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NASZ KOMENTARZ

SZCZEGÓLNYM i bardzo ważnym momencie
naszej, historii rozpoczyna obrady II Kongres
Nauki Polskiej. W minionych dziesięcioleciach

VKsztaltowali&rny podstawy nowoćzęsnej gospodarki,
przekształciliśmy Polskę iv krtij. pfżeinysłowy. Stoi
teraz przed nami zadanie przejścia od dotychczaso-
WyeH^Ekstensywnych czynników rozwoju do pełnego
wykorzystania wszystkich dostępnych nain czynników
rdźwoju' "intensywnego, aó zdecydowanego"zwiększenia
efektywności gospodarowania, zadanie wkroczenim
w etap rozwiniętej rewolwji .naukbićoHećhnicznejt. ,

Inny jakościowo etap -toczącej^siętib*iwiecie rewolu-
cji naukowo-technicznej, inny pozibm świata i Połśki,
potrzeba współuczestnictwa w tym etapie rozwojowym
cywilizacji, godziwego udziału w międzynarodowym
podziale pracy, potrzeba szybszej niż dotąd poprawy

bytu społeczeństwa, a wreszcie wynikająca tak ze 'ści-
słego rachunku jak i dążeń ludzkich serc, kónieczność
zbudowania „Polski światu równej", Polski, z której
moglibyśmy być dumni, dyktują nam wszystkim zu-

pełnie nowe, jakościowo i ilościowo odmienne zadania.
Jak nigdy dotąd, musimy dziś wybiegać myślą w przy-

szłość, formułować zadania dalekosiężne, obliczone na

wiele dziesięcioleci; jak nigdy dotąd, musimy w skom-
plikowanym świecie Współczesnym uwzględniać w dzi-
siejszych rachubach przyszłe zagrożenia i przyszłe
Szanse. Praktycznym wyrazem tej tendencji, tego jedy-
nego sposobu kierowania rozwojem Polski tak, by speł-
nił on nadzieje dzisiejszego pokolenia, jest formułowa-
nie perspektywicznych planów i programów rozwoju
poszczególnych gałęzi, a także całości naszego rozwoju
społeczno-gospodarczego. Jest to proces dopiero rozpo-

częty, daleki od zakończenia i daleki od ostatecznego
zamknięcia; zresztą zamknięty nie może być nigdy —

„horyzont czasowy" dzisiejszych planów perspekty-
wicznych sięga roku 1990, a za lat kilka powinien już
sięgać roku 2000. Przedstawiony został społeczeństwu
i poddany pod ogólnonarodową dyskusję raport o sta-

nie oświaty zawierający perspektywiczny projekt
zmian systemu szkolnego sięgający okresu 1990—2000.
Powstaje i ma zostać przedstawiony społeczeństwu
plan perspektywiczny rozwoju społeczno-gospodafcze-
go na okres do 1990 roku oraz perspektywiczny plan
zagospodarowania przestrzennego kraju ustalający
swymi tendencjami kierunki rozwoju o wiele dalej
wybiegające w przyszłość niż koniec naszego stulecia.
Powstał i został zatwierdzony perspektywiczny pro-

gram rozwoju budownictwa mieszkaniowego wyraża-
jący się praktycznie w haśle budowy „drugiej Polski".
Powstają następne plany i programy perspektywiczne;
formułowane są, przy współudziale komitetu „Polska
2000" PAN i Głównej Komisji Prognozowania, jeszcze
dalej sięgające prognozy.

TO
co dziś wiemy, o naszej przyszłości, prowadzi

przede wszystkim do wniosku,• że zadania, jakie
będziemy musiełi zrealizować, zadania wynikające

Ze wspomnianych przed chwilą potrzeb, są takie —

pod względem ilościowych rozmiarów jak i pod wzglę-
dem towarzyszących im uwarunkowań — że wykona-
nie ich jest absolutnie niemożliwe przy wykorzystaniu
dotychczasowych instrumentów rozwoju, dotychczaso-
wych środków. Częstokroć nawet nie znamy jeszcze
sposobów rozwiązania stojących przed nami proble-
mów, metod przekraczania stojących przed nami ^ba-
rier", znamy częstokroć tylko zarys dróg, które do ta-

kich'rozwiązań mogą w przyszłości doprowadzić. Nie-
mniej jednak nie ma innej drogi do „Polski światu
równej", jak droga poprzez te właśnie przyszłe pro-

blemy, przez przyszłe uwarunkowania, przyszłe „ba-
riery". Nie ma innego narzędzia, innego „klucza do

przyszłości", innego sposobu uporania się z zadaniami
jutra jak nauka.

I właśnie dlatego dziś, gdy rozpoczyna się II Kon-

gres Nauki Polskiej, szczególnie zwracamy się myślą
ku przyszłości, ku problemom jutra, które tylko z po-

mocą nauki będziemy mogli pomyślnie rozwiązać. To,
co- powstaje w laboratoriach uczonych dziś, znajdzie
zastosowanie w praktyce właśnie jutro, w okresie gdy
„oko w oko" staniemy z rysującymi się dziś proble-
mami. Dlatego właśnie obecnie tak wielką rolę przy-

kładamy do nauki związanej z potrzebami kraju nie

tylko jako do twórcy kwalifikacji, ale i jako siły wy-

twórczej bezpośrednio wnikającej w organizm gospo-

darczy. Wystarczy przypomnieć tytko podstawowe
stojące przed nami dylematy, by zrozumieć źródła

i wagę tej nadziei.

