiska, a cechy ' <e
często bywaja ujemnie skorelowa-
ne z produktywnością. Hodowca

dąży do połączenia w jednej od-
mianie możliwie największej liczby
pożądanych cech. Ideału nie osiąga
sie jednak nigdy, ponieważ kryteria
selekcji sa liczne. Dlatego każda
decyzja hodowcy jest swego rodza-

ju kompromisem.
Niekiedy zdarza się. że nagle po-

jawiaincy czynnik środowiska
powoduje drastyczne zmniejszenie
się plonu pewnych odmian. Może
to być spowodowane np. pojawie-
niem s*e nowej choroby lub nowej
rasy Znanego' patogeva. Bywa też,
że przechodzi nięzwkle żurowa Ji-
malub—jaknp.w1972roku—
niezwykłe nasilenie rdzy zbożowej.
Dla ochronti nrzed katastrofalnymi
skutkami takich zdarzeń uprawia słę
w kraju wiele odmian rozmaicie rea-

gujących na poszczególne czynniki
środowiska.

Mimo wszystko możemy tytko
starać sie zmniejszać sezonowe wa-

hania plonów, lecz nie jesteśmy w

stanie wyeliminować ircałkowi-
cie. Dodatkowa ochroną powinna
być duża produkcji, umożliwiająca
tWoriehre HafrasBus:**

l) Biuletyn IHAR nr 5—6 z 1972 r. str. 5 .

21 tamie str. 53.
3) tamże str. 9 .

graficzną Jest różna. W ciągu ostat-
nich 20 lat raz tylko było inaczej.

I dalej. Stwierdzono (między in-
nymi Ebdon dla Anglii), że wczesny
zwrot wiatrów w stratosferze wiąże
się z tendencją do niedoboru opa-
dów i wyższą temperaturą. A więc
dla celów praktycznych badać trze-

ba te zjawiska w stratosferze, aby
móc przewidywać występowanie o-

padów. Wprawdzie nie jest to jesz-
cze prognoza, ale wykrycie takich
tendencji może być formą ostrzeże-

nia dotyczącego niedoboru lub nad-
miaru opadów.

PROGNOZY DLA POLSKI

Taką właśnie próbę wyciągnięcia
. wniosków z badanych zjawisk pod-

jął w Polsce WŁODZIMIERZ SU-
RYJAK. Poszukiwał on związku
między terminem zwrotu wiatrów

stratosferycznych a ilością opadów
od kwietnia do października w ni-

zinnej części Polski. W rozkładzie
opadów stwierdził on występowanie

. cykliczności pięcioletniej. Z reguły
po wczesnym zwrocie wiatrów śred-
nia opadów jest co najwyżej w nor-

mie. A jeżeli wczesny zwrot wiatrów
zbiega się z terminem minimum cy-
klu 5-letniego, to wówczas występu-
je poważniejszy niedobór opadów
sięgający do około 25 proc. normy.

W bieżącym roku był wczesny
zwrot wiatrów, a zatem jest prawdo-
podobieństwo mniejszej ilości opa-
dów (od kwietnia do października).
Trzeba zastrzec się, że dla rolnictwa
znaczenie ma nie tylko globalna su-

ma, ale także rozkład opadów w

poszczególnych miesiącach. Przewi-

dywania zawarte w pracy W. Sury-
jaka sprawdziły się w poprzednich
latach. Ale są to dopiero pierwsze
próby związane z możliwościami ja-
kie stwarza rozwój meteorologii sa-

telitarnej i szerokiej wymiany mię-
dzynarodowej — danych i wyników
badań.

Praktyczne wnioski dla rolnictwa
— przewidywanie n:ekorzystnego
układu pogody jako głównej przy-
czyny nieurodzaju — to jeszcze
sprawa przyszłości. Natomiast mete-

orolodzy zgodni są w jednym punk-
cie — aczkolwiek trudne jest prze-
widywanie zjawisk klęskowych jed-
nak w naszych warunkach klima-
tycznych trzeba liczyć sie, że mogą
one występować i należy to u-

względniać w planowaniu gospodar-
czym. Szczególne n!ebezp:eczeństwo
w związku ze skromnymi zasobami
wodnymi kraju — stwarzają okre-

sy suszv._ Skutki susz wskutek tego
groźniejsze są u nas, niż gdzie in-

dziej.
Oprać. MARCIN MAKOWIECKI
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„Cegielski" jest zakładem gdzie wiele się robi, ażeby nowi pracownicy mogli szybko sprostać wysokim wy-

maganiom stawianym przez nowoczesną produkcję, jak np. budowa silników okrętowych. Fot. CAP .

NOWI
U

ERNEST SKALSKI

Ten eksperyment doł dośćzaskakujęce wynik!.
W dziale kadr ZAKŁADÓW „H. CEGIELSKI" oce-

niano dwie grupy nowych robotników, prosto po
szkole zawodowej. W jednej byli młodzi ludzie z

Poznania, na ogół dzieci robotników przemysło-
wych, często z rodzin od pokoleń zwiqzanych z

„Cegielskim" — takich, w których rytm zmian fa-
brycznych określał tryb rodzinnego życia, a wiel-

koprzemysłowa dyscyplina były czymś naturalnym
i zrozumiałym. W drugiej grupie znaleźli się
chłopcy z Rzeszowskiego i Białostockiego, ze wsi
i z małych miasteczek, przeważnie synowie rol-
ników, przyzwyczajeni do sielskiego trybu życia,
stykajqcy się po raz pierwszy z wielkim przemy-
słem i wielkim miastem.

Wbrew
przypuszczeniom chłopcy z tej drugiej gru-

py adaptowali się w nowych warunkach o wiele

szybciej i lepiej. Skwapliwiej przykładali się do
pracy i do dyscypliny, wcześniej stawali się pełno-
cennymi robotnikami.

Ten pozorny paradoks dał się wyjaśnić dosyć pro-
sto. Poznaniacy mieli na miejscu dom i dobrze zara-

biających ojców, którzy co prawda narzekają, że mło-
dzieży się teraz wszystko nazbyt łatwo dostaje, ale
wobec własnych dzieci bywają na ogół wyrozumiali.
Dla ich synów więc sprawa pracy, a w tej pracy
zarobek o parę seitek większy czy mniejszy, to nie
węzłowy problem egzystencji. Natomiast dla przybyszy
z odległych województw ich praca i pozycja u „Cego-
rza", jak nazywają ten zakład poznaniacy, jest wiel-
kim awansem społecznym, szansą dobrego ustawienia
się w życiu. A więc taki rezultat'badań to w końcu,
rzecz zrozumiała, jeśli się tylko oderwać ,od powie-
lanych latami schematów myślowych, co w polityce
kadrowej jest nieodzownym warunkiem.

2EBY PRZYSZLI I ZOSTALI

Pan Hipolit Cegielski, zakładając swoją fabryczkę
w 1846 roku, nie miał zapewne kłopotów ze znalezie-
niem chętnych, sumiennych i pracowitych ludzi. Starsi
majstrowie, którzy „sztyftowąli" jeszcze przed wojną,
pamiętają jak tłoczno było pod bramą, i że przyjmo-
wano przeważnie z polecenia, nie byle kogo, najchęt-
niej znanych i miejscowych, a nowy natychmiast sta-

wał do roboty i pilnie patrzał na ręce i ruchy mistrza.
Dziś jednak, 21-tysięczny kombinat stale odczuwa brak
co najmniej tysiąca ludzi. Musi' więc istnieć rozbudo-
wana służba kadrowa, między innymi i głównie po to,
by pracownicy przyszli, zostali i jak najszybciej wy-

wiązywali się ze stawianych im przez zakład wy-

magań.

Kierownik zakładowego działu kadr Stefan Bober
i jego zastępca Mieczysław Borski muszą wyciągać
praktyczne wnioski z tego, że życie się komplikuje
i że proste i dawniej, oczywiste czynności wymagają
dzisiaj kodyfikacji i instrukcji. W programowym do-
kumencie adaptacyjnym musi być między innymi po-
wiedz

:
ane: kto i kiedy ma pokazać nowemu drogę

do toalety i kto go ma prowadzać na śniadania.

W , HCP" istnieje bowiem precyzyjnie opracowany

program, który określa tryb przyjmowania nowych
pracowników i metody ich adaptacji. Obecnie program
ten jest oceniany przez naukowców z Uniwersytetu
im Adama Mickiewicza, lecz wiadomo już. że jego
zatwardzenie nie wprowadzi rewolucji w zakładach.

Większość tego, co jest zawarte w programie już się
stosuje z powodzeniem od dłuższego czasu, bez cze-

kania na odgórne zalecenia. Teraz wszystkie te środki

;mają.,byćilB!ystematyzowajn&ji opisane 4ąc£nie, Ifliędzy.
innymi dlatego — mówią,.w dziale kadr —żeby przy-
byszom z Warszawy było co pokazać, bez wdawania
się w nadmierne szczegóły.

Zaczyna się od przyjęcia do pracy. Najpierw rozmo-

wa w zakładowym dziale kadr. Trzeba się zoriento-
wać, do której z dziesięciu fabryk czy dwóch samo-

dzielnych wydziałów, składających się na „Cegielskie-
go", i do jakiej roboty nadaje się dany kandydat,
oraz którą z oferowanych mu propozycji zechce przy-

jąć. Potem następuje zapoznanie się z wybraną fa-
bryką i to na wysokim szczeblu — kandydata przyj-
muje szef wydziału — zapoznanie się z ewentualną
robotą i warunkami, następnie załatwienie formal-
ności znowu w zakładowym dziale kadr, badanie le-
karskie itp. W sumie — dziewięć pozycji do załatwie-
nia. Niżej zejść się już nie da — twierdzą w dziale
kadr — zresztą w .innych zakładach ta droga krzy-
żowa jest dłuższa.

Zamierzeniem „Cegielskiego" jest, aby wstępne for-
malności nie trwały dłużej niż dwa dni i na ogół
się to udaje. Czasem jednak jest dłuższa kolejka w

przychodni, a czasem po wstępnej rozmowie trzeba
poczekać dwa tygodnie, aż kanaydat skończy poprzed-
nią pracę.

DZIEŃ PIERWSZY

Wiele uwagi poświęca program pierwszemu dniu
pracy, wychodząc z założenia, że początek nieraz rzu-

tuje na całość późniejszej kariery. O 7 rano dział kadr
fabryki wręcza kartę zegarową i umowę do podpisa-
nia, po czym kieruje na szkolenie z BHP od 8 do 13.
Następnie bezpośredni przełożony, najczęściej mistrz,
wręcza do przypięcia znaczek nowego pracownika,
który się nosi przez trzy miesiące — co zapewnia wy-
rozumiałość i uwagę ze strony starszego personelu.
Mistrz wyznacza też szafkę na odzież, wydziela narzę-

dzia, pokazuje zaplecze socjalne. Ma on obowiązek
przy pierwszym śniadaniu przedstawić nowego zespo-
łowi, a przez pierwszy tydzień, co najmniej dwa razy
dziennie odwiedzić nowicjusza przy jego miejscu
pracy.

Nowy ma poza tym wyznaczonego stałego opiekuna,
który go wprowadza w pracę, do którego może się w

każdej chwili i w każdej sprawie zwrócić. To wiaśnie
opiekun ma obowiązek codziennie brać ze sobą no-

wicjusza na przerwę śniadaniową i nie jest to wcale
takie głupie jakby się wydawało. Dość często bowiem
zdarzają się chłopcy nieśmiali, zastrachani, którzy się
wstydzą sami wejść do jadalni, będącej klubem to-

warzyskim w czasie śniadania, spytać o drogę do

toalety, o termin wypłaty itp. Taki zamknie się w

sobie, będzie przeżywał, a proces adaptacyjny okaże

się długi i niepotrzebnie bolesny. Z drugiej strony, nie
zawsze można liczyć na to, że załatani zwierzchnicy
i towarzysze pracy sami to zauważą i z własnej inicja-
tywy zbliżą się do nowicjusza. Stąd między innymi
drobiazgowa instrukcja, w której znajduje się nawet
18 punktów pierwszej rozmowy, jaką z nowicjuszem
ma przeprowadzić inspektor do spraw szkolenia i wie-
le innych podobnych wskazań.

Dla nowo przyjętych zwołuje się w każdej fabryce
co miesiąc zebranie z udziałem jej kierownictwa ce-

lem przekazania informacji o historii i zadaniach
kombinatu, o fabryce i trybie składania skarg. Wy-
słuchuje się tam też uwag ze strony nowych. Raz na

kwartał urządza się dla przyjętych wycieczkę po kom-
binacie, połączoną ze zwiedzaniem muzeum zakłado-
wego. Młodzi wybierają też swoją radę, która repre-
zentuje ich specyficzne interesy wobec kierownictwa

zakładu, a organizacja ZMS wyznacza dodatkowych
opiekunów społecznych, zajmujących się adaptacją n:e-

dokończenie na str. 9

LUDZIE wybitnie zdoKitf, UlchylenI od normy w

kierunku dodatnim — jak to któryś z psycholo-
gów powiedział „pozytywnie anormalni" — sto-

sunkowo niedawno stali się przedmiotem szczególnego
zainteresowania nauki, instytucji społecznych i gospo-

darczych. Społeczeństwa, wraz z formami organiza-
cyjnymi, jakie wytworzyły, ukierunkowane były bo-
wiem zawsze na przeciętność; na przeciętną pracę,

przeciętne zdolności, przeciętną wiedzę. . Oczywiście
geniusze, jednostki wybitne odgrywały rolę nader is-
totną, ale proces ich kształtowania, proces wysuwa-
nia ich do właściwych ról społecznych, przebiegał za-

wsze samoistnie, bez jakichś szczególnych preferencji
lub troski ze strony odpowiednich władz Obecnie sy-
tuacja wymaga zasadniczych /mian. Czynnik ludzki
w okresie rewolucji naukowo-technicznej urasta bo-
wiem do .miary podstawowego czynnika rozwoju,
a należyte spożytkowanie wszelkich, występujących
w społeczeństwie zdolności decydować będzie o po-

myślności państwa w jeszcze większym stopniu niż
spożytkowanie bogactw naturalnych.

Rozwijanie talentów i zdolności ludzkich zacząć
się powinno już w szkole podstawowej. System opie-
ki nad jednostkami wybitnymi w szkole, system
kształcenia specjalnego, dostosowanego do wybitnych
możliwości intelektualnych lub twórczych, istnieje
u nas tylko w stadium zaczątkowym. Rozwinięcie te-

go systemu jest zresztą bardzo ważnym i trudnym
w realizacji zadaniem dla szkół wszystkich rozwinię-
tych krajów uczestniczących we współczesnej cywili-
zacji, a zwłaszcza w tym jej składniku jakim jest re-

wolucja naukowo-techniczna. Podejmuje się rozlicz-
ne próby w Związku Radzieckim, w Stanach Zjed-
noczonych i w innych krajach. Nigdzie jeszcze nie

stanowią one spójnego systemu.

Istniejące w Polsce od roku szkolnego 1970/71 tzvfr.

'„klasy «profilowane" liceum ogólnokształcącego,
w których Obowiązuje rozszerzony program w kie-
runku matematyczno-fizycznym lub humanistycznym,
można uznać za pierwszy krok w kierunku tworzenia

systemu kształcenia najzdolniejszych. Profilowanie
liceum ma jednak raczej na celu lepsze przygotowanie
do szkoły wyższej i — ze względu na dość szeroki za-

sięg — nie rozwiązuje problemu specjalnego kształce-
nia jednostek wybitnych. Według tez „Raportu o sta-

nie oświaty" i toczącej się wokół niego dyskusji, bę-
dzie ono zapewne stanowiło integralny składnik przy-

szłego systemu szkolnego na poziomie średnim.

Za uwieńczoną juź powodzeniem próbę stworzenia

systemu kształcenia talentów matematycznych można

uznać istnienie tzw. „eksperymentalnych klas mate-

matycznych" w pięciu liceach ogólnokształcących
w Polsce (Warszawa, Łódź, Wrocław, Toruń, Katowi-
ce). Szerszy zasięg mają licea lub klasy z obcym ję-
zykiem wykładowym przeznaczone dla młodzieży.
0 szczególnych uzdolnieniach językowych.

Nie rozwiązany, j^st jednak dotąd -w-ogól&> problem
selekcjonowania ' młodzieży wybitnie \ 7ilnlnej. ponie-
waż absolutnie nic można zfjódzic się z utożsamie-
niem jej' z tzw.'„dpbrymi u cza i airri''f' -l^lń i ostatnimi
bywają bardzo często po' prostu jednostki pracowite;
pilne, posłuszne, o przeciętnej inteligencji i znikomych -

zdolnościach twórczych. Podobnie jak nie można było-
by się zgodzić z zastosowaniem testów poziomu inte-

ligencji do tego rodzaju selekcji: jak wykazały wie-
loletnie doświadczenia amerykańskie, jednostki o wy-
sokim poziomie inteligencji wcale nie muszą dyspo-
nować wybitnymi zdolnościami twórczymi.

Jedyną formą selekcji najzdolniejszych sprawdzoną
w naszych warunkach są olimpiady przedmiotowe,;
a zwłaszcza najstarsza i najbardziej znana, olimpia-
da matematyczna. Jak wykazały badania dalszych

losów laureatów lei olimpiad?, osiągnęli oni w zdecy-
;

dowanej większości duże sukcesy zawodowe i nauko-
we. Jest wśród nich kilku profesorów i ponad trzy-
dziestu doktorów nauk matematycznych..

Ostatnie posunięcia Ministerstwa Nauki, Szkolnic-
twa Wyższego i Techniki w dziedzinie systemu' na-

gród, wyróżnień i stypendiów, preferające szczegól-
nie dobre wyniki w nauce, mogące również stać się
pewnym istotnym, elementem selekcji najzdolniejszych,

;

jeśli uczelnia potrafi odróżnić zdolności olil zwykłej'
pracowitej pogoni za ocenami.

Znaczną rolę spełniać tu mogą wprowadzone ostat-

nio indywidualne programy studiów, jeśli naukowcy
— profesorowie i docenci znajdą nieco wolnego cza-

su, by poświęcić go wybitnym studentom.

Wszystko to jednak nie zastąpi systemu selekcji
1 opieki na niższych szczeblach nauczania, a tego u

nas brak. Należy wiec zastanowić się nad właściwym
i opartym na podstawach naukowych systemem „wy-
ławiania" jednostek szczególnie uzdolnionych już
w niższych klasach szkół podstawowych i otaczania
ich szczególną opieką zwłaszcza tam, gdzie rodzina
takiej opieki w pełni dostarczyć nie może.

Jeśli problem sclekcji i kształcenia najzdolniejszych
uczniów lub studentów jest przynajmniej jako tako

rozpoznany, to problem selekcji i odpowiedniego
awansowania najzdolniejszych, szczególnie wybitnych
pracowników, jest jeszcze „terra incognita". Werbalne

deklaracje i zalecenia polityki
1

kadrowej (przynaj-
mniej jej teoretycznych i ogólnych zasad) nie zastę-
pują spójnego i opartego na naukowych kryteriach
systemu*selekcji oraż awansowania na właściwe sta-'

nowiska. Wybitnie zdolny pracownik, zdecydowanie
wykraczający ponad przeciętność, nie mą łatwego ży-
cia. Nadprzeciętność zawsze budzi opór i pewną

obawę otoczenia, pomijając już psychologiczne oraz

formalno-prawne trudności we współpracy z; wybit- .

ną jednostką, na ogól nic znoszącą rygorów formal-

nych i trudną we współżyciu. Łatwiej jest „pozytyw-
nie anormalnym" w nauce, znacznie trudniej w or-

ganizacjach gospodarczych.

_ Jednym z najbardziej poznanych pól, gdzie pojawia
się owa „pozytywna anormalność" jest wynalazczość
tcchniczba, tworzenie innowacji, czy wręcz odkryć.
W Polsce, w różny sposób usiłujemy stymulować ruch

wynalazczy wśród młodzieży i selekcjonować wybitne
talenty w tej dziedzinie. Istnieją takie ciekawe,
i sprawdzone w ciągu lat mechanizmy jak. ŁSiuro Mlo- -

dzieżowych Patentów (dla uczniów), Turniej Młodych
Mistrzów Techniki, czy działalność zakładowych Klu-
bów Techniki i Racjonalizacji. Jeśli jednak pełnią one

pewną istotną rolę inicjującą 1 stymulującą „pierwszy
krok" Wynalazczy, to jednak na owym pierwszym
kroku ich rola się kończy; Badania prowadzone nad .

zbiorowością laureatów Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki Wykazały, że poza sporadycznymi przypad-
kami laureaci ^pozostawieni »4 sami sobie, a ięli po-
mysły nie znajdują zastosowania, czasem nawet budzą
wrogość otoczenia. Jeśli można uznać cenną rolę tych

"poczynań, jako mctoil selekcji, to absolutnie koniecz-
ne jest stworzenie wojewódzkich kartotek wybitnych
młodych talentów wynalazczych (lub kartoteki. cen-

tralnej) 1 stałe czuwanie — na przykład za pośred-
nictwem Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki — nad dalszymi losami, dalszym kształce-
niem 1 wykorzystaniem „potencjału intelektualnego"
jednostek wybitnie uzdolnionych technicznie.

O wiele gorzej jest ż kształceniem i awansowaniem

pracowników o wybitnych zdolnościach kierowni-

czych. Same zdolności kierownicze są bardzo różno-

rodne, .dostosowane do różnych szczebli 1 pionów kie-
rownictwa, przy czym osoba o określonym typie zdol-

ności, mą swój „pułap kompetencji", powyżej którego
nie powinna być awansowana. Bardzo istotną rolę
mógłby tu' spełnić wprowadzony u nas system typo-
wania tzw,' „rezerwowej .kadry kierowniczej". W zde-

cydowanej większości instytucji jest on jednak trak-

towany niewłaściwie. Do kadry rezerwowej zalicża-
hi -są- pracownicy o długim stażu i nienajwyższych
zdolnościach, posiadający tylko sporą praktykę na niż-

szych szczeblach hierarchii służbowej, tymczasem po-
winien to być system selekcji i kształcenia ludzi

młodych, bardzo zdolnych i bardzo dynamicznych,
predystynowan.ych do szybkiego awansu w przyszłoś-
ci, pod warunkiem, że swe zdolności szybko rozwiną
i pogłębią. Pozytywnym przykładem niożc być tu Mi-
nisterstwo Żeglugi, które jako warunek postawiło nic

przekroczenie w momencie kwalilikacji do kadry re-

zerwowej wieku 30 lat i spełnienie wielu kryteriów
świadczących raczej o zdolnościach, a nie o doświad-
czeniu i rutynie.

Bardzo istotną rolę dla selekcji i wykorzystania pra-

cowników o wybitnych zdolnościach mógłby spełnić ca-

ły system plac i system awansowania. Dyskusja na' ten

temat toczyła się na łamach dodatku „Życia Gospodar-

czego" ')• System plac o spłaszczonym raczej charak-

terze, o niewielkich stosunkowo różnicach między
poszczególnymi stawkami nie wywiera oddziaływania
bodźcowego, skłaniającego do wydajnej i wybitnej
pracy na swym stanowisku służbowym. Natomiast

istniejące u nas duże możliwości dodatkowych za-

robków przez tzw. prace zlecone, (różnego rodzaju
„chałtury" sprzyjają uzyskiwaniu o wiele wyższych
korzyści materialnych niż przez osiągnięcie wyższego
szczebla w karierze zawodowej.

Rzeczą interesującą byłoby stwierdzenie, w jdbjin
stopniu stanówiska specjalistów i głównych' specjalis-
tów, . stworzone sitttegS''ćzfcii

1" ^

różnego roBzaJtfjeyga-
nizacjach gospodarczych i administracyjnych WJSSwie
dla łepszegol Wykorzystąnia ftiilzi wybitnie zctStriyfeh,
służą temu celowi. Stanowiska te — dające duże pre-
ferencje finansowe — miały być drogą awaiisu pla-
cowego. nie będącego awansem na stanowisko kierow-
nicze.. Stały się one jednak • w bardzo znacznym stop-
niu nie stanowiskami dla wybitnych jednostek o szcze-

gólnych zdolnościach, lecz noWymi stanowiskami
w hierarchii służbowej, przeznaczonymi dla osób peł-
niących funkcje kierownicze o inniej sprecyzowanym
zakresie obowiązków, dla różnego rodzaju inspekto-
rów, doradców i nieformalnych zastępców dyrektora.
Specjaliści 1 główni specjaliści tylka w niewielkim

stopniu- samodzielnie rozwiązują problemy, w znacz-

nie większym, wykonują czynności "administracyjne
i nadzorcze..

Problem „tych najlepszych" wciąż czeka zarówno

na dokładne badania naukowe,- jak i na kolejne • de-

cyzje administracyjne przyśpieszające powstanie
przynajmniej zarysu systemu ioh sclekcji, kształcenia

w 'szkołach a zwłaszcza wykorzystania1 w pracy

zawodowej., Powstanie i funkcjonowanie specjalnej
międzyresortowej komisji do spraw ujawniania, .roz-

wijania! wykorzystania kadr utalentowanych, której
patronuje Ministerstwo Pracy, Plac I Spraw Socjal-
nych, pozwala sądzić, że w najbliższej przyszłości na

serio wreszcie zabierzemy się do tego problemu. Pra-

ce komisji, jak i prowadzone dziś badania dotyczące
poruszonego tu tematu są jeszcze dalekić od zakoń-

czenia, lecz osiągnięty już stan tych poczynań jest
taki, że możliwe byłoby wprowadzenie do praktyki
przynajmniej. pewnych zaleceń — jeśli nie przepisów
prawnych — obowiązujących piony kadrowe przed-
siębiorstw i organizacji gospodarczych. Najistotniej-
sze chyba jednak byłoby stworzenie systemu umożli-

wiającego nieustanne czuwanie nad wykorzystaniem
talentów i losami jednostek najwybitniejszych, już dziś

znanych 1 w jakiś sposób wyselekcjonowanych. -

Trzeba szybko rozwijać doświadczenia własne,
a przede wszystkim korzystać zc sprawdzonych doś-

wiadczeń zagranicznych. Niewykorzystani zdolności

ludzkie, stanowią oskarżenie nic tylko dla całości sy-

stemu kształcenia i zarządzania, ale przede - wszyst-
kim dla konkretnej instytucji gospodarczej, nauko-

wej
'

czy społecznej, w której składzie • osobowym
znajduje się jednostka wybitna. Szczególnie

'

jest to

oskarżenie dla organizacji społeczno-politycznych dzia-

łających w danym środowisku. One', właśnie, znając
ludzi i ich -możliwości, w braku spójnego systemu,

powinny ułatwiać pełne wykorzystanie „pozytywnie
anormalnych". Marnotrawienie Iudzlileh talentów jest
bowiem stokroć groźniejsze i bardziej'godne potępie-

nia niż marnotrawienie paliw, energii czy materia-

łów. Mamy w kraju w różnych dziedzinach sporo Iu-

"idzi wybitnie utalentowanych — wykorzystanie' iych
uzdolnień — stworzenie warunków ich wszechstron-

nego rozwoju — to najpotężniejsza siła napędowa po-

stępu.

1) Dyskusja nad. artykułem Mieczysława Kabaja pt.
„Ścieżki awansu" (ńr 2 .,Zycie i Praca" rir 2 z-sierpnia "ii).

w której glos. zabrali: Alojzy Melieti (2.1P. .nr 6/72), Lći.zek
Bbrfcż, Danuta Kopycińska, Henryka Muj, Paweł Musiał/ Leon
Polak (Ż.iP. nr 2 z 1373 r.).
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2YCIE I PRACA

CHŁOPI CZY ROBOTNICY?
1183⁄43⁄4

PRAWO DO SAMOOKREŚLE
JÓZEF BALCEREK

LICZBA OSÓB ZAWODOWO CZYNNYCH
W ROLNICTWIE CHŁOPSKIM

NA 100 HA UŻYTKÓW ROLNYCH
W 1970 ROKU

W tym zatrudnio-
nych w gospodar-

stwie
Ogółem głów- dodat-

nie kowo

Gospodarslwa 41,7 33,2 8,5
od 0,1 do 0,3 ha 100,« 33,5 87,1
Od0,5do2ha 140,2 81,2 59,0

Dyskusja przy redakcyjnym stole na temat: „Chłopi czy robotnicy?",
z której relację opublikowaliśmy w marcowym dodatku „Zyęie i Pra-

ca", odbiła się żywym echem wśród Czytelników. Do redakcji na-

pływa wiele artykułów. Publikujemy w całości lub w skrócie wyłqcz-
nie te, które rozszerzają wiedzę o przedmiocie bqdi wnoszq nowe

elementy dyskusyjne — prezentujq przeciwstawne stanowiska. Za-

mieściliśmy już artykuły: KONRADA BAJANA pt. „Drogi emancypa-
cji" („Zycie Gospodarcze" nr 15), ANDRZEJA DZIENIA pt. „Czy na-

prawdę mniej wydajni" (2.G. nr 23), STANISŁAWA MOSKALA pt.
„Rozważania nad mapq" (Ż.G . nr 16).

PRECYZYJNE
narzędzia badaw-

cze, jakich dostarcza teoria mar-

ksistowsko-leninowska, pozwa-
lają na usytuowanie robotników-

działkowiczów, róbotników-chłopów
i chłopów-robotników, wraz z, ro-

dzicami;,. w strukturze'' społeczeń-
stwa^, .'globalnego. Obejmujemy' wy-
rftieftóne grupy mianem SPOŁECZ-
NOŚCI MARGINALNEJ, ponieważ
mimo silnego- rozwarstwienia. we-

wnętrznego, .łączy je życie (lub ra-

czej wegetacja) na • marginesie
dwóch, czy nawet trzech typów
własności środków produkcji (socja-
listyczny, indywidualny i prywat-
ny), dwóch czy trzech krańcowo

różnych systemów organizacji pracy
i produkcji (wielkie przedsiębior-
stwo uspołecznione, działka lub kar-
łowate gospodarstwo rolne, gospo-
darka farmerska) i dwóch zbioro-
wości terytorialnych (miasto" i wieś).

Określenie chłopl-robotnicy, wyra-

żające próbę usytuowania społecz-
ności marginalnej w strukturze spo-

łeczno-ekonomicznej nie jest ade-

kwatne, ponieważ członkowie tej
społeczności, choć zrywają więzy,
łączące je z chłopstwem, nie inte-

grują się przez to samo z klasą ro-

botniczą. Oni TYLKO MIESZKAJĄ
na wsi i TYLKO PRACUJĄ w mieś-
cie.

DEZORGANIZACJA PROCESU
PRACY

Histeria i dalsze losy społeczności
marginalnej wiążą się NIEROZER-
WALNIE z najistotniejszymi prze-

obrażeniami w strukturze społeczeń-
stwa globalnego i warunkują przej-
ście od ekstensywnych do intensyw-
nych metod gospodarowania.

Rosnący udział pracowników fi-

zycznych rekrutujących się ze spo-
łeczności marginalnej w składzie za-

łóg robotniczych największych i naj-
1

nowocześniejszych przedsiębiorstw
przemysłowych stawia pod znakiem

zapytania perspektywę ukształtowa-
nia się WIELKOPRZEMYSŁOWEJ
KLASY ROBOTNICZEJ, której po-
wstanie jest nie tylko warunkiem
utrwalania socjalistycznych stosun-

ków produkcji, lecz również kon-

sekwentnego wdrażania zdobyczy re-

wolucji naukowo-technicznej.

Nowoczesny robotnik wielkoprze-
mysłowy musi sprostać rosnącym

wymaganiom, do których należy co-

raz wyższy poziom wykształcenia
ogólnego i . kwalifikacji zawodo-

wych. Głównym warunkiem jest je-
dnak ELASTYCZNOŚĆ cech psycho-
fizycznych, wyrażająca się w umie-
jętności i gotowości do nieustanne-

go podnoszenia poziomu w.iedzy
ogólnej i kwalifikacji zawodowych,
do reorientacji zawodowej oraz do
ruchliwości zawodowej poziomej,
pionowej i przestrzennej.

Przeciążenie podwójną pracą 1

uciążliwymi dojazdami, niski wyj-
ściowy poziom wiedzy ogólnej i brak

przygotowania zawodowego, brak
czasu wolnego oraz słaby stopień
zintegrowania z klasą robotniczą —

oto główne czynniki powodujące
„o ciężałość" psycho-fizyczną pracow-
ników wywodzących się ze społecz-

FOT. A. JALOSlNSKl

noścl marginalnej i opory przeciw-
ko wprowadzaniu innowacji tech-

nicznych, organizacyjnych i ekono-

micznych.

Dynamiczny rozwój wielkiego
przemysłu, oparty na coraz silniej
pogłębiającym się podziale pracy i

specjalizacji, zakłada coraz ściślej-
sze współdziałanie WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW zespołowego pro-
cesu pracy. Wysoki udział tej grupy

pracowników, zwłaszcza w przemy-

śle, budownictwie i transporcie pro-
wadzi do dezorganizacji procesu pra-

cy i produkcji, uniemożliwia zwięk-
szenie współczynnika zmianowości i

powoduje spadek społecznej wy-

dajności pracy.

Dezorganizacja procesu pracy 1

produkcji występuje najostrzej w

budownictwie. Zima jest „martwym"
sezonem zarówno w rolnictwie, jak
i w budownictwie i zaburzenia w

rytmiczności pracy spowodowane se-

zonowością prac w rolnictwie wy-

stępują z większą częstotliwością,
gdyż przypadają na okres 9- a nie

12-miesięczny.

W konsekwencji, mimo prioryte-
tów, obserwujemy wydłużanie się
cyklów inwestycyjnych i wzrost na-

kładów w rejonach uorzemyslawia-
nych. W przemyśle ten sam czyn-
nik prowadzi do „spiętrzania się"
zadań produkcyjnych w ostatnim
kwartale i miesiącu roku. Inten-

sywniejsze wykorzystanie maszyn i

urządzeń poprzez zwiększenie współ-
czynnika zmianowości nie jest moż-

liwe, ponieważ zakłada wydłużenie
promienia dojazdów i zapewnienie
komunikacji przez całą dobę. W
efekcie temoo przyrostu kosztów do-

jazdu narasta gwałtownie, zaś wy-

dajność każdego dodatkowego pra-
cownika spada w nie mniejszym
tempie.