WZROST WYDAJNOŚCI PRACY to nadchodzącej

przyszłości musi ,przewyższyć zdecydowanie
wszystko to, co w tej dziedzinie dotychczas U nas

zrobiono.
*Do roku 1990 produkcja przemysłowa powinna wZro-

Smąp ptąwie czterokrotnie, ale jednócześme liczba
pi^epTaćowanych' W, gospodarce narodowej godzin bę-
dzie niewiele toyższa od dzisiejszej. Wzrośnie wpraw-
dzie zatrudnienie, ale jednocześnie postępować będzie
realizacja programu skrachnia tygodnia pracy. Możli-
wości większego wzrostu zatrudnienia również ulegną
wyczerpaniu ze względu na zmniejszającą się —

z przyczyn demograficznych — już od końca lat sie-
demdziesiątych liczbę młodzieży rozpoczynającej pra-

cę, a także ze względu na konieczność zdecydowanego
zwiększenia zatrudnienia w usługach.

Cały olbrzymi przyrost produkcji musi więc być
wynikiem wzrostu wydajności pracy, wynikiem zde-

cydowanej „rewolucji" w technicznym wyposażeniu
gospodarki, w poziomie jej automatyzacji i mechani-
zacji, w poziomie organizacji i zarządzania. Bez twór-

czego udziału nauki, bez zastosowania w praktyce
osiągnięć nauk technicznych, ekonomiczno-organiza-
cyjnych, a nawet społecznych (kultura pracy) nie
osiągniemy w tak krótkim czasie tak zdecydowanego
postępu, przy historycznie uwarunkowanych nieko-
rzystnych nawykach w tej dziedzinie. '

BARIERA
SUROWCOWA stojąca w przyszłości

przed -naszą gospodarką, tak jak przed gospodarką
innych rozwiniętych krajów przemysłowych, będzie

nie do pokonania bez wydatnej pomocy nauki, która
również musi doprowadzić do „rewolucji" w tej dzie-
dzinie. Przy wspomnianym wzroście produkcji prze-

mysłowej (produkcja przemysłu przetwórczego powin-
na wzrosnąć jeszcze bardziej) wydobycie SUTOWCÓW
w Polsce wzrosnąć może zaledwie o 33—40 proc.

Oznacza to nie tylko konieczność zwiększenia impor-
tu surowcóIO (ceny ich zresztą znacznie wzrosną, a po-
daż zmaleje), ale przede wszystkim konieczność o wie-
le bardziej oszczędnego ich wykorzystania, konieczność
opracowania nowych metod utylizacji ubogich rud,
odpadów przemysłowych i surowców wtórnych, ko-
nieczność coraz szerszego stosowania „zamkniętych"
cykli obiegu surowców. Muszą powstać zupełnie nowe

materiały, nowe tworzywa, musi rozwinąć się na sze-

roką skalę inżynieria materiałowa.

Nie bardzo jeszcze zdajemy sobie sprawę z rozmia-
rów tego przyszłego zagrożenia; w zależności od ogól-
nej sytuacji w świecie i ewentualnych odkryć geolo-
gicznych może ono przybrać ostrzejsze lub łagodniej-
sze formy, niemniej jednak bez pomocy nauki będzie
to bariera nie do przebycia.

PROBLEMY'ENERGETYCZNE urastają do miary
pierwszoplanowych dla Polski dnia jutrzejszego.
Nie chodzi tu jedynie o problemy przyszłego nie-

dostatku niektórych paliw, zwłaszcza płynnych, co

łączy się z poruszoną poprzednio kiuestią zdecydowa-
nej poprawy gospodarki surowcowej. Energetyka,
a zwłaszcza produkcja energii elektrycznej, jest pod-
stawą wszelkiego rozwoju gospodarczego, a zapotrze-
bowanie na energię elektryczną będzie rosło w Polsce

niesłychanie szybko, do roku 1990 produkcja energii
elektrycznej być może ulegnie nawet potrojeniu. Tym-
czasem węgiel energetyczny, na którym opiera się do-

tychczas nasza energetyka, zawiera duże ilości związ-
ków siarki, szczególnie niekorzystnie oddziaływających
na otoczenie. Wielka elektrownia opalana węglem ka-
miennym w rodzaju Kozienic będzie rocznie wydzie-
lała do atmosfery około 100 tys. ton dwutlenku siarki
niszczącego budynki, roślinność, powodującego poważ-
ne choroby dróg oddechowych,

Niemniej jednak energetykę rozwijać musimy, lecz
bez poważnych osiągnięć wielu dyscyplin nauk nie uda
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Na żaproszenie Komitetu- Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jed-
ności i Rady Ministrów,NRDprzebywała w NRD delegacja partyjno - rządowa
PRL pod przewodnictwem I Sekretarza KC PZPR —EDWARDA GIERKA i członka
Biura Politycznego KC PZPR, Prezesa Rady Ministrów —PIOTRA JAROSZEWICZA.
Wizyta była manifestacją jedności ideowo-politycznej obu krajów, współpracy
gospodarczej NRD i Polski w ramach RWPG oraz zbliżenia obu społeczeństw.
Przed tą wizytą prasa NRD zamieściła liczne materiały ilustrujące rozwój
współpracy między naszymi krajami. M. in. w numerze 24 „Die Wirtschaft" ukazał
się wywiad z wicepremierem JANEM MITRĘGĄ. Omówienie wywiadu zamiesz-
czamy na str. 9 .

Na zdjęciu: powitanie delegacji na lotnisku Schoenefeld w stolicy NRD, Berlinie.

FABRYKI
WŁADYSŁAW MAREK TURSKI

WPOWSZECHNIE
znanej aneg-

docie Napoleon-przerwał mało-
miasteczkowemu burmistrzowi

wyliczanie przyczyn uniemożliwiają-
cych powitalne salwy artyleryjskie
już po pierwszej: „Sire, nie mamy
armat"; o pozostałych przyczynach
anegdota milczy. Przywykliśmy do
schematu tej anegdoty: gdy spośród
wielu przeszkód jedna wydaje się naj-
większa— zapominamy o innych, im
dokuczliwsze jest doznawane uczu-

cie bezradności wobec jednej prze-

ciwności, tym łatwiej wszystkie nie-
powodzenia do niej jednej sprowa-

dzamy. Tym właśnie tłumaczę so-

bie powszechność przekonania, że to

brak komputerów jest powodem
mało sprawnej techniki zarządzania
gospodarczego w Polsce.

Obiegowe,to stwierdzenie nie jest
pozbawione racji, sądzę jednak, że

wystarczy stosunkowo niewielki
wzrost podaży komputerów na ryn-
ku krajowym byśmy dotkliwie od--
czuli istnienie pozostałych powodów
chromania zarządzania gospodarcze-
go. Wydaje się więc, że wielki już
czas zająć się problematyką zauto-

matyzowanych systemów zarządza-
nia od strony tych „innych" czyn-
ników: Może się bowiem okazać, że

armaty będą, a na salwę przyjdzie
czekać bardzo długo.

Aktualność splotu problemów,
który umownie nazywam (zgodnie z

przyjętą w krajach RWPG nomen-

klaturą) . .automatyzacją systemów
zarządzania wynika z prostych prze-
słanek ekonomicznych: dzięki bar-
dzo znacznemu wysiłkowi 'finanso-
wemu, technicznemu, organizacyj-
nemu-i Tiaukowemu, wspólnota na-

szych .krajów uzyskała poważny suk-
ces w. zakresie przygotowania pro-

dukcji sprzętu ; informatycznego
(komputery i urządzenia towarzy-
szące)'.

Nie ulega już żadnej wątpliwości;
że sukcesjvmie, ż 'każdym • rokiem
coraz obficiej, na rynki krajów soc-

jalistycznych dostarczane będą róż-
ne maszyny Todziriy liiad JS EMC
oraz ich wyposażenie. Jest to sprzęt
nie ustępujący'arii jakością, ani pa-
rametrami użytkowymi przytłacza-
jącej większości parku maszyn cyf-
rowych zainstalowanych obecnie na

świecie; nie chcę przez tó powie-
dzieć, że maszyny rodziny Riad pod
każdym względem '"mają najlepsze
parametry, co zresztą przy tak bar-
dzo zmieniającej się technice nie
byłoby chyba możliwe; posługując
się analogią motoryzacyjną maszyny

rodziny RiaH to Chevrolety, Fiaty,
Fordy, Toyoty i Volkswageny, nie
produkujemy na razie odpowiedni-
ków Jansenów, Ferrarich i ftolls-
-Royce'ów; "do analogii tej wrócę je-
szcze poniżej.

Inwestycje na zbudowanie nowo-

czesnego przemysłu środków sprzę-
towych informatyki muszą się opła- •

cić, wywarzana przez ten pirzemyśł
„masa \$o$ąrówa' r

, a cw, samej tylkat
Polsce, W ' i>i^ciolatce 1976—1980fwyi
tworzymy jej za .pranie 70. mldziow

tych, musi być kupiona, maszynys
muszą być z^iristółow^iie — t mus

szą zacząć przynosi? zysk społeczni

ZADECYDUJĄ KADRY

W określonych waioinkach histo«j
tyczno-ekonomicznych, - warunkach*

jakie panowały w Polsce do nie-
dawna, ,a zapewne przetrwają - je--
szcze rok. «czy dwa — za zysk SRO-.

łeęę^^^tajr z zainstalowania ma*

szy^^JcSMted, organizmie. go-;«
spodatćży^,»p»a by uznać efekt;:

propagatorski^, oyto „unowocześnie-
nie", którego symbolem jest kóm-*

puter. W warunkach; obfitości do-
staw sprzętu informatyki zysk spo-,
łeczny musi być znacznie bardziej
Wymierny w złotówkach.

" Nie chciałbym być zrozumiany,
opacznie,, nie trywializuję zagadnie-
nia. Nawet w warunkach rozwinię-
tych krajów kapitalistycznych zysk
płynący z instalacji komputerów nie?
zawsze wyraża się bezpośrednio w",
dolarach czy markach. Często jest:
on dużo • subtelniejszym skutkiem;
komputeryzacji,, jak np.. w przy-;
padku zautomatyzowania systemu?
rezerwacji biletów lotniczych, w:

którym optymalizacja wykorzysta-'
nia miejsc ńa pokładach samolotów

1
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PRASA PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Gospodarka zasobami ludzkimi —

naszym najcen-
niejszym kapitałem — stała się przedmiotem obrad
Plenum KC PZPR. W polityce zatrudnienia bardzo
ważnym instrumentem są płace, nie tylko jako pod-
stawowe źródło dochodów, ale także jako podstawo-
wy bodziec, czynnik motywacyjny. Od układu płac,
czynników decydujących o ich wzroście itd. zależy w

poważnej mierze przepływ kadr między branżami 1
gałęziami, układ stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa
Itp. Problemom usprawniania metod tworzenia i po-

działu plac poświęcona była dyskusja zogranizowana
przez Instytut Planowania, z której sprawozdanie uka-

ssąło się w ostatnim numerze „GOSPODARKI PLA-
NOWEJ" .

, Dyskusja na temat zasad tworzenia funduszu plao
w przedsiębiorstwach koncentrowała się wokół zagad-
nienia, czy wiązać ten fundusz ze wzrostem efektów
ekonomicznych, czy też uzależniać go od faktycznie
potrzebnych zakładowi nakładów pracy i stosowanych
systemów plac. Zdecydowana większość dyskutantów*
wypowiedziała się za pierwszym rozwiązaniem, tzn.

ta, parametryczną zasadą tworzenia funduszu płac.
Zgłoszono jednak szereg zastrzeżeń do takiego para-

mętru, jak zysk (prof. Alojzy Melich, dr Zbigniew Wi-
szniewski). Zastrzeżenia te były różnokierunkowc, głó-

wnie dotyczyły óne faktu, że zysk nie odzwierciedla w

obecnych warunkacb rzeczywistego wkładu pracy

przedsiębiorstwa. Znaczit _ większym uznaniem cie-
szyły się mierniki zbliżono do produkcji czystej — jak
wiadomo taka też koncepcja została przyjęta w jed-
nostkach Inicjujących (produkcja doidniia).