Wydajność pracy w gospodar-
stwach rolnych należących do spo-
łeczności marginalnej jest bardzo

niska, a koszty produkcji (głównie
robocizna) bardzo wysokie.

Wśród czynnych zawodowo wy-

łącznie w swoim gospodarstwie' naj-
liczniejszą grupę stanowią osoby w

wieku 60 lat i więcej (około 2 min).
Trwała przewaga popytu na produk-
ty rolne nad ich podażą powoduje,
że koszty produkcji w najmniej wy-

dajnych grupach gospodarstw stano-

wią bazę wyjściową do ustalania
cen. Prowadzi to do coraz głębszej
dyferencjacji ekonomicznej i spo-
łecznej chłopstwa.

KOSZTY BUDOWNICTWA
I PRZEJAZDÓW

Społeczność marginalna, która li-
czy co najmniej 6 min osób, jest
przede wszystkim produktem gwał-
townego zahamowania, zwłaszcza w

10-leciu 1980—1970, rozwoju miast
i administracyjnego zamknięcia gra-
nic największych z nich. Punkt cięż-
kości polityki mieszkaniowej prze-

sunięty został z miasta na wieś: Je-
żeli w okresie 1950—1960 stosunek

przyrostu zasobów mieszkaniowych
do przyrostu ludności był prawie
dwukrotnie wyższy na wsi niż w

mieście, to w 10-leciu 1960—1970

był oh już 5,5 -krotnie korzystniejszy.

Nie bacząc na wysokość już po-

niesionych kosztów ekonomicznych
i społecznych, zwolennicy koncepcji
dalszego wzrostu społeczności mar-

ginalnej wysuwają jako główny ar-

gument wvsokie koszty budownic-
twa mieszkaniowego w miastach.
Argument ten opiera się na zu-

pełnie dowolnych przesłankach.
Przemilcza bezoośrednią konsekwen-

cję — gwałtowny wzrost kosztów

dojazdów.
Liczba przejazdów pasażerów,

korzystających z miesięcznych bile-
tów pracowniczych na normalnotoro-

wych liniach PKP wzrosła z 357.531

tys, w; 1960 r. do 512.02? tys. w

1970 roku (o 44,0 proc.), zaś ich udział
w ogólnej liczbie przejazdó$,JWzrósl
z 45,3 proc. w 1960 r. do 49,8 proc.
w 1970 roku

1 ). Liczba przewozów
pasażerów PKS, korzystających z

miesięcznych biletów pracowniczych
(w komunikacji regularnej) i prze-
wozów pracowniczych na podstawie
umów (w komunikacji nieregular-
nej) wzrosła z 267.661 tys. w 1960 r.

do 558.853 tys. w 1970 roku (o 108,7
proc.). Udział tej grupy pasażerów
w liczbie pasażerów ogółem wzrósł
z 33,3 proc. w 1965 r. do 40,6 proc.
w 1970 roku. Przewozy tej grupy pa-

sażerów, obliczone w pasażero-kilo-
metrach wzrosły z 5.162,6 min w

1965 r. do 11178,2 min w 1972 roku
(o 116,6 proc.), zaś udziEi w sumie

pasażero-kilometrów wzrósł z 29,2
proc. w 1965 r. do 38,3 proc. w 1970
roku

2 ).
Podkreślanie wysokich kosztów

budownictwa mieszkaniowego w

mieście sugeruje lub przyjmuje a

priori jako założenie NIEZMIEN-
NOŚĆ warunków bytowania społe-
czności marginalnej na wsi. Taki

sposób dowodzenia jest logicznie
sprzeczny z równoczesnym podkreś-
laniem konieczności wyrównywania
różnic między miastem a wsią i ob-

ciążenia przedsiębiorstw uspołecz-
nionych kosztami urbanizacji wsi,

stanowiących największe skupiska
społeczności marginalnej.

Materialną podstawą procesu wy-

równywania tych różnic jest infra-
struktura techniczna, społeczna i' in-
stytucjonalna. Infrastruktura tech-
niczna w ośrodkach i okręgach prze-
mysłowych oraz w rejonach uprze-

mysławianych istnieje lub powsta-
je przede wszystkim dla potrzeb
produkcyjnych dużych obiektów

przemysłowych. Wykorzystanie jej
dla potrzeb gospodarki komunalnej
A mieszkaniowej oznacza jedynie
rozbudowę tych urządzeń i określo-
ny przyrost kosztów. Natomiast
tworzenie od podstaw infrastruktu-
ry technicznej w tysiącach niedu-
żych, rozproszonych ośrodków wiej-
skich bvloby MONSTRUALNY^
MARNOTRAWSTWEM nakładów
inwestycyjnych.

Infrastruktura techniczna stanowi

materialną podstawę infrastruktury
społecznej, która w dużych aglome-
racjach miejskich jest znacznie

mniej kosztowna i bez porównania
efektywniejsza. W tych. samych du-
żych aglomeracjach miejskich jest
również najsilniej skoncentrowana,
infrastruktura instytucjonalna. Usta-
bilizowanie społeczności marginalnej
w miastach i przekształcenie jej w

integralną cząstkę nowoczesnej,
wielkoprzemysłowej klasy robotni-

czej daje najlepszą gwarancję u-

sprawnienia infrastruktury instytu-
cjonalnej i umocnienia socjalistycz-
nych stosunków produkcji.

DROGA USPOŁECZNIENIA
ROLNICTWA:

Dalsze losv sooł-ecnrości margi-
nalnej i RÓŻNE TEORIE dotyczą?
ce tej sTołscznoś?i wiążą się niero-
zerwalnie 7° sno^czno-T^so-bd arezy-
mi koncepcjami drottf dalszego roz-

woiu goso^darki chłooskiej. W tej
snrawie istnieią krańcowo orzeciw-
stawne poglądy. Jedni proponują
jako nadstawę jednostkę ekonomice

ną 40-hektarową farmę, przy czvm

sugerują, w pierwszej fazie, zredu-
kowanie n:epełnorolnvch (do 5 ha)
gosoodarstw chłooskich (2/3 wszyst-
kich gosoodarstw) do rozmiarów
działki robotniczej. „Ruralizacja"
kraiu sianowi. wiec wąr^p.e^-ęęąli-
zacji far.mersk.iei drosł rqzvyoju. roL
nictWR: Nie' wvstarczy bowiem .prze»
jąć zieMl£.°*rźfcba zaoewnić-^iezbęc
dną rezerwę iwriemnej -siłv, ł^óczej
(UcT.p.cej w 1970 r. około 4b tys,
osflb).

W dvskusiach niekiedy zapomina
się o istnieniu państwowych gospo-
darstw rolnvch Ci snńłri7;f'ni oro-

dukcvinych) jako PODSTAWIE WYJ-
ŚCIOWEJ w • procesie stooniowego,
lecz konsekwentnego uspołeczniania
rolni-ctwa. Dzięki koncentracji zie-
mi PGR p^siadaia naikorzvstnipis7s
warunki INTENSYFIKACJI GOS-
PODARKI ROLNEJ. Już obecnie

stwarzają one organizacyjno-techni-
czna i eV\nom;?zną podstawę d1a
kombinatów rolno - przemysłowych,
zapewniających racjonalne wyko-
rzystanie zasobów ludzkich, nowe

persoektvwy karierv zawodowej • i
realna' szansę wyrównywania • wa-

runków' bytowych w mieście i na

wsi. Mogą się one rozszerzać w dro-
dze przejmowania ziemi, której
zrzekają się lub chcieliby się zrzec

członkowie społeczności marginalnej.

Zwolennicy „ruralizacji" kraju
nie myślą w ogóle o uwzględnieniu
w swoich koncepcjach i propozyc-
jach prawa społeczności marginal-
nej do .samookreślenia". do ZADE-
CYDOWANIA O WŁASNYM LO-
SIE i własnych perspektywach. W

Inter este prawidłowego rozwoju
socjalistycznych stosunków produk-
cji leży zagwarantowanie społecz-
ności marginalnej pełnego udziału
w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu
jej własnych problemów, które są

jednocześnie problemami integracji
klasy robotniczej, społeczności socja-
listycznej i całego narodu.

NIERÓWNE SZANSE

Społeczność marginalna miała w

ciągu 20 lat możliwość wszechstron-

nego porównania .korzyści i • pet-.
spektyw, jakie d^ei 7

: ustabilizowana
praca w przedsiębiorstwie uspołecz-
nionym, (i życie'W 'mieście), Wege-
tacja na karłowatym gospodarstwie
rolnym, a także próba łączenia róż-

nych typów działalności, zawodowej.
• Koszty sóołeczne, jąkife poniosła-1

nadal ponosi są bardzo wysokie.
Wyrażają -się one w DEZORGANI-
ZACJI i DEZINTEGRACJI całej

'"

społeczności, rodziny i osobowości

jednostek wchodzących w jej skład
oraz w nierówny

111
, ?tarcie i- iiię-

- równych szansach; żafówno starego
jak i młodego pofcó&Hia "We współ-
zawodnictwie zawodowym. Luilipfw^
•rawodoWo czynną*oi-najmższym po-
ziomie wykształcenia- ogólnego re-

krutuję się głównie z szeregów spo-
łeczności marginalnej. W 1970 roku,
na 6.420.968 osób zawodowo czyn-

nych w rolnictwie 2.724 .091 (41,4
proc.) nie miało ukończonej szkoły
podstawowej, a 423.586 (6,5 proc.)
było samoukami lub półanalfabeta-
mi

3 ).

Starzenie się 1' feminizacja lud-
ności zawodowo czynnej w rolnic-
twie chłopskim świadczy o sile dą-
żenia społeczności marginalnej do
zerwania z nieokreślonością sytuacji
soołecznej. rodzinnej i zawodowej,
do USTABILIZOWANIA' SIĘ "W
społeczności socjalistycznej i zbio-
rowości miejskiej. Stworzenie wa-

runków sprzyjających stopniowej
i planowej realizacji tych dążeń,
zapewni normalny rozwój miast i

urbanizację rejonów uprzemysła-
wianych.

Sprzedaż ziemi państwu wyzwoli
dwa procesy, które można doskona-
le zsynchronizować. Uzyskane ze

sprzś3aży|' -żie^iH ifet3ki (i ewentu-

alny dodatlćrtwy ltredyt) mftgąsłtii-
żyć sfinąrtśowańty;ź .''prograrhu' bu-
downictwa mieszkaniowego: zaś zie-
mia powiększy' obszar PGR lub

spółdzielni produkcyjnych. Odpływ
ludności ze wsi oraz nieracjonalnie
wykorzystanych zasobów ludzkich

(38,2 proc. wszystkich zawodowo

czynnych pracowało w 1970 roku
w rolnictwie) pozwoli na intensyfi-
kację rolnictwa.

Stabilizacja społeczności marginal-
nej, która umożliwi powstanie no-

woczesnej, wielkoprzemysłowej kla-

sy robotniczej, będzie ŹRÓDŁEM
NAJSILNIEJSZEGO IMPULSU dla

dynamizacji przemysłu, budownic-

twa, transportu i całej sfery usług.
Ukształtowanie się wielkoprzemy-

słowej klasy robotniczej stanie się
najlepszą • gwarancją, iż przeobraże-
nia w strukturze społeczeństwa
globalnego będą zgodne z ustrojo-
wymi założeniami socjalizmu, a

struktura społeczno-zawodowa bę-
dzie wyrazem realizacji socjalisty-
cznej zasady „od każdego według
jego zdolności, każdemu według je-
go pracy".

1) Na podstawie Rocznika Statystycz-
nego GUS — 1972, s. 330.

2) Na podstawie Rocznika Statyczycz-
nego GUS — 1972, s. 339.

3) Założenia 1 tezy Raportu o stanie
oświaty. Warszawa, luty 1973 r., s. 28-29.

ORIENTACJ
NIEMO

ÓWI się, że co trzeci mieszka-
Iniec wisi pracuje poza gospo-

darstwem. Z-moich obliczeń
wynika, że có siódmy, ale nie jest
to takie ważne. Ważny jest nato-

miast problem, który poruszyła w

dyskusji redakcyjnej dr MARIA

DZIEWICKA1), a mianowicie wy-
dzielenie z tej ogólnej masy

— róż-

nych grup ludności dwuzawodowej
i stosowanie wobec nich całkiem od.

miennych wariantów polityki.
Inne bowiem problemy stwarza

ponad milionowa grupa ludności

dwuzaWodowej z gospodarstw o

jbszarze 0,5 ha do 2 ha, z wielu

lądań wynika, że właściciele gospo-
ikrstw drobnych, • to w niedalekiej
jrzyszłości działkowicze, pragnący
jozbyć się części ziemi. Inne i chyba
dla nas najważniejsze problemy ro-

dzi istnienie ludności dwuzawodo-

wej (1 min 397 tys. osób) z gospo-
darstw o powierzchni ponad 2 ha

MAREK KŁODZIŃSKI

(chociaż 1 ta grupa Jest bardzo zróż-
nicowana).

Niewątpliwie najważniejszym z do-

tychczas wymienionych zróżnicowań
tej ludności jest fakt, kto podejmu-
je pracę poza gospodarstwem, czy
członek rodziny, czy właściciel go-

spodarstwa. Liczne badania, między
innymi i moje, udowodniły, iż nie
należy tych dwu zupełnie odmien-
nych sytuacji ze sobą. łączyć. Bo-
wiem praca dzieci właściciela gospo-
darstwa poza rolnictwem jest — w

większości przypadków — formą
usamodzielnienia się, o ile warunki
nie pozwalają wyjść z gospodarstwa
rolnego.* Dochody z pracV zarobko-
wej stanowią własność zarobkujące-
go, a jego udział w pracach rolni-

czych jest nieznaczny.

Wydaje się bezsporny "fakt od-
mienności sytuacji, w jakiej znala-
zło się gospodarstwo, jeśli pracę po-

za gospodarstwem podejmuje głowa
rodziny lub ktoś z pozostałych
członków rodziny. Tak więc zajmu-
jąc się zjawiskiem dwuzawodowości
w rolnictwie, powinniśmy ograni-
czyć się tylko do takich sytuacji,
kiedy głowa rodziny podejmuje sta-

łą pracę poza gospodarstwem i to w

dodatku w gospodarstwie o • po-
wierzchni przekraczającej co naj-
mniej 2 ha. Dr M. Dziewicka poda-
je, że takich gospodarstw mamy
około 500 tys. Jednak wydaje się, że
ten szacunek jest nieco zawyżony.
Podstawą do tych przypuszczeń jest
fakt, iż połowa ludności dwuzawodo-

wej w gospodarstwach powyżej 2
ha to osoby młode, nie pracujące w

ogóle w gospodarstwach.
Chcąc ocenić prawidłowo zjawisko

dwuzawodowości w Polsce nie moż-

na do tej grupy włączać osób, dla

których dom rodziców na wsi jest
jedynie sypialnią i ograniczać bię

tylko do liczb globalnych, ukazują-
cych gwałtowny wzrost tej ludno-
ści. Musimy traktować różne jej
grupy oddzielnie, tak aby uniknąć
nadmiernej ogólnikowości.

Zarówno z moich badań, jak i z

prac innych autorów wynika, iż
chłopi-robotnicy — posiadając liczne
rodziny, w których znaczny procent
stanowią dzieci, będące _ na ich

utrzymaniu —

są zmuszeni uzupeł-
niać dochód otrzymywany z gospo-
darstwa przez podjęcie stałej pracy

zarobkowej. Małe gospodarstwo rol-
ne nie jest w stanie zapewnić np.
5-osobowej rodzinie dochodu wystar-
czającego do życia na społecznie
uznanym poziomie. Również praca
poza gospodarstwem nie jest w sta-

nie zapewnić minimum potrzeb ży-
ciowych tych rodzin. Na tym pole-
ga istota charakteru tego zjawiska,
a mianowicie konieczność łączenia
pracy w gospodarstwie z inną pracą
zarobkową, W warunkach małych
gospodarstw i licznych rodzin istnie-
je po prostu konieczność jednej i
drugiej.

Wiele osób uważa, że chłopi-robot-
nicy powinni w sposób bardziej zde-

cydowany dokonać orientacji zawo-

dowej. Tymczasem jednoznaczna
orientacja zawodowa tych rodzin
jest w obecnych warunkach trudna
lub wręcz niemożliwa. Porzucenie
pracy poza gospodarstwem jest
utrudnione ze względu na gwałtow-
ne kurczenie się dochodu rodzin.
Powrót chłopa-robotnika do gospo-
darstwa jest też niemożliwy ze

względu na fakt, iż nie znajdzie on

w. nim pełnego efektywnego zatrud-

nienia. Nawet jeśli powstałyby wa-

runki masowego przesiedlenia' chło-
pów-robotników w pobliże zakładu
przemysłowego — powstanie pro-
blem zatrudnienia ich żon, których
miejscem pracy było gospodarstwo
rolne.

Chciałbym tu zaakcentować "bar-
dzo wyraźnie, że jednoznaczna
orientacja zawodowa nie zależy tyl-
ko od warunków w samym rolnic-
twie, ale od dynamiki rozwoju całej
gospodarki narodowej, a więc rów-
nież od zarobków z pracy pozarolni-
czej. Natomiast równoczesne zapew-
nienie wzrostu dochodów ludności

rolniczej i polepszenie warunków
życia na wsi z pewnością prowadzić
będzie do wzrostu jednoznacznej
orientacji zawodowej. Zapewniając
bowiem dalszy wzrost opłacalności
produkcji rolnej, doprowadzimy do
podniesienia jednostkowej opłaty
pracy w rolnictwie na tyle, że bę-
dzie ona konkurować z płacą robo-
czą w gałęziach pozarolniczych.

Efektem będzie to, iż większe go-
spodarstwa chlopsko-robotnicze zre-

zygnują z pracy dodatkowej,- a

mniejsze ograniczą sWćj obszar do •

działki przyzagrodowej i całą swą

uwagę skupią na pracy- pozarol-
niczej.

Wydaje się, że Już w niedalekiej
przyszłości gospodarstwo duże pędzie
zdecydowanie gospodarstwem bar-
dziej preferowanym niż to ma miej-
sce obecnie. W związku z tym poli-
tyka rolna — chcąc czy nie chcąc
— doprowadzi do tego. że gospodar-
stwa małe chłopsko-robotnicze będą
tracić w dystansie do gospodarstw
dużych. Nastąpi wtedy proces sa-

. mookreślenla grupy ludności w sta-

łym i ukształtowanym zawodzie.

Musimy zdać sobie sprawy, że. w

miarę upływu czasu granica obsza-
ru gospodarstw, które mają szanse

uzyskać podobną opłatę pracy jak w

przemyśle, będzie ssę ciągle przesu-
wać w górę. Pr.of. dr Z. Grochowski

wyraża pogląd, że w perspektywie po
roku 1990 najwyżej jeden milion
rodzin będzie mogło pracować w

rolnictwie (obecnie nie licząc działek
do 0,5 ha pracuje 3,2 min rodzin,
łącznie z rodzinami w

'

jednostkach
uspołecznionych). Oznacza to, że co

trzecia z obecnych rodzin rolniczych
będzie mogła opierać swą egzysten-
cję na pracy wyłącznie rolniczej.

Warto jednak dodać, że grupa ta
nie zniknie tak szybko z naszej go-
spodarki, bowiem przy zmianie po-
koleń coraz-to inne jednostki będą
się do niej włączać. W każdej zurba-

nizowanej społeczności znajdzie się
pokaźna grupa ludzi, która chętnie
będzie poświęcać wolne, godziny pra-

cy na malej działce, uzyskując nie

tyle dochód, co tanią żywność.
Problem jest skomplikowany.

Trudno tu dążyć do jednoznacznego
czy też szybkiego rozwiązania. Mo-

żemy natomiast łagodzić jego nega-
-

tywne skutki przez wielokierunkowa
działanie oparte na stworzeniu wie-
lu bodźców przyśpieszających ten

proces. Nie należy więc zjawiska
chłopów-robotników oceniać ani ne-

gatywnie, ani pozytywnie. Jest ta

po prostu proces przejścia do spo.
• łeczeństwa zindustrializowanego.

') Chłopi czy robotnicy? „Zycie 1 Pra.
ca"nr3z1973r.
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FOT A. JALÓSltfęSKI

PÓŁ ETATY
DLA MATEK?

MICHAŁ OLĘDZKI

Często z dumq podkreślamy, £e Polska pod względem tempa wzrostu zatrudnienia po II wojnie świa-

towej znacznie wyprzedza inne kraje europejskie, i dalej, ie na to wysokie tempo rzutował w znacz-

nym stopniu przyspieszony proces aktywizacji zawodowej kobiet, który nie miał charakteru ko-

niunkturalnego, a był stalq tendencją, wynikajqcq z przeobrażeń społeczno-gospodarczych.
Niewątpliwie jest to w pewnym sensie autentyczny powód do zadowolenia, bo dzięki temu wyso-

kiemu wzrostowi zatrudnienia odbudowaliśmy i rozbudowaliśmy nasz potencjał gospodarczy, uwol-

niliśmy społeczeństwo od groźby bezrobocia i niepewności jutra. Nie jest to jednak powód do peł-
nego zadowolenia, bez żadnych zastrzeżeń.

REALIZACJI
pełnego czy nawet nadmiernego za-

trudnienia w stosunku do faktycznych możliwości
efektywnego spożytkowania energii i kwalifikacji

ludzkich, niestety, towarzyszył niski poziom płac
i świadczeń socjalnych, który stał się główną determi-
nantą aktywizacji zawodowej kobiet, ukształtowania
się modelu rodziny małodzietnej z maksymalną liczbą
członków pracujących, a przynajmniej obojga rodziców.

Proces aktywizacji zawodowej kobiet charakteryzo-
wał się we wszystkich pięcioleciach wyższym tempem
niż ogólny wzrost zatrudnienia w gospodarce narodo-
wej. Tempo to było najniższe i zbliżone do ogólnego
wzrostu zatrudnienia jedynie w latach 1956—1960 , gdy
wzrosły istotnie płace realne. W latach 1971—1972
tempo wzrostu zatrudnienia kobiet było znów nieco
wyższe niż w latach 1951—1955, czyli w okresie for-
sownej maksymalizacji zatrudnienia. Wpływa na to

niewątpliwie wzrost kwalifikacji dziewcząt, ale silnie
oddzialywuje również dążenie do poprawy poziomu ży-
cia, mimo odczuwalnego podniesienia plac realnych
i polepszenia warunków pracy i stosunków społecz-
nych. Aspiracje obecnej generacji są bowiem wyższe
niż aspiracje, które dominowały w latach pięćdziesią-
tych. Młodzi chcą dobrze zarabiać i żyć na poziomie
zbliżonym do ukształtowanego w krajach zamożnych.
Główną drogą do osiągnięcia takiego standardu jest
u nas praca wszystkich zdolnych do niej członków
gospodarstwa domowego i uprawnienia do świadczeń
socjalnych związanych z aktywnością zawodową.

Praca kobicty-żony i matki jest w tej sytuacji ko-
niecznością ekonomiczną. Przy występującym deficycie
mężczyzn, poszukujących pracy, konieczność ekono-
miczna zarobkowania kobiet poza domem może być
traktowana jako pozytywny czynnik aktywizacji zaso-

bów pracy. Z punktu widzenia ekonomicznej polityki
zatrudnienia aktywizacja zawodowa kobiet powinna
więc rozwijać się dalej; należałoby tylko popierać ru-

chliwość przestrzenną i zawodową kobiet, pomagać im
w zdobywaniu kwalifikacji w zawodach deficytowych,
zmieniać ich tradycyjne preferencje itp.

Problemem kontrowersyjnym jest jednak dalsza ak-
tywizacja zawodowa kobiet w okresie największego

natężenia obowiązków rodzinnych, tj. w wieku 25—34
lat. W porównaniu z innymi krajami aktywność zawo-

dowa kobiet w tym właśnie wieku w Polsce jest wyż-
sza.

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE

Z punktu widzenia społecznej polityki zatrudnienia,
uwzględniającej szeroko rozumiany interes P;ió"npsi?.o-

'

Icczny, należy poszukiwać rozwiązań, które pozwalały-
by godzić,- konieczność żaręjbkowanią z oboAviazkarrif

macierzyńskimi i rodzinnymi, a przynajmniej łagodzić
negatywne konsekwencje przeciążenia pracą feobict-
matek zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie.

Społeczna polityka zatrudnienia nie może w szerszym

zakresie interweniować w mechanizmy, regulujące ak-

tywność zawodową w rolnictwie indywidualnym, st? i
też ograniczę się do rozważenia problematyki zatrud-
nienia kobiet poza rolnictwem.

Wydaje się, że w przypadku matek małych dzieci

preferować należałoby przejściową dezaktywizację za-

wodową nie tylko w formie bezpłatnego urlopu 1—3

letniego, ale przede wszystkim przez zapewnienie
odpowiedniej rekompensaty z funduszów społecz-
nych. Wprowadzenie w życie takiego rozwiąza-
nia urealniłoby nasz system zasiłków rodzinnych,
wyrównałoby rażące dysproporcje w poziomie życia
rodzin bezdzietnych czy z jednym dzieckiem oraz ro-

dzin wielodzietnych. Byłoby to niewątpliwie z zadowo-

leniem przyjętym posunięciem politykj społecznej.

Trudno jednak ignorować skutki ekonomiczne tego
kroku w dziedzinie zatrudnienia. Można sobie jedynie
wyobrazić rozmiary zjawiska, zakładając np. że wszy-

stkie matki dzieci w wieku 0—6 lat. tj ponad milion

kobiet przestaje nagle pracować i poświęca się wy-

chowaniu dzieci. Co działoby się choćby tylko w naj-

dokończenie ze str. 7

produkcyjną, czyli włączeniem do działalności społecz-
nej, kulturalnej itp.

Bardzo rozbudowany jest system ocen nowo przy-
jętych. Powiedziane jest w nim kto, kiedy i co ma

sprawdzać. Po tygodniu, po miesiącu, po pięciu mie-
s'ącach po roku i po trzech latach, bo tyle trwa pełny
okres adaptacyjny —

z tym, że w czasie jego trwania
nadzór i uwaga poświęcana nowo przyjętym stopniowo
ulega ograniczeniu ... .

W sprawozdaniach i arkuszach ocen znajdują s:ę
precyzyjne rubryki i system punktowania. Wszystko
przy tym jest jawne i podpis zainteresowanego musi
się znaleźć obok podpisów oceniających. Człowiek w

ten sposób przyjmowany do pracy
— mówią autorzy

programu
— nie czuje się samotny, zagubiony wśród

tysięcy robotników. Wie, że jest otoczony uwag^ i
opieką.

TREADAPTACJA

Postronnemu obserwatorowi przychodzi na myśl
wątpliwość czy już nie za wiele tej uwagi i opieki
czy dorosły bądź co bądź człowiek nie czuje s:ę przez
jej nadm'ar ubezwłasnowolniony, czy nie przyzwy-

czaja się do korzystania z taryfy ulgowej. Jednakże
praktyka nie potwierdza ponoć tych obaw. W tak
wielkiej masie ludzi i przy tak ogromnie skompliko-
wanej organizacji, jaką stanowi wielki kombinat prze-
mysłowy wszelkie obowiązki muszą być precyzyjnie
rozpisane. Zresztą miarą skuteczności tego systemu
jest między innymi wyjątkowo niska płynność kadr,
która u „Cegielskiego" nie przekracza 10 procent rocz-

nie, podczas gdy średnia krajowa w gospodarce uspo-
łecznionej przekracza 25 procent (Poznań utrzymuje
się na tym poziomie) a średnia w przemyśle jest jesz-
cze o około 5 procent większa.

Dziesięć procent to niewiele, ale znaczy to, że rocz-

nie trzeba przyjąć do „Cegorza" około 2 tysięcy pra-
cowników. Mniej więcej dla połowy z nich jest to

pierwsza praca. Program adaptacyjny przewidziano
dla wszystkich nowo przyjętych, lecz oczywiście naj-
większe zastosowanie znajduje on dla debiutantów

.w życiu, zawodowym. Na nich też „Cegielski" liczy
najbardziej, jako na przyszły trzon swojej kadry.
Szczególnie zaś, cennym nabytkiem są absolwenci szkół
zawodowych, - których angażuje się rocznie do siedmiu-
set.

Dla nich istnieje nawet preadaptacja. Dział "kadr
wchodzi w kontakty ze szkołami zawodowymi nie tyl-
ko w Poznaniu, ale i w małych miasteczkach, organi-

bardziej sfeminizowanych działach: ochronie zdrowia,
instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, oświa-

cie. i kulturze oraz handlu?

Wydaje się, że można by jednak zaryzykować stop-

niową realizację reformy zasiłków rodzinnych, rozpo-

czynając od jedynych żywicielek i żywicieli, z kolei

przechodząc do kategorii, rodzin wielodzietnych o
-

naj-
niższych dochodach lub rodzin z małymi dziećmi do

lat 3, którym szczególnie potrzebna jest opieka matki.

Rodzinom z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkol-

nym trzeba będzie pomagać tak czy owak z budżetu

oświaty i wychowania, obejmując te • dzieci naucza-

niem i częściowo dożywianiem i opieką w formach

społecznie zorganizowanych, zastępujących rodzinę w

jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

Trzeba też uświadomić sobie, że rozwiązania so-

cjalne, nawet wprowadzane stopniowo, wymagają o-

gromnych nakładów finansowych. Na razie więc war-

to zastanowić się nad rozwiązaniami, które takich

nakładów nie wymagają, a mogą również być istotną
formą pomocy matkom pracującym. Wszyscy od pew-

nego czasu za takie rozwiązanie, tanie a efektywne,
uważają elastyczne formy zatrudnienia kobiet w nie-

pełnym wymiarze czasu pracy.

Na pierwszy rzut oka formy te wydają się opty-
malne zarówno z punktu widzenia matek, jak i za-

kładów pracy odczuwających deficyt kadr i zainte-

resowanych, choćby w częściowym jego złagodzeniu
przez zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze
czasu pracy. Ze zrozumienia obu punktów widzenia

zrodziła się, wydana 2 kwietnia 1971 r. uchwała nr

. 63 Rady Ministrów i CRZZ (Monitor Polski nr 23

1971 r, poz. 151). W roku 1971 zgodnie z zaleceniem

tej uchwały wiele resortów i prezydiów woje-
wódzkich rad narodowych wydało odpowiednie za-

rządzenia, zalecające podległym zakładom pracy

zwiększenie zatrudnienia kobiet na półetatach. Son-

daże w rodzaju ankiety stołecznego 'wydziału zatrud-

nienia potwierdzały duże zainteresowanie tą formą
zatrudnienia wśród kobiet, przede wszystkim wśród

poszukujących pracy fizycznej.

WYŻSZA CENA ZDOLNOŚCI DO PRACY

Zdecydowana większość kobiet docenia pracę w

niepełnym wymiarze czasu ze względu na ułatwienie

prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowania
dzieci. Sytuacja materialna rodzin kobiet zaintereso-

wanych pracą na półetatach zmusza je jednak do po-

szukiwania prac wyżej wynagradzanych i nie wyma-

gających dłużej trwających dojazdów. Problem za-

trudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jest
więc znów przemożnie uwarunkowany poziomem do-

chodów rodziny.
Nawet najlepsze przepisy okazują się niewykonal-

ne, kiedy brak sił i środków do ich realizacji, lub

gdy nie liczą się z obiektywnymi mechanizmami eko-

nomicznymi i psychospołecznymi regulującymi za-

chowania ludzkie. Niskie stawki płacowe za pracę na

półetatach przy niskich zasiłkach rodzinnych, wyjaś-
niają dotychczas marginesowy charakter zatrudnie-

nia kobiet w niepełnym wymiarze czasu w gospodar-
ce uspołecznionej w naszym kraju. Objęło ono ponad
2 proc. kobiet.

Interesujące światło na problematykę zatrudnienia
kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy rzucają
dane o sytuacji na stołecznym rynku pracy w latach
1971—1972, a więc po wydaniu uchwały nr 68 RM,

żuje dla całych klas wycieczki do kombinatu, co po-
zwala się zapoznać z przyszłym miejscem pracy, wybrać
sobie nawet stanowisko. Takie imprezy działają za-

chęcająco, sprawiają, że późniejsza inicjacja zawodowa
przebiega łatwiej. Zresztą w dziale kadr starają się
ją ułatwić dodatkowo przez lokowanie absolwentów
z jednej klasy w jednej fabryce, żeby początkowo czuli
się raźniej. Przez pewien czas dział kadr pozostaje
w kontakcie ze szkołą, którą skończyli absolwenci,
a nade wszystko z ich rodzicami, do których wysyła
się często listy pochwalne o pracy syna i w zupełnie
wyjątkowych przypadkach — o jego niewłaściwym
postępowaniu.

Absolwenci po szkole zawodowej są to już rze-

mieślnicy z fachem, których nie trzeba przyuczać dó
zawodu, nie przypominają oni w niczym dawnych za-

hukanych chłopców podręcznych, jakimi kiedyś byli
niektórzy ich majstrowie. Były więc i takie przypadki,
że mistrzowie tracili swe stanowiska za nieumiejętne
obchodzenie się z nowicjuszami.

Mistrzów u „Cegielskiego" jest około pół tysiąca,
z czego około stu przesżło już specjalne szkolenie na

temat adaptacji. Okazało się ono na tyle pożyteczne,
że postanowiono objąć nim wszystkich, bo niezależnie
od wielostopniowej hierarchii opiekuńczej, mistrz na-

dal jest najważniejszym ogniwem opieki dla nowego
pracownika.