Najbardziej rozwiniętą krytykę uzależniania wiel-
kości funduszu płac od pracochłonności (a ściślej mó- .

wiąc od placochionności) produkcji dał dr Bronisław

Fick, stwierdzając, że dotychczasowa praktyka w tym
zakresie nie zdała egzaminu, jeżeli chodzi o kontrolo-
wanie wzrostu plac, a równocześnie stworzone zosta-

ły zachęty do zwiększania pracochłonności przy lek-

ceważeniu, a nawet hamowaniu postępu technicznego.
Drugi nurt dyskusji dotyczył technik i polityki po-

działu płac wewnątrz przedsiębiorstwa. Zasadnicza ro-

la przypada tu podstawowym stawkom zaszeregowa-

nia. Dotychczasowy system stawek podstawo-
wych nie daje większych szans zawodowej
karierze pracownika. Jak powiedział jeden z

dyskutantów — pracownik obecnie awansuje nie
z tytułu swych kwalifikacji i wyników, jakie
osiąga w pracy, ale dlatego, że przyszła jego „kolejka".

Problem tzw. awansu poziomego, a więc bez zmia-
ny stanowiska, przy obecnych „widełkach" nie roku-

je szybszego wzrostu zarobków. Warto tu dodać, że

sprawa ta nabiera coraz większej wagi, gdyż brak
perspektyw takiego awansu jest jedną z ważnych
przyczyn nadmiernej fluktuacji pracowników.

Innym . zagadnieniem jest stworzenie, docelowego
modelu płac w zależności od zawodów, branż oraz ga-

łęzi gospodarki itp. Brak takiego modelu nabiera
szczególnego znaczenia w obecnym okresie, kiedy dy-
namika plac uległa znacznemu przyśpieszeniu, a za-

kresem regulacji płac obejmowane są coraz nowe

grupy zawodowe.

Do tej ciekawej, a bardzo tu skrótowo przedstawio-
nej dyskusji warto dorzucić jeszcze jedną uwaaę. W

naszej aktualnej sytuacji coraz bardziej zasadniczego
znaczenia dla realizacji celów społecznych nabiera
poprawa efektywności gospodarowania. Poprawy tej
nie da się uzyskać ani tylko przez nakazy administra-

cyjne, ani przez apele. Musi w niej być zaintereso-

wany ogół pracowników w sposób maksymalnie bez- 1

pośredni. Jest to chyba podstawowa przyczyna' prze-

mawiająca za związaniem zasad tworzenia i przyros-

tu funduszu płac z poprawą wyników ekonomicznych,
osiąganych przez przedsiębiorstwo. Idzie o to, by —

mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu — za po-

lepszeniem efektywności stały określone siły społeczne.
Wydaje się, że rozwiązania przyjmowane w jednost-
kach inicjujących wychodzą właśnie naprzeciw temu

postulatowi.

Wreszcie nic Jest chyba dopracowana ani teoretycz-
nie, ani praktycznie sprawa podziału' pla* wewnątrz
przedsiębiorstwa. O ile można się było od biedy go-

dzić z takim stanem rzeczy w warunkach limitowa-
na funduszu plac, o tyle obecnie, gdy eona wlącej
organizacji gospodarczych przechodzi na nowe kom-
pleksowe zasady planowania i zarządzania, problem
nabiera niezwykle na ostrości. Od jego prawidłowego
rozWiązania zależy bowiem przekładnia ogólnych za-

sad do poszczególnych ludzi, pracujących w tych or-

ganizacjach, a więc i społeczna ocena skuteczności
i prawidłowości wprowadzanych zmian. Czasu jest
więc niewiele., Wydaje się, że zarówno przed Minis-
terstwem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych; jak I przed
szerokim gronem ekonomistów Jest tu wielkie pole
działania, wymagające co najmniej takiej uwagi, pa-

sji i zaangażowania, jak dyskusja na temat czy zysk
czy produkcja dodana jest lepszym miernikiem'oceny
pracy przedsiębiorstwa.

S. C.

UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

Biuro Polityczne KC omówiło
'całokształt PRZYGOTOWAŃ GOS-
PODARKI NARODOWEJ DO SE-
ZONV LETNIEGO celem niedo-
puszczenia do spadku produkcji, ja-
ki w lecie występował w ub. latach.

DOKONANO OCENY REALIZA-
CJI ZADAŃ NARODOWEGO PLA-
NU GOSPODARCZEGO ZA PIĘC
MIESIĘCY; stwierdzono, że osiąg-
nięto dobrą dynamikę rozwoju pod-
stawowych dziedźin gospodarki.

Biuro Polityczne zaakceptowało
przedstawione przez rząd kierunki i

formy doskonalenia, mechanizacji
gospodarstw chłopskich i zaplecza
technicznego rolnictwa. KONIECZ-
NE STAJE SIĘ ROZWIJANIE
DZIAŁALNOŚCI MECHANIZA-

.JOYjNEJ KOŁEK ROLNICZYCH o-

raz dalszy rozwój produkcji ma-

szyn, narządzi rolniczych, części
zamiennych, a także mechanizacji
zaplecza usługowego. ZAAKCEPTO-
WANO GŁOWNIE CELE I KIE-
RUNKI DZIAŁANIA 100 GMIN
WZORCOWYCH1

w dziedzinie zes-

polenia i koordynacji wysiłków in-

stytucji oraz mieszkańców dla przy-

spieszenia rozwoju społeczno-gospo-
darczego gmin.