SAMOPOCZUCIE WAŻNIEJSZE NIŻ ZAROBKI

W ostatnich latach — mówi szef od BHP zakładów
inż. Mieczysław Traczyńskl —

wszyscy stali się wy-
jątkowo czuli na sprawy środowiska człowieka, a więc
i warunków pracy. Starsi robotnicy, pamiętający pie-
kło dawnych hal fabrycznych, potrafią się nimi za-

chwycać po ich modernizacji, dla młodych zaś nic
to nie znaczy, a po euforii pierwszych zarobków Włas-
pe zdrowie i samopoczucie przy pracy zaczynają cenić
wyżej niż pieniądze. Zwracają więc uwagę na rzeczy,
których nie dostrzegają nieraz starsi pracownicy i
wtedy dział kadr wielkiego kombinatu i usi się sta-
rać o dodatkową lodówkę, bo mleko na oddziale.
kwaśnieje.

która stworzyła podstawy prawne rozwijania tej -for-
my" aktywizacji zawodowej.

Już w roku 1971 w warszawie skierowano do ptący
na półetatach prawie 1100 kobiet, w tym 73 proc. dó
pracy fizycznej. Ponad 70 proc. skierowań wydSpo w

drugim półroczu, a więc po opublikowaniu uphwały
RM. Właściwa realizacja uchwały przypada' na-rok;
1972. Warszawskie zakłady pracy zgłosiły ponad 4 tys.
miejsc pracy półetatowej, tj. znacznie więcej niż prze?-
widywały wcześniejsze prognozy. Jest to konsekwen-
cja nie tyle wzmożonych starań o elastyczne formy
zatrudnienia kobiet wychowujących zwłaszcza i^ałe
dzieci, ile pogłębiającego się deficytu w . pewnych
kategoriach zawodowych.

Oferty pracy półetatowej w większości dotyczą jęiK
nak pracownic umysłowych i są w 3/4 przypadków^
rezerwowane dla własnych kandydatek zakładów;
Wydziałowi zatrudnienia stołecznej rady narodowej

• iw 1972 r. pozostawiono ok. 40 proc. zgłoszeń,, w tym!
. 65 proc. ofert pracy fizycznej. Średnio w kwartale*

pozostawało niewykorzystanych prawie 80 proc.
-ofert

pracy fizycznej wśród ogółu ofert niezrealizowanych.'-
PódstaWową przyczyną niewykorzystania ofert pracy
półetatowej, zwłaszcza pracy fizycznej,' jest rozbieżi-
ność struktury zawodowej oferowanych miejsc pracy

i preferencji zatrudnieniowo-płacowych kobiet war-

szawskich. Oferowane są przede wszystkim miejsca
dla sprzątaczek, sprzedawczyń, motorniczvch i maszy-
nistek. Znikoma jest liczba ofert półetatów w pro-
dukcji i usługach nieprodukcyjnych.
• Elastyczne formy zatrudnienia w Świetle danych
stołecznego działa zatrudnienia za 1312 okazały się
bardziej skutecznym instrumentem dalszej aktywizacji
zawodowej kobiet nie pracujących (77 proc. skiero-
wań, w tym rencistek, emerytek i bezdzietnych ponad
42 proc.) niż narzędziem pomocy kobietom pracującym
wychowującym dzieci (14 proc.) . Nie poprawiły, więc
istotnie budżetu czasu matek pracujących, oznaczają
bowiem pogorszenie budżetu gospodarstwa domowego.

Oferowane rodzaje pracy, zwłaszcza w hnpdlu, wy-

magają pracy w podzinach tzw. szczytów dziennych
i przygotowania specjalistycznego, co eliminuje ko-
bieta obarczone dz'ećmi. Oferowane przy tym zarobki
od 550 do 810 zł są nieatrakcyjne dla kobiet i rodzin
o niskich orzecietn"ch dochodach. Zwvżki wynagrodzeń
przewidziane dla pracujących na półetatach w handlu
nie odnowiadają wzrostowi intensywności wysiłku ~w

warunkach. zwięks7.on°co. obrotu towarowego, ą po-
nadto odpychająco działa obowiązujący system,
wie"riżj'alńośf?i materialnej rią ęfiwól z

pełnoźatrudnionymi. .

W MZK nie powiodła się próba aktywizacji kobiet
w formie półetatów. Preferencje zawodowe i predys-
pozycje kobiet w tym orzynadku okazały się ważniej-
szym czynnikiem niż dogodne warunki pracy i niezłe
zarobki.

Jeśli chodzi o zakładv produkcyjne, to w odpowie-
dzi na uchwałę nr 68 RM zgłosiły one jedynie mini-
malną liczbę ofert pracy na półetatach, tłumacząc
to specyfiką produkcji, trudnościami organizacyjnymi
zwiaranvml ze zmianowością pracy i niższa."wydaj-
nością pracy, osób słabiej powiązanych .z zakładem.
Wvdaie się, że są to argumenty stereotypowe i nale-
żałoby stworzyć zachętę do szerszego zastosowana
form niepełnego zatrudnienia również w przemyśle.

Badania szeroko rozpowszechnionych form zatrud-
nienia w niepełnym -wymiarze czasu pracyw-lfinych
krąjach zgromadziły dostatecznie bogate ińforrhacje;
dla wykorzystania doświadczeń w tym Za kiesie rów-
nież w naszvm svstemie gospodarczym. Warunkiem,
Jak się wydaje, decydującym o przezwyciężeniu ba-
rier wzrostu zatrudnienia w elastycznych

1
formach,

zwł^sncza Kobiet wyrhnwufacych dzieci,' będzie rzad-
kość I wyższa cena ludzkiej zdolności do oracy. Do-
prowadzić ona może i nasza administracje do opano-
wania umiejętności organizowania racjonalnej gospo-
darki nawet w rozczłonkowanym organizacyjnie dniu,
tygodniu i roku roboczym.

W ubiegłym roku przeprowadzono u „Cegielskiego"
ankietę wśród 1082 przyjętych między styczniem a

wrześni em. Ppnąd połowa z nich nie miała skończo-
nych 20 lat, a prawie 90 procent nie osiągnęło-jeszcze
trzydziestki, co -potwierdziło słuszność orientowania
programu adaptacyjnego na młodych. Wśród pracow-
ników umysłowych 35 procent 'ankietowanych' miało
wykształcenie wyższe, a 51 średnie luh zawodowe,
wśród fizycznych 67 procent miało zawodowe lub
średnie, a 5,1 procent było po technikach lub równo-
rzędnych , szkołach.' Niezgodnie z zawodem pracowało
2,9 procent umysłowych i 14,5 procent fizycznych. Nie?
zadowolonych ż pracy było 11,7 proc. wśród umygłpr
wych- i 5,5 proc. wśród fizycznych. W obu ^rupach
po 90 proc. oceniło warunki pracy jako dobre, & na

brak należytej opieki skarżyło się jedynie 3,9 procent
umysłowych i 5,1 proc. fizycznych.

' '

Na 979 howo przyjętych pracowników fizycznych,
791 powiedziało cę się im w zakładach podoba. Sama
praca

— 294 odpowiedzi, stosunki w prący, 'atmosferą
— 283, opieka nad nimi — 139, zarobki — 129, orga-
nizacja pracy —118.

Tylko 534 miało, uwag; krytyczne, z czego-na wa-

runki BHP skarżyło się 128, na zarobki — 61, na. orga-
nizację pracy

— na wielozmiańowość — 38.
Z tych odpowiedzi widać mniej wjęcej na co nowo

przyjęci zwracają uwagę. Okazuje się, źe zarobki .nie
są bynajmniej najistotniejszym punktem. Nie piątego,
aby ich nie doceniano, lecz dlatego, że tli na'ogŚł nie
ma zaskoczeń. „Cegielski" już dość dawno wywalczył
sobie zniesienie ograniczeń na zarobki dla nowicjuszy.
To nią znaczy, że' osiągają oni od razu dochody do-
świadczonych pracowników, ale przeszkodą tylko
własne niedostatećżne jeszcze umiejętności," a nie'prze-
pisy. Kierownictw^ patrzy nie-tylko jak ho.wo przy-
jęty/ robi, ale i ile zarabia. Zarobki źajniuią waińa
miejsce w arkuszach ocen, a pierwsza ,wypłata, wrę-
czana jest uroczyście przez kierownictwo, fabryki.

—? Czy nowicjusz powinien za te pieniądzfe postawi!
ćóś swemu majstrowi i starszym kolegom?-'
• — U „Cegielskiego"? To jest nie do. pppiyśieniał

Nawet śię przed tym nie przestrzega nikogo, b&ludziii
• byliby urażeni.

ERNEST SKALSKI
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NA KOLONIACH I OBOZACH
..V KAZIMIERZ SZWEMBERG

300 osób na lysiqc zatrudnionych powinno korzystać ze zorganizo-
wanych form wypoczynku pod koniec bieiqcej pięciolatki - takie sq
atfibitne założenia FWP.

N(ł razie możliwpści sq duźó mniejsze, FWP planuje wydanie w

r. ponad 700 tys. skierowań, z tego z wczasów w sezonie let-

niWi (czerwiec — polowa września) skorzysta ponad 370 tys. osób

(•M.S/tys, więcej niż w ub. roku). Co drugi wczasowicz — jak mówiq
statystyki FWP - to robotnik. W domach zakładowych wypoczywa
o wieją większa iiczba osób. Baza bowiem jest bogatsza. I tam na

wczasy rodzinne jedzie również większość robotników.

W odniesieniu do śkali naszycR możliwości - sytuacja w dziedzinie
-wypoczynku, zwłaszcza robotników wyraźnie się poprawiła, ale w

ędniesieniu do skali potrzeb...

^ fjiowiq wyniki socjologicznych badań. Próbka jest wprawdzie
Wiellta - jej wyniki jednak wymowne.

REMIGIUSZ KRZYŻEWSKI

ROBOTNICY
WHIERARCHII

ważności świad-
czeń socjalnych, wyrażonej
przez robotników w badaniach

. mad systemem świadczeń, których
Wyniki już przedstawiliśmy,*) świad-
czenia wypoczynkowe zajmują wa-

żne — trzecie miejsce. Przy okazji
tych badań Zakład Ekonomiki Kon-
sumpcji Uniwersytetu Łódzkiego po-
stanowił więc zebrać informacje o

stosowanych formach wypoczynku.
Badania objęły 693 robotników z

. pięciu dużych zakładów przemysło-
wych. -położonych w jednym z miast
województwa bydgoskiego- -Przepro-
wadzone "Zostały pod koniec roku
1972 i, obejmowały swymi pytaniam:
sposób spędzenia urlopu w r-oku

. 1972.

ISTNIEJĄCY MODEL
WYPOCZYNKU

• Zapytano przede wszystkim re-

spondentów, gdzie spędzili swój ur-

tym 'roku. Okazało się,.-,że,.Tja
5J7 ^dzielonych r odpowiedzi.. ponad
pittdwa b&danych osób;spędziła ur-

lop w domu (51,6 proc.). Najczę-
stszym zajęciem w tym czasie jest
odrabianie zaległości w gospodar-

- stwie- domowym (37,8 proc. odpo-
wiedzi, w tym 56,1 proc. odpowie-
dzi kobi&t), dalej bierny wypoczy-

nek (37,6 proc.), a następnie podej-
mowanie dodatkowej pracy zarob-

kowej, praca w ogródku, na dział-

ce liib We własnym gospodarstwie
rolnym.

Drugą grupę respondentów stano-

wią osoby, które spędzają urlop po-
za domem. W tej grupie 45,8 proc.
osób korzysta z wypoczynku orga-
nizowanego przez siebie indywidual-
nie, 22,6' proc. osób korzysta z wcza-

sów Funduszu Wczasów Pracowni-
czych, 21,9 proc. osób z wczasów w

ośrodkach zakładu pracy, pozostałe
zaś organizują sobie wypoczynek w

inny sposób.

Zastanawia stosunkowo skromny
zasięg korzystania z organizowanych
społecznie form wypoczynku, mimo

wysiłków, zmierzających do ogar-

nięcia środowisk robotniczych racjo-
nalnym" wypoczynkiem. Wyłania się

. w' tych Warunkach pilna potrzeba
rozszerzania możliwości korzystania
z Wcz&śów i rozbudzania odpowied-
nich'potrzeb robotników, tym bar-

dziej. iż jak się okazuje urlop spę-

dzany-W domu poświęcany jest w

znacznej części na wykonywanie u-

ciążliwych czynności pozazawodo-
tfjwh-

KTO KORZYSTA Z WCZASÓW

'Interesująca jest odpowiedź na py-

tane,' kto korzysta z tych ostatnich

d^vu form wypoczynku? Badania

•wykazały, że w miarę wzrostu wie-

>fcu widoczny jest wśród osób sipę-
'dząj4cyęh urlop poza domem —

ro-

snący udział korzystających zświad-

,ic^eń'-FWP , i domów zakładowych.
Robotnicy do lat 29 korzystają z tych
fórm, tylko w 34,8 proc. , zaś powyżej
50 lat W 73,3 proc- W miarę wzrostu

wieku,.rośnie także znaczenie wy-

j poczynku organizowanego przez za-

kłady ptacy. W grupie robotników

powyżej lat 50 aż 46,6 proc. osób

korzysta ż
(wczasów zakładowych.

Wczasy > organizowane przez za-

kłady pracy są również preferowa-
ne prżez grupy robotników o niż-
szych dochodach. P-rawie 2/3 robot-
ników o najniższych dochodach (do
50D złotych miesięcznie na osobę w

rodzinie) korzysta z ośrodków za-

kładu pracy. Udział ten następnie
spada, by w grupie robotników o

najwyższych dochodach (powyżej

2000 złotych miesięcznie na osobę)
ukształtować się w identycznym sto-
sunku na korzyść wczasów organi-
zowanych przez Fundusz Wczasów
Pracowniczych.

PREFEROWANE
FORMY WYPOCZYNKU

W dyskusji, która toczy się na

lamach prasy dużo krytycznych u-

wag zgłoszono w stosunku do wcza-

sów organizowanych przez zakłady
pracy. Jefet w tym wiele racji. In-
tensywność wykorzystania miejsc
wczasowych oraz poziom jakości u-

slug pozostawia tu wiele do życze-
nia. W świetle zgromadzonych opi-
nii okazuje się jednak, że ta forma
wypoczynku jest ważna dla robot-
ników.

W przeprowadzonej ankiecie zwró-

ciliśmy się do respondentów z pro-

śbą o wyrażenie opinii na temat

form' Wypoćżyhku, któ?e należy wy-

wijać w pierwszej, kolejności 'w. ich

zakładzie pracy. Okazało się, -że naj-
bardziej preferowany jest wypoczy-

nek rodzinny w domach zakłado-

wych (63,3 proc. wskazań), a nastę-

pnie wypoczynek organizowany przez

pracownika indywidualnie, połączo-
ny z wyposażeniem w sprzęt przez

zakład pracy oraz wczasy w domach

wypoczynkowych dla dorosłych.
Wczasy zakładowe, w tym w szcze-

gólności wczasy rodzinne stanowią
zatem w chwili obecnej formę, któ-

ra ułatwia w sposób istotny zorga-

nizowanie wypoczynku'rodzinom ro-

botniczym.

KOMU PRZYDZIELAĆ
SKIEROWANIA

W ankiecie zarejestrowano także,
poglądy robotników na -temat kryte-
riów rozdziału świadczeń wypoczyn-
kowych- W specjalnym pytaniu pro-
szono respondentów o odpowiedź
komu należy, ich zdaniem, w . pier-
wszej kolejności przydzielać ' skie-
rowanie. Umożliwiono zgłoszenie kil^
ku możliwości. Pytanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, zaś roz-

kład wskazań ukształtował się na-

stępująco:

0 pracownikom zatrudnlo--

nym w szczególnie uciążliwych
warunkach pracy

3, >3 wsk.

0 wszystkim pracownikom
zgłaszającym się i wyrażają-
cym chęć korzystania i wcza-

sów bez wyjątku 21,1 »/« wsk.

0 pracownikom najniżej u-

posażonym
^ 6 '•'» wsk.

0 pracownikom posiadają-

cym liczną rodzinę 11,3 •/. wsk.

0 pracownikom osiągającym
dobre wyniki w pracy M •/• wsk.

0 pracownikom pracującym
społecznie . W '/• wsk.

0 pracownikom zatrudnionym
na stanowiskach kierowniczych
lub zajmującym odpowiedzial-
ne stanowiska w produkcji 0,9 'U wsk.

W sumie aż 63,3 proc. responden-
tów uznało, że należy przydzielać
wczasy pracownikom zatrudnionym
w szczególnie uciążliwych warun-

kach pracy, najniżej uposażonym o-

raz posiadającym liczną rodzinę.

Jest to informacja ważna dla po-
lityki podziału świadczeń wypoczyn-
kowych. W zdrowym społecznie od-
czuciu robotnicy uznają, że należy
przyznawać skierowania na wczasy
przede wszystkim tym. którym wy-

poczynek' jest najbardziej potrzeb-
ny, i których nie stać jeszcze na

zorganizowanie sobie wypoczynku in-
dywidualnie.

•) Artykuł pt. , .Robotnicy o świadcze-

niach socjalno-bytowych" opublikowany
w dodatku „Życie 1 Praca" nr 1 (Ż.G .

nr 17/1973).

W jakim stopniu i zakresie zaspokajane sq potrzeby wypoczynku wakacyjnego dzieci pracowników i ucz-

niów szkół przyzakładowych? Badania na ten temat przeprowadził OŚRODEK EKONOMIKI, ORGANI-

ZACJI I NORMOWANIA PRACY PRZEMYSŁU LEKKIEGO wespół z INSTYTUTEM SOCJOLOGII UNI-

WERSYTETU ŁÓDZKIEGO, na zlecenie DEPARTAMENTU PRACY, PŁAC i SPRAW SOCJALNYCH MINI-

STERSTWA PRZEMYSŁU LEKKIEGO.

RÓŻNE
formy zorganizowanego

wypoczynku w czasie wakacji, a

przede wszystkim kolonie dla
uczniów szkoły podstawowej i obo-
zy dla uczniów szkół średnich i
przyzakładowych są przez 90 proc.
ankietowanych uważane za najbar-
dziej właściwy sposób spędzenia wa-

kacji'. Oczekuje się od szkoły (w
pierwszej kolejności) i od zakładu
pracy zwiększenia miejsc na kolo-
niach i obozach oraz podniesienia
ich atrakcyjności.

NA KOLONIACH I OBOZACH

Podstawowym narzędziem badaw-
czym były wywiady wśród 720'
pracowników w 21 zakładach za-

trudniających _ socjologów oraz

wśród. 520 uczniów w 17 .szkołach
przyzakładowych.

W 1972 roku ponad połowa (53,9
proc.) dzieci pracowników i 31 proc.
uczniów szkół przyzakładowych ko-
rzystało z kolonii, obozów i wcza-

sów. Ale tylko 38 proc. dzieci ko-
rzystało z kolonii lub obozów zakła-
dów przemysłu lekkiego. Na 100
zapytywanych pracowników przypa-
dało 23 dzieci przebywających na

obozach lub koloniach. Na podstawie
danych statystycznych można sądzić,
że jest to znacznie wyższy wskaź-
nik niż w całym przemyśie lekkim
a nawet w Łodzi. W próbie bowiem
z nadmiarem prezentowani są pra-
cownicy i dzieci z wielkich zakła-
dów i wielkich miast. Istnieją tam
na ogół większe możliwości korzy-
stania z wypoczynku wakacyjnego.
Częstość korżystańla z'kolonii'! oSo-
zów wśród badanych pracowników
zamieszkałych' rla.'wsiach i osadach
jest ó prawie 100 proc. niższa niż w

wielkich miastach, a w miastach do
50 tys. mieszkańców około* 50 proc-
niższa. Trzeba jednak zwrócić uwa-

gę, że ze względu na warunki śro-
dowiska naturalnego w miastach,
zwłaszcza wielkich i uprzemysłowio-
nych. potrzeby wypoczynku waka-
cyjnego na koloniach i obozach są
tutaj znacznie większe.

Wśród dzieci pracowników jest
31,9 proc. takich, które nigdy nie
korzystały z kolonii i obozów, pod-
czas gdy inne dzieci były kilka ra-

zy. Podobna sytuacja jest wśród u-

czniów szkół przyzakładowych (po-
nad 25 proc.) . Można wskazać na-

stępujące cechy społeczno-demogra-
ficzne, które najsilniej różnicują
dzieci pracowników i uczniów szkół
przyzakładowych pod względem ko-
rzystania ze zorganizowanego wypo-
czynku wakacyjnego-: .pochodzenie

społeczne, miejsce zamieszkania, sy-
tuacja rodzinna i wykształcenie ro-

dziców oraz poziom zamożności ro-
• dziny.

Częstość korzystania z kolonii, o-

bozów lub innych wczasów dla dzie-
ci i młodzieży zmienia się wraz ze

zmianą wielkości zamieszkiwanego
ośrodka oraz wysokości doch-odu na

1 osobę w rodzinie (zamożność). Śre-
dnio prawie 54 proc. dzieci pracow-
ników korzystało ze zorganizowane-
go wypoczynku wakacyjnego w 1972
roku, ale jednocześnie na 100 dzieci
z rodzin o dochodzie na 1 osobę do
600 zł miesięcznie na członka rodziny
korzystało 40 dzieci, zaś o zamożności
1500—2000 zł ponad 70 proc. W naj-

wyższej grupie zamożności ponad 2000
zł, odsetek korzystających spada do 50
proc. Częstość korzystania ze zorgani-
zowanego wypoczynku jest wyższa
wśród dzieci pracowników umysło-
wych (63,5 proc.) ,

' niż wśród dzieci
robotników niewykwalifikowanych
(54 proc.) i wykwalifikowanych
(42 proc.) . Silniej jest odczuwana i re-

alizowana potrzeba wysłania dziec-
ka na kolonie, obóz lub wczasy
przez pracowników z wykształce-
niem średnim (64,7 proc.) i wyższym
(60. proc-), niż z wykształceniem śre-
dnim niepełnym (54,5 proc.) oraz

podstawowym (50,5 proc.) . Nieco
częściej korzystają dzieci znajdujące
się pod opieką jednego'z rodziców
w porównaniu z dziećmi posiadają-
cymi oboje rodziców.

Im starsi rodzice tym rzadziej ich
dzieci wyjeżdżają na wczasy w o-

kresie wakacji. Jest to zrozumiałe,
-jeżeli" uwzg-lęitołć. ,2e>>dzieaii -tej ka-
tegorii rodziców są; częściej .bieżnia-
mi' szkoły średniej.' -NailQft^jsieci—
uczniów szkół podstawowych „ko-
rzystało z kolonii 58. a na 100'dzieci
pracowników uczęszczających do
szkół zawodowych — tyłko 41 oraz

do innych szkół — 48. Jak widać,
na intensywność korzystania ze zor-

ganizowanego wypoczynku w Ogóle,
a jego różnych' form w szczególności,
wpływają liczne ze sobą związane
czynniki. Ich źródłem jest zarówno
intensywność odczuwania potrzeby
zorganizowanego wypoczynku zwią-
zana z cechami społeczno-demogra-
ficznymi rodziny, jak i podaż usług
wypoczynkowych oraz odpowiadają-
ca jej polityka podziału skierowań
•na wczasy, kolonie i obozy. Kwe-
stie te zasługują na uwagę.-

HARCERSKIE WAKACJE WIODĄ
PRYM

Różne formy wypoczynku waka-
cyjnego — kolonie, obozy i inne

zorganizowne formy wypoczynku
— wypełniają młodzieży część okr.e-
su wakacji, zaś resztę wypoczynek
w domu, wyjazdy do rodziny, zna-

jomych lub inne formy prywatnie
zorganizowanego wypoczynku. Wy-
poczynek w domu przez pewną część
wakacji jest zjawiskiem normalnym
i można go pominąć przy analizie
wypoczynku poza. domem. Przy ta-
kim założeniu częstość korzystania
dzieci pracowników z różnych form
wypoczynku jest następująca:'

FORMY ZORGANIZOWANE
w tym:

0 kolonie 1 obozy harcerskie 15,S»,'«
0 wczasy rodzinne (zakładowe) 17,3". i

0 obozy z zakładu pracy 6,2'«
0 inne obozy 6,2''«
• O IIP 0,8'.
• półkolonie 1,1 */•

FORMY NIEZOBGANIZOWANB •'
.

w tym: .

0 u rodziny poza domem . 38,7"/,

• wyjazdy prywatne z rodzicami 19,9'«
0 autostop ~ 2,27,

FOT. B. WIELOPOLSKA

Tak więc kolonie zakładowe i obozy
harcerskie zajmują pierwszą pozycję
w wypoczynku poza domęm, drugą
dzielą obozy dla starszej młodziezy
i wczasy rodzinne, zaś Ochotnicze
Hufice' Pracy nie odgrywają prakty-
cznie żadnej roli. Wśród form wy-
poczynku niezorganizowanego poza
domem dominują wyjazdy do ro-

dziny, a dopiero potem znacznie
rzadziej prywatne wyjazdy z rodzi-
cami; autostop jest rzadkością. Je-
żeli pominąć: kolonie- i obozy harcer-
skie podobna . jest struktura, wypo-
czyrib u^ licznfówT2e śzkół. -przyzakła-

-dowych>'-e-. :tyijr;oeeŁi wskaźnikfcsczg-
stośsi irjższeas

Na 100 'dzieci'- korzystających -ze

zorganizowanych" form wypoczynku
tylko w- 43 przypadkach były' mo -

żliwości wyboru m-iędży różnymi ko-
loniami, obozami. Prawie tyleż sa-

mo rodziców nie miało żadnych mo-

żliwości wyboru, zaś reszta' nie ma

zdania W tej sprawie: Co trzeciemu
pracownikowi zakład pracy propo-
nował wysłanie'dziecka na kolonie-
Nawet w takich' przypadkach nie

, zawsze została wybrana kolonia za-

kładowa. • Pracownicy uważali bo-
wiem (około 30 proc.'odrzuconych
propozycji), że dzieci będą' lepiej
wypoczywały na koloniach i obo-
zach innych niż swojego zakładu.
Warto zaznaczyć, że 10.4, proc. dzie-
ci i młodzieży spędziło całe wakaicje
tylko w domu, w miejscu zamiesz-
kania.

W 1972 r. ponad 40 proc. dzieci pra-

cowników przemysłu, lekkiego nie-

było na żadnych koloniach i obozach.
Próbowano wyjaśnić przyczyny tego
śtaliu za pomocą serii pytań

' zada-

wanych rodzicom, których dzieci nie

były na • obozach i- koloniach. Po

pierwsze, chodziło o ustalenie, 'czy
rodzice chcieli wysłać dziecko, na

obóz (kolonie), a następnie, z jakich
powodów,dziecko nie wyjechało?

DLACZEGO NIE WYJECHAŁY?

Około 42 proc. tych rodziców od-
powiedziało, --że chciało, aby dziecko
wyjechało na kolonie lub obóz. Na
pytanie, czy ubiegali się o taki wy-
jazd tylko część odpowiedziała
twierdząco. Rzecz charakterystycz- •

na,- że ci,' dla których zabrakło
miejsc (16_proc. tych, „Którzy chcieli
wysłać dziecko na kolonie) nie kwe-
stionują sprawiedliwości w rozdZin- -

lc. Wskazują, że w pierwszej .kolej-
ności dawano miejsca dzieciom z ro-

dzin wielodzietnych, o jednym opie-
kunie i niezamożnych oraz tym. któ-
re jeszcze nigdy nie 1

były na kolo-
niach bądź pierwsi zgłosili się na

kolonie. •

Niezależnie jednak od braku miejsc
są liczne powody nie ubiegania się
o kolonie i obozy, pomimo odczu-

wania potrzeby wyjazdu dziecka.

Rodzice, którzy chcieli wysłać dziec-

ko na-kolonie (obóz) wskazują na-

stępujące trudności:

0 dziecko nic chciało wyjechać. 25,7»/. wsk.
• nie było miejsc 15,7•/.

• nie było pieniędzy na koszty
związane z wyjazdem - 13,7'/»

0 dziecko zachorowało 13,6*/«
• za dużo formalności 6,0'/»
0 dziecko -wyjechało gdzie

indziej 5,7'/«
0 dziccltn było" potrzebne.

w domu '2,9'/*
• inne 30,IV» '

(Tłespondent wskazywał niekiedy więcej
niż jeden powód nie wysłania dziecka

na kolonie (obóz) i stąd suma wskazań

przytoczona wyżej jest większa niż 100

proc.)

Próbowaliśmy pogłębić analizę po-
dawarych trudności, uwzględniając
cechy spoleczno-ekonomicżne respon-
dentów. Chodziło zwłaszcza o usta-
lenie skali trudności finansowych.

Z badiń można sądzić, że .brak
pieniędzy stanowi znaczącą przesz-
kodę tylko w dwóch najniższych
grupach zamożności, co się zbiega
z rodzinami wielodzietnymi, o jed-
nym opiekunie i robotników niewy-
kwalifikowanych- W tych gfupach
pracowników brak pieniędzy na o-

placanie kolonii lub obozu i ekwi-
punek dziecka należy do głównych
przeszkód.

Rodzice, znajdujący się w' trud-

nej sytuacji materialnej, zapytani
o najwłaściwszą formę wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci, często wska-

zują na kolonie i obozy, ale jedno-
cześnie — wobec braku pieniędzy
— nie widzą możliwości zaspokoje-
nia tej potrzeby dla własnego dziec-

ka. Nie czynią więc nawet starań,
wyjaśniając tak m.in.: „miejsce to

by dali. ale kolonie kosztują, nie

można wysiać dziecka tak jak stoi";

,.po co wszyscy mają widzieć 1
moją

biedę" .

Trudno więc uznać, że tej grupie
pracowników rzadko proponowano
wvstanie dziecka na kolonie z za-

kładu. Dane z ankiety pozwalają
tylko stwierdzić, że rzeczywiste po-
trzeby w zakresie kolonii czy obo-
zów są większe niż "liczba starają-
cych się o nie.

Większość dzieci, które nie były w

1972" r., hi'e Była również w poprze-

dnich .latach n^ .żądnych koloniach

czy'
-

bb(jzach. Około 10 proc. z nich

nie mogło wyjechać ze' względu "ńa

młody wiek. Reszta mógłą'wyjechać
nawet kilkakrotnie, ale nigdzie nie

była. Zjawisko to występuje, zwła-

szcza wśród dzieci robótniko-ćhlo-

pów.

KILKA WNIOSKÓW

Charakter badań nakazuje ostroż-

rość w formułowaniu precyzyjnych
"wniosków. Nasuwa się jednak- kilka

sugestii:

• Nieliczne grupy dzieci z ro-

dzin najmniej zamożnych, wymaga-
ją bardziej aktywnego zainteresowa-
nia- Konieczna jest tutaj duża deli-
katność, aby nie wkraczać w sferę
osobistego życia, nie Obnażać biedy,
z którą się znaczna część tej grupy
kryje. Jest to w sumie niewielka li-
czba rodzin, które otoczyć należy
szczególną opieką. Dylemat ..równe
szanse wszystkim" czy' pierwszeń-
stwo dla tych, którzy są mniej za-

możni -trzeba ohyba rozstrzygnąć
na korzyść drugiego stanowiska. Za

•takim rozwiązaniem wypowiadają
się robotnicy.

O Powstaje konieczność odczu-
walnego zwiększenia liczby miejsc
na obozach i wczasach, zwłaszcza
dla młodzieży ze szkól przyzakła-
dowych. Jedynie zakład pracy może
tu pomóc. Obozy innych organiza-
torów np. Z MS są zbyt drogie dla
uczniów. Wydaje się: że wiele roz-

wiązałyby wczasy pod namiotami
w ośrodkach wczasów rodzinnych
lub • ośrodkach kolonijnych (dobry
przykład ZPB w Bielawie).

O Potrzebna jest zmiana przepi-
sów, która pozwoli dotacje budżeto-
we na fundusz Socjalny wykorzy-
stać nie tylko na kolonie, półkolo-
nie czy obozv wielotygodniowe, lecz
także, na kilkudniowe . wycieczki
młodzieży, zwłaszcza ze szkół przy-
zakładowych i dzieci robotniko-chlo-
pów. którym praca przy żniwach nie
pozwala na dłuższy wyjazd na kolo-
nie czy obóz.

O Można zwiększyć atrakcyjność
kolonii bez dodatkowych nakładów,
a mianowicie rozwijając w szerszym
jeszcze niż dotąd zakresie wymianę
między zakładami na pewien okres
całych ośrodków kolonijnych lub
części miejsc na koloniach.

O Występuje też pilna potrzeba
rozwoju ośrodków kolonijnych i
wczasowisk młodzieżowych. Pamię-
tajmy bowiem, że na pytanie: czy
dla wszystkich, którzy chcą wysłać
dzieci na obóz i kolonie starcza

miejsc — tylko 1/4 badanych' daje
odpowiedź twierdzącą.
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KTÓRY
DA SIĘ LUBIĆ

ROZMOWA Z TADEUSZEM BIELSKIM

WICEPREZESEM ZARZĄDU ZSS „SPOŁEM"

Wszyscy wzdychamy do czasów, kiedy robienie zakupów przestanie
byc ciężkim obowiązkiem, a stanie się - jak w wielu innych kra-
jach - przyjemnością. Przyspieszony w ostatnich latach rozwój prze-
mysłów, wytwarzających artykuły rynkowe przybliża tę chwilę, ale
do spełnienia pozostaje jeszcze drugi warunek: rozbudowa i uno-

wocześnienie sieci handlowej. Co to jednak znaczy: nowoczesne

budownictwo handlowe oraz jak się zabierać do jego realizacji? Na
ten temat rozmawiamy z wiceprezesem Zarządu „Społem" TADEU-
SZEM BIELSKIM.

REDAKCJA: Na Targach Krajo-
wych „Jesień 72" „Społem" zapre-
zentowało model cgólnospożywczego
sklepu samoobsługowego, który po-
dobał się powszechnie i zwiedzają-
cym, i handlowcom, a teraz powoli
„rozmnaża się'' w paru wojewódz-
twach. Jak jednak słychać, na tym
nie wyczerpała się Wasza inweYicja...

T. BIELSKI: Istotnie, od pewnego
czasu pracujemy intensywnie nad
ustalaniem zasad projektowania na-

szych obiektów handlowych. Temat
ten zajmuje wiele miejsca w przy-
gotowaniach do XXIX Zjazdu De-

legatów „Społem", który odbędzie
sie w Warszawie w dniach 23—25 .VI
br.

Obecnie mamy w miastach woje-
wódzkich i powiatowych 123 tysiące
sklepów. Średnia powierzchnia skle-

pu, wraz z częścią magazynową i

socjalna wynosi 77 m' J
, średnia po-

wierzchnia sprzedażowa 34—40 m2,
czyli o wiele za mało. Jest wśród

tyoh obiektów 114 Spółdzielczych
Domów Handlowych, a na drugim
biegunie —'spora liczba 16—20 -met-

row.ych klitek. Przystępując do o-

pracowania programu inwestycyjne-
go na następną pięciolatkę, zwró-

ciliśmy się do naszych organizacji
spółdzielczych w terenie o nadesła-
nie propozycji ich zamierzeń w tej
dziedzinie. Okazało się, że przedsta-

,yria]ą one niesłychaną mozaikę_tlty-
pów budownictwa" handlowego pod
wżgl£dfem"''''& JteIkości r charakteru,
przy czym proponowane obiekty są
z reguły za małe. Bierny stosunek

Zarządu „Społem" do tych propozy-
cji oznaczałby utrwalenie obecnej
struktury sieci handlowej. Jeśli zaś

już dziś utrudnia ona sprawny prze-
pływ towarów z fabryk do konsu-
menta. łatwo sobie wyobrazić, jaką
przeszkodą stałaby się za lat 5, czy 7.

REDAKCJA: A jednak, jak widać,
wyobraźnia nie wszystkim dopisu-
je...

T. BIELSKI: Nasi działacze przy-
mierzali swoje propozycje inwesty-
cyjne nie tyle do potrzeb, z których
doskonale zdają sobie sprawę, co do
możliwości ich realizacji. Unowo-
cześnienie sieci handlowej wymaga
bowiem całkowitego przeobrażenia
sposobu budowy obiektów. Obecnie

każdy nowy dom handlowy, czy

większy pawilon jest właściwie bu-

dową prototypową. Przedsiębiorstwa
budowlane, którym to zadanie zleca-
my, bronią się przed nim wszystki-
mi siłami. Jeśli bowiem 1 m;l w bu-
downictwie mieszkaniowym zajmuje
im 4—8 roboczogodzin, to w budow-
nictwie handlowym — ok. 24 . Żad-
ne nasze prośby, zaklęcia i naciski
nie przeważą wymowy takiego ra-

chunku. Budownictwo handlowe
trzeba więc ujednolicić i uprzemy-
słowić. Zarząd „Społem" chce ń'ie
tylko przekonać spółdzielnie o słusz-
ności takiej koncepcji, ale także po-
móc w tworzeniu warunków do jej
realizacji.

REDAKCJA: Czy to Jeszcze za-

mierzenia, czy już konkretne poczy-
nania?

T, BIELSKI: Na podstawie opra-
cowania przygotowanego przez cen-

tralną służbę inwestycyjną Związku,
Zarząd „Społem" podjął uchwałę za-

wierającą wytyczne do projektowa-
nia naszych obiektów handlowych.
Proponujemy 10 typowych projek-
tów, z których 7 traktujemy jako
podstawowe. Do pierwszej grupy na-

leżą sklepy uniwersalne: mały — o

powierzchni sprzedażowej 400 m2 ,

średni z powierzchnią 700 m2 oraz

duży, o powierzchni 1 500 metrów.
Ich program sprzedaży to podsta-
wowe artykuły żywnościowe oraz

wybrane nieżywnościowe codzienne-

go użytku, jak np; wyroby-chemii
gospodarczej-, drobne artykuły: gos-

podarstwa domowego .itp: Są to bu-

dynki jednokondygnacyjne — najle-
piej odpowiadające warunkom

sprzedaży samoobsługowej. Zróżni-
cowanie pod względem wielkości

pozwoli dobierać je odpowiednio do

rodzaju miejscowości, czy zespołu
miejskiego, który mają obsługiwać.

Czwarty typ — to sklepy tzw.

jednotematyczne, lub problemowe o

powierzchni sprzedażowej .1000 m
2

,

a użytkowej 2200 m2 . W mniejszych
miejscowościach sprzedawać sie w

nich będzie wyroby włókiennicze,
dziewiarskie, odzież i obuwie, w

większych —

np. tylko odzież lub

tylko obuwie, albo —

w innym uk-
ładzie — artykuły adresowane do

wybranych klientów, czy zaspokaja-
jące określone potrzeby. Koncepcję
grupowania towarów określają tu

takie hasła, jak „Pani", „Pan", „Na-
stolatki". „Dom", „Wczasy" ;tp.

Kolejne projekty dotyczą domów
handlowych. Proponujemy: SDH bez
działu żywnościowego o powierzchni
sprzedażowej 2 600 m2 , następnie —

najbardziej powszechny typ SDH —

z działem spożywczym — 3 000 m2,
wreszcie — SDH duży o powierzchni
przekraczającej 3 tys. m

2
. Te ostat-

nie będziemy budować w kilku
wybranych większych miastach i w

zasadzie nie według ujednoliconego
rozwiązania, gdyż wielkość obiektu,
jego program sprzedaży i układ
funkcjonalny muszą być dostosowa-
ne do miejscowych potrzeb i wa-

runków.

REDAKCJA: Wśród istniejących
już SDI1 nie ma jeszcze obiektów
tak wielkich?

T. BIELSKI: Największy z nich
łódzki „Central" ma 5 300 m2 po-
wierzchni sprzedażowej, warszawski
„Sezam" 3 700, „Feniks" 1700.

Sprzedaż w nowych domach to-

warowych odbywać się będzie w za-

sadzie na trzech kondygnacjach,
przy czym jedna z nich będzie pod
ziemią...

REDAKCJA: W suterenie? A cóż
na to powie służba bhp?

T. BIELSKI: Zapewniam panią, że

nie tylko dla towarów, ale i dla
ludzi warunki w tej podziemnej
kondygnacji mogą być znacznie lep-
sze, niż w „szklanych domach" to-

warowych. Wymaga to oczywiście
rozwiązania problemu wentylacji i

klimatyzacji. W tej kwestii współ-
pracujemy z Politechniką Gliwicką.
Ten problem jest tam tematem

prac magisterskich, na które złoży-
liśmy zamówienie. Rozwiązania są
dobre, niektóre, już gotowe, przeka-
zujemy nawet bieżąco naszym pro-
jektantom. Pozostaje sprawa sztucz-

nego oświetlenia, ale w dużych sa-

lach naturalne oświetlenie i tak jest
niewystarczające. Łamanie sie ?ąś
światła dziennego ze sztucznym jest
szczególnie szkodliwe dla wzroku.

Powróćmy jednak do charaktery-
styki pozostałych projektów obiek-
tów handlowych. Przymierzamy się
jeszcze do budowy — na cbrzeżach
wielkich miast, przy ruchliwych tra-

sach komunikacyjnych — wielkich
domów handlowych dla klientów

zmotoryzowanych. Wychodzimy bo-
wiem z założenia, że skoro zdecydo-
waliśmy sie już na rozwój indywi-
dualnej motoryzacji, trzeba twcrz>ć

warunki, żeby samochód służył nie

tylko do przejażdżek, ale także do
ułatwiania ludziom życia. Musimy
także brać pod uwagę, że w cen-

trum miast coraz bardziej bedzie
brakowało terenów budowlanych.

REDAKCJA: Właśnie. Czy z tego
punktu widzenia Wasze plany nie

są zbyt rozrzutne? Wolno stojące
pawilony, Horny handlowe o trzech

tylko kondygnacjach». Przewiduję,

że w niejednym przypadku urbaniś-
ci zgłoszą weto.

T. BIELSKI: Mam nadzieję, że

zdają sobie oni sprawę, co znaczy
; godzenie handlu z mieszkaniami.

Lokatorzy domów „uszczęśliwio-
nych" bezpośrednim sąsiedztwem
większych sklepów skarżą się pow-
szechnie na zakłócający im spokój
nieustanny szum agregatów chłod-
niczych, na hałas powstający przy
dostawach towarów. W perspekty-
wie będzie się zaś przechodzić co-

raz bardziej na dostawy nocne. Dla
handlu pomieszczenia w domach

mieszkalnych są natomiast za cias-
ne, za płytkie, niefunkcjonalne.

A zastrzeżenia dn trzech kondyg-
nacji? Doświadczenia zagraniczne
dowodzą, że poczynaiąc od drugiego
piętra obroty z 1 m2 są coraz niż-
sze. I u nas, w miarę poprawy zao-

patrzenia i warunków dokonywania
zakupów, klienci będą się stawać
ccraz wv*odr.;pis: i nie zechcą się
fatygować na II, III, IV piętro, na-

wet przy pomocy ruchomych scho-
dów Piętrzenie kondygnacji. na któ-
rych ruch kupujących będzio nie-
wielki. to także rozrzutność inwes-

tycyjna.

Zastrzeżenia ze strony władz. op!-
niujących rozwiązania projektowe,
wobec stylu społemowskiego budow-
nictwa han^lowe^o sa zresatą coraz

mniejsze. Kiedy budowaliśmy w i
Warszawie nasz „Sezam", jego przy-

sadzista, „bunkrowata" sylwetka .

hęirdzn się architektom nie podobała.
Odkąd jednak przekonali sie. ż?
wnetrze domu towarowego oglądane
przez wielkie szybv. jeśli nie sa one

nawet pokryte gruba warstwą ku-
rzu. to widok niezbyt estetvczny —

ich przywiązanie do idei szklanych
domów znacznie osłabło. Za prze-
S7k!onvmi domami miały zaś prze-
mawiać właśnie wzslećy estetyczne,
bo wszystkie inne. .Ijyly przeciw.
Stratv ciępla w zimie, przesadne na-

przewąnie ^v lgcie .jiie-i wychodzą na

zdrowie ani ludziom ani towarom.
Również wykorzystanie powierzchni
v/ tvch domach iest corsie, pomiesz-
czenia w nich są bowiem mniej us-

tawne.

Problemem będzie oczywiście
wkomponowanie zaprojektowanych
przez nas obiektów w miejski kra-

jobraz, w którym przeważać będzie
coraz bardziej -wysoka zabudowa.
Ale to władnie pole popisu dla ar-

chitektów. Wiele tu zależy od zew-

nętrznego wystroju tych budynków.
Przewidujemy, iż beda to konstruk-

cje stalowe lub żelbetowe ze ściana-
mi osłonowymi z falistej blachy alu-

miniowej, płytek ceramicznych mo-

gą być nawet z tworzvw sztucznych,
jeśli zacznie się produkować odpo- •

wianie ''o tego celu.
REDAKCJA: A skąd owe kon-

strukcje stalowe lub żelbetowe? Na

razie musimy je przeważnie Impor-
tować dia hanuiu z NRD.

T, BIELSKI: Nie ma powodu,
byśmy tu nie mieli polegać na włas-

nych siłach. Dla „Społem" projekty
takich konstrukcji umożliwiających
stosowanie ponad 12 rn rozpiętości
między podporami nośnymi stropów
prżyigotowuje Centralny, Ośrodek

Badawczo-Prujektowy Budownictwa

Ogólnego w Warszawie. Seryjną
p^odtuccję ma podjąć „Mostostal". A
że będzie on na pewno dążył do u-

ruchomienia opłacalnej serii pro-

dukcyjnej, której nasze zamówienia

prawdopodobnie rnu nie zapewnią,
powstanie możliwość nabywania
tych konstrukcji przez inne. organi-
zacje handlowe. Według jednego z

projektów rozpoczynamy jeszcze w

tym roku budowę Wielkiego sklepu
uniwersalnego w Wołominie pod
Warszawą, będziemy się więc mogli
z- bliska przekonać o jeg.> zal?lach.
A wady też się pewnie ujawnią w

trakcie tej prototypowej budowy;
doświadczenia z niej posłużą do

ewentualnego skorygowania projek-
tu.

W każdym razie produkowanie
konstrukcji systemem przemysło-
wym, a następnie szybkie ich mon-

towanie — to jedyna droga unowo-

cześnienia i przyśpieszenia budow-
nictwa handlowego. Przy odpowied-
niej koncentracji robót montaż go-

towych elementów może być znacz-

nie krótszy niż przy metodach obec-
nie stosowanych.

REDAKCJA: Nie wszystkich kli-
entów handlu raduje wizja wielkich
domów towarowych, dużych skle-

pów. Spora część ludzi woli robić
zakup* W warunkach bardziej ka-

meralnych.
T. BIELSKI: Dla nich właśnie za-

mierzamy rozbudowywać sieć skle-
pów specjalistycznych. I one jednak
myszą być dość przestronne, lepiej
niż obecne , zaprojektowane pód
względem funkcjonalnym." W ielkość
i układ 'wnętrza 'sklepu - oraz "jego
zaplecza nie tylko decydują ó- tym,
czy tworzą się kolejki, albo czy
można się w nim np. posługiwać
wózkiem, ale przesądzają też o moż-

liwości prezentowania szerokiego
wyboru towarów, szybkiego uzupeł-
niania luk w zaopatrzeniu przez

sprawne dostawy z magazynów. Tyl-
ko w dużych sklepach można sto-
sować urządzenia mechaniczne re-

jestrujące zakupy artykułów, bar-
dzo pomocne w rozeznawaniu po-
trzeb rynku. W grę wchodzą też

właściwe warunki pracy personelu,
które koniecznie trzeba polepszać,
jeśli chcemy zachęcać ludzi do pracy
w handlu. Słowem, model budow-
nictwa handlowego ma duże znacze-

nie dla usunięcia różnych niedoma-
gań, które dziś dają się we znaki
klientom sklepów.

Fot. A. JALOSlNSKI

Do budownictwa handloWego ifc-
liczam też magazyny. 1 tu nastawią*
my się na budowę obiektów dyżycłl,
umożliwiających wysokie składową»
nie towarów. Inna niż dbtycbęzrt,
będzie zasada ich lokalizacji. Chodzi
o to. by były położone w central-

nych i dogodnych pod , względem
dojazdów punktach obszaru,, który
mają zaopatrywać bez względu na

to. czy obszar ten mieści się W gri*
nicaćh jednego Woiewództwa, czy

• obejmuje np. tereny kilku jednostek
administracyjnych.

REDAKCJA: A środki na realiza-

cję tego programu?
T. BIELSKI: Trzeba tu rozróżnić

dwie kwestie: wielkość fuaduszy,
którymi możemy dysponować « oraz

możliwość ich zainwestowania ok-

reśloną tzw. limitem inwestycyj-
nym, ustalonym dla nas w Jlarodo-

wy cli Planach Gospodarczych. Obie
wielkości są ograniczone, musimy
wiec skrupulatnie przymierzać nak-

łady do spodziewanych efektów. Jest
to dodatkowy, istotny argument
przemawiający za budową dtiżycł| -

obiektów. Są one tańsze w realiza-

cji. a rentowność zapewniają wyż-
sza.

Wojewódzkie związki . .Społeift"
wyliczyły wstępnie, iż w latach
1976—80 potrzebują na inwestycji
14 mld zł. Jest to bardzo dtiża SUT
ma. W tym pięcioleciu przyznano
nam w NPG 3 700 mld zł; faktycz-
nie, licząc z tzw. inwestycjami po-
zalimitowymi, wydamy ok. C mM|.
Mamy nadzieję, że w najbliższym
planie pięcioletnim potrzeby budow-
nictwa handlowego znajdą pełne
zrozumienie. .

Podczas obrad Zjazdu „Społem"
nie będziemy jeszcze wiedzieli, i}f
możemy zainwestować w kolejnej
5-latce, uchwalony na nim program
nie określi więc dokładnie, co i gdzie ,

wybudujemy; chodzi jednakże o uz-

godnienie'- pÓRlądów, jak to <fobj$.
najlepiej; • Program -wznoszenia

biektów'dużych, musi oznaizać pew*
ną selekcję zamierzeń inwestycyj-
nych: po. prostu nie wszystkie spół-
dzielnie będą mogły zrealizować w

pełni swoje plańy. Rezygnacja t

niektórych własnych projektów jest
mniej bolesna, kiedy zainteresowani

maja przekonanie, iż służy on?

słusznemu, prawidłowo ustalonemu
celowi ogólniejszemu, społecznemu.

A przeobrażenie dzisiejszej — U-

bogiej i niefunkcjonalnej — sięei
handlowej w zespoły sklepów prze*
strzennych. wygodnych i dobrze .

zorganizowanych jest bez wątpienia
zamierzeniem odpowiadającym in-
teresom naszych spółdzielni, a prze*
de wszystkim — cgólu społeczeń-
stwa.

Rozmawiała:

ZOFIA DŁUGOSZ

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Jak wynika z wystąpień i wywiadów udzielonych po
XXVII Sesji dla środków informacji przez przewod-
niczących poszczególnych delegacji, w czasie obrad nie
satysfakcjonowano się samymi wskaźnikami wzrostu,
które nie ujawniają przecież ani pełnej treści społecz-
nego procesu integracji, ani też nie są pełnym bilan-
sem tego, co już zrobiono. Akcentowano opóźnienia na

poszczególnych odcinkach, szczególnie w zakresie spe-

cjalizacji produkcji, której wpływ na zwiększanie
obrotów jest nadal niedostateczny, analizowano zbyt
jeszcze sformalizowany tryb zawierania umów specja-
lizacyjnych, zwracano uwagę tia formułowanie równo-
cześnie zbyt wielu zadań, bez zapewnienia środków
realizacji i sprężystej organizacji ich wykonania.

Prezentowany więc był niezmiernie roboczy punkt
widzenia, przy którym podstawową miarą oceny jest
nie tylko to, co już zrobione, lecz to, co jest możliwe
i potrzebne właśnie na podstawie uzyskanego przy-
śpieszenia. Przewodniczący Rady Ministrów ZSRR
ALEKSIEJ KOSYGIN, stwierdził między innymi:
„że w rozwoju współpracy osiągnięto bezsporne sukce-

sy, ale przy ocenie tych rezultatów musimy stosować

porównania nie tylko w odniesieniu do przeszłości, ale
w stosunku do naszych obecnych potrzeb i możli-
wości" ').

Szybki rozwój przemysłów przetwórczych, wielkich
aglomeracji miejsko-przemysłowych, jak również mo-

toryzaciL telewizji i unowocześnienie gospodarstwa do-

mowego'— powodują lawinowy wzrost zapotrzebowa-
nia na surowce, paliwa, energię. Można już dziś mówić
0 zarysowującym się w gospodarce światowej kryzy-
sie surowcowo-energetycznym. Staje przed tymi pro-
blemami nie tylko Europa Zachodnia, ale i tak bogaty
w surowce kraj, jak Stany Zjednoczone.

Dla krajów RWPG zapewnienie na dalszą perspekty-
wę niezbędnych dostaw surowcowych i paliw jest
sprawą nie tylko ekonomiczną, ale i socjalną. Dlatego
też jednym z najistotniejszych poleceń XXVII Sesji
w stosunku do organów Rady jest wyrażony w Komu-
nikacie obowiązek skoncentrowania się w najbliższym
czasie na rozwiązaniu problemów zapotrzebowania
krajów członkowskich na podstawowe rodzaje energii
1 paliw, włącznie z pogłębieniem współpracy w roz-

woju gałęzi surowcowych przemysłu.
Naszym czytelnikom nie trzeba szeroko uzasadniać,

jak istotne znaczenie ma to dla Polski, biorąc pod
uwagę nasze zapotrzebowanie, zwłaszcza na gaz i ro-

pę naftową, którego zaspokojenie jest jednym z waż-

kich warunków unowoczsśnienia nie tylko chemii, ale
w ogóle gospodarki narodowej i codziennego życia.

KONSEKWENTNIE-

KROK ZA KROKIEM
W tym kontekście trzeba również podkreślić zawar-

te w Komunikacie zalecenie rozwoju współpracy przy
doskonaleniu procesów technologicznych tych gałęzi
przemysłu, które są najważniejszymi źródłami zanie-
czyszczeń środowiska naturalnego. Wraz z rysującym
się w perspektywie deficytem tradycyjnych surowców
energetycznych, eksponuje to na przyszłość w coraz

większym stopniu rolę energii jądrowej, której cechą
jest właśnie ochrona środowiska ze względu na zamk-
nięty przebieg procesu produkcyjnego. Jest rzeczą zro-

zumiałą, że podjęcie tak generalnych problemów, jak
długofalowy rozwój bazy Surowcowej i paliwowo-ener-

getycznej krajów• RWPG wiązać się musi zarówno
z daleko idącą koordynacją inwestycji, ze wzrostem

roli banków RWPG oraz rozwiązywaniem spraw pro-

dukcji sprzętu 'wydobywczego, transportowego, jak
i z produkcją .urządzeń energetycznych.

Drugi główny nurt prac praskiej Sesji dotyczył rea-

lizacji kompleksowych przedsięwzięć w dziedzinie
specjalizacji i kooperacji produkcji w ramach przemy-
słów maszynowych. Przemysł maszynowy odgrywa
szczególną rolę w procesie integracji socjalistycznej.
Udział tego przemysłu w całóści eksportu w ramach
RWPG wyniósł w roku 1970 ok. 43 proc., a w najbliż-
szych latach przekroczy zapewne 50 proc. Przemysł
maszynowy krajów Rady charakteryzuje się bowiem
wysokim tempem rozwoju, wyprzedzającym tempo

wzrostu produkcji przemysłowej ogółem. Tempo to

ulegnie przyśpieszeniu ze względu na procesy moder-
nizacji i unowocześniania bazy technicznej przemysłu
krajów członkowskich. Uzbrojenie pracy stanowi prze-
cież podstawę techniczną wzrostu wydajności pracy,
a więc intensyfikacji gospodarowania. Kierunek zaś na

intensyfikację jest niezbędny, chociażby ze względu na

niedostatek rąk do pracy, który występuje już dzisiaj
we wszystkich krajach. Na Sesji zwracano również
uwagę na duże możliwości i potrzeby specjalizacji
produkcji w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu
lekkiego i energetyki.

Obecny okres sprzyja pogłębieniu specjalizacji i koo-
peracji w przemyśle maszynowym i w ogóle w prze-

myśle przetwórczym, ze względu na prace nad planem
pięcioletnim na lata 1976—1980. Niezbędne jest oczywi-
ście powiązanie programu specjalizacji i kooperacji
w przemyśle maszynowym ze środkami inwestycyjny-
mi i innymi środkami materialnymi, co tworzy plano-
we podstawy dla rzeczowej realizacji tego programu.

Sesja poleciła, aby problemy tę zostały w pełni
uwzględnione przy koordynacji planów na lata 1976—
1980 i ujęte w dwustronnych oraz wielostronnych po-
rozumieniach.

Realizacja Programu Integracji Socjalistycznej wy-
suwa nowe problemy wobec metod planowania za-

równo w poszczególnych krajach jak i w ramach

ealej RWPG. Systematycznie rośnie zakres specja-
lizacji, kooperacji, wspólnych inwestycji i innych
wspólnych przedsięwzięć, co oznacza, że i w pro-
cesie budowania planów i w procesie ich realizacji
wspólne działania stają się nieodłączną częścią '

na-

rodowych planów gospodarczych. Można więc powie-
dzieć, że poszczególne zadania krajowych planów
gospodarczych, produkcyjne, czy inwestycyjne s(| rea-

lizowane przez przedsiębiorstwa i przemysły part-
nerów i odwrotnie, w danym kraju realizuje stę ta

jakimś stopniu zadania planowe dla odbiorców RP<
w produkcji wyspecjalizowanej. Wymaga to oczy-
wiście odpowiedniego kojarzenia zadań nie tylko dią
siebie ale i dla innych (np. przy wydłużeniu serii
produkcyjnej, na podstawie podziału pracy) ze 6ro&-
kami materialnymi, kadrowymi, organizacyjnymi.

Równolegle systematycznie rozwijać się będą na-

dal w trybie dwustronnym i wielostronnym elemen-
ty wspólnego planowania, co odpowiada nowemu etą?
powi współpracy i dążeniu wszystkich krajów do

podniesienia efektywności gospodarowania. Na tym
tle szczególnie eksponuje sie rola Komitetu RWPtJ
do spraw współpracy w dziedzinie planowania, tj
skład którego wchodzą, jak wiadomo. przewqdnlazą-
cy Komisji Planowania. Rośnie również zapotrzebo-
wanie na wspólne przedsiębiorstwa, zjednoczenia. ?J*
społy naukowe, jako organizacje wyposażone w ifod-
ki i kompetencje, zdolne w sposób kompleksowy i na

podstawie rozrachunku gospodarczego dó realizacji
uzgodnionych przedsięwzięć. StavHa to również nó-
we zadania vrzed innymi organami Rady. Obeęnli,
po XXVII Sesji prace w tych kierunkach sostanĄ
zapewne przyśpieszone.

Tak wiec konsekwentnie, krok za- krokiem prze»
kształca się w życie Program Socjalistycznej Inte-

gracji, a wraz z tym doskonalone są narzędzia órgą-
nizacyjne i instrumenty ekonomiczne współpracy.
Łatwiej jest w związku z tym pracować w sferę*
wzajemnych, zewnętrznych związków ekonomicznych
i efekty tej współpracy .10 coraz większym stopniu
składają się na systematyczny wzrost poziomu ży-
ciowego społeczeństw naszej wspólnoty.

„Lotem bliżej" brzmi hasło naszego przedsiębior-
stwa lotniczego. Trawestując to hasło, można powie-
dzieć. że PRZEZ INTEGRACJĘ BLIŻEJ DO REA-
LIZACJI CELÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODAR-
CZYCH, do powiązania osiągnięć rewolucji socja-
listycznej z rewolucją. naukowo-techniczną, bliżej do
epoki dojrzałego socjalizmu. j.G.

t) „Rude Pravo" z 7 czerwca 1373 r.
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ZATRUDNIENIA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

• ltatacjl 1 wynosił w obu przypadkach 37 proc. Tak

więc s punktu widzenia relacji przyrostu zatrudnie-
nia 1 produkcji wykonanie nie odbiega od założeń

planu. Stwierdzenie to ma niezwykle ważne znacze-

nie dla interpretacji zjawisk, które wystąpiły w go-

spodarce. Przyśpieszenie wzrostu produkcji nie do-
konało się więc w drodze substytucji wydajności
przez ilość pracy żywej w stosunku do założeń pla-
nu. Odejście od centralnego limitowania zatrudnienia
ttie wywołało pogorszenia relacji założonych przez

plan. I to w okresie szybkiego wzrostu produkcji,
który prowadzi zwykle do zwiększonej chłonności

gospodarki na zatrudnienie.

Porównanie realizacji z planem oraz posługiwanie
się wskaźnikiem produkcji globalnej może jednak
budzić zastrzeżenia.

Porównajmy więc przeciętne wyniki osiągnięte w

poprzedniej pięciolatce z rezultatami lat 1971-72, po-

sługując się wskaźnikiem produkcji czystej (patrz
tablica). Przy niższym przeciętnym tempie wzrostu

produkcji czystej — 7,7 proc. zatrudnienie rosło 3,3
proc. Przeciętny udział wydajności pracy w przyroś-
cie produkcji był niższy niż osiągnięty w latach
1971-72. Warto pamiętać, że takie rezultaty w po-

przedniej pięciolatce osiągnięto, posługując się w

dużym stopniu administracyjnymi metodami ogra-

niczania wzrostu zatrudnienia. Sprawę tę ilustruje
także wykres. Widać wyraźnie, że zmniejszanie tem-

pa wzrostu zatrudnienia w latach 1968-70 występo-
wało równolegle z mniejszą dynamiką wzrostu pro-

dukcji. Po roku 1970 obserwujemy wyraźnie trend

rosnącego przyrostu produkcji i zatrudnienia. ZA-
TRUDNIENIE ODEGRAŁO WIĘC WAŻNĄ I AK-

TYWNĄ ROLĘ W DYNAMIZACJI GOSPODARKI.

TEMPO WZitOSTU PRODUKCJI CZYSTEJ, ZATRUDNIENIA

I WYDAJNOŚCI PRACY W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

W LATACH 1966—19 .2

Prod.czysta
1.2
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NO Wydaj-ność
3
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iJ Tempo wzrostu w proc.

N2
3aSSPN

,Tj « ftfl
S'
&isSo.

1966 7,1 3,6 3,1 5.1 49

1967 6,9 4.2 2,G 61 39

1968 9,1 3,6 5,3 40 60

1969 8,5 3,4 4,9 40 GO

1970 7,3 1,6 5,6 22 78

1971 9,1 3,1 5,8 34 6G

1972 10,4 1,0 6,2 38 62

Średnie roczne

tempo Wzrostu

1966-1970 7,7 3,3 4,3 43 57

1971-1972 9,9 3,6 6,1 36 64

2RODŁO: Obliczono na podstawie danycli Małego Roczni-

ka Statystycznego, 1973, str. 42 i 73 .

Wobec tego na czym właściwie polega problem?
Dlaczego wzrost zatrudnienia szybszy niż zakładał

plan, któremu towarzyszy jednak przyśpieszony
wzrost produkcji, staje się przedmiotem dyskusji
oraz. przeciwdziałań centralnej i terenowej adminis-

tracji?

Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze,
nadmierny Wzrost zatrudnienia napotyka i coraz

częściej' ' napotykać będzie BARIERĘ DEMOGRA-

FICZNĄ. Po wtóre, rzecz polega na tym, że w go-

spodarce dysponującej coraz lepszą techniką, nowy-

mi maszynami nie obserwujemy wyraźnego trendu

świadczącego o zwiększeniu udziału czynników in-

tensywnych we wzroście produkcji. A bez przyśpie-
szenia wzrostu wydajności pracy utrzymanie wyso-

kiej' dynamiki wzrostu gospodarczego może napoty-
kać) ;

w najbliższych latach BARIERĘ BRAKU PRA-

COWNIKÓW.

DLACZEGO NIE WYKORZYSTUJĄ SZANSY

Wielokrotnie stwierdzano już, że duża skłonność
zaltładów pracy d® zwiększania zatrudnienia, a ma-

ła do innowacji technicznych i organizacyjnych wy-

rażała na tle zbyt scentralizowanego systemu pla-
nowania i kontrolowania zatrudnienia. W ostatnich

latach jednak przestano limitować zatrudnienie oraz

wprowadzono zasadę, że 3/4 oszczędności funduszu

jES^J^zóstają do dyspozycji przedsiębiorstwa. Przed-

siębiorstwa uzyskały większą swobodę kształtowa-
nia'%oziomu' i struktury zatrudnienia na analizie

faktyteżnych. potrzeb w tym zakresie, mogą zatrudnić

mriiejśżą lub większą liczbę pracowników w ramach

danego globalnego funduszu płac.

W._warunkach swobody ustalania poziomu i struk-

tury -'zatrudnienia praktycznego znaczenia powinno
nabierać-oszczędne gospodarowanie każdym etatem.

Jeżeli zakład wykona określ&iie; zadania produkcyj-
ne; przy mniejszyrń zatrudnieniu lub przekroczy za-

dania przy danym zatrudnieniu, może także podzie-
lić przyznany fundusz płac na relatywnie mniejszą
liczbę lepiej pracujących i bardziej wydajnych pracow-

ników; JędSiakże, ,aby osiągnąć wyższą produkcję przy

relatywnie" niższym zatrudnieniu trzeba zwykle us-

prawnić organizację pracy i wprowadzić zmiany , te-

chniczne. vTak więc dążenie- do szybszego wzrostu

płac przeciętnych prowadzić może pośrednio do przy-

spieszenia postępu technicznego i organizacyjnego. W

warunkach dużego niedoboru pracowników polityka
taka jest całkowicie uzasadniona, leży ona zarówno

w interesie każdego pracownika, jak i zakładów pracy.

Powstają więc pytania: dlaczego zakłady pracy nie
wykorzystują w pełni tej szansy, zatrudniając niejed-
nokrotnie większą, liczbę pracowników niż to jest
•niezbędne, wykorzystując często w sposób mało efek-
tywny kadry robotników, techników i inżynierów?
Czy to znaczy, że kierownictwa zakładów pracy po-
stępują nieracjonalnie i niezgodnie z interesem pra-
cowników?

Nie ma pełnej odpowiedzi na te pytania.
Wiele sygnałów wskazuje na to, że limitowanie

zatrudnienia zniesione na szczeblu centralnym wy-
stępuje nadal w niektórych branżach w postaci zmo-

dyfikowanej, „wskaźnika orientacyjnego" lub „puła-
pu zatrudnienia". Poza tym poziom zatrudnienia jest
nadal ważnym elementem przetargowym przy usta-
laniu funduszu płac. Jeżeli zatem limity zatrudnie-
nia w zmodyfikowanej postaci nadal są stosowane,
system może działać podobnie, jak w przeszłości.

Nader ważną rolę odgrywa także czynnik psycho-
logiczny. Nasuwa się więc wniosek, że EFEKTY
NOWYCH INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH
NIE PRZYCHODZĄ OD RAZU, potrzebny jest czas,
żeby kierownicy przedsiębiorstw uwierzyli w ich
skuteczność.

OGRANICZONA SKALA MANEWRU

Załóżmy jednak, że przedsiębiorstwo posiada w

pełni swobodę wyboru poziomu zatrudnienia i prze-

ciętnej płacy. Teoretycznie, należałoby przyjąć, że

zastosujfe ono w pełni zasadę „wyższa płaca za lep-
szą pracę" i nie będzie skłonne zatrudniać pracow-
ników więcej niż to jest niezbędne do realizacji za-

dań gospodarczych.

Powstaje jednak problem —

czy i na ile —

w

ramach istniejących systemów płac i metod kształ-
towania funduszu płac, zasada ta jest lub może być
w pełni realizowana w praktyce.

Przede wszystkim stwierdzić trzeba, że zakres

swobody zwiększania płac tą drogą, jest niezbyt du-

ży. Zakłady pracy muszą przestrzegać ustalonych
centralnie stawek, płac, które w wielu branżach nie

były zmieniane od lat. Przekroczenie stawek maksy-
malnych nie może być wyższe niż 10 proc. i może

dotyczyć ió proc. pracowników. Skala mańfewru jest
więc ograniczona.