0 Na Prezydium Rządu rozpa-
trzono oceny i wnioski międzyre-
sortowego zespołu do kompleksowe-

go zbadania wzajemnych stosunków:

PRZEDSIĘBIORSTWO — ZJEDNO-
CZENIE — MINISTERSTWO. Pre-

zydium, Rządu stanęło na stanowis-

ku, że prace podejmowane w tej
dziedjiinte przez resorty-muszą..być
ieiśle skorelowane ż pracami par-

fffjfi.ó -rządowej komisji do unowo-

cześnienia funkcjonowania gospo-
darki i państwa. ?<» >?i- •

W trosce o lepsze zaopatrzenie
'rynku podjęto decyzje w sprawie
rozbudowy zdolności produkcyjnych
w przemyśle mleczarskim.

® 1600 delegatów 2,7 min rolni-
ków obradowało w Warsziwia na V

Krajowym Zjeździe Kółek Rolni-
czych — najwięcej snołeczno-gospo-
darczej organizacji visl OPRACO-
WANO PROGRAM DZIAŁANIA
KOŁEK ROLNICZYCH 1 ICH

J.W1ĄZKOW NA NAJBLIŻSZE LA-

TA, z myślą o szybkiej intensyfi-
kacji produkcji rolnej i przyspie-
szenia tempa społeczno-gospodar-
czego rozwoju wsi. Wybrano nowe

władze.

% Założenia rozwoju społeczno-
gospodarczego i zagospodarowania
przestrzennego kraju do 1990
roku przewidują KONIECZNOSC
ZNACZNEGO PRZYSPIESZENIA
ROZWOJU JEGO OBSZAROW
PÓŁNOCNO-WSCHODNICH obej-
mujących tereny województw: ol-

sztyńskiego, białostockiego, war-

szawskiego wraz z Warszawą oraz

lubelskiego. Decydują o tym przede
wszystkim przesłanki społecżno-
ekonomiczne. Chodzi o lepsze niż
dotychczas wykorzystanie wszelkich
zasobów makroregionu, wydatne
zwiększenie jego wkładu w roz-

wój gospodarki całego kraju, a rów-
nocześnie szybką poprawę warun-

ków życia ludności. Sprawy te były
przedmiotem obrad Międzywoje-
wódzkiej Komisji Planu Makrore-

gionu Północno-Wschodniego w

Białymstoku z udziałem członka
Biura Politycznego KC PZPR wi-

cepremiera Mieczysława Jagiel-
skiego.

Q KOMISJA PARTYJNO-RZĄ-
DOWA DO SPRAW INFORMATY-
KI rozpatrzyła problemy wykorzy-
stania systemów informatycznych
dla celów doskonalenia metod pla-
nowania i zarządzania. Komisja u-

staliła najważniejsze kierunki prac
w tej dziedzinie oraz zaleciła kon-
centrowanie wysiłków i środków na

zagadnienia których rozwiązanie w

najbliższym okresie może przynieść
znaczne efekty w gospodarce naro-

dćńoejy •'•••'Mn.. ^ r^-^hoc ,!

• POLITYKA WYDATNEJ PO-
PRAWY WARUNKÓW;, ZYCIĄ
LUDNOŚCI żnajduje: odzwierciedle-
nie w systematycznym zmniejsza-
niu się grup pracowników o nis-
kich płacach. Według danych GUS
z końca ub. roku odsetek pracowni-
ków o poborach netto do 1200 zło-

tych miesięcznie wynosił 4,8 proc.

ogółu zatrudnionych w gospodarce
uspołecznionej, podczas gdy jeszcze
w 1970 r.

— 9,4 proc. W tym samym

czasie zwiększył się udział pracow-
ników o zarobkach 2001—3000 zł

netto z 34,9 proc. do 40,2 proc. i o

zarobkach 3001—5000 zł z 16,6 do

22,8 proc.

O STAN WKŁADÓW PIENIĘŻ-
NYCH W PKO osiągnął 31 maja
bież. roku 161215 min złotych. W
maju wkłady pieniężne, łącznie z

wartością premiowych i oprocento-
wanyćh bonów v)zrosły o 2 674 min
złotych, a w okresie 5 miesięcy
bież. roku o 16 6S4 min złotych.

9 Jedna z największych fabryk
polskiego przemysłu motoryzacyjne-
go

— Zakłady „Jelcz" rozwija
współpracę i KOOPERACJĘ Z
FABRYKAMI PRZEMYSŁU MO-
TORYZACYJNEGO W NRD. Naj-
nowszym plonem tej współpracy bę-
dzie nowy ciągnik kontenerowy" ty-
pu „Jelcz 317 d" wykonany przez
Jelczańskie Zakłady oraz Fabrykę w

Werwau (NRD).

® Z nowej przystani w porcie
gdańskim odpłynął do Helsinek prom

Polskich Linii Oceanicznych m/f

„Gryf" . inaugurując REGULARNE

POŁĄCZENIE PROMOWE MIĘDZY
POLSKĄ I FINLANDIĄ. „ Gryf

zawijać będzie dwa razy w

tygodniu do Gdańska i Helsinek,

zabierając 300 pasażerów i 120 sa-

mochodów osobowych lub 18 dużych

ciężarówek.

9 W międzynarodowym porcie
lotniczym na Okęciu POWITANO

lO-MILIONOWEGO PASAŻERA
PRZEWIEZIONEGO PRZEZ PLL

„LOT" W OKRESIE POWOJEN-

NYM. Był nim Amerykanin Harvey
Reisman, importer polskich leków.
Warto dodać, że w ciągu 16 ' pierw-

szych rejsów ńcrnóWó uruchomionej
od kwietnia linii atlantyckiej, sa-

moloty LOT-u przewiozły 3 200 osób,
z czego połowa" to! pasaSśrowie-- le-

cący z Nowego Jorku do Europy.
• © ' Naukowcy i przedstawiciele

rządów Danii, Finlandii, NRD, NRF,
Polski, Szwecji i Związku Radziec-

kiego NA KONFERENCJI EKSPER-

TÓW w Sopocie omówili zagadnie-
nia naukowe, prawne, techniczne i

organizacyjne związane z rybołów-
stwem i ochroną żywych zasobów

Morza Bałtyckiego.