Nie stwarza to możliwości większego zróżnicowa-
nia płac w zależności od jakości pracy i wydajnoś-
ci poszczególnych pracowników, a zwłaszcza unie-

możliwia awans płacowy pracownikom najlepszym,
którzy osiągnęli już pułap wynagrodzenia. Takie

szanse mają ludzie często zmieniający pracę. W ten

sposób siła motywacyjna systemu płac i jego wpływ
na efektywność zatrudnienia są znacznie mniejsze
niż należałoby oczekiwać. Reformy przestarzałych
itabel płac podjęte zostały w szerszej skali na prze-

łomie lat 1972-73 i nie mogły dać jeszcze większych
efektów w dziedzinie zatrudnienia.

Trudności wynikają jędcak nie tylko z braku
większej swobody gospodarowania przyznanym fun-
duszem płac, lecz także z metod jego kształtowania.
Fundusz płac jest wielkością częściowo autonomicz-
ną, powiązaną jeszcze często z produkcją globalną.
Podstawowy problem sprowadza się więc do sprzę-
żenia wzrostu zatrudnienia i funduszu płac z wyni-
kami ekonomicznymi przedsiębiorstw. System taki
wprowadzony został w niektórych wielkich organi-
zacjach gospodarczych tzw. jednostkach inicjujących.
ZMIANA METOD KSZTAŁTOWANIA FUNDUSZU
PLAC, • I WIĘKSZA SWOBODA GOSPODAROWA-
NIA W RAMACH TAK USTALONEGO FUNDUSZU
PŁAC, ROZSZERZA SKALĘ WYBORU MIĘDZY
PRZYROSTEM ZATRUDNIENIA. PRZECIĘTNĄ
PŁACĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY. Przedsiębior-
stwa dążyć będą niewątpliwie do zwiększenia wydaj-
ności pracy, co stanowi warunek poprawy wyników
ekonomicznych i wzrostu plac. Należy przypuszczać, że
tendencja do utrzymywania rezerw, a więc także re-

zerw zatrudnienia, ulegnie znacznemu osłabieniu.
Dążenie do zwiększenia zysku i wydajności pracy
doprowadzi do modyfikacji polityki zatrudnienia
przedsiębiorstw. Płace staną się podstawowym in-
strumentem sterowania wzrostem zatrudnienia i pro-
cesami innowacji organizacyjnych i technicznych. W
warunkach niedoboru pracowników przejście do bar-
dziej intensywnego gospodarowania zatrudnieniem i |
polityki wysokich płac staje się sprawą niezwykle
ważną i pilną. Na czym jednak ma polegać nowa rola ;

płac, w jakich warunkach spełniać onp mogą w wiek- i
szym niż obecnie stopniu funkcje aktywne w pro-

'

cesie gospodarowania? Jakie mogą stąd wyniknąć
trudności i problemy? To wymaga oddzielnego omó-
wienia.

MIECZYSŁAW KABAJ

1) Przyjęte tu tempo wzrostu zatrudnienia w przemyśle
uspołecznionym obliczono w oparciu o wielkości absolutne

(Mały Rocznik Statystyczny — str. 42 oraz 86). Wynika
stąd, ie- przeciętne zatrudnienie w przemyśle uspołecznio-
nym (bez uczniów) wynosiło 4Ź00 tys. osób w 1971 r. oraz

4366 tys. osób w 1972 r. Procentowy wzrost wynosi więc
3,95 proc. Wskaźnik ten nie jest zgodny z tablicą 11(85) Ma-

łego Rocznika Statystycznego z 1973 r., gdzie podano wzrost

procentowy w wys. 4,6 proc. Jęst to dość niejasna sprawa,

gdyż wskaźnik tempa wzrostu zatrudnienia podany w
- tej

tablicy jest niezgodny z identycznymi danymi absolutny ni

zawartymi w innych tablicach 4(43) oraz 10(84). Wskaźnik

wzrostu zatrudnienia, który podaje tablica 11(85). 4 ,0 proc.

oznaczałby bowiem znaczne pogorszenie relacji między Wzro-

stem zatrudnienia i produkcji w stosunku do założeń planu.
Byłoby pożądane, aby GUS wyjaśnił skąd bierze się rozbież-

ność między danymi absolutnymi a obliczonym wskaźnikiem

wzrostu zatrudnienia w Małym Roczniku Statystycznym za

rijK 1972. Jeżeli jest to po prostu błąd obliczeniowy, należy
tp sprostować, gdyż może' tp. prowadzić do błędnej intepre-
tacji wzrostu zatrudnienia w „przemyśle w 1972 r., sugerując
wyższe jego tempo niż to wynika z liczb absolutnych.

W końcu maja przez tydzień ze-

spół dziennikarzy w składzie: Ek-
hard Ladwig, Artur Kirchhoff z

redakcji „Die Wirtschaft" i An-

drzej Sikorski, Włodzimierz Wow-
czuk z „Życia Gospodarczego"
zbierał materiały o rozwoju
współpracy między Polską i NRD.
Dziennikarze zostali przyjęci przez
Wicepremiera PRL - JANA MI-

TRĘGĘ i uzyskali wywiad dla

Redakcji „Die Wirtschaft". Wy-
wiadu dla naszej redakcji (dru-
kujemy go w bieżącym numerze)
udzielił Wicepremier NRD —

KURT FICHTNER.

Grupa dziennikarska odbyła też

rozmowy z przedstawicielami KW

PZPR w Katowicach, z Wicemini-
strem Przemysłu Lekkiego — WŁA-

DYSŁAWEM JABŁOŃSKIM i dy-
rektorem Departamentu Współ-
pracy Gospodarczej z Zagranicą
Ministerstwa Handlu Zagranicz-
nego - BOGUSŁAWEM REUT-

TEM. Odwiedziła także pierwszą
wspólną inwestycję Polski i NRD

budowę przędzalni w Zawierciu.

ANDRZEJ SIKORSKI

IERCIE
POLNA PRZYGODA

— „To co robimy w Zawierciu —

twierdzi dyr-ktor naczelny przę-
dzalni. EDWARD PIKOŃ — to nie
jest prosta suma doświadczeń na-

szych i kolegów z NRD; tu pow-
staję coś całkiem nowego".

Jest to przedsięwzięcie rzeczywi-
ście oryginalne i nowe, nowe pod
każdym względem, ód rozwiązań
prawno-organizacyjnych, aż pó naj-
drobniejsze szczegóły wykonawstwa.
Przedsiębiorstwo PRL-NRD „PRZY -

JAŹŃ" w Zawierciu — bo taka jest
oficjalna nazwa budowanej przę-
dzalni — stanowić będzie własność
óbu państw, będzie Wspólnie zarzą-
dzane a cała produkcja przędzy ba-
wełnianej, która 'po ddjśćiu"*do. peł-
nej mocy produkcyjnej wynosić ma

12,5 min ton rocznie, dzielona bę-
dzie po połowie między obydwa kra-
je.

'

W gabinecie dyrektora wisi na

ścianie kolorowa plansza ilustrująca
wygląd przyszłej przędzalni. Ale na

placu budowy widać dopiero zary-

sy przyszłych hal. Wiem jednak, że

budowlanych denerwują pytania —

dlaczego nie widać jeszcze murów?
Bo fachowcy wiedzą, że największa
część pracy budowlanych kryje się
właśnie pod ziemią,

Z pracami ziemnymi było zresztą
najwięcej kłopotów. Kiedy przepro-
wadzono badania geologiczne nie
było jeszcze decyzji o budowie tak
wielkiego zakładu.

—
' Całe szczęście, ze dawno ' nie

padało — mówi inż/ KAZIMIERZ
GALIŃSKI, kierownik grupy koor-
dynacyjnej. oprowadzający nas po
budowie. — Bywało tak, że po
drogach dojazdowych chodziło .się .

no kostki w błocie, a kiedy byłę )
irzeba uskoczyć przed przejeżdża
ja cym samochodem, możńd było'
zepaść się po pas

— nie przesa-
dzajmy, po kolana. ,

Ale były inne kłopoty. Trzeba by-
ło wyrównać całą bardzo sfałdowa-
ną powierzchnię, a wkrótce się oka-
zało, że w celu wysuszenia grzięza-
wiska trzeba wywiercić ponad 100
studni i wypompowywać z nich wo-

dę gruntową, aby obniżyć lustro wo-.

dy o ponad 8 m co definitywnie za-

łatwiło problem. Teren przędzalni
przecinała też linia wysokiego na-

pięcia, którą trzeba było przesunąć
w bok, podobnie jak i biegnące w

ziemi rurociągi i kable. Mimo osu-

szania, pod fundamenty 5-piętrowe-
go budynku administracji trzeba by-
ło położyć specjalną płytę betono-
wą. Teraz, kiedy robota „wyszła na

powierzchnię", jest łatwiej.
Oba kraje wznoszą części swych

udziałów w materiałach i wykonaw-
stwie. Głównym wykonawcą jest
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego, ale wię-
kszość elementów hal pochodzi z

NRD. Najciekawszym rozwiązaniem
są lekkie konstrukcje stalowe —

prawdziwa rewelacja, pozwalająca
r.a znaczne skrócenie cyklu budowy.
Na betonowych slupach zmontowa-
ne będą kurtynowe ściany, a kon-
strukcja dachowa składać się będzie
z gotowych modułów o wymiarach
12x18 m. Kiedy przyjdzie do mon-

tażu dachów, będzie się dziennie
pokrywać 1000 m'kw. powierzchni. A
będzie trzeba pracować i w nocy, co

zresztą umożliwiają wieże z reflek-
torami. których może zazdrościć nie-
jeden wielki stadion.

Na placu budowy duży -ruch. Pra-
cuje tu bądź wchodzi na plac - bu-
dowy kilkanaście przedsiębiorstw.

Mimo początkowych kłopotów z te-

renem", inwestycja realizowana jest
zgodnie z planem.

Kamień węgielny położono uroczy-
ście 12 czerwca ub. roku. 1 paź-
dziernika przyszłego roku nastąpić
ma. uruchomienie' maszyn. Cały cykl
inwestycyjny będzie trwać 23 mie-
siące — przeszło dwa razy krócej
niż przewidują normatywy.

Założeniem realizacji wspólnych
inwestycji jest wykorzystanie najle-
pszych- doświadczeń obu stron, i za-

kład w Zawierciu będzie wyposażo-
ny wu najlepsi a teehnikę jaką- dyr
sponują w tej chwili nasze kraje.
Oczywiścifelsażdą • zę stron mogłaby
wybudować przędzalnię tej wielko-
ści zupełnie samodzielnie, ale trwa-

łoby to znacznie dłużej i kosztową-
ło więcej niż obiekt wspólny. Ma to

być najnowocześniejsza przędzalnia
w. krajach RWPG. Bardzo ważne są
zresztą wspólne doświadczenia. Jeśli
tego. typu przedsięwzięcia mają być
coraz szerzej kontynuowane, konie-
czne jest dotarcie się technik, orga-
nizacji, przepisów i doświadczeń
dwóch krajów. Przecież istnieje tu
nawet bariera językowa, całkiem
istotna przy tłumaczeniu projektów
i literatury technicznej. Można so-

bie wyobrazić na jąkie kłopoty na-

trafiają projektanci i wykonawcy,
próbując dopasować się dó' swych
.wzajemnych wymagań. Istnieje

:

jed-
_nak element, który ifączy ludzi z

obu krajów realizujących te inwe-
stycje. Jest to widzenie wspólnego
celu, a także po prostu przygoda.

Bo czy nie można nazwać przy-
godą takiej budowy, przy której

''

wszystkie rozwiązania trzeba two-

rzyć od początku, dla której nie ma
• żadnych wzofffw, która ma przecież

charakter '

pionierski ?

Przedsiębiorstwo stanowi pewnego

rodzaju enklawę. Jego najwyższą
władzą jest- Rada Nadzorcza, na

czele której stoją wiceministrowie
przemysłu lekkiego obu krajów. W

samym przedsiębiorstwie dyrektor
naiczelny jest Polakiem, ale jego
pierwszy zastępca — dyrektor tech-
niczny — WERNER SCHMIDT po-
chodzi z" NRD, Pracuje tii poza tym
kilku specjalistów z , NRD. - Niektó-
rzy, tak jak "np. JUERGEN BEH-
RENS nauczyli się mówić po polsku.'
Ale wcale nie jest rzadki taki obraz,
że na jakiejś naradzie część mówi
po polsku, część po niemiecku. a

wszyscy się jednak' rozumieją. Po-
dział zadań 'przeprowadzany jest
według prostego klucza: każdy robi
to, na czym-najlepiej się zna.

Dokumentacja przędzalni' robiona •

jest ną-bieżąco, prżeż-Centralne Biu-
ro Projektowe, z Lipska. .Taki sy-
stem

' przyspiesza .poważnie rea-

lizację inwestycji, ale wprowadza
też sporo kłopotów. Jak twierdzą,
specjaliiści. Biuro z Lipska ma mało.
doświadczenia ; w tego typu projek-
towaniu i z dokumentacją, są kłopo-
ty; Dlatego też, m. in. w wielu przy-

padkach nie zańiawia się konkret-
nych dostaw, lecz. rezerwuje się mo-

ce produkcyjne uą. <dany termin,. a

dojiierp -.-po przyjściu dokuręentącji
ZairiS^SlEi! się już' konkretny'wyrób.
Ale:co* robić, jeśli wbrew logice naj-
pierw" przychodzą konstrukcje da-
chów, a dopiero później .podpory, bo
w takiej kolejnośfci kończono projek-
ty? Uczciwie trzeba się "przyznać, że

partnerzy z NRD wytykają nam dłu-
gi okres tłumaczenia dokumentacji
— trwa. miesiąc, czasem dwa.

Kiedy pytam dyrektora JUERGEN
BEHRENSA jakie doświadczenia z

tej budowy przeniósłby na budowy
w NRD — mówi, że najbardziej po-
doba mu się scentralizowanie ca-

łych grup robót wykończeniowych u

jednego podwykonawcy, który jest
za całość odpowiedzialny. W NRD
specjalizacja jest daleko posunięta,
co utrudnia koordynację robót. Na

pytanie co z kolei przeniósłby na

teren Poiski — mówi tylko jedno
słowo: organizację! Czy nie ma jed-
nak komplementarności między do-
brą organizacją, którą znają koledzy
z NRD, a polską szybkością i im-
prowizacją?

Niedługo zaczną nadchodzić ma-

szyny. Prawie polowa pochodzić bę-
dzie z NRD, pozostałe: z ZSRR,
CSRS, Polski, Francji, Anglii, NRF .

Technologia procesu przędzenia zo-

stała szczegółowo opracowana w

Lipsku i Łodzi. Zastosowana zosta-
nie nowoczesna technologia przędze-
nia bezwrzecionowego. Pozwoli to na

zatrudnienie zaledwie 2-tysięcznej
załogi; 40 proc. mniej niż zatrudni-
łaby tradycyjna przędzalnia.

Już zaczęto szkolić przyszłych pra-
cowników. 250 osób wyjechało do
NRD, część do Czechosłowacji, część
doszkala się w Łodzi, Częstochowie
i Andrychowie. Zawiercie jest, tra-

dycyjnym; ośrodkiem przędzalniczym
i sporo fachowców' przejdzie ze sta-

rej przędzalni, w której zostanie
. zlikwidowany cały •

. wydziiał.
Od jakości załogi zależy przecież,
czy uda się dojść w ciągu roku do
pełnej mocy produkcyjnej.

Prowizoryczny barak, w którym
mieści się dyrekcja przywieziony zo-

stał z NRD, podobnie jak i całe
wyposażenie biurowe z telefonami
i centralą telefoniczną włącznie. W
NRD-owskie urządzenia wyposażony
będzie także budynek administracji
zakładu. Zakłady z Goerlitz dostar-
czają też całą klimatyzację. Tu wy-

stępuje ciekawe zjawisko. Urządze-
nia z NRD montowane są przez pol-
skich wykonawców, którzy często

. . spotykają się z tego typu pracą po
raz pierwszy. Jak będą one funkcjo-

"

nowały, ta współpraca będzie zale-
żeć przede wszystkim od tego czy
uda się nawiązać, bezpośrednie kon-
takty między tymi co dostarczają i
tymi co montują. Wiele rzeczy nie
jest jeszcze do' końca opracowanych,
wiele założeń zmienia się w czasie
pracy. Konieczna jest tu ogromna
elastyczność, zarówno w rozwiąza-
niach prawnych, jak i . organiza-
cyjnych oraz technicznych. Okazało
się. że. wiele rzeczy można załatwiać
w ramach istniejących przepisów, że
wcale nie trzeba „dzikiej partyzant-
ki" i zbędnego chaosu.. Oczywiście
zakupy obsługiwane są przez centra-
le handlu zagranicznego, co wpro-
wadza dodatk we ogniwo w łańcu-
chu pośredników, ale drobne zaku-
py można dokonywać nawet bezpo-
średnio. _

Dyrektor EDWARD PIKON za-

czął niedawno prowadzić kronikę
zakładu. Szkoda, że nie zrobił tego
wcześniej — ale zawsze sprawy bie-
żące przysłaniają sprawy ważne.
Nie będzie to zwykła historia budo-
wy. Będzie to historia przedsięwzię-
cia pionierskiego, historia tworze-

nia nowych zasad współpracy mię-
dzy dwoma narodami i historia wiel-
kiej przygody w Zawierciu.
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MAGDEBURSKIE
KONTAKTY

IECH FROiUCH

MAGDEBURG
— Starożytne mia-

sto nad Łabą. Łaba była od
wieków ważnym szlakiem wod-

nym. Obecnie port magdeburski jest
największym portem śródlądowym
NRD. Sztuczne trasy wodne łączą
Łabę z Odrą oraz z Wezerą 1 Re-
nem. Port rzeczny w Magdeburgu
dostosowano do przeładunków kon-
tenerowych. Barki z polską banderą
nieraz tu goszczą.

Na rynku staromiejskim odbudo-

wanym z kompletnej ruiny, w ścia-
nie kamienicy przy Butter Gasse
wmurowano dla upamiętnienia daw-
nych losów miasta kute w kamieniu
znaki magdeburskich mieszczan zdo-

biące niegdyś ich kamienice. W tej
kamienicy głębokimi schodami moż-

na zejść do znanej piwnicy — gdzie
1 wino, i muzyka, i zjeść można

świetnie. A na samym Rynku dla
kontrastu jakby dwa pomniki: jeden,
surowy Magdeburskiego Rycerza, a

drugi wesoły, kpiący — Tilla Eulen-

Bpiegla — Dyla Sowizdrzała, wyrazi-
ciela ludowej mądrości 1 plebejskie-
go humoru. Tłem tych monumentów
Jest Ratusz. Tu idziemy dziennikar-

ską grupą1) na spotkanie z zastępcą
przewodniczącego Rady Okręgu
Magdeburg, Richardem Schultze.

MAGDEBURSKI DZIEŃ
DZISIEJSZY

— Okręg magdeburski jest drugim
co do wielkości okręgiem NRD; na

powierzchni 11 525 km kw. zamiesz-
kuje ponad 1,3 min obywateli, z te-

go 880 tys. pracuje zawodowo —

przedstawia swój okręg R. Schultze.

— Pod względem produkcji prze-

mysłowej okręg Magdeburg zajmuje
5 miejsce wśród 15 okręgów dostar-

czając 8 proc. produkcji globalnej
NRD. O dynamice rozwoju produkcji
przemysłowej świadczy wzrost jej
wartości z 4 mld marek w roku
1965 do 13 mld marek planowanych
na rok bieżący.

Struktura przemysłu jesturozma-
icona, na czoło jednak wybija się
przemysł budowy maszyn ciężkich,
stanowi on 1/3 całej produkcji okrę-
gu, a w skali całej branży udział

okręgu (województwa) magdebur-
skiego stanowi 28 proc. Na czoło wy-

bija się Kombinat Budowy Maszyn
Ciężkich im. Ernesta Thaelmanna, w

którym pracuje obecnie 25 tys. lu-
dzi, jednoczący 13 zakładów, produk-
cyjnych. Specjalnością kombinatu

jest budowa maszyn i kompletnych
linii walcowniczych, budowa maszyn
1 wyposażenia dla cementowni, wre-

szcie budowa maszyn dla produkcji
lin i kabli. Kombinat Thaelmanna
można więc nazwać „ojcem fabryk".

Wyposażenie polskich cementow-

ni w „Nowinach", w „Małogoszczy",
w „Chełmie II" pochodzi m. in. z

Magdeburga.

Drugim wielkim zakładem prze-

mysłu ciężkiego jest kombinat "Ka-
rola Liebknechta", dostawca silni-

ków i turbin okrętowych oraz apa-

ratury chemicznej. Natomiast zakła-
dy im. Karola Marksa są najwięk-
szym w Europie wyspecjalizowanym
producentem armatury przemysło-
wej. W kombinacie im. Georgi Dy-
mitrowa powstają m. in. elementy
wielkich koparek — mamutów dla
kopalni odkrywkowych węgla bru-

natnego. W mieście powiatowym
Schoenebeck istnieje» wielka fabryka
traktorów. W Strassfurcie pracuje
jedyna w NRD fabryka aparatów
telewizyjnych. W Zielitz rozbudowa-
no przy udziale polskich fachowców
kopalnie i zakłady przetwórcze soli

potasowych. W górach Harzu jest
przemysł drzewny. A więc asorty-
mentowa różnorodność.

Znaczenie okręgu magdeburskiego
• dla całej Republiki wyznacza parę

liczb: powstaje tu 89 proc. produko-
wanych w NRD urządzeń walcowni-

czych; 100 proc. kabli, lin i maszyn
dla ich wytwarzania, 80 proc. moto-
rów dieslowskich, 44 proc. armatury
przemysłowej, 50 proc. wyrobów az-

bestowych. 138 zakładów przemysło-
wych okręgu przynosi rocznie 4 mld
marek.

Istnieje daleko posunięta koncen-
tracja produkcji — 87 proc. ogółu
zatrudnionych pracuje w zakładach

powyżej 1000 osób, 51 proc. w zakła-
dach o liczbie zatrudnionych powy-

żej 5 tys. Wobec występującego w

NRD niedoboru siły roboczej jedy-
nym realnym kierunkiem zwiększa-
nia produkcji jest, intensyfikacja i
postęp techniczny.

Kluczem do rozwiązania tego za-

dania są kadry, zwłaszcza technicz-
ne. Dlatego w Magdeburgu utworzo-
no silne centrum oświatowe — trzy
szkoły wyższe, w tym Wyższa Szko-
ła Techniczna, Akademia Medyczna,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 13 u-

czelni średnich typu zawodowego, 27
szkół ogólnokształcących, 495 szkół

zawodowych — ogółem w szkołach

typu ..ponadpodstawowego , uęzy. się
ok. 57 tys. młodzieży. Jeśt to mło-
dzież dynamiczna, wykształcona, for-
mująca. swój światopogląd w szere-

gach FŁ)J, związana ideologicznie z

SED.

JESTEŚMY CZOŁÓWKĄ — CHCE.

MY BYĆ PIERWSI

Przez bramę jednej z 13 fabryk
kombinatu im. Thaelmanna przepro-
wadza nas JOACHIM SCHULZ, za-

stępca" dyrektora generalnego:
— Nasze urządzenia pracują w 38

krajach na 4 kontynentach. Ostatnio
dzięki szczególnej mobilizacji zało-

gi udało się nam o 2 miesiące przy-

spieszyć realizację zamówienia dla
Polski dla cementowni „Nowiny 11".

Ta wcześniejsza realizacja dostaw

daje szansę polskiemu inwestorowi
uzyskać dodatkową produkcję rzę-
du 115 tys. ton cementu.

Idziemy wielką halą. Jej wyposa-
żenie nie robi wrażenia zbyt nowo-

Kombinat im. Ernesta Thaelmanna można nazwać „osiem fabryk";
FOT. L . FROELICH

czesnego. Klasyczne obrabiarki, Ja-
kie znaleźć można w większości za-

kładów mechanicznych, produkcja
Jest jednostkowa lub małoseryjna
1 ten fakt decyduje o uzbrojeniu
technicznym — kosztowne wielo-

czynnościowe agregaty obróbcze, ob-
rabiarki sterowane automatycznie
nie miałyby tu wielkiego zastosowa-

nia. Pr - tego rodzaju produkcji
decydują kwalifikacje ludzi i no-

woczesność proponowanych rozwią-
zań, ich konkurencyjność w świato-
wej skali.

Przypadkowo spotykamy w hali
grupę dzieci — szkolakj przyszły w

odwiedziny do swoich rodzicieli.
Przyszły zobaczyć ich trud, ogrom

fabryki, posłuchać tej specyficznej
muzyki konkretnej, którą wydajś
każdy wielki obiekt przemysłowy;
oswoić oczy z potężnymi maszynami
w których szczękach zamocowane

wirują lekko wielotonowe bryły sta-
li Chcąc się pochwalić własnymi o-

siągnięciami dzieci zorganizowały
przy okazji na monterskich stołach
mąłą wystawkę swoich prac ręcz-

nych. A więc wzajemna prezentacja
osiągnięć i wzajemne oceny. Prace
dzieci są jednocześnie prezentami
„do wzięcia" —

prace wykonane
najpiękniej znajdują pierwsze ama-

torów, ą na szarym końcu pozosta-
ją wykonane niedbale. Walor wy-

chowawczy takich spotkań jest bez-

sporny.

Jest również faktem, że u Thael-
manna spotyka się niejednokrotnie
całe robotnicze dynastie. Pracował
tu ojciec, pracuje syn, chce praco-
wać wnuk. W samym Magdeburgu
wśród 13-tysięcznej załogi Thael-
manna jej 11-tysięczny trzon stano-

wi kadra o stażu pracy 15—20 lat.

Fluktuacja jest niewielka, stanowi
7—8 proc. rocznie, uwzględniając
również tych, którzy są powołani do

służby wojskowej. Co roku 300 —

400 pracowników otrzymuje 300-
-m arkowe premie za 25-letni staż

pracy. Wiele poczynań socjalnych
ma u swego źródła myśl o stworze-
niu optymalnych warunków pracy
i życia pracowników tak, by stali

się patriotami swego zakładu. By,
opinia o kombinacie była opinią o

nich samych.

Rozmawiamy o metodach zarzą-
dzania: kombinat podporządkowany
jest bezpośrednio Ministerstwu Bu-

dowy Maszyn Ciężkich.

Warto zaznaczyć, że na pozycję
„ planowany dochód" składają się
wyniki dwóch różnych działań. Są
one wyraźnie oddzielone. Pierwsze,
to działania wpływające na uspra-
wnienie i racjonalizację samej pro-

dukcji. Na tę część dochodów ma

bezpośredni wpływ załoga. Część
druga dochodu wypracowana jest
przez handlowców w wyniku korzy-
stnych warunków zbytu, eksportu.
Może się przecież zdarzyć, że .nawet

bardzo dobre urządzenia wobec bra-
ku koniunktury sprzedane będzie
nie z zyskiem, lecz ze stratą. Sztu-

ką jest więc nie-tylko, dobrze wypro-
dukować, lecz również dobrze: sprze-
dać. Ten,b wyraźny podziała zmusza?
kierownictwo kombinatu do takiej
polityki produkcyjnej, do szukania

takiej specjalizacji i takich rynków
zbytu, aby uzyskać optymalne wy-
niki ekonomiczne. Musimy więc —

mówi J. Schulz — odpowiadać w

praktyce na pytanie: co robić i jak
robić?

Do dziennikarskiej rozmowy włą-
czył się ERNST HOBERG — dy-
rektor generalny Kombinatu.

— Co robić — to kwestia specja-
lizacji, staramy się ją pogłębiać w

ramach RWPG, choć nie wszystko
jest już dogadane i zapisane osta-
tecznie. Tu, jak w miłości, obowią-
zuje wzajemne zrozumienie stano-

wisk, wzajemnych interesów nieraz
sprzecznych, i rozwiązywanie pro-
blemów tak, by przynosiło obopólną
korzyść. Można uważać, za pewnik,
że specjalizacja w ramach RWPG
wówczas będzie miała sens realny,
jeśli strona specjalizująca się, za-

kład specjalizujący się będzie mógł
r.feromać myroby rzeczywiście na

światowym poziomie. W zakresie
produkcji ciągów walcowniczych
iRsteśmy już na tym poziomie. Po-
dobnie w zakresie produkcji urzą-
dzeń dla cementowni — dysponuje-
my oryginalnymi rozwiązaniami,
wynalazkami, dotyczącymi zwłasz-
cza tzw. suchej technologii cementu.

Licencje te sprzedajemy do wysoko
rozwiniętych krajów zachodnich, mi-
mo znacznej konkurencji w tej bran-
ży. W Polsce zakłady w Bydgosz-
czy produkują także wyposażenie
cementowni. Powinniśmy bliżej u-

zgadniać nasze' plany, by nie dublo-
wać swoich poczynań, a iść szybciej
naprzód w kierunku podstawowych
wybranych specjalności.

— Jako odpowiedź na drugie py-
tanie — jak robić —

wysuwamy
szeroki program modernizacji kom-
binatu — mówi dyr. E . Hoberg. —

Dotychczas nie prowadziliśmy u

Thaelmanna wielkich „od nowa"
inwestycji. Doszliśmy jednak do pro-

gu, kiedy konieczne są zasadnicze
zmiany technologii, które warunku-
ją wzrost wydajności pracy i zmia-
ny warunków pracy. Wiąże się to z

niedostatkiem siły roboczej, musimy
ją cenić i dążyć do wprowadzania
intensywnych form produkcji. Jeśli
np. w odlewni nie poprawimy zasad-
niczo warunków pracy, to za 3 — 4
lata nie będzie chętnych do podej-
mowania pracy w tym oddziale. B_u-
dujemy więc nową odlewnię. Ogól-
nie mówiąc 1/3 środków inwesty-c
cyjnych pójdzie na tworzenie lep-
szych warunków pracy, na poprawę
wentylacji, wytłumienie hałasu,
poprawę transportu wewnętrznego,
zmniejszenie zapylenia itd.

W naszych rozmowach z towarzy-
szami niemieckimi powraca wciąż
problem kadr. To problem najważ-
niejszy. U Thaelmanna wśród 25

tysięcznej załcgi ponad 1/4, czyli 7
tys. objęte jest co roku różnego ty-
pu szkoleniem na różnych piętrach

wiedzy zawodowej. Istnieje tenden-
cją do uczenia, zawodów uzupełnia-
jących: ślusarz-spawacz, , ślusarz-
-rrlonter.

Podobną troskę przejawia się w

doborze kadr do Centrum Naukowo-
Badawczego. Pracuje w nim 300

osób,; liczbę tę ocenia się jako nie-
dostateczną. Siłą Thaelmanha będzie
to, czy zdoła wypracować przodujące
oryginalne rozwiązania. Obecnie cię-
żar zainteresowania spoczywa na

automatyzacji, zwłaszcza procesów
, walcowniczych. .

MIESZKANIE „Z GWARANCJĄ"

Inne spotkanie na placu budowy
osiedla mieszkaniowego Magdeburg-
Reform. W ubiegłych latach budow-
nictwo mieszkaniowe nie było tu

zbyt forsowane, użytkowano i re-

montowano starą substancję miesz-

kaniową. Te rezerwy się jednak
wyczerpały, ponadto standard tych
starych „przedwojennych" (a ozna-

cza to nieraz „sprzed I wojny
światowej") mieszkań nie zadowala
dzisiejszych obywateli. Jako regu-

łę przyjęto zasadę, że jeśli stary
obiekt mieszkalny ma szansę słu-

żyć jeszcze 30 lat, warto go moder-
nizować, w przeciwnym razie skaza-
ny jest na rozbiórkę.

Ludzie chcą lepiej mieszkać i
trzeba tę elementarną potrzebę szyb-
ko zaspokoić (tu widać zbieżność li-
nii wytyczonych u nas przez VI

Zjazd Partii i w NRD przez VIII

Zjazd SED). O zasadniczej zmianie
stosunku do problemu mieszkanio-

wego świadczy parę liczb: jeśli w

okręgu Magdeburg w latach 1952—
72 zbudowano 73 tys. nowych mie-
szkań (dla 119 tys. mieszkańców), to
w .nadchodzącym pięcioleciu 1976—
1880 zamierza się wybudować 76 tys;
jest to 4-krotne zwiększenie tempa.
W samym Magdeburgu działa parę

przedsiębiorstw budowlanych. Naj-
poważniejszym jest Kombinat Bu-
downictwa Mieszkaniowego. Jego
dyrektor GUENTHER BUSSE z dy-
plomami dwóch fakultetów, inżynie-
rii i' ekonomiki, zaprezentował nam

właśnie osiedle Refo.rm .

Powstanie tu 4720 mieszkań, zbu-
dowano już 1520, wraz z niezbędną
infrastrukturą. To znaczy powstaną
tu także trzy szkoły podstawowe,
jedna szkoła techniczna, 4 kombina-

ty dziecięce, jednoczące żłobek,
przedszkole i cgród jordanowski.
Restauracja na 360 miejsc, super-
sam o powierzchni sprzedaży 1500
m. kw., a także dom-pensjonat dla
osób starszych, potrzebujących o-

pieki, emerytów, dla 164 osób. Rocz-
nie kombinat budujący oczywiście
domy z wielkich płyt metodami u-

przemysłowionymi oddaje 3 tys.
mieszkań.

Jaki jest ich koszt?

Za 1 m kw. powierzchni przed-
siębiorstwo bierze od 480 — 500
mąrek; zą mieszkanie -— 2 izby z al-,
kową, kuchnią, łazienką użytkownik
płaci 27 tys. marek. W decydującej
mierze są i to -mieszkania budowane
w systemie spółdzielczym.