ZA GRANICĄ
B Przed ćwierć wiekiem zawar-

to układ o przyjaźni i współpracy
między Węgierską Republiką Ludo-

wą a PRL. W ciągu ostatnich dzie-

więciu lat wymiana między naszymi
krajami wzrosła ponad trzykrotnie.
W latach 1966—1970 wartość wymia-
ny wyniosła ponad 4,5 mld zł dew.
W bieżącej 5-latce wartość obrotów
handlowych ma się zwiększyć o 70

proc.

BS O 10 proc. w porównaniu z ro-

kiem poprzednim wzrosły w 1972 r.

obroty w handlu zagranicznym
ZSRR — pisze WNIESZNAJA TOR-
GOWLA. Obroty osiągnęły 26 mi-
liardów rubli, przy czym import
przewyższał eksport o 600 milionów
rubli. Eksport wyniósł 12,7 mld ru-

bli, a import 13,3 mld rubli. Ponad
65 proc. radzieckiego eksportu przy-

padało na kraje, socjalistyczne, oko-
ło 19 proc.

—

na wysoko uprzemy-
słowione kraje kapitalistyczne i 16

proc. na kraje rozwijające się.
Udział eksportu maszyn i urządzeń
wyniósł 23,6 proc. Jeśli chodzi o

import, to około dwóch trzecich za-

kupów za granicą przypadało na

kraje socjalistyczne, ponad 25 proc.
.— na uprzemysłowionie kraje kapi-
talistyczne, a reszta na kraje rozwi-

jające się. Udział maszyn i urządzeń
w imporcie radzieckim wynosi 34,6
proc.

B Brak jest maszynistek — pisze
J NIKULIN na łamach PRAWDY
— w wielkich ośrodkach przemysło-
wych ZSRR. Szkoleniem maszynistek
•w ZSRR,, zajmuje się sieć szkół za-

wodowo-technicznych. W rzeczywi-
stości .jednak większość. maszynistek
ątąnąwią^ loc.zpzai sZP. • maturzystki,
którym nie powiodło się na egzami-
nie wstępnym na wyższą uczelnię i
które ponowią tę próbę w przyszłym
roku. Mają one przy tym złudną na-

dzieję, że opanują zawód maszynist-
ki w toku pracy. Jednakże zawód
maszynistki nie należy do lekkich.
Przeciwnie —

wymaga dużego wy-

siłku fizycznego i psychicznego. Nic

więc dziwnego, Je początkowe wy-

obrażenie o łatwości nauczania się
i uprawiania tego zawodu prędko
się rozwiewa, a wiele kandydatek

zaczyna niebawem szukać innego
zajęcia. Wprawdzie w ostatnich la-
tach wiele się robi, żeby ułatwić

pracę maszynistki. Wprowadza się
elektryczne maszyny do pisania, po-

dejmuje się starania, by zapewnić
lepszą izolację dźwiękową w ha lach
maszyn itd. Jednakże — pisze J. NI-

KULIN — szerokie możliwości wybo-
ru, jakie społeczeństwo oferuje dziś
młodzieży zwłaszcza w wielkich mia-
stach, zepchnęły ten zawód niemal
na sam dół „piramidy pragnień", to-

też młodzież niechętnie uczy się za-

wodu maszynistki. A tymczasem po-

pyt na tę kategorię fachowców nie-
ustannie rośnie. I chodzi już nie tyl-
ko o ogromną masę materiałów, któ-
re muszą przejść przez ręce maszy-

nistek. By dobrze pisać, muszą one

nieustannie podnosić kwalifikacje.
Tymczasem zawodowe walory ma-

szynistek nie są należycie doceniane.
Nie można chyba uznać za rzecz

słuszną, że absolwentka kursów pi-
sania na maszynie czy szkoły zawo-

dovjo-technicznej otrzymuje takie
samo wynagrodzenie, jak maszynist-
ka, która przepracowała w tym za-

wodzie kilkadziesiąt lat. J. Nikulin

cytuje opinie czytelników w listach
do redakcji. Opinie te są zgodne co

do jednego: wynagrodzenie maszy-

nistek powinno być jednakowe we

wszystkich bez wyjątku gałęziach
gospodarki narodowej i wzrastać w

miarę zwiększania się stażu pracy
i kwalifikacji. Nie chodzi przy tym
0 generalną podwyżkę płac — jak
wyjaśnia autor -r- lecz o raqjonalne
wykorzystanie przyznawanych na

ten cel funduszy. Wady dotychcza-
sowego systemu wynagradzania ma-'
szyńistekLsprawiają' bOWićrtt, że"Me-
rownicy placówek wszelkimi sposo-

bami omijają obowiązujące przepisy
1 zatrudniają ;idobre maszynistki^, na

stanowiskach 'inspektorów, ekonomi-
stów czy inżynierów.

B Ogólny indeks cen detalicznych
w 1972 r. wyniósł w Bułgarii 99,3
proc. w porównaniu z 1968 r.

—

czytamy na łamach ROBOTNICZE-
SKO DIEŁO.

B W ciągu pierwszych pięciu mie-

sięcy br. produkcja przemysłowa Ju-

gosławii wzrosła o 7,1 proc. w po-
równaniu z analogicznym okresem
1972 r. W handlu zagranicznym na-

dal utrzymuje się znaczna przewaga

importu nad eksportem. Od począt-
ku stycznia- do końca mają 1973 r.