Patrzymy na budowę, na sprawny
ruch sprzętu; na wywrotki, spycha-
cze i dźwigi. Architektura osiedla

może mało urozmaicona. Nie lękają
się tu budować długich 10-piętro-
wych superjednośtek o 8 klatkach

schodowych. To daje możliwość za-

stosowania montażu potokowego;
wyspecjalizowane brygady przecho-
dzą z piętra na piętro, a z daleka
budowa nowego obiektu przypomina
schody. Do dotrzymywania i skraca-
nia terminów obliguje budowniczych
system kredytowy — na obiekty
wznoszone w terminie kredyt banko-

wy jest niski, jednak z chwilą ptze-
kroczenia terminu 4-krotnie wzra-

sta. Przyspieszenie realizacji, skró-
cenie terminu przekazania obiektu

przynosi przedsiębiorstwu i załodze
dodatkowe środki.

Oglądamy mieszkania, ich wykoń-
czenie i wyposażenie robi dobre
wrażenie. Kuchnie niemal w całoś-
ci obudowane, trzony kuchenne e-

lektryczne, w pokojach modne tape-
ty...

Chciałbym jednak zwrócić uwagę
na nieznany u nas zwyczaj. Każdy
nowy lokator otrzymuje od produ-
centa domu „dokument gwarancyj-
ny". Ma on charakter broszurki, w

której instruuje się mieszkańców,
jak należy eksploatować nowe mie-
szkanie. Zastosowane są przecież
urządzenia i tworzywa, z którymi
uprzednio lokator mógł się nie sty-
kać. Ponadto na pierwszej stronie

widnieją wypisane personalia wszy-
stkich budowniczych — od archi-
tekta do brygadzistów wznoszących
ściany, kładących stropy, dachy,
podłogi; nazwiska wytwórców kabin

sanitarnych, monterów instalacji
wodno-kanalizacyjnych, stolarzy,
malarzy, tapicerów i elektryków. W
ten sposób mieszkanie przestaje być
anonimowym produktem. Ma to. do- .

niosłe znaczenie wychowawcze — o

jakości robót budowlanych mówi się
tam nie w kategoriach abstrakcyj-
nych; odpowiedzialność za wysoką
jakość odnosi się do konkretnych
ludzi.

Kombinat Budownictwa Mieszka-
niowego w Magdeburgu ma bliskie
kontakty z Warszawskim Zjednocze-
niem Budownictwa Mieszkaniowego
„Południe", z którym w lutym br.
podpisana została umowa o współ-
pracy i wymianie doświadczeń do-
tyczących organizacji, i zarządzania
przedsiębiorstwem, projektowanią,
metod prefabrykacji, mechanizacji
robót 'Wykończeniowych i nowych
technologii. Porównując nasze war-

szawskie mieszkania z magdeburski-
mi — te ostatnie robią lepsze wra-

żenie. Myślę więc, że warto z do-
świadczeń znad Łaby korzystać.

1) Grupa polskich dziennikarzy na za-

pioszanie MSZ Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej odbyła w dniach 20.V —

6.VI. br. 10-dniową podróż po tym kra-
ju.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

logicznym z NRD powstają no-

we zakłady produkcji odzieży.

Istotne miejsce ną naszych pla-
cąch wielkich budów przypada usłu-

gom budowlanym PRL. Polskie wy-

specjalizowane przedsiębiorstwa bu-

dowlane takie np. jak „Hydrobudo-
wa" ułożyły już 800 km rurociągów
naftowych i gazowych. Polscy spe-

cjaliści i pracownicy budowlani zdo-

byli sobie dobrą opinię dzięki wspa-

niałym osiągnięciom w organizacji
i realizacji budów przy wznoszeniu

wież chłodniczych i kominów dla

elektrowni, przy wznoszeniu zakła-

dów azotowych Plesteritz, odlewni

staliwa Rothensęe i przy wznosze-

niu huty szkła i zakładów ceramicz-

nych w Ilmenau.

W ciągu ostatnich lat NRD do-

starczała cofaz więcej lekkich, budó-

w/lanych konstrukcji metalowych.
Te dające się szybko montować i

korzystne z ekonomicznego punktu
widzenia budynki i konstrukcje hal

pomagają naszym polskim przyjacio-
łom przy szybszej realizacji zadań

inwestycyjnych, w budownictwie dla

celów przemysłowych i społecznych,
zwłaszcza przy wznoszeniu hal spor-

towych i obiektów handlowych.

Nową drogą kroczymy również w

dziedzinie wytwarzania przemysło-

wych towarów konsumpcyjnych.

Wspólnie przeprowadzone wysta-

wy z dziedziny budowy maszyn oraz

elęlttrotfechniki i' elektroniki, chemii'/

lekkiej 1 przemysłu' Spożywczego
dają konstruktorom, -technologom i

producentom tych gałęzią okazję do

poznania wyrobów kraju, będącego
partnerem oraz do wymiany do-

świadczeń i do omówięnia możliwo- .

ści w zakresie specjalizacji i współ-
pracy. W tym roku przyniosło tó

już zwiększenie wzajernnych dostaw.

Do towarów konsumpcyjnych,, któ-

re sprowadzamy z Polski należą
m. in. froterki, nawilżacze powie-
trza, magnetofony, odbiorniki radio-

we. Adaptery „Mister Hit" cieszą
się szczególnie wielkim wzięciem^
wśród naszej młodzieży. W celu lep-

szego zaopatrzenia l,udności PRL

zakłady NRD dostarczają wyroby

włókiennicze, takie jak trykotaże i

firanki, zegarki, aparaty fotograficz-
ne i filmy, elektryczne maszynki do

golenia i inne.

Nie mam tu możliwości, aby ob-

szernie omówić wszystkie dziedziny
współpracy gospodarczej. Chciałbym
jednakże przynajmniej wspomnieć
jeszcze o naszych stosunkach han-

dlowych, bowiem wszystkie wspólne
wysiłki w bezpośredniej' współpra-

cy znajdują wyraz właśnie w han-

dlu zagranicznym.

Długoterminowa umowa o wzaje-
mnej wymianie towarowej na lata •

1971—1975 umożliwia obu krajom
realizowanie przez dłuższy okres

stabilnej obustronnie korzystnej do-

stawy towarów. Przewidziany w

bieżącej pięciolatce wzrost Obrotów

towarowych o około 45 proc. w sto-

sunku do realizowanej wymiany to-

warowej w latach 1966—1970 sta-

nowi ambitne zamierzenie. W wy-

niku wszechstronnie rozwijającej się
w ostatnich latach naszej współpra-
cy gospodarczej i naukowo-techni-

cznej wzajemne dostawy w Jatach

1971—1973 były znacznie wyższe niż

przewidywał uzgodniony wolumen

w umowie długoterminowej na ten

okres.

REDAKCJA: Decydująca metoda

socjalistycznej integracji gospodar-
czej polega na koordynowaniu pla-
nów gospodarczych. Potencjał gospo-

darczy n nr ^ych Krajów; umożliwia

rozszerzenie Socjalistycznego podzia-
łu pracy. Jakie możliwości widzi

Pan w tej dziedzinie?

K. FICHTNER: Główny sposób
realizowania kompleksowego progra-

mu RWPG i dwustronnych stosun-

ków ekonomicznych polega na; dłu -

gofalowym koordynowaniif rozwoju
gospodarek narodowyęh.

Już wcześniej, mianowicie w tu-

łowie ubiegłego roku, przewodniczą-

cy centralnych organów planowania-
omawiali ważne z gospodąr^zfegd
punktu widzenia tematy i główne
kierunki koordynowania, planów w

okresie lat 1976—1980 . Na fej "pod-
stawie opracuje się posunięcia .do-

tyczące rozwoju ważnych gałęzi 1

inwestycji, dalszego rozszerzenia

specjalizacji i kooperacji orśfz kon-

tynuowania i rozszerzania stabilnych
dostaw wzajemnych.

Organy planowania naśzycfi; kra-

jów podjęły prace w tej dziedzinie.

W obu krajach przemysł maszynowy

oraz elektrotechnika i elektronika

stanowią również w planie, perspek-
tywicznym główne gałęzie, .w . któ-

rych nastąpi pogłębienie podziału
pracy oraz rozszerzenie Komplekso-

wej współpracy w dziedzinie bfctdań,
rozwoju, specjalizacji i kooperacji
produkcji, ponieważ decydują one o

osiągnięciu wysokiego, tetnpa wzro-

stu w wymianie towarowej między
obu krajami.

Równocześnie w wyhi.ku podziału

pracy trzeba stworzyć przesłanki do

zapewnienia szybszego Wprowadza-
nia do produkcji osiągnięć, nauko-

wo-technicznych i zwiększenia efek-

tywności gospodarek narodowych
obu krajów. Takie możliwości roz-

szerzenia i pogłębienia stosunków

gospodarczych - widzimy w dzięSzi?»
nie produkcji obrabiarek, masżyn i

urządzeń budowlanych óraż w prae^'
myślę materiałów budowlanych» jak
również w wytwórstwie urządzeń

dźwigowych i transportowych (zwła-
szcza do przewozu przy pomóćy kon-

tenerów), w zakresie produkcji ma-

szyn włókienniczych, urządzeń dla

przemysłu spożywczego, 'masżjrn do

produkcji opakowań, pojazdów, szy-

nowych, maszyn biurowych oraj:
sprzętu dla łączności, żeby wymie-
nić tylko niektóre ż nich.

W ramach koordynacji planów
oba kraje podejmą kroki» W kierunku

zwiększenia obustronnych dostaw

ąurowców i paliw, jak również ,mą-

teriałów podstawowych. Pracuje się
również nad propozycjami dotyczą-
cymi istotnego zwiększenia i rozsze-

rzenia współpracy w innych' dzi zi-

Tiach np. budownictwa mieszkanio-

wego i przemysłowego z lekkich

konstrukcji metalowych.

REDAKCJA: Na zasadzfc'koordy-
nacji planów dochodzimy do Współ-
pracy w dziedzinie inwestycji I two-

rzenia komplementarnych -struktur

gospodarczych. Jakie możliwości ist-

nieją w tej sferze działania?

K. FICHTNER: Obecnie organy

planowania, ministerstwa i zjędnó-
czenia w NRD i w PRL "pracują
nad propozycjami dotyczącymi ko-

ordynacji ważnych dla gdśpodirki
narodowej inwestycji zwłaszcza • w

przemyśle chemicznym, hutnictwie,
Wybranych gałęziach przeriijsłu -rrla-

szynowego i lekkiego. Profc^ś ten

musi być brany pod uwśgęra-
mach koordynacji planów i.iiV^zgl^-
dniać możliwości gospodarcze

:
obu

krajów. Posunięcia dotyczące spe-

cjalizacji i kooperacji, które"; dosta-

ną uzgodnione w procesie ^koordy-
nacji planów są ściśle związane- z

uzgodnieniami inwestycyjnymi,
Powstaną przy tym różnorodne' for-

my i metody. Mogą one-sięgać aż

do współdziałania przy , wznoszeniu

nowych obiektów lubą moęićrriiżacjl
istniejących zakładów w ióbu kra-

jach, włącznie z tworzeniem Współ*
nych przedsiębiorstw.

. Przesłanką dla takich- wspólnych
przedsięwzięć musj być pewrióść,

będą one bardzo efektywne dla óbu

krajów. Formy współpracy przy każ-

dym obiekcie powinny być ustala-

ne szczegółowo w oparciu ha żebra-

nych już doświadczeniach.
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UGRUNTOWANIE
od początku lat pięćdżieśiątych

planowego charakteru gospodarki polskiej stwo-
"

rzylo nową jakościowo sytuacją w dziedzinie nauk
ekonomicznych. Ekonomia polityczna nadal zachowała
swą wiodącą pozycję w naukach ekonomicznych. Ale
obok ekonomii politycznej i często — choć -okresowo
nie; zawsze —

w symbiozie z nią na firmamencie nauk
ekonomicznych ukazało się wiele nowych lub — wśród
istniejących — zreformułowanych szczegółowych dy-
scyplin naukowych, zwanych ekonomikami stosowa-

nymi, jak ekonomika przemysłu, rolnictwa, budow-
nictwa, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, eko-

' nomika transportu, ekonomika usług itd.
Niekiedy występowała też „radosna twórczość" w

, kreowaniu superszcżególowych dyscyplin ekonomicz-
nych, jak np. ekonomiki przemysłu włókienniczego,
spożywczego itp., czego szczytem, stosunkowo jeszcze

jńie odległym w czasie, była próba galwanizowania na-

wet „ekonomiki stanowiska roboczego w przemyśle".
Skłonności do dalszego rozdrabniania ekonomik bran-

żowych nie zostały całkowicie przezwyciężone. Trud-
no; było w- takiej sytuacji organizować badania typu
kompleksowego.

Wydaje się zatem, iż kierunkiem zupełnie bliskiej
-•pra&jszłości powinna., być komasacja takich rzekomo
Odrębnych, aż hazbvt szczegółowych dyscyplin stoso-

iiwałiych' gwoli zwiększenia efektywności prowadzonych
badań oraz udoskonalenia procesu kształcenia.

• j.Trzeba wyraźnie podkreślić, że od samego począt-
kuj tszn, od lat pięćdziesiątych do chwili obecnej głów-
inj'nnicentrami myśli teoretycznej z zakresu ekonomik
branżowych, jak również — mimo wszystko — inicja-
torami wytyczającymi kierunki działalności naukowo-

lif-batławcżej były i są nadal wyższe uczelnie akademic-
:

lętó;Jak wynika "z danych Ministerstwa Nauki, Szkol-
nictwa'Wyższego'i Techniki pracownicy naukowo-dy-
daktyczni ekonomik branżowych partycypują w około

•40 proc. wśród naukowców-ekonomistów. przy czym
dostrzega się postęp w ptóyroście kadr badaczy.

Wyrosła cała plejada ośrodków naukowo-badaw-
czych- (poza szkolnictwem wyższym), które —

szcze-

gólnie w początkowym okresie, ale w większym lub
mniejszym stopniu i obecnie — cechuje: słabość pod
względem potencjału kadr badaczy, rozproszenie orga-
nizacyjne (podporządkowanie różnym dysponentom) o

niejttórych ujemnych konsekwencjach, jak brak har-
monizacji kierunków badań, a więc dublowanie tema-

tyki, przy pozostawieniu wielu „białych plam" w ba-
daniach, słabe wykorzystanie posiadanej aparatury itd.

Ekonomiki branżowe i badania stosowane uprawia-
ne były- i są nie tylko w wyższych uczelniach ekono-
micznych, lecz również w technicznych, rolnych itd.,

. ą także w centralnych i resortowych instytutach nau-

kowo-badawczych, w odpowiednich komórkach stu-

dialnych organizacji gospodarczych różnych szczebli.
W^ zakresie badań ekonomiczno-rolnych największą

placówką naukowo-badawczą jest Instytut Ekonomi-
ki Rolnej dysponujący stosunkowo dużą kadrą nauko-
wą. Instytut realizuje dość wszechstronną działalność
badawczą, wiele zagadnień bada systematycznie. Do
nich zaliczyć należy badania kosztów produkcji, do-
chodowości i sytuacji ekonomicznej gospodarstw chłop-
skich, metod organizacji i zarządzania PGR i spółdziel-
niami produkcyjnymi, badania nad mechanizacją go-
spodarstw chłopskich oraz organizacją pracy i syste-
mem płac. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż placów-
ka ta, obok GUS, stanowi trwałe ogniwo systemu in-
formacji statystycznej dotyczącej głównie gospodarstw

^chłopskich.
Szeroki profil badań właściwy jest pracom Instytu-

tu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. W ostat-
nich latach zakres naukowo-badawczy dyscypliny obej-
mował zagadnienia ekonomiki, organizacji i zarządza-
nia w budownictwie. Poprzednio zakres był szerszy,
gdyż, obejmował dodatkowo problematykę organizacji
procesu "inwestycyjnego oraz ekonomikę i organizację
przemysłu materiałów budowlanych,

i W -'dziedzinie gospodarki mieszkaniowej działalność
naukowo-badawczą prowadzi Instytut Gospodarki Mie-

«Bzkaftiowej. Pocżątkbw©' badania: obejmowały głównie
•zag&dnjęnja •yyajrunków mieszkaniowych oceny po-
gnęb i rozwpju .bMdownictwa mieszkaniowego. ;Następ-
nie rozszerzono prace naukowe na badanie użytkowa-
nia mieszkań i zasady ich kształtowania, a także tech-

niczno-ekonomiczne problemy cen i kosztów inwesty-
cji mieszkaniowych.
- Działalność Instytutu Handlu Wewnętrznego spro-
wadza się w dużej mierze do prac o charakterze wy-
raźnie usługowym; są one przeważnie nie publikowane.
Resortowy Instytut Handlu Wewnętrznego prowadzi od
wielu lat m. iń. analizy ekonomiczne, wykonuje pro-
'jekrty^i ekspertyzy, zaspokajające bieżące, nieraz pilne
potrzeby praktyki.

Znamienne, że w dziedzinie handlu zagranicznego
•najwcześniej zostały zapoczątkowane badania stoso-
wane na skalę makroekonomiczną. Rozwinęły się one

przede- wszystkim w zakresie badania efektywności
handlu zagranicznego w Instytucie Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego. Prowadzone prace' teoretyczne
były ubocznym produktem rozwiązywania zadań, sta-

wianych przez władze gospodarcze naukowcom z wy-

mienionych ośrodków. Rezultatem współpracy ekono-
mistów i matematyków, teoretyków i praktyków, pla-
nistów i statystyków była zespołowa metoda rozwią-
zywania nowych problemów.

KIERUNKI PRAC
BADAWCZO-NAUKOWYCH

Słabość potencjału badawczego w dziedzinie ekono-
mik branżowych i badań stosowanych w początkach
lat pięćdziesiątych, a zarazem brak wypracowanej me-

todyki badań w tym zakresie, niedostatki teoretyczne
w ekonomii w ogóle, nie stanowiły ugruntowanych
podstaw do powiększenia pola poszukiwań naukowych
i — tym bardziej — do pogłębionych idociekań. Jest
jednak' doić znamiennym zjawiskiem, iż mimo te
. wszelkie mankamenty, w owym czasie dały się zau-

ważyć skłonności'do powiększania obszaru badań.

W.następnych latach, w zasadzie już pocT koniec lat
•pięćdziesiątych, sytuacja w zakresie ekonomik bran-
' żowych i badań stosowanych uległa widocznej popra-
wie. Postęp ten jest konsekwencją całego zespołu
przyczyn z reguły zresztą dość ściśle ze sobą powią-
zanych. Należą do nich:

0 ilościowy i jakościowy wzrost liczebności pracowników
naukowych, zdolnych do podejmowania zadań badawczych
przydatnych do rozwoju teorii i służących praktyce gospo-
darczej;

9 ogólny rozwój teorii ekonomii, jak i sfery teoretycznych
dOćifekań -

w dziedzinie ekonomik branżowych 1 badań sto-
fcoWańych;

9 adaptowanie do celów badawczych nowoczesnych tech-
nik ^.analitycznych, a w pierwszym rzędzie metod ilościo-
wych — statystyczno-matematycznych i ekonometrycznych;

: (^koncentracja prac badawczych wokół tematyki wlodą-
jcej, ., -pierwszoplanowej w danej fazie rozwoju gospodarczego;
gwoli ścisłości trzeba wspomnieć, iż w tym przypadku nie
było pilniej konsekwencji;
.

• Hpjąr^cnie tematyki indukowanej, nadawanej przez prak-
tykę' gospodarczą oraz tematyki autonomicznej, a więc kon-
cepcji badań zrodzonych w samych organizacjach naukowo-
badawczych, tj. w Jednostkach wyższych uczelni, w ko-
mórkach resortowych instytutów itp.

, Trzeba zaznaczyć, że w latach sześćdziesiątych polep-
szał się — choć powoli — stan bazy materialnej ko-
mórek badawczych.
«-Wj ódnieśieniu do ekonomik przemysłowych (ekono-

rnik, i organizacji przemysłu, ekonomiki przedsię-
biorstw przemysłęwych) oraz badań w dziedzinach e-

lionómiczno-przemysłowych wyróżnić można następu-
jące Ważniejsze kierunki dociekań;
• 0 struktura produkcji, tempo 1 efektywność koncentracji,
specjalizacji 1 kooperacji w przemyśle;

' 0 Kierunki i efektywność postępu technicznego i organi-
zacyjnego w przemyśle;

0 baza surowcowa przemysłu, jej rozwój i wykorzystanie;
• podstawy rozmieszczenia różnych gałęzi przemysłu;
0 zdolności produkcyjne oraz wykorzystanie i produktyw-

ność środków trwałych w przemyśle;
0- organizacja zaopatrzenia 1 zbytu oraz góBpodarka ma-

teriałowa w przemyśle;
f planowanie 1 zarządzanie w przemyśle i przedsięblor-

8''^Zatrudnienie I wydajność pracy w przemyśle;
. działanie bodźców materialnego zainteresowania w

przeinyśle.
W ostatnich kilku latach zauważa, się pewne zmiany

w kierunkach badań, a w szczególności wzrost liczby
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podjętych tematów badawczych dotyczących kierun-
ków rozwoju gałęzi i branż przemyśłowycn, wykorzy-
stania bazy surowcowej przemysłu, rozwoju osrodkow
przemysłowych, koncentracji i specjalizacji produkcji,
efektywności inwestycji i postępu technicznego- itp.

, Jest to zjawisko pozytywne wskazujące na lepsze po-
wiązanie tematów badań z nowymi zadaniami i kie-
runkami rozwoju przemysłu i całej gospodarki naro-

dowej.
Należy również odnotować, jako przejaw dodatni,

wzrost zainteresowania badaniami dotyczącymi zarzą-
dzania i organizacji pracy w przemyśle i wprowadza-
niem ich wyników do praktyki. Wydaje się jednak, że
liczba i zakres tych badań są nadal niewystarczające.

Następuje też pogłębienie tematyki, wzbogaceń.e
materiału i uściślgn.e metod badawczych. Obok zja-
wisk korzystnych należy także odnotować pewne zja-
wiska ujemne: podejmowanie tematów o małym zna-

czeniu gospodarczym, badań potwierdzających znane

już zależności, czy wreszcie tematów czysto opiso-
wych bez prób formułowania wniosków nadŁjących
się do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gos-
podarczych.

Odrębnym zjawiskiem, także zasługującym na uwa-

gę, jest dość znaczna liczba tematów badawczych o

charakterze wycinkowym, wykonywanych często indy-
widualnie lub w małych . zespołach i obserwowany
jeszcze brak koncentracji badań na tematach węzło-
wych dla gospodarki narodowej. Korzystne zmiany w

tym względzie wykazują wstępne projekty planów ba-
dań naukowych uczelni ekonomicznych na lata 1971—
1975. •^ ^ ^ ^

Generalne kierunkj badań dziedzinie ekońarriicź'-
no-rólnej, a

1
więc-^ekonomfce rolnictwa (i polityce

agrarnej); sprowadzały się prżeda Ważystkim - do na-

stępujących:'
'0 badania nad efektywnością inwestycji w rolnictwie;
0 problemy Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Organizacji Kó-

łek Rolniczych oraz mechanizacji rolnictwa;
0 zagadnienia zbożoWo-paszowe;
0 obrotu rolniczego i rynku rolniczego;
0 badania w zakresie agronomii społecznej;
0 badania nad rejonizacja produkcji rolniczej;
0 problemy struktury agrarnej, gospodarstw opuszczonych

i obciążeń wsi; '

0 efektywność postępu rolniczego;
0 badania nad rachunkiem ekonomicznym i zastosowaniem

metod matematycznych.
Oceniając nasz powojeny dorobek w dziedzinie nauk

ekonomiczno-rolniczych, podkreślić należy przede
wszystkim, zgodnie z poglądami większości ekonomi-
stów, osiągnięcia dotyczące teorii rynku rolnego i na-

rzędzi kierowania rolnictwem, np. analiza skutecz-
ności i efektywności poszczególnych form skupu, kon-
traktacji, dostaw obowiązkowych, wolnego skupu, ba-
dania elastyczności podaży produkcji rolnej, spożycia
ludności wiejskiej, a ostatnio żywe zainteresowań.e
ogólnym modelem konsumpcji wywołane w znacznym
stopniu obecnym poziomem i strukturą produktu spo-
łecznego rolnictwa.

W odniesieniu do gospodarki mieszkaniowej, analizy
sytuacji mieszkaniowej stanowiły punkt wyjścia dla
rozpoczętych w połowie lat pięćdziesiątych, a rozwi-
niętych w-latach następnych, badań nad potrzebami
mieszkaniowymi. W okresie po roku 1956 wraz z roz-

wojem nowej polityki mieszkaniowej zainteresowania
badawcze w coraz większym stopniu obejmują pro-
blematykę finansowania inwestycji i polityki państwa
w zakresie rozwoju pomocy dla budownictwa ze środ-
ków własnych ludności. Obok tego rozwijały się prace
naukowo-badawcze dotyczące ekonomicznych i użyt-
kowych problemów inwestycji mieszkaniowych.

W latach do 1955 r. jako wytyczające kierunki ba-
d?ń w ekonomice handlu wewnętrznego przyjęto prze-
de wszystkim planowanie oraz organizację obrotu.
Interesowano się szczególnie zasadami i metodami
planowania obrotu towarowego, jego istotnym: pod-
stawami, a także trybem i metodami sporządzania
planów. Pojawiły się też propozycje w zakresie analizy
ekonomicznej regionu jako podstawy i metody pla-
nowania handlu. Utrzymywało się silne zainteresowa-

' nie zagadnieniami rynku produktów rolnych, a zwłasz-
cza skupu.

W latach 1956—1970 w centrum uwagi ekononr.stow,
zainteresowanych spożytkowanym swych os

:

ągnleć
naukowych w praktyce, znalazły się przede wszyst-
kim: rynek, popyt konsumpcyjny, funkcjonowania
handlu niereglamentowanego oraz efektywność eko-
nomiczna działania handlu. Prace dotyczące badań
spożycia i rynku były szeroko wykorzystywane przy
sporządzaniu planów, natomiast wplvw tvch baHin
na poczynania, producentów i przedsiębiorstw handlo-
wych był niewielki. .

Profil kierunków badawczych z zakresu ekonomuu
budownictwa i inwestycji zm'en'ał się w poszczegól-
nych okresach. Tak więc do ok. 1955 r. nadrzędne zna-

czenie przywiązywano do spraw systemów zarządza-
na, organizacji pracy i mechanizacji na placu budowy.

W dalszych latach, do 1960 r., na czoło wysunęły
się nastepujące kierunki: rozwój badania nad efektyw-
nością ekonomiczną inwestycji, nad czynn

:

kami kształ-
tującymi długość cykli budowlanych i skutków ekono-
micznych'trwania cykli, rozpoczęto badania dotyczące
optymalnych wielkości przedsiębiorstw budowlanvch
i organizacji budowlanych badania czynników kształ-
tujących koszty i ceny budown

:
ctwa mieszkaniowego.

W ostatnich latach wyłoniły się w dziedzinie eko-
nomiki budownictwa nowe kierunki badań, jak: ba-
dania optymalizacyjne, prowadzone za pomocą metod
matematycznych.

Prowadzone badania ekonomiczne stosowane w

dziedzinie gospodarki komunalnej niożna z punktu
widzenia ich zakresu podzielić na trzy grupy:

0 badania dotyczące całej gospodarki komunalnej jako jed-
nego z działów gospodarki narodowej.

• badania poszczególnych gałęzi gospodarki komunalnej,
# badania towarzyszące badaniom technicznym, np. ocena

ekonomiczna poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych czy

technologicznych.

Wysoka kapitalochlonność gospodarki komunalnej
sprawiła, że na czoło zainteresowań badawczych wy-
sunęły się prace z zakresu ekonomiki inwestycji słu-
żące zarówno potrzebom procesu programowania-roz-
woju gospodarki komunalnej, jak również potrzebom
oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.

Wśród nowych inicjatyw trzeba wymienić ekono-
mikę konsumpcji.

Z koiei w ramach zainteresowań badawczych podej-
mowanych • w ramach ekonomiki handlu zagranicz-
nego dostrzega się w pierwszym rzędzie prace mode-
lowe, nastawione na podejmowanie decyzji w handlu
zagranicznym; rozwinięto szczegółowe analizy handlu
zagranicznego ex post oparte na zastosowaniu m. in.
metody przepływów międzygałęziowych. W szczegól-
ności opracowywano analizę cen dewizowych, terms
of trade i struktury obrotów, analizę efektywności
polskiego handlu zagranicznego itd.

Początkowo prace naukowo-badawcze w zakresie
transportu kolejowego, koncentrowały się na proble-
matyce obrachunku kosztów własnych, taryf kolejo-
wych. oęaz na uzasadnieniu rozwiązań technicznych.
Następnie prowadzono prace nad metodami określe-
nia równoważnych kosztów przewozu ładunków róż-
nymi gałęziami transportu.

Istotnym zagadnieniem jest ocena obeqnej organi-
zacji usług w Polsce, przede wszystkim zaś obsługi
produkcyjnej rolnictwa. Jednoznaczna jest opin

:

a, iż
istniejący dotychczas organizacyjny system usług jest
niekonsekwentny w swoim modelu organizacyjnym, że
znajduje się on zaledwie na początkowym .etapie rozwo-,
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nictwa.
Wśród dyscyplin naukowych, zainteresowanych b"a-

dahiami stosowanymi, znajduje się także' rachuąko'- '

wość. Oprócz ośrodków uczelnianych problematyką
naukowo-badaw-czą wchodzącą w zakres rachuńko-
wości zajmują się zakłady ekonomiczne większości
instytutów resortowych. Nieliczna kadra zajmuje się
głównie organ

:

zacyjnymi zagadnieniami rachunku
kosztów. Całość badań naukowych z zakresu rachun-
kowości układa się w kilka nurtów problemowych, z

których najważniejszymi są:
• sprawozdawczość finansowa,

•0 przystosowanie aparatu rachunkowości do nowoczesnych'
technik przetwarzania danych,

0 modernizacja racbunku kosztów i wyników.

BARIERY ROZWOJOWE

Niezwykle trudna w początkach lat pięćdziesiątych
do rozwiązania kwestia kadr pracowników nauko-'
wych niewątpliwie zaważyła podówczas na rezulta-
tach osiąganych przez ekonomiki branżowe w toku
badań stosowanych, a co najmniej na tempie rozwo-

jowym tych dyscyplin. Nie zostały one bez reszty
przezwyciężone.

Dla szerszego skierowania na badania stosowane po-
tencjału badawczego uczelni warto zwrócić szczególną
uwagę na prace podejmowane dla uzyskania stopni
naukowych. Na pierwszy plan wysuwają się tu nie
tyle bodźce stymulujące, ale raczej konieczność usu-

nięcia przeszkód. Chodzi tu głównie o przeszkody w

postaci dużej pracochłonności badań stosowanych.
Znane są liczne przykłady nadmiernego przedłużania
się terminu wykonania rozpraw doktorskich, a częś-
ciej jeszcze habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicz-
nych dlatego, że habilitant musiał osobiście wykony-
wać ogromną ilość prostych prac związanych z gro-
madzeniem materiału i dokonywaniem obliczeń z bra-
ku pomocniczego personelu badawczego, czy też fun-
duszów na prace zlecone luti usługi. Trudności tego
rodzaju odstraszają wręcz od podejmowania wielu
ważnych badań stosowanych. Można się spodziewać,
że projektowane już nowe rozwiązania w zakresie
organizacji uczelni wyższych i wcześniejszej • stabili-
zacji młodych pracowników naukowych uczelni • zła-
godzą n'eco sytuację na tym odcinku.

Przeszkodą w rozwoju badań stosowanych jest za-

razem brak systematycznej koordynacji prac nauko-
wo-badawczych z tego zakresu; tylko po części taka
koordynacja występuje. Częściowa koordynacja prac
badawczych występuje także poprzez rozwiązywanie
problemów węzłowych czy resortowych, w których da-
na instytucja naukowa (uczelnia, instytut) jest bądź
koordynatorem b(ądż uczestniczy w rozwiązywaniu te-
matów koordynowanych przez inne jednostki.

Ośrodki badań stosowanych szybko oswoiły się z

z brakiem koordynacji, gdy uzyskują środki na ba-
dania. nie podlegając niezbędnym rygorom (ocen. we-

ryfikacji itp.) . Poszczególne ośrodki nawet na tym ko-
rzystają, ale dyscypliny na tym tracą, gdyż nie ma

poglądu, co i gdzie jest przedmiotem badań, Wypada
podkreślić, że szczególnie w wyższych uczelniach eko-
nomicznych Baza materialna procesu dydaktycznego
i procesu badawczego jest nader wątła. , Nieodzowny,
dla potrzeb intensyfikacji ekonomik branżowych i ba-
dań stosowanych staje się rozwój bazy lokalowej dla
pracowników, wyposażenie sal wykładowych warun-

kujących unowocześnienie procesu dydaktycznego,
pracowni technicznych, rozwój elektronicznego prze-
twarzania danych, zwiększenie środków' na staże,
praktvki i studia zagraniczne, zwiększenie '-możliwości
udziału pracowników w międzynarodowych" sympo-
zjach i konferencjach naukowych.

Aby realizować szeroki wachlarz form ijwyższegO'
kształcenia pracowników dla gospodarki narodowej —

i to realizować z pożytkiem — nieodzowne . staje się
spełnienie kilku warunków.

PO PIERWSZE, jednostki dydaktyczne w wyższych uczel-
niach powinny dysponować odpowiednią obsada pracowni-
ków dydaktycznych i to o dużym doświadczeniu pedagogicz-
nym, a nie tylko, naukowym; szczupłość obsady ;powoduje

ipycbanle na margines typu ttuŚlóW ttw^ł** Wj^fri
??iSne" iak aa. zawodowych, co oczywiście wpływa na obal-
5£|e póSS^i&anla/pa tychŁ iftnlejłzej! pr«|r.
d pr4DBUGlETT.tnieje konieczność opracowania . odrębnych
planów!Szczególnie waune - programów nauczania dli
nnazczecólnych "typów studiów. Nauanle formy skróconej
nie oznacza przyctbsówania do oanego tytfu «udidw
.1 waZaneeo za wiodący, a więc przenoszenia ich ze Studiów
zw^ych ina^ywanych też dziernlymi lub stacjonarnymi) Jert
•nrzeczne zzasadaml dydaktyki dla różnych kategorii itu-
d?ÓW i "z rlgSły prowadii do obniżenia poziomu nauczania.