Jugosławia wyeksportowała towary
o wartości 16 863 min dinarów (o
15 proc. więcej niż w analogicznym
okresie 1972 r.), zaś import osiągnął
wartość -27 650 min dinarów (o 40

proc., więcej).
g Nowy rząd prezydenta HECTO-

RA CAMPORY zamierza wprowa-
dzić w Argentynie kontrolę zagra-

nicznych inwestycji i depozytów
bankowych oraz nacjonalizację nie-

których dziedzin handlu zagranicz-
nego.

B Na 60 dni prezydent R. Nixon
zamroził ceny hurtowe i detaliczne
z wyjątkiem cen nie przetworzonych
produktów rolnych. Zdaniem komen-
tatorów zachodnioeuropejskich deey-
zja ta nie poprawi sytuacji dolara
na rynkach walutowych m. in. dla-

tego, że zamrożenie cen nie wystar-
czy do ukrócenia inflacji w USA.

Potwierdzają to ostatnie notowania

giełdowe. Po przejściowych waha-
niach, które zdawały się iść w kie-
runku poprawy kursu dolara, nastą-
pił nowy spadek kursu i dalszy
wzrost cen złota.

Q O 25,5 proc. spadł kurs lira

włoskiego w stosunku do innych
walut świata zachodniego Od dnia
21 stycznia br., tj. od chwili wprowa-
dzenia podwójnego jego kursu, od-

rębnego dla operacji handlowych i

odrębnego dla wymiany walut. Jest
to spowodowane narastającym defi-

cytem bilansu płatniczego .Włoch
(za pierwsze cztery miesiące br.
minus około 800 min dolarów) oraz

gwałtownym odpływem kapitałów.
' Spadek.. tyrsu powoduje poważną
[zwyżkę 'kosztów utrzymania. Ceny
niektórych artykułów spożywczych
Wzrastają ig ciągu miesiąca nawet

o' 40 proc. !" v

B W bieżącym roku przeciętny
miesięczny deficyt bilansu handlor
łoego Wielkiej Brytanii wynosi 124
min funtów, szt., podczas gdy w

ub. r. — 86 min funtów szt.

B 50 min ton osiągnie najpraw-
dopodobniej w bieżącym roku pro-

dukcja ropy naftowej w Chinach —

pisze LE MONDE.
B W chwili obecnej na terenie

Francji znajduje się 3,7 miliona cu-

dzoziemskich robotników.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Kruszywo na dnie ławic/
słupskiej

Specjaliści z sopockie] Stacji Badania
Bałtyku Instytutu Geologicznego wyko-
nali dokumentacje złóż kruszywa na dnie
południowego szelfu bałtyckiego. Prowa-
dzone od dłuższego czasu badania wy-
kazały, że niedaleko od polskich brze-
gów na dnie tzw. Ławicy Słupskiej znaj-
dują się bogate pokłady kruszywa wy-
sokiej jakości, szacowane na ponad 35
piln ton. W czasie prób wydobyto ponad
10 tys. ton tego surowca. Fachowcy
orzekli, ii kruszywo przydatne jest do
produkcji • wszelkiego rodzaju betonów
I nie wymaga obróbki wodnej. Już w

przyszłym roku planuje się wydobycie
t dna Bałtyku blisko pół min ton kru-
szywa oraz rozpoczęcie montażu maszyn
I urządzeń zakładu przeróbczego w Gdań-
sku. (PAP)

Gospodarskie oszczędności
Dwieście osiem zgłoszonych projekiów

Wynalazczych ' i oszczędności ponad 1,5
tnłn zł — oto plon racjonalizatorski Wy-
twórni Sprzętu Komunikacyjnego „Okę-
cie" w roku 1972. M . in. zgłoszono pro-
jekt zmiany procesu technologicznego
obróbki cieplnej przy formowaniu osło-
ny komory spalania silników. Dzięki za-

stosowaniu tego usprawnienia — którego
•utorami są Alojzy Sadowski i Józef
Kukawski — Wytwórnia oszczędza ok.
0,5 min zł rocznie. W ciągu trzech mie-
sięcy br. wdrożono t'.o produkcji 38 no-

wych projektów wynalazczych, które
przyniosły oszczędności ok. 1 min zł

i zgłoszono ponad 100 nowych rozwiązań.
(PAP)

Silnik ultradźwiękowy
W zakładzie doświadczalnym firmy

Decca Radar w Wielkiej Brytanii skon-
struowano wózek napędzany silnikiem
ultradźwiękowym. Wózek osiąga szybkość
10 cm/sek., która nie jest zapewne impo-
nująca, ale urządzenie znajduje się do-
piero w fazie wstępnych badań. Konstruk-
torzy zwracają uwagę, że ten nowy ro-

dzaj ^napędu nie zawiera żadnych części
ruchomych, a silnik nie wydiije hałasu.
(Interpress)

Polska specjalność
Na początku bieżącego roku CHZ „Po-

limex-Cekop" zawarła z radzieckim kon-
trahentem transakcję eksportową ńa do-
stawę do 1975 roku pięciu kompletnie
wyposażonych fabryk kwasu siarkowego
ó zdolności produkcyjnej pćl miliona ton
rocznie każda. Pierwsze kontrakty na do-
stawę fabryk zawarliśmy w' 1964 roku.
Dotychczas dostarczyliśmy 21 takich
obiektów. Ich łączna zdolność produkcyj-
na (wliczając ostatnie pięć fabryk) wy-
nosi 7.6 min ton kwasu siarkowego rocz-

nie. tj. tvle, ile produkcja Wielkiej Bry-
tanii i Francji łącznie. Fabryki kwasu
si-irkowego dostarczyliśmy także do Cze-
chosłowacji, NRD, Węgier i NRF. Obec-
nie 34 polskie fabryki produkują poza
granicami kraju 7 proc. światowego to-
nażu kwasu siarkowego. Dostawy tych
wytwórni stały się polską specjalnością
eksportową. (Interpress)

Kariera białka sojowego
Naukowcy poszukują różnych możliwo-

ści uzyskania taniego i pożywnego biał-
ka do produkcji artykułów żywnościo-
wych. Ostatnio coraz większą karierę robi
białko sojowe. Oblicza się, że spożycie
tego białka w wielu krajach —

w postaci
dodatku do różnych produktów żywnoś-
ciowych — przekracza 12 tys. ton rocz-

nie. Białko sojowe wykorzystuje się m.

in. do polepszania smaku produktów
mięsnych, sosów, spagetii itp. W niektó-
rych wysoko uprzemysłowionych krajach
spożycie białka sojowego przekracza ro-

cznie 100 gramów na statystycznego mie-
szkańca. W ciągu najbliższych kilku lat
przewiduje się wzrost Jego spożycia na-

wet do ok. 2 kg „na głowę". Stwier-
dzono bowiem, że dodatek białka sojo-
wego nodnnsi znacznie wnlory smakowe
oraz jakość produktów żywnościowych.
(VAP)

Pierwszy milion w CSRS

.Liczba zarejestrowanych w Częchosłoi
wacji samochodów osobowych przekro-
czyła milion. Z tego 149 tvs. znajduje się
na ulicach Pragi, gdzie jeździć nie Jest
jeszcze zbyt trudno, ale bardzo ciężko,
znaleźć miejsce do parkowania. (WiT)

Pieczone mięso z... drożdży
W Wielkiej Brytanii opatentowano me-

todę otrzymywania nowego produktu
żywnościowego z drożdży. Są one mie-
szane w odpowiedniej prooorcji z tłusz-
czami jadalnymi w wysokiej temperatu-

rze z jednoczesnym energicznym „skłó-
ceniem" w celu usunięcia nadmiaru wo-

dy i nieprzyjemnego zapachu. Otrzyma-
ny w ten sposób produkt ma smak pie-
czonego mięsa. Produkt drożdżowy moż-
na Wykorzystać jako dodatek do różnych
wyrobów wędliniarskich, pasztetów, pul-
petów itp. Można go również dodawać do
pasz. (WiT)

Nierównomierny potencjał
Zaplecze naukowo-badawcze odlewni-

ctwa jest w skali krajowej bardzo nie-
równomierne rozłożone i koncentruje się
głównie w dwóch województwach: kato-
wickim i krakowskim. W tych ośrodkach
zgromadzone jest np. ponad 80 proc.
aparatury naukowo-badawczej. Tymcza-
sem główny partner odlewnictwa —

prze-
mysł maszynowy usytuowany jest nieco
inaozej. Wymaga to szybkiego zwiększe-
nia potencjału zaniedbanych dotychczas
ośrodków: Łodzi, Poznania, Warszawy
I Wrocławia, wokół których usytuowane
są w dużej mierze zakłady przemysłu
maszynowego. (PAP)

Regulator z patentem
Elektronicy Politechniki Gdańskiej

skonstruowali tranzystorowy regulator
siły światła reflektorów samochodowych,
który jest przedmiotem zastrzeżenia pa-
tentowego. Regulator, wyposażony w ele-
ment światłoczuły, samoczynnie dostoso-
wuje natężenie strumienia świetlnego re-

flektorów do warunków drogowych. Re-
gulacja jest płynna I — zdaniem kon-
struktorów — eliminuje potrzebę używa-
nia świateł mijania, gdyż automatyczne
przygaszenie świateł reflektorów wystar-

czająco ochroni oczy kierowców nadjeż-
dżających z przeciwnego kierunku. (In-
terpress)

Kontrola pamięci
Jerzy Dańfla i Henryk Furman z Insty-

tutu Maszyn Matematycznych w Warsza-
wie skonstruowaU urządzenie do bada-
nia pamięci operacyjnej, maszyny cyfro-
wej. Rozwiązanie to zostało już opaten-
towane. Przynosi ono uproszczenie i zau-

tomatyzowanie obsługi urządzenia do ba-
dania pamięci operacyjnej maszyny oraz

skrócenie czasu badania pamięci i zmniej-
szenie możliwości powstawania błędu.
(PAP)

Mniej opatrunków
Zespół specjalistów z wrocławskiej Aka-

demii Medycznej skonstruował udosko-
nalony aparat do leczenia pacjentów po
zabiegach chirurgicznych. Jest to przy-
rząd, we wnętrzu którego uzyskuje się
podciśnienie, pozwalające na usuwanie
z ran nadmiaru wydzielanych płynów.
Dotychczasowe przyrządy tego typu mają
znacznie bardziej skomplikowaną budo-
wę, co czyni je trudnymi w użyciu (WiT)

Przeciw mgle
Instytut termodynamiki i silników spa-

linowych politechniki w Zurychu wypró-
bował i opatentował metodę usuwania
mgły znad lotnisk za pomocą promienio-
wania cieplnego. W porównaniu z meto-
dami dotychczas stosowanymi nowy spo-
sób wykazuje mniejsze zużycie energii
oraz nie powoduje turbulencji powietrza
nad pasem lotniska. Do zwalczania mgły

za pomocą promieniowania cieplnego wy-
starczy instalacja elektryczna o moc--
1000 kW. (WiT)

Energia bezpieczna
Łata eksploatacji siłowni nuklearnych

wykazały, jak wiele nieuzasadnionych
obaw i podejrzeń żywiono wobec tej
przyszłościowej techniki produkcji energU
elektrycznej. Nie potwierdziły się kata-
stroficzne wizje różnych nieszczęść, któ-
re miały spaść na ludność zamieszkującą
okolice