PO TRZECIE, brak np. zadowalającej bazy lokalowej w

większości szkól wyższych, a na pewno w uczelniach eKono-
mlczńych no w od uje, ie wiele zajęć dydaktycznych odbywa
Se w nieodtmwieclnich p!;mleszcSnlach I w zbyt późnych
godzinach^ co odbija się szczególnie na Jakości odbioru wla-
domości "e ;

«trony słuchaczy tych Uategorll studlów d a pra-
ciijących, którzy uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach
wieczorami.

PRÓBA OCENY DOROBKU

Taka kompleksowa ocena nie jest prosta. Można
zetknąć się .nawet z bardzo skrajnymi stanowiskami,
jak np. z optymistycznym, tyczącym się ekonomiki
przemysłu i ekonomiki przedsiębiorstwa przemysło-
wego: „W okresie dwudziestolecia nastąpił poważny
wzrost dorobku naukowego w obu dyscyplinach. Jest
rzeczą oczywistą, że wartość naukowa publikowanego
dorobku jest' zróżnicowana. Zjawisko to uważać trze-
ba za normalne. Istotnym jednak dla oceny jest chyba
stwierdzenie, iż w dorobku naukowym dostrzec moż-
na wyraźny postęp tak w dociekaniach czysto teore-
tycznych, jak-i w badaniach empirycznych. Jest rze-

czą niewątpliwą, iż zwiększa się nieustannie ilość ory-
ginalnych prac naukowych o dużej wartości poznaw-
czej. Bezspornie występujące słabości w dorobku nau-

kowym nie mogą przesłaniać faktu dość poważnego
ogólnego postępu w twórczości naukowej. Przy całej
ostrożności Wnioskowania, wolnę sądzić, iż poziom
dorobku naukowego nie odbiega daleko od poziomu eu-

ropejskiego. Dorobek naukowy obu dyscyplin w Polsce
osiągnął na pewno nie niższy poziom jak w większości
krajów obozu socjalistycznego. W ocenie dorobku nau-

kowego obu dyscyplin podnieść szczególniej należy
znaczne osiągnięcia w badaniach naukowych nad sta-
nem i rozwojem przemysłu, rozmieszczeniem przemy-
słu w Polsce, nad kształtowaniem nowych rejonów
uprzemysławianych w Polsce itd."

Istnieją także minorowe opinie, spotykane właśnie
— choć obecnie rzadziej —

u ekonomistów z dziedziny
ekonomii politycznej, dość nisko oceniających osiąg-
nięcia ekonomik branżowych i- badań stosowanych;
nawet negujących poniekąd przydatność tych dziedzin
badań ekonomicznych. Zbyteczne byłoby w latach
70-tych polemizować z tak stronniczym i niesłusznym
pogiaderri.

Wydaje się, iż ostrożnie konkludując, można oce-

nić zwięźle rozwój i dorobek ekononrk branżowych
i badań stosowanych w sposób następuj-ący: Wymie-
nione dziedziny nauk ekonnm

:
cznvch dokonały znacz-

nego postępu w zakresie ilościowego" wzrostu, kadry
naukowo-badąwc7ei. Bó.wnolegie następowało podwyż-
szenie poziomu- jakościowego tei k^dry, wśród której
niemałe grono zalicza się do czołówki naukowej w

Polsce.

Postępowi w dziedzinie kadry naukowo-badawczej
towarzyszyło pogłębienie i wzbogacenie tematyki ba-
dań oraz skupian'e wysiłku badawczego na tematach
priorytetowych, zgodnych z potrzebami socjalistycz-
nego rozwoju gospodarki. Obserwuje się pewne wspól-
ne cechy przemian w kierunkach badań w większości
ekonomik stosowanych od tematyki wąskospecjali-
stycznęj, często pozornie bardziej przydatnej praktyce
gospodarczej, do tematów typu teoretycznego, meto-

dycznego oraz analitycznego. Na szczególnie pozytywne
podkreślenie zasługuje coraz szersze wykorzystywanie,
w badaniach stosowanych współczesnych ilościowych
technik analitycznych oraz metod ekonometrycznych',
sprzyjających wnioskowaniu i podejmowaniu decyzji
gospodarczych.

Również i metody oraz wyniki badań uzyskane w

stosowy-

nych- wostaleG«ńy"m ębrachunkt^maja służyć potręp, -..

lim spcja^istyqzri.ej^^ gospóciarkir Aktualnie,, o^mien^iej
iżź'')srzea "dw^Jflfi^s^

ląty. - . ijpalkl^ką;;^ęisgtitiafrdia wt

często^rife jęsf pężygoto\yań^"clo wykorzystania wyni-
ków badań i'anaHż, a wykonane prace z tego zakręąu.
nie. są spożytkowane. Sytuacja ta zmienia się zbyt
woino,. mimo że front współpracy nauki z praktyką
gospodarczą stopniowo poszerza się, co jest bez wąt-
pienia. zjawiskiem pozytywnym.

Generalnie rzecz biorąc, do osiągnięć dysćyplin sto-

sowanych zaliczyć można coraz silniej rozwijającą się
w-spółpracę pracowników naukowych z praktyką. Wy-
raża'się to wykazywaniem całego. szeregu opracowań
w zakresie badań stosowanych dla poszczególnych in-
stytucji gospodarczych, które niejednokrotnie przy-
niosły bezpośrednie korzyści poszczególnym przedsię-
biorstwom, branży czy całej gospodarce. Nie prze-
ceniając oczywiście tych osiągnięć ńależy zwrócić
uwagę na ich istnienie, na fakt, iż ta dziedzina dzia-
łalności naukowej ulega rozwojowi (zgodnie zresztą
z tendencjami występującymi w świecie) oraz fakt. iż
działalność ta stanowi przejaw aktywnego uczestnic-
twa w życiu gospodarczym pracowników danych dys-
cyplin naukowych.

BADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Ekonomiki branżowe i stosowane, jak było już pod-
kreślane, niezwykle ściśle powiązane są z praktyką
gospodarowania, z funkcjonowaniem przemysłu, rol-
nictwa, budownictwa, transportu, gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej, handlu i usług. Zasadniczą
przesłanką rozwoju tych dziedzin ekonomicznych jest
społeczne zapotrzebowanie na wyniki ich badań, po-
głębione oświetlenie strony teoretycznej ekonomiki
działów i gałęzi

-

produkcji materialnej i usług, ugrun-
to anie i poszerzenie założeń metodycznycn. analizy
i wnioskowania w badaniach oraz wyjawienie warun-

ków intensywnego i efektywnego rozwoju tych dzia-
łów i gałęzi. Można bez obawy zaryzykować tezę, że
roia eKonomik branżowych i badań stosowanych w

dynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Pol-
ski Ludowej będzie niezwykle znacząca. Ekonomiki
branżowe nie poprzestają bowiem na rozważaniach ty-
pu teoretycznego i konstruowaniu różnych modeli
(aczkolwiek jest. to także istotna sfera tych ekonomik),
lecz w toku dociekań teoretycznych i w rezultacie ba-
dań empirycznych tworzone są przesłanki i uzyskuje
się -wyniki, które mogą i powinny znaleźć, zastosowa-
nie bezpośrednie w procesach gospodarowania.

Trudno bez" reszty dążyć do unifikowania tematów
badawczych wszystkich dyscyplin branżowych czy
ekonomik stosowanych nurtów badawczych. Należy do
nich tematyka;

0 organizacji i zarządzania.
0 prognozowania rozwoju,
0 postępu techniczno-organizacyjnego,
0 przeobrażeń strukturalnych.

Należy sądzić, że te priorytetowe tematy badawcze
właśnie wymagają skupienia wysiłku badawczego
wszelkich jednostek — uczelnianych — jako że wy-
niki użyteczne oczekiwane są przez praktykę gospo-
darczą. ...

Konieczne jest, aby w dalszej koncentracji tema-

tycznej towarzyszyła koncentracja zespołów badaw-
czych' oraz rzeczowych ośrodków przeznaczonych na

badania, co rokuje nadzieje nie tylko na przyspie-
szenie rezultatów prac naukowo-badawczych, lecz
również na uzyskanie prac i ich wyników na Wyso-
kim poziomie naukowym.

Całościowe powodzenie badań w dziedzinie ekono-
mik branżowych, i stosowanych jęst uzależnione także
od stanowiska praktyki gospodarczej. Chodzi tu —

z

jednej strony — aby z praktyki gospodarczej doclio-
dżiły.wporę sygnały informujące o pożądanych kie-
runkach. czy tematach badań, precyzyjnie określo-
nych. Z drugiej znów strony ważne jest, 'aby wyniki
prac badawczych sprawnie i szybko — aby się nie
od razu zdezaktualizowały — były wprowadzone do
praktyki gospodarczej, aby można było w gospodarce
rzeczywiście wychwycić pozytywny wpływ realizowa-
nych prac naukow;o-badawczych.
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RECENZJE • RECENZJE

Klasowy charakter I ideologiczne funkcje burżua-

zyjnej ekonomii od zarania deformujq obraz opi-
sywanej przez niq rzeczywistości. Prace naleiqce
do tego nurtu ekonomii również nie od dziś od-

zwierciedl^ mniej lub bardziej jawnie konflikt

między założeniami ideologicznymi I obiektywną
prawdq o systemie kapitalistycznym. Jest to od-

biciem sprzeczności oraz kryzysu systemu warto-

ści społeczeństwa kapitalistycznego.

WOBRĘBIE burżuazyjnej ekonomii polityczne]

— obok istniejących i możliwych klasyfikacji,
podziałów na szkoły — można z grubsza wy-

różnić dwa nurty: „konserwatywny", tkwiący w świe-
cie rzadko przewietrzanych pojęć i „krytyczny", który
rewiduje częściowo swoje kategorie, próbuje dosko-
nalić swój warsztat badawczy i analizę rzeczywi-
stości kapitalistycznej, co dzieje się zresztą pod na-

ciskiem jej sprzeczności. Krytyka rozwijana w tym
nurcie n:e tylko nie podważa podstaw kapitalizmu,
ale dokonuje się w jego szeroko rozumianym interesie.

Taka była krytyka kapitalizmu, przeprowadzona
przez J. M . Keynesa. Taka jest również krytyka ka-

pitalizmu prowadzona przez J. K. GALBRAITHA,
którego wybór jjrac pt. „S POŁECZEŃSTWO DO-
BROBYTU, PAŃSTWO PRZEMYSŁOWE" wydał w

br. PIW. Jest to bardzo prosta, ale nader istotna

sprawa, której zresztą nie dostrzega Zbigniew Lewan-
dowicz, autor wstępu redakcyjnego do polskiego wy-
dania. wyrażając po prostu zadowolenie, że Galbraith
krytykuje kapitalizm. Aby jednak nie popaść w na-

iwność, warto się również zastanowić, po co kry-
•tykuje, czemu i komu ta krytyka służy. Odnosimy to

oczywiście do przedmowy, nie kwestionując ani ce-

lowości wydania Galbraitha, ani celowości prowa-
dzenia szerszej niż poprzednio polityki przekładowej.

Sprawą odrębnej analizy jest wykazanie, w czym
J. K. Galbraith jest oryginalny w stosunku do swoich

poprzedników. Lektura omawianego wyboru wska-
zuje, że generalnie biorąc nie wychodzi on poza ho-
ryzont nakreślony przez Keynesa, ale główne linie
rozumowania biegną u każdego z tych autorów nieco
inaczej. Keynes koncentrował się na zagadnieniach
dynamicznej równowagi systemu, pełnym zatrudnieniu

itp.

Galbraith obserwując współczesną gospodarką ka-
pitalistyczną ma już do czynienia z nową fazą w roz-

woju kapitalizmu, kiedy w gospodarce dominują no-

woczesne, wysoko zorganizowane monopole-korpora-
cje, które łącznie z rozwiniętym interwencjonizmem
państwowym wywierają silny wpływ na całość sto-

sunków społecznych. Łączy także Galbraith w swoich
rozważaniach punkt widzenia ekonomisty z wnioska-
mi socjologii amerykańskiej, w szczególności tzw.

szkoły systemów społecznych (J. C. Barnard, H, M.
Simon, J. G. March i inni). Na tej podstawie formu-

łuje Galbraith swoje kategorie technostruktury, roz-

wija poglądy na motywacje ludzi, władzę ekonomicz-
ną i jej źródła.

Na wspomnianą książkę składa się wybór fragmen-
tów z kilku prac Galbraitha (The Affluent Soclety,
The New Industrial State, The Liberał Hour, Ame-
rican Capitalism). Zawartość książki, jak się rzekło,
jest bardziej socjologiczna niż ekonomiczna, przynaj-
mniej oceniając objętościowo. W treść książki jest
wkomponowana określona struktura czy model eko-
nomiczny, ale Galbraith wykłada je i interpretuje w

sposób głównie socjologiczny.

istotnie jest to podejście odróżniające go od domi-
nujących dotąd ujęć ekonomii burżuazyjnej. Ale rów-
nież oczywiste jest, że samo takie podejście nie jest
rękojmią' poprawnej' analizy i wniosków. Czytając
książkę nie wolno pominąć swoistego efektu oweigó
podejścia, który wyraża się w tym, że klasowo-eko-
nomiczna istota opisywanego systemu przesłonięta
jest przez dość wyrafinowane rozważania socjologicz-
ne. Książka nasuwa wiele refleksji krytycznych ale
ten właśnie problem wydaje się być tym, którym
warto się bliżej zająć.

Wybór prac Galbraitha udostępniony polskiemu
czytelnikowi jest prezentacją niektórych problemów
współczesnego kapitalizmu podjętych przez burżuazyj-
nego teoretyka. Nie ma powodów, aby koncepcjom
Galbraitha nadawać sens inny niż one wyrażają.
Trzeba więc w nich jasno i trzeźwo dostrzegać okre-

ślony system wartości i implikacje ideologiczne, które
występują również wtedy, kiedy opisujó się fakty.

Jest istotne, gdy książkę kieruje się do liczniejszego
grona czytelników nie-specjalistów, żeby w podstawo-
wych kwestiach ustrój owo-ideologicznych problemy
były przez wydawcę jasno postawione co niestety nie
zostało spełnione we wstępie1). Nie chodzi o uni-
formizowanie poglądów na książkę, lecz o to, aby
odróżniać pozytywną wiedzę o faktach od ich ide-

ologicznej (z punktu widzenia ekonomii burżuazyj-
nej) interpretacji. To, co Galbraith wnosi do wiedzy
o "współczesnym kapitalizmie ukazuje się dopieró po

wyeliminowaniu socjologiCzno-fetyszystycznej otoczki.

Droga do tego prowadzi przez zastanowienie się nad

ustrojowo-strukturalnymi. podstawami koncepcji Gal-
braitha. Szkielet wywodu Galbraitha można —

upraszczając — sprowadzić do kilku twierdzeń:

1. Rozwój 1 koncentracja ^odukcji rodzi monopo-
le-korporacje. Rozróżnia przy tym Galbraith korpo-
racje wcześniejsze 1 współczesne — dojrzałe, które
obejmują ogromne części ..produkcji społecznej 1 za-

trudnionych. Korporacje tworzą system przemysłowy,
zasadniczy element amerykańskiego kapitalizmu.

2. Trzon korporacji stanowi technostruktura — zespoły
apecjalistów i organizatorów, którzy kierują tymi ol-
brzymimi" organizacjami gospodarczymi, wiążąc się
z państwem w sposób niejako naturalny. Znika więc
nieufność czy wrogość między państwem a nowym
typem przedsiębiorcy — dowodzi Galbraith. Władza
gospodarcza przechodzi w ręce organizacji, jakiej wy-

maga nowoczesna technologia i planowanie. Nastę-
puje oddzielenie funkcji posiadania kapitału od funk-
cji kontrolowania przedsiębiorstwa, zanika indywi-
dualny przedsiębiorca.

3. W procesie tych zmian poważną rolę spełnia 1 na-

biera coraz większego znaczenia „stan naukowców
d pedagogów". Kapitalizm korporacji wymaga bowiem
dla swojego funkcjonowania nowoczesnych technologii
i metod organizacji. Temu stanowi przypisuje Galbra-
ith również dużą rolę społeczno-polityczną.

Tezy te wysuwa Galbraith w opozycji do żywego
jeszcze mitu bohatera kapitalizmu — indywidualnego
przedsiębiorcy. Dla nas nie brzmi to odkrywczo, gdyż
zostało sformułowane przeszło 100 lat temu przez

Marksa, gdy zjawisko rozdziału kapitału funkcji i ka-
pitału własności było jeszcze w zalążkowej postach

Dla,Galbraitha nie Istnieją klasy, Interesy klasowe,
gprzćpzności interesów, z wyjątkiem • Enigmatycznego
podziału iia ludzi o wysokich dochodach ł coraz mniej
licznych „biednych". Rozwija klasyczną,' solidarys-
tyczną. koncepcję stosunków społecznych. Są wpraw-
dzie robotnicy, związki zawodowe, ale' interesy tych
ostatnich i korporacji stały się zbieżne. Technostruk-
tura dąży do bezpieczeństwa gospodarczego, Zgadza
się (jak trzeba) na wyższe zdrobki, bo. nie,płaci Ich
z własnej kieszeni (kontrolując produkcję 1 organizu-
jąc konsumpcję korporacja może łatwo dokonać re-

dystrybucji środków). Resztę osiąga się przez rozwija-
nie motywacji identyfikacyjnej i adaptację, czyli ma-

nipulowanie ludźmi, których to możliwości, jak wy-
nika z wywodu Galbraitha, dostarcza system przemy-:
słowy.

Na tej podstawie Galbraith sugeruje, 2e zmienił slqj
cef produkcji kapitalistycznej. Najbardziej elemen-
tarne interesy technostruktury, tej właściwej władzy
— stwierdzi — zmuszają ją bardziej do wystrzegania
się strat niż do maksymalizacji zysków. Ponieważ
członkowie technostruktury identyfikują się z celami
korporacji, to Ich interes polega na jej trwaniu i ma-

ksymalizacji osiągnięć.

„Problem, czy korporacja dąiy, czy nie dąty do ma-

ksymalizacjl zysku — pisze w posłowiu książki Ed-
ward Lipiński — nie ma tego znaczenia, które mu na-

daje Galbraith. „Maksimum" zysku jest w ogóle celem
nieoznaczonym. Przedsiębiorstwo jednafc zmierza do

osiągnięcia zysku tak dużego, jak to jest realnie moż-

liwe w określonych strukturach, unika tych kierunków
produkcji, z których zysk może być tylko nieznaczny"!

SPOŁECZE
SFETYSZYZO
JAN GIÓWCZYK

Galbraith, nie ukrywając swej niechęci do K. Marksa,
ktotefo^pf-

^

innych okazjacłr bytuje. deforińując jego
tnyśli, stwierdzą to, co dawpo już zostało strvyier-
dzbrte.' Jest, jednak żrbżuniiąłe', że tendencje rozwojo-
we kapitalizmu interpretuje na swój sposób. Śą one —

jak wiemy — rezultatem rewolucji naukowo-technicz-
nej, rozwiniętego podziału pracy i skomplikowania się
procesu produkcji. Marks nazwał ten proces uspołecz-
nianiem się procesu produkcji, czego oczywiście nie na-

leży mylić z uspołecznieniem własności prywatnej. Nie
ma z takim uspołecznieniem oczywiście nic wspólnego
to, co Galbraith nazywa socjalizacją korporacji.

Galbraith nie bawi się w subtelności i sprowadza
analizę społeczeństwa do organizacji korporacji. Ana-
lizując korporację trzeba — zdaniem Galbraitha —

zrezygnować z pojęcia hierarchicznie zbudowanej
struktury i rozpatrywać ją za pomocą szeregu kon-

centrycznych kół. Powierzchnia między parą sąsiadu-
jących kół przedstawia uczestników o różnych syste-
mach motywacyjnych. Krąg pierwszy przedstawia
akcjonariuszy, tu motywacja jest czysto pieniężna, ale
praktycznie bez znaczenia dla funkcjonowania kor-

poracji. Drugi krąg to robotnicy w produkcji. Moty-
wacja jest tutaj mieszana — pieniężna i identyfikacyjna.
Robotnik — zdaniem Galbraitha — jest zainteresowa-

ny dochodem, ale żyje w bezpośrednim związku z kor-
poracją, z czego płyną bodźce do identyfikowania się
z celami korporacji. W trzecim kręgu — technostruk-
turze, czyli w centrum korporacji dominuje motywa-
cja identyfikacyjno-adaptacyjna; utożsamianie się
z celem organizacji.

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

Nie ma więc podstaw, aby mówić o reorientacji celu

produkcji kapitalistycznej.
Nowoczesna organizacja i . planowanie produkcji

wewnątrz korporacji „(nie mylić z pte$q,wahiem spo-

łecznym) i ogromne możliwości oddziaływania i ura-

biania świadomości społecznej są glebą, na której TO-
dzi się koncepcja Galbraitha, koncepcja uwolniona ja-
koby od podstawowych sprzeczności kapitalizmu. Miał
rację Rudolf Hilferding, kiedy analizując w „Kapitale
Finansowym" zjawisko koncentracji i monopolizacji
produkcji zauważył, że zasłona fetyszyzmu, otaćzaiją-
ca kapitalistyczne stosunki w fazie imperializmu, sta-

je się coraz bardziej nieprzenikniona. Wszystkie bo-
wiem więzi zależności społecznych zdają się wynikać
z samej tylko organizacji nowoczesnej produkcji,
Społeczno-klasowa treść tych stosunków tkwi głęboko
ukryta pod nowoczesną organizacją.

Spróbujmy więc sprecyzować pojęcie fetyszyzmu.
Fetyszyzm jest zjawiskiem społecznym i polega, naj-
ogólniej biorąc, na przypisywaniu rzeczom właściwości,
których jako rzeczy nie posiadają, a nabierają ich
tylko przez to, że pośredniczą w stosunkach między
ludźmi. Fetyszyzm ostatecznie polega na tym, że sto-
sunki między ludźmi sprowadza do stosunków między
wytwarzanymi przez nich rzeczami.

Fetyszyzm w najrozmaitszych i wyrafinowanych
formach jest cechą burżuazyjnej ekonomii politycz-
nej. Ulega mu- również Galbraith. Rozpatruje on

stosunki społeczne jako pochodną stosunków wy-

stępujących w nowoczesnej produkcji. Galbraith kwe-
stionuje wprawdzie klasyczny, kapitalistyczny fe-

tysz pieniądza
' I zarabiania, ale w Istocie rze-

czy od fetyszyzmu' hołdując technologicznemu de-

terminizmowi,
'

bynajmniej się nie uwalnia. Źródła
siły ekonomicznej; władzy, istotę stosunków wy-

prowadza bowiem ze stosunków między rzeczami,
z techniki organizacji produkcji, co ma rozstrzygać
o charakterze stosunków społecznych.

Siłę reformatorską upatruje Galbraith „w stanlć
naukowców i pedagogów", spełnia on bowiem istot-
ne funkcje w nowoczesnej produkcji Jako doatar-r
cżyciel fachowych kadr, innowacji itd. Kieruje się
tu również Galbraith i innymi, ideologicznymi wzglę*
daml. „Innowacja społeczna — pisze — nie kojarzy
się 'już z przewrotem, a społeczność akademicką p&'
dobnie jak cała społeczność intelektualna, ple vidajts
się już w niepokojące dyskusje na temat rewolucji.
To również jest skutkiem wielu skomplikowaąylth •

przemian, które staramy się tu wyjaśnić" (str. 274).

Tu Intencje Galbraitha są wyłożone Jasno.

Siła korporacji daje jej określone możliwości l^-
gulowania stosunków społecznych, ale stąd do zrtila*
ny charakteru stosunków I Ich humanizacji (Srogf
daleka. „W systemie własności prywatnej realizacją
celów indywidualnych jest z natury sprzeczną z ce-

lami ogółu, gdyż indywidualne cele wiążą się ą twa
1
-

rżeniem pozycji- siły ekonomicznej, będącej narzę-
dziem wyzysku i ujarzmiania innych"

7).

Fetyszyzm wiąże się z określonymi stosufikarpi
społecznymi I można go wyeliminować zmieniaJaC
te stosunki, uwalniając się w myśleniu od klasowych,
ograniczeń. Galbraith tego nie czyni i dlatego spot
sób jego analizy współczesnego kapitalizmu jest
błędny, ilustrujący jednocześnlo funkcjonowanie fe-
tyszyzmu w służbie kapitału.

Nurt „konserwatywny" (ortodoksyjna, współczesna
ekonomia burżuazyjna) — o którym wspominaliśmy
na początku — ogranicza sie w zasadzie do wulsai>

nej apologii wczesno-kapitalistycznego mechąniżittu
wolnej konkurencji. Uważa ten system (laissiaę-
faire'yzm) za stan naturalny dla kapitalizmu, ą za-

razem wieczny, nieprzemijający. Zmiany zachodzące
w kapitalizmie traktuje jako odchylenie od tych
rzekomo „wiecznych praw". Od strony metodologii
nurt ten pomija więc rozumowania w kategoriach
dynamicznych, ograniczając się do analizy Wa^iitnr
ków statycznych, czyli do statycznej teorii rówi^or
•wagi. Chodzi tu o podział tzw. danego (rozporządzaj-
nego) zasobu czynników wytwórczych pomiędzy
różne zastosowania, przy założeniu pełnego wyko-
rzystania wszystkich czynników. Od strony klaso-

wej nurt ten reprezentuje interesy drobnomioszczańr,
Btwa, drobnego przedsiębiorcy i w związku z tym,
w imię wolnej konkurencji, przeciwstawia się po-

szczególnym przejawom monopolizacji, a także inge-
rencji państwa w życie gospodarcze.

Nurt „krytyczny" (w tym koncepcje Galbraitha)
wymierzony jest przeciw ekonomii ortodoksyjnej, 9

jego apologia kapitalizmu jest bardziei wykwintna,
często nawet w sformułowaniach niemal niedostrze-

galna. Traktuje on kapitalizm jako system nieprze-
mijający, to znaczy taki, który nie zostanie zastąpio-
ny przez nowy ustrój społeczno-ekonomlczny, socia-
lizm. Uznaje jednak zmiany, zachodzące w samym

kapitalizmie, więcej — jest rzecznikiem tych zmiap,
stara się je przyśpieszyć i reformować kapitalizm po

to, aby zachować jego zasadniczą treść w powyćh
formach zewnętrznych. Od strony metodologii, nurt

ten odchodzi od kanonów statycznej teorii jfówńp-
wagi, włącza, w rozumowanie kategorie analizy dy-
namicznej, problem niepełnego zatrudnienia, efek-

tywnego popytu. Symuluje czasami zresztą stosowa-

nie metodologii marksowskiej, przy odrzucaniu oczy-
wiście marksowskiej teórii wartości opartej ną--pną-

cy i wynikającej z tego teorii wyzysku. Nurt po^ż-
szy zarysował się wyraziście od opublikowania prfefez
J. M . Keynesa w 1936' r. „Ogólnej teorii zatrudnie-

nia, procentu I pieniądza". Od strony klasowej nurt
.. krytycznv" reprezentuie interesv wyższych warstw

klasy średniej, z której wywodzą Kię w znacznej
mierze kręgi profesjonalnej inteligencji, w tym lją-
łukowcy — ci. którzy są blisko władzy, ale jej naj-
częściej bezpośrednio nie sprawują.

Nurt ten — którego klasycznym przedstawicielem
jest Galbraith — wyraża więc interesy wiąlkieao
kapitału ale patrzy nieco szerzej, przez pryzmat in-
teresów klasy kapitalistów jako całości, a nie ppje-
dynczego, nawet gigantycznego przedsiębiorstw^.
Stąd właśnie zwraca tak baczną uwagę na rolę pań-
stwa, władz lokalnych, podkreśla znaczenie tzw. efek-
tów zewnętrznych.. których nie da się ująć W efsk*
tach ekonomicznych korporacji przemysłowych, w

ich zysku. Nie ulega wiec wątpliwości, że ten

krytyczny nurt, występując przeciw „obiegowym
mądrościom" na temat kapitalizmu, rozpowszechnia*
nym wśród bardziej tępych przedstawicielf big bu-

sinessu, służy dziś wiślkiemu kapitałowi i kapitaliz-
mowi nie gorzej, niż przedtem nurt konsefwatyiyny..

') Por. W Krasicka — Interpretacje Gńlbraitha, ^Trybuna
Ludu" nr 137/1973 z dala 18.V.1973.

') E. Lipiński — System wartości społeczeństwa socjalis-
tycznego, 2.G . nr 28/1972.
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NTENSYWNE metody gospodarowania, właściwe ł •

lonieczne na obecnym etapie rozwoju naszej gos-

podarki, oznaczają wzrost produkcji za pomocą

podnoszenia wydajności prany żywej i produktyw-
ności pracy uprzedmiotowionej. Statystyczno-ekono-
metryczną analizą wydajności pracy zajmuje się TE-
ODOR KULAWCZUK w książce „ WYDAJNOŚĆ
PRACY W PRZEMYŚLE SOCJALISTYCZNYM"
(Warszawa, 1972, PWN). Autor omauHa i krytycznie
analizuje stosowane mierniki wydajności pracy, mo-

dele ekonometryczne służące do oceny siły wpływu róż-

nych czynników na rozpatrywaną kategorię. Poda-

je metody badar\!
a zarówno indywidualnej, jak i zbio-

rowej wydajności praty wykorzystując je do analiz
empirycznych na przykładzie przemysłu okrętowego.

W praktyce gospodarczej stosuje się wiele mierni-
ków wydajności pracy, co wiąże się z różnymi sposo-
bami mierzenia nakładów i efektów. Autor przepro-
wadza szczegółową, krytyczną analizę stosowanych
mierników wydajności pracy. O wadach i zaletach
mizr efektów działalności produkcyjnej pisano juz
wiele w naszej literaturze. Autor omawianej pracy

ponownie ten problem podnosi.

TEODOR KULAWCZUK dokonuje klasyfikacji czyn-
ników determinujących wydajność pracy na pewne

grupy: czynniki spoleczno-ustrojowe, ekonomiczne,
organizacyjne, techniczno-technologiczne, moralno-
-spoleczne, klimatyczno-środowiskowe, osobiste zatrud-

nionych. Taka klasyfikacja wydaje się słuszna Uła-
twia to metody wyboru istotnych czynników do ba-
dań ekonometrycznych.

W analizie statystycznych metod badania indywidu-
alnej wydajności pracy autor wykorzystuje metodę
reprezentacyjną wyboru próby. Jej celem jest uzys-
kanie danych statystycznych dotyczących wykorzys-
tania czasu pracy zatrudnionych. Autor opisuje i sto-

suje następnie w praktycznych badaniach metoda lo-
sowania elementów do próby, metody ustalania
wielkości próby.

Zbyt podręcznikowo potraktowany jest rozdział
pracy dotyczący mzkłndńw indywidualnej wydajności
pracy. Można przyjąć, że jest to zaleta pracy, przy

założeniu, że czytelnik ma minimalne wiadomości

statystyczne. Na podstawie analizy danych empirycz-
nych dotyczących indywidualnej wydajności pracy ro-

botników bezpośrednio produkcyjnych zatrudnionych
w stoczni, autor wybiera rozkłąd normalno-logaryt-
miczny jako najlepszą charakterystykę empirycznego
rozkładu. Weryfikacja przyjętej hipotezy testem CHI-
KWADRAT uzasadnia, jej słuszność.

W rozdziale traktującym o badaniu współzależ-
ności między wydajnością pracy a determinującymi
ją czynnikami przeprowadza, się klasyfikację modeli

ekonometrycznych, omawia problem wyboru anali-

tycznej postaci funkcji i metod estymacji parametrów
modelu.

Ponieważ na wydajność pracy wpływają też czynni-
ki jakościowe, trudne do kwalifikacji (wykształcenie,
stan cywilny robotnika itp), autor omawia możliwoś-
ci wprowadzania do modelu zmiennych zero-jedyn-
kowych.

Proponowane przez autora metody oceny adekwat-
ności modelu polegają na wyznaczaniu średnich błę-
dów szacunku parametrów, średnich błędów szacunku
reszt oraz na wyznaczaniu współczynników zbieżnoś-
ci i korelacji wielorakiej. Proponuje się też badanie
współzależności między zmienną objaśnianą i kolejny-
mi zmiennymi objaśniającymi za pomocą analizy ko-
relacyjnej.

Autor porusza interesujący i jeszcze słabo opracowa-
ny w naszej literaturze problem prognozowania wy-
dajności pracy. Podany model budowy prognozy wy-
daje się godny uwagi jako wstępne postawienie
problemu. Z uwagi na ograniczające założenia prob-
lematyczne jest jego stosowanie w praktyce.

Interesująca wydaje się część pracy dotycząca
praktycznego zastosowania omaurianych poprzednio
teoretycznych metod badania indywidualnej i społecz-
nej wydajności pracy. Autor mierzy indywidualną
wydajność pracy badanych robotników stosunkiem
normowanego czasu pracy do czasu faktycznie prze-

pracowanego, co jest problemem dyskusyjnym. Mier-
nik ten przecież zależy od ustalonych norm czaso-

wych nie zawsze w praktyce prawidłowych.
W rozdziale dotyczącym ekonometrycznej analizy

zbiorowej wydajności pracy aut&r zwraca uwagę va

trudności związane z włączeniem do modelu czynni-
ka postępu technicznego, który Uzewnętrznia się w

stanie maszyn i urządzeń, w technologii wytwarzania,
w wykorzystaniu nowych surowców i materiałów, jak
też io nowej organizacji wytwarzania.

Autor dokonuje przeglądu modeli zbiorowej wydaj-
ności pracy oraz buduje modeł dla zbiorowej, wydaj-
ności pracy robotników stoczni w latich 1961—1960 z

podziałem na kwartały Zmiennypii endogenicznymi
są zbiorowa wydajność pracy i wskaźnik technicz-
nego uzbrojenia pracy skorygowany współczynnikiem
zmianowości i współczynnikiem wykorzystania ma-

szyn i urządzeń. Powstał model rekurencyjny składa-
jący się z dwu relacji: zależność wydajności pracy
od uzbrojenia pracy i zmiennej czasowej, oraz zależ-
ność uzbrojenia pracy od wydajności pracy, od wiel-
kości majątku trwałego i od liczby zatrudnionych.
Autor przyjmuje w modelu, że osiągnięty poziom Wy-
dajności pracy determinuje przedsięwzięcia zmierza-
jące do zwiększenia uzbrojenia praęy. Zmienne objaś-
niające w drugiej relacji są wprowadzone z opóźnie-
niem czasowym.

Uzyskane wyniki wskazują, że wzrost technicznego
uzbrojenia pracy wpływa ujemnie na wydijność pra-

cy. Autor wnioskuje z tego, że jeżeli torąz ze

wzrostem technicznego uzbrojenia praęy kle trta po-

stępu w organizacji pracy i w technologii produkcji,
wzrost produkcji odbywa się dzięki przyróstotfl za-

trudnienia, co ujemnie wpływa na wydajność prący.
Jest to jedynie próba logicznego uzasadnienia wyni-
ku, ponieważ czynnik organizacyjny nie zostat Ujęty
w modelu. '

Relacja druga wskazuje, że w badane} przez auto-

ra stoczni wraz ze wzrostem poziomu wydajności
pracy obniża się .techniczne uzbrojenie pracy, jest to
bardzo dziwna prawidłowość. Obliczony współczyn-
nik korelacji wielorakiej wskazuje na wysoką zgod-
ność danych empirycznych z oszacowanymi wynikami

W wielu teoretycznych opracowaniach dotyczących
wzrostu gospodarczego podawane są funkcję proęfttfc-
cji: funkcja Cobb-Douglasa, funkcja CES, zakładają*
ce multiplikatywność zmiennych. T. KULAWCZtJK

analizuje ich przydatność do oceny czynników wzros-

tu wydajności pracy.

Model następny — jego konstrukcją, i szacunki pa*

rametrów na wyższym poziomie agregacji, dolyńiy
zbiorowej wydajności pracy w polskim przemyśle
okrętowym. W oparciu o dane empiryczne f frrzt|*

myslu okrętowego i poprzednie teoretyczne rozwaia*

nia autora zostaje zbudowana prognoza wydąjnpici
pracy. W końcowej części omawianej prący autor.

zajmuje się metodami badania efektywności praetll
przez szukanie prawidłowości w ksztaltowaniil stę

pracochłonności produkcji seryjnej.

W pracy „ WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEMYŚLE
SOCJALISTYCZNYM" T. KULAWCZUK porusza
ważne problemy,, niektóre z nich wymagają glębstef
analizy. Praca jest godna uwagi ze względu Ha za-

kres problematyki i" pewne nowe postawienie za-

gadnień badania, wydajności pracy. Praęą możną po-
lecić zarówno teoretykom ekonomii, jak i prąkty?
kom.

ANNA KOWNACKA
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Odzież

zbyt trwała -

to chyba
komplement!
W związku z artykułem ANDRZE-

JA DĘBOWSKIEGO pt. „z POD-
SZEWKĄ CZY BEZ" (Życie Gospo-
darcze nr 15 z 15.IV . br.), zjedno-
czenie Przemyślu Odzieżowego chcia-
loby przedstawić swój pogląd n:i nie-
które sprawy poruszone w artykule.

1) Postulat zsynchronizowania okre-
•ów fizycznego i moralnego zużyciu
wyrobów odzieżowych (i nie tylko
łych wyrobów) jest bez wątpienia
•luszny, ale jednocześnie nigdzie
Idealnie nie rozwiązany. Włókna syn-
tetyczne, wprowadzane coraz szerzej
w postaci domieszek do włókien na-

turalnych lub całkowicie zastępują-
cych inne surowce włókiennicze po-
wodują 8—3 -krotny wzrost wytrzy-
małości przędzy I tkanin. Wydawało-
by się, że najprościej można dopro-
wadzić do zgodności okresów użytko-
wania tkaniny tradycyjnej i tkaniny
8 udziałem włókien syntetycznych
drogą pocienienia przędzy lub roz-

rzedzenia wątku i osnowy. Tak robi
się w pewnych przypadkach. Jednak-
ie zmiany strukturalne tkaniny pro-
wadzą do pogorszenia niektórych pa-
rametrów użytkowych. Nic można na

przykład rozrzedzić tkaniny przezna-
czonej na płaszcz-prochowiec tylko
dlatego, że zamiast 100 proc. baweł-
ny użyto mieszanki elano-bawelna w

proporcji 67 proc. do 33 proc. Tka-
nina taka straciłaby wodoodporność,
chwyt, ukladalność. Można użyć
cieńszej przędzy, ale wówczas rosną
koszty produkcji nieproporcjonalnie
do oszczędności materiałowych (cień-
sza przędza wymaga lepszego gatun-
ku włókna, odpowiedniego parku
maszynowego, wydłuża się cykl pro-
dukcyjny w przędzalni i tkalni).

Pomimo tych ograniczeń, w resor-

cie przemysłu lekkiego od wielu lat
podejmuje się kroki zmierzające do
obniżenia wsadu surowcowego. Dą-
żąc do obniżania materiałochłonności
wyrobów włókienniczych, nie wolno
jednak zapominać o funkcji, jaką
mają pełnić te wyroby.

t) Postulat autora o wykonywanie w

domach mody odzieży tzw. luksuso-
wej tj. drogiej z tkanin tanieli, a

więc o niewysokich walorach użytko-
wych — uważamy za niesłuszny, po-
nieważ godzi to w interesy konsu-
menta. Na całym świecie istnieje
produkcja odzieży luksusowej produ-
kowanej w krótkich seriach. Jest ona

wykoilywana z surowców bardzo do-
brych jakościowo, ponieważ cena ta-
kiego wyrobu stanowi nie tylko re-

kompensatę walorów estetycznyrh,
lecz również użytkowych.

3) Wypowiedź autora o produko-
waniu odzieży zbyt trwałej, trudnej
do prucia można uznać za komple-
ment. Uważamy, że lepiej, aby o-

dzież była trudna do prucia niż żeby
pruła się w czasie użytkowania.

AKTUALNOŚCI

BRAKI ZAOPATRZENIA
BUDOWNICTWA

Wyższe od zakładanego w pla-
nie rocznym, tempo wzrostu pro-

dukcji budowlano-montażowej o-

siągnięte w okresie 4 miesięcy
br. (23,5 proc. wobec 13 proc. w

planie rocznym) spowodowało
wzrost napięć w zaopatrzeniu
materiałowym budów. Na wielu
budowach sygnalizowane są zwła-
szcza braki zaopatrzenia w wy-

roby walcowane, grzejniki cen-

tralnego ogrzewania, armaturę
kanalizacyjno-wodociągową, ka-
ble energetyczne, cegłę wyższej
jakości i tarcicę. Zapasy tych
materiałów kształtują się poniżej
normatywów.

Pogłębiające się braki zaopa-

trzenia budownictwa, których nie

jest w stanie zlikwidować przy-

śpieszenie wzrostu produkcji ma-

teriałów budowlanych wskazuje
na potrzebę zwroceqia przez

zjednoczenia i rady narodowe

większej niż dotychczas uwagi na

koncentrację inwestycji. (Sb)

ZAPASY W HANDLU
ZAGRANICZNYM

Okazuje się, że. zabiegi zmie-

rzające do przeprowadzenia we-

ryfikacji nagromadzonych przez

MIMOCHODEM

Jeszcze chyba żadna sprawa nie miała tak dobrej prasy, jak obec-
nie indywidualna motoryzacja. Istna idylla, „ ...nihil nisi bene". Same

zachioyty, radosne doniesienia, serdeczna troska, czy aby kooperanci
zdążą, czy aby trasy będą na czas...

Druga strona medalu jakby nie istniała. Koszty społeczne, angażo-
wanie dużej części dochodu narodowego, postępujące zatruwanie po-
wietrza w miastach, natężenie hałasu, rugowanie zieleni i drzew na

korzyść garaży, parkingów i tras, potężniejące korki w godzinach
szczytu.. Tu zapanowała konwencja: co złego, to nie my! Niech się
Zachód martwi, u nas do tego jeszcze daleko!...

Jeśli się patrzy na statystykę motoryzacyjną — jest w tym pewna

racja. Ale zmotoryzowani panowie (rzadziej panie) zachowują się
w swoich „wspaniałych, maszynach" tak, że powstaje wrażenie, jakby
ich było dziesięćkroć więcej.

Na podv)órkach i ulicach — pod oknami mieszkańców, bo przecież
nie może być inaczej — niekończące się przeglądy techniczne, próby
motorów, regulowanie gażników. Serie rozdzierających klaksonów,
zresztą wbrew wyraźnemu zakazowi ich używania, trzaskania drzwi-
czek. Między 5 a 6 rano rozpoczyna się rozgrzewanie motorów. Nie-

którzy panowie dla większego fasonu zdejmują tłumiki, by ogłuszają-
cym rajdowym rykiem oznajmić setkom mieszkańców: JA JADĘ!
Wąskie ulice Śródmieścia rozbrzmiewają kakofonią dźwięków, wypeł-
niają się smrodem trujących spalin. Od świtu do nocy.

Zarzutów nie można oczywiście czynić wszystkim. Jest jednak wśród

zmotoryzowanych wielu takich, którym kułturat jazdy i w ogóle kul-

4) Część letnich marynarek wykony-
wana jest również w polskim, prze-
myśle odzieżowym od dawria bez
podszewek i na tzw. pólpodsiewkach.
Dotyczy to szczególnie mafyndrek z

elano-bawelny 1 elano-lnu.

5) Projektując i wykonując odzież,
nic wyważumy środka między solid-
nością tradycyjnej krawlecczyzny a

tandetą z liong-Kongu, lecz staramy
się wypełniać konkretne zapotrzebo-
wanie społeczne istniejące w. naszym
kraju. Sugestie autora co do zbyt-
niego tradycjonalizmu naszego prze-
mysłu są niesłuszne, ponieważ w

miarę możliwości i istniejących wa-
runków materiałowych stosujemy
rozwiązania awangardowe, stanowią-
ce nowość również w krajach wyso-
kouprzemyslowionyeh. Stosujemy sze-

reg nowoczesnych dodatków takich
jalc: poduszki z pianki poliuretano-
wi'.!, kamele, włókniny, taśmy z na-

niesionym klejem, filce, gurty, które
pozwalają na zachowanie funkcji
odzieży i poprawę estetyki i trwało-
ści kształtów przy jednoczesnym
zmniejszeniu jej wagi i sztywności.
Powszechnie znany jest fakt, że np.
marynarki konfekcyjne są lżejsze i
bardziej elastyczne od marynarek
wykonanych miarowo. Uzyskanie te-
go efektu uważamy za bardzo ważne.
Jednocześnie zastosowanie tych do-
datków i nowych technologii pozwo-
liło na wyeliminowanie wielu surow-

ców naturalnych, np. wlosianki, fla-
ncli, sztywnika —

co również uWaża-
my za zjawisko pozytywne.

0) Uwaga autora o decydującym
wpływie na jakość produkcji procesu
krojenia jest słuszna, jednak we-

dług nas równic ważna jest obróbka
szwalnicza. W celu uzyskania dużej
wydajności, a więc specjalizacji pra-
cowników wyrób odzieżowy jest wy-
konywany w dużych zespołach szwal-
niczych. co stwarza trudniejsze wa-
runki kontroli jakości. Dlatego też w

ostatnich latach szczególnie duży na-

cisk był położony na mechanizację
prac w szwalniach w drodze zakupu
nowoczesnych maszyn, zakupu licen-
cji i wprowadzania racjonalnej orga-
nizacji. Obecnie w sposób komplek-
sowy, korzystając z najnowocześniej-
szych rozwiązań światowych, staramy
się unowocześnić krojownie, które
w związku ze znacznym usprawnie-
niem prac w szwalniach stały się,
niestety, w wielu zakładach wąskim
gardłem. Wdrożono już opracowaną
przez CLO wzorcową organizację
krojowni dla asortymentu odzieży
ciężkiej, która będzie rozpowszech-
niona w zakładach produkujących o-

kreślone asortymenty odzieży. Obec-
nie korzystamy z projektu Międzyna-
rodowego Sekretariatu Wełny przy o-

pracowaniu centralnej krojowni dla
przedsiębiorstwa wielozakładowego.

7) Wykonywanie odzieży „w kawał-
kach" uważamy za celowe, jednak
rozkrój tkanin powinien być wg nas

wykonywany przez producentów tka-
nin, ponieważ pozwoliłoby to na u-

niknięcie znacznych kosztów trans-
portu. Można by także na kupony
nanosić metodą druku wykroje odzie-
ży. Taką praktykę stosują sporadycz-
nie zakłady przemysłu bawełnianego,

centrale handlu zagranicznego
zapasów towarów w celu lep-
szego zagospodarowania ich na

potrzeby kraju przyniosły tylko
przejściowe efekty. O ile bowiem
zapasy te na początku stycznia
br. były tylko ok. 2 ,5 proc. wyż-
sze niż przed rokiem, to na ko-
niec marca br. przewyższały po-

ziom z ub. r. już o ponad 9 proc.

Skala ich wzrostu od stycznia
do końca marca wyniosła nato-

miast aż 43 proc. (wobec 34
proc. w analogicznym okresie
ub. r.) .

Problem przeciwdziałania nad-
miernemu wzrostowi zapasów w

centralach handlu zagraniczne-
go w br. nie stracił więc nic
na aktualności. Osiągnięto na-

tomiast pod koniec ub. r . efek-

ty zachęcać powinny do ener-

gicznego działania wszystkie
placówki handlu zagranicznego.

(Sto)

MLEKA CORAZ WIĘCEJ

Najwyższa podaż mleka przy-

pada na pierwszą Dołowę czerw-

ca. W tym jednak roku już z

końcem maja spółdzielnie mle-
czarskie zakupiły 25 min litrów
mleka. tj. tyle, ile w szczytowym
dniu skupu — 6 czerwca ub. ro-

ku. W ciągu minionych 5 miesię-

zapewne ku dużemu zadowoleniu ko-
biet szyjących w domu.

mgr HENRYK LESIAK
Zastępca Naczelnego Dyrektora

d/s Produkcji ,

Zjednoczenia Przemyślu- Odzieżowego
Łódź

Informacje
o jakości
produkcji

W artykule, zamieszczonym w nr 17
„ Życia Gospodarczego" z 2U.IV.1973 r.

pt. „ JAKO SC DYSKUSJI O JAKOŚCI"
podano m. In., że Rocznik Statysty-
czny nie obejmuje danych z zakre-
su jakości produkcji dotyczących
szczególnie strat, jakie gospodarka
narodowa ponosi na produkcji wyro-
bów jakościowo złych. Główny
Urząd Statystyczny wyjaśnia, że in-
formacje z zakresu jakości i pozio-
mu technicznego produkcji obejmuje
Rocznik Statystyczny Przemysłu. Są
to informacje o wyrobach zgłoszonych
do przyznania znaku jakości, ocenio-
nych pozytywnie lub negatywnie,
oznaczonych znakami jakości oraz o

strukturze produkcji ocenionej we-,
dług grup poziomu technicznego
A.B.C .

Niezależnie od tego informacje cha-
rakteryzujące jakość i poziom tech-
niczny produkcji przemysłowej oraz

wielkość strat poniesionycli z tytułu
niewłaściwej jakości produkcji obej-
muje odrębna publikacja poświęco-
na temu zagadnieniu pt. „Jakość i
poziom techniczny produkcji przemy-
słowej" wydawana przez Główny
Urząd Statystyczny od czasu podję-
cia badania, tj. od 1969 roku.

Złożoność problematyki jakości za-

równo od strony techniczno-użytko-
wej, jak również od strony parame-
trów technicznych charakteryzują-
cych jakość wyrobu, powoduje trud-
ności w ustalaniu syntetycznego mier-
nika i wskazuje raczej na koniecz-
ność posługiwania się systemem mier-
ników charakteryzujących poziom ja-
kości i nowoczesności produkcji.

Z uwagi na brak syntetycznego
miernika pozwalającego ocenić po-
ziom jakościowy i techniczny, ocenę
tego zagadnienia oparto na kilku
miernikach charakteryzujących bez-
pośrednio lub pośrednio jakość i po-
ziom techniczny produkcji przemysło-
wej. Są to m.in. informacje o wyro-
bach oznaczonych znakami jakości,
gatunkowości produkcji, reklamacjach
jakościowych, strukturze produkcji
ocenionej według grup poziomu tech-
nicznego ABC, stratach wywołanych
brakami, stratach z tytułu przeklasy-
fikowania produkcji, bonifikatach,
opustach, karach konwencjonalnych z

tytułu niewłaściwej jakości i wyko-
rzystaniu funduszu napraw gwaran-
cyjnych.

Mgr W. DZIEWA ŁT.OWSKI
Wicedyrektor departamentu
Statystyki. Przemysłu GUS

Warszawa

cy bież. roku dostawy mleka by-
ły wyższe o 12 proc., niż w tym
samym okresie ub. roku.

W 4 tys. punktów skupu stosu-

je sie już dwukrotny w ciągu
dnia odbiór mleka.' Zapobiega to

skwaszeniu mleka przetrzymy-
wanego w gospodarstwach nie

posiadających urządzeń chłodni-

czych. W niektórych spółdziel-
niach województw: lubelskiego,
bydgoskiego, warszawskiego, kie-

leckiego i łódzkiego mogą wystą-
pić trudności z zagospodarowa-
niem większej ilości mleka. Z
tych względów stosuje się pracę

na dwie zmiany, a w oroszkow-
n'ach nawet na trzy. W ten spo-

sób wykorzystuje się wszystkie
urządzenia mleczarni, a w razie

potrzeby organizuje nawet szyb-
kie przerzuty do zakładów mniej
obciążonych. Wszystko to powin-
no przyczynić się do pełnego i

racjonalnego wykorzystania mle-
ka jako surowca, (msk)

NOWOŚCI PRZEMYSŁU
ELEKTRONICZNEGO

W pierwszym półroczu bież.
roku przemysł elektroniczny
wkroczył na rynek z kolejnymi
nowościami. W I kwartale roz-

począł produkcję kilku nowych
aparatów radiowych, magnetofo-

Cytatologia
Nie zamierzam podjąć dyskusji

1
z

Autorem listu zamieszczonego w „2ir-
ciu Gospodarczym." nr 22 pt. (iw
EUROPIE MAMY WYSOKA KULTU-
RĘ" , bowiem zaprezentowana „cy-

. latologia" pozostaje W stosunku od-
wrotnie proporcjonalnym do tytułu
listu.

Gotów jestem natomiast w każdej
chwili do merytorycznej wymiany
zdan zarówno na temat wspomnia-
nej w liście książki, jak i problemu
kultury obsługi interesanta, Jeśli Re-
dakcja jest zainteresowana zorgani-
zowaniem takiej dyskusji.

Dr WIESŁAW JĘDRZYCKI
Warszawa

Założenia już są
W artykule pt. .,ANACHRONIZMY

ZAOPATRZENIA RZEMIEŚLNICZE-
GO", zamieszczonym w Waszym ty-
godniku nr 19 z 13.V.1973 r., autor
porusza sprawy dotyczące organizacji
zaopatrzenia materialpwego rzemiosła.
Departament Zaopatrzenia i Transpor-
tu Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
i Usług uprzejmie informuje, że o-
becnic opracowane zostały założenia
kierunkowe organizacji zaopatrzenia
materiałowego zarówno w zakresie
artykułów rozdzielanych, jak i nieroz-
(Izielanych dla jednostek resortu han-
dlu wewnętrznego i usług, w tym
również dla rzemiosła.

Wymienione wyżej założenia prze-
słane zostały przez Ministra HWiU
do Prezesa Centralnego Związku Rze-
miosła, od którego oczekuje uwag
lub postulatów w części dotyczącej
organizacji zaopatrzenia rzemiosła.

mgr KAZIMIERZ JAŚKIEWICZ
Wicedyrektor Departamentu
Zaopatrzenia i Transportu

Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
i Usług

Warszawa

Problem
z kluczem

Rozwija się u nas motoryzacja 1
to cieszy, ale równocześnie wyłania
się szereg problemów, którym n|e
możemy podołać. Użytkownicy sa-

mochodów bardzo wyraźnie odczu-
wają brak narzędzi, przy pombcy
których mogliby swój wehikuł na-

prawić, pomajstrować przy nim. Ot
np. taki klucz francuski. Możesz o-

biec całe miasto, zaglądając do'
wszystkich sklepów tej branży —

pd to, żeby w końcu przekonać się,
że nabycie takiej prostej rzeczy jest
niemożliwe.

Ż pewnością nie jest to temat ob-
cy ludziom, którzy troszczą się o

nów i gramofonów, które w co-

raz większych ilościach pojawiają
''sie. na rynku. Wśród ńich. znaj-

dują się:„Eliza" radioodbiornik
o' zbliżonych właściwościach' tech-
nicznych do popularnej Ewy",
ale. z wbudowanym zasilaczem.
Pozwala to na włączenie go bez-

pośrednio do sieci, niezależnie od
zasilania z baterii.

Zupełną nowością jest pierw-
szy odbiornik turystyczny z wbu-

dowanym magnetofonem kaseto-
wvm „Jola". Pojawiły się lub po-

jawia: radioodbiornik stołowy
„Ludwik" —

nowoczesne radio
do kuchni; magnetofony — ka-
setowy M-122 i szpulowy ZK-240
oraz gramofon „Party Hit" o

zwiększonej mocy akustycznej.
(msk).

ATRAKCYJNE ARTYKUŁY
Z IMPORTU

W bieżącym sezonie letnim skle-

py otrzymają nowe wzory pla-
stykowych artykułów gospodar-
stwa domowego z Węgier, naczy-

nia emaliowane ze Związku Ra-

dzieckiego; z Rumunii wykładzi-
ny, mozaikę ceramiczną, kolorowe

umywalki itp. akcesoria łazien-
kowe oraz wiele innych poszuki-
wanych na rynku drobiazgów. Z
Indii i południowych republik

ŚWIĘTE KROWY?
tura użytkowania pojazdu (samochodu i motocykla) wydaje się za-

pewne wymysłem zdziecinniałych staruszków. Niejednokrotnie zda-
rzało mi się zwracać uwagę panu niedbale rozpartemu za kierow-

nicą, dlaczego nie wyłącza na postoju silnika? Odpowiedzią było za-

zwyczaj rozbawione spojrzenie i wzruszenie ramion; czasami i kółko
na czoła...

Zmotoryzowanym nie przeszkadzają ani hałasy, ani trujące spali-
ny, ale tej „reszcie", która jest i będzie w przytłaczającej większości,
jawi się jako potężniejący koszmar życia wielkomiejskiego. Na co

—

jakoby — nie ma żadnej rady.
— Jesteśmy bezsilni — odpowiedzieli zagadnięci przeze mnie na

stołecznym Placu Konstytucji dwaj sympatyczni podoficerowie MO.

Spowici chmurą spalin ze stojącego obok autobusu z pracującym od
kwadransa silnikiem., z niewzruszonym spokojem kontemplowali potok
samochodowy, w którym niemal każdy kierowca mniej lub bardziej
delikatnym klaksonem dawał ujście swej niecierpliwości. — Jesteśmy
bezsilni — pod sumowali krótki wywiad podoficerowie MO.

Z tym poglądem nie zgodzi się zapewne szefostioo służby drogowej
MO. Ale warunki znośnej egzystencji w miastach zależą także od
wielu innych ogniw. M. in. od władz miejskich oraz producentów
i importerów samochodów.

nasz rynek, ale od siebie dodam,
że rezultaty ich działania są

— jak
dotąd — znikome.' A problem nie
dotyczy tylko klucza, wiąże się z

tym cały szereg innych- spraw, któ-
re warto mleć na uwadze..

Usłyszałem np. taką rozmowę:
„Masz problem z kupnem szczelino-
mierza? A nie próbowałeś pożyczyć
z zakładu?" „W odpowiedzi usłysza-
łem: „Próbowałem, ale ktoś- Już wy-
pożyczył z narzędzlowni i jakoś nie
myśli oddawać.

Z pewnością też również Jakiś mi-
łośnik motoryzacji, tyle że spryt-
niejszy. Czy tak powinno być7"

H. K.
Elbląg

Czekamy
na informator

o taryfach
pocztowych

KlopoUlwa to rzecz wysianie listu,
paczki lub druków za granicę. Opłaty
pocztowe są zróżnicowanie. Zmusza to
niemal każdego wysyłającego do od-
wiedzenia Urzędu Pocztowego, by
tam na miejscu uzyskać miarodajną
informację dotyczącą opląt poczto-
wych. Na Poczcie Głównej w Warsza-
wie (a z pewnością i w innych mias-
tach), ludzie dopytują się w okienkach
o wysokość opłat pocztowych. Odsyła-
ni są często do okienka z napisem „in-
formator". Indagują więc ową „pa-
nienkę z okienka" i uzyskują do wglądu
niekiedy teczkę' z kilkustronicowym
maszynopisem... Bardziej uporczywi
usiłują wynotować sobie interesujące
ich szczegółowe informacje. Pozostali
czekają w „ogonku" na swoją kolej...
Przyjrzyjcie się niekiedy zafrasowa-
nym turystom studiującym taryfę
opłat pocztowych zawieszoną w przej-
ściu na bocznej ścianie Poczty Głów-
nej. Stoją, wynotowują coś, by znów
stanąć w „ogonktt" po dodatkową
Informację np. na temat opłat za wy-
syłkę druków do NRD... itp.).

Wydany przez Centralny Ośrodek
Informacji Turystycznej Informator
pt. „Zwiedzaj NRD" ma 28 stron. Nie
ma tam. Jednak ani jednego słowa
o opłatach pocztowych. Wydawca
postarał się o informacje, co podle-
ga ocleniu, co należy uczynić przy
przewożeniu broni palnej, aparatów
nadawczych (?!); przedmiotów za-

bytkowych itp. Czyżby dostosowano
krąg informacji db potrzeb specyfi-
cznego grona „turystów"?

Wydaje się, że słuszne byłoby wy-
danie takiej miniaturowej taryfy
pocztowej bodaj w formie zwykłej
pocztówki, wydrukowanej po obydwu
stronach. Na jednej stronie byłyby
opłaty krajowe, na drugiej zagrani-
czne. Koszt ' takiej pocztówki infor-
macyjnej nie 'powinien przekra-
czać 50 gr i można byłoby dodatkó-

Związku Radzieckiego otrzyma-
my poprebrzanerr ^cukiernice,. „tace,
kpmpietty jdp przyprawy naszyjni-
ki', i torebki' Wiiczorowę zdobione
kamieniami półszlachetnymi, ar-

meńśltą i azerbejdżąńską Cerami-

kę oraz wyroby dekoracyjne
sztuki ludowej.

Przedsiębiorstwo Handlu Za-
granicznego „Torimex" dla „Mo-
dy Polskiej" zakupił w NRD no-

we wzory bieliznv damskiej, wy-

roby gorseciarskip. cienkie raj-
stopy. podkolanówki, rękawiczki
i paski, podkoszulki męskie, let-
nie piżamy i spinki do mankie-
tów.

Atrakcją będzie nowa kolekcja
włoskich, angielskich i szwajcar-
skich bluzek, sweterków i krót-
kich kamizelek rozpinanych,
dwuczęściowe włoskie kostiumy
k^iielowe wykonane z modnych
materiałów typu „Wetloock". W
sprzedaży znajdą się parasole
damskie super-mini oraz szale i
aDaszki w nowych wzorach. Po-
nadto otrzymamy nowości kos-
metyczne z Francji. NRF i Szwaj-
carii. (msk).

PIERWSZE KOMBAJNY
ZIEMNIACZANE

Fabryka „Pionier" w Strzel-
cach Opolskich dostarczy w; tym
roku 17 tys. kopaczek ciągniko-

wo pobierać na Fundusz Odbudowy
Zamku Królewskiego 50 gr. W każdym
urzędzie pocztowym i kiosku „Ru-
chu" można byłoby zaopatrzyć się w

taką małą „encyklopedię pocztową".
Oszczędziłoby to wiele czasu i zde-
nerwowania zarówno informatorom
z okienka Jak i petentom — turys-
tom i nie-turystom.

STANISŁAW STEFAŃSKI
Warszawa

Skup makulatury
rośnie
z roku na rok

W liście do redakcji pt. „ ZŁOTÓW-
KI W ŚMIECIACH" zamieszczonym
w „Życiu Gospodarczym" Nr 18 z

6.V. br. WALDEMAR SZALEWICZ z

Dąbrowy Tarnowskiej poruszył spra-
wę niewłaściwego zagospodarowania
makulatury na terenie woj. krakow-
skiego.

Dyrekcja Krakowskiego Przedsię-
biorstwa Surowców Wtórnych wyjaś-
nia, że informacja, iż na terenie woj.
krakowskiego wstrzymano skup ma-

kulatury jest nieprawdziwa. Pewne
ograniczenia skupu wywołane trud-
nościami w zbycie następowały
okresowo w ub. roku. Natomiast w

bieżącym roku tego rodzaju zahamo-
wań już nie ma.

Również sformułowanie, iż makula-
turę „i tak najczęściej palono" jest
nieporozumieniem i mogło dotyczyć
tych rodzajów surowca, które nie
znajdując zastosowania w przemyśle
papierniczym nie są w ogóle skupo-
wane (np. pergamin, kalki do pisa-
nia, tektury oklejane bituminą, kubki
parafinowane, papiery powlekane la-
kierami, farbami).

Z roku na rok przemysł papierni-
czy w kraju zwiększa zapotrzebowa-
nie na makulaturę. Niezależnie ód te-
go znaczne ilości tego surowca są
eksportowane. Oczywiście w tej sytu-
acji plany skupu stale są podwyż-
szane, co nakłada na aparat skupu
coraz większe zadania. Dotyczy to
również naszego przedsiębiorstwa,
które na terenie m. Krakowa i .woj.
krakowskiego, jako pion wiodący,
zajmuje się zagospodarowaniem nie-
metalicznych surowców wtórnych w

tym przede wszystkim makulatury.

Stąd też wstrzymanie skupu maku-
latury, jak i dopuszczanie do jej pa-
lenia byłoby nie tylko nieuzasadnio-
ne, ale również w konsekwencji spo-
wodowałoby niewykonanie przez na-

sze przedsiębiorstwo planów tak sku-
pu jak i zbytu tego surowca.

Któż działałby sam na własną
szkodę?

mgr inż. J. KKOL
Dyrektor Krakowskiego

Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych
Kraków

wych oraz 30 tys. kopaczek kon-

nych; Równocześnie czyni się
•starania o dostarczenie rolnictwu

kombajnu ziemniaczanego jesz-
cze przed tegorocznymi wykop-
kami. Przygotowaniem jego pro-

dukcji zajmuje się kombinat

„Agromet", powołany w tym ce-

lu z początkiem bież. roku —

pierwsza tego typu jednostka go-

spodarcza w Zjednoczeniu Ciąg-
ników i Maszyn Rolniczych. W
skład kombinatu wchodzą: Fa-

bryka Sprzętu Rolniczego „Pio-
nier" w Strzelcach Opolskich o-

raz Brzeska Fabryka Obrabiarek
i Fabryka Siewników w Brzegu.

. Do końca sierpnia bież. roku
kombinat dostarczy dla woje-
wództw opolskiego, poznańskiego
i koszalińskiego pierwszych - 200
kombajnów do zbiorów ziemnia-

ków, zmontowanych w Strzel-
cach Opolskich. Do końca roku
rolnictwo otrzyma dalszych 300

kombajnów. W przyszłym roku
już tysiąc, a w r. 1977 — 5 ty-
sięcy.

Kombajn ziemniaczany mon-

towany będzie w strzelecidej fa-

bryce z podzespołów produko-
wanych w Brzegu. Oprócz pod-
stawowego typu można go będzie
produkować w sześciu innych od-
mianach, między innymi z prze-

znaczaniem do zbiorów bura-
ków. (msk)
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Najbardziej dotkliwa jest plaga tych z silnikami dwusuwowymi,
które wydają dźwięki startującego odrzutowca, a porcją trujących
spalin mogłyby obdzielić kilka samochodów „normalnych". Stacje
san. -epid. od dawna proponują. wyeliminowanie z miast tych kosz-
marków technicznych, ale ich ilość wciąż rośnie. Należy się także

domagać przyspieszenia prac skierowanych na oczyszczanie Spalin
(dopalacze) w krajowej produkcji samochodów.

Co zas do kultury jazdy i użytkowania samochodów i motocykli, to

nie ma chyba innego' sposobu, jak zaostrzenie przepisów, nadanie im

jednoznaczności i konsekwentne egzekwowanie. Wiadomo, że wyda-
waniem praw jazdy rządzą bardzo liberalne reguły. Wielu takich,
którym z trwogą dalibyśmy scyzoryk, otrzymuje do ręki maszynę

groźną dla bezpieczeństwa publicznego. Ilość wypadków drogowych
jest tego wymownym świadectwem. Czasami są to po prostu ludzie

chorzy, o obniżonej sprawności psychofizycznej. Ale póki co
— jeżdżą.

Skoro rozwój motoryzacji jest faktem przesądzonym, to odpowied-
nie urzędy i instytucje są zobowiązane do zapewnienia warunków

dyscypliny publicznej. Nikt nie skorzysta na tym, jeśli będzie nara-

stała wrogość między zmotoryzowanymi a resztą, z przyczyn, która

przy dobrej woli i energii można w dużej części wyeliminować. Moż-
na bowiem zrozumieć pęd do motoryzacji, ale nie ma żadnych powo-

dów, aby padać przed nią plackiem, a samochody traktować jak świę-
te krowy. Przeciwnie — coraz większa ilość pojazdów spalinowych
na ulicach miast domaga się zdecydowanych działań chroniących śpo-
kój i zdrowie mieszkańców. Także —

. przecież — tych zmotoryzo-
wanych. W. D.
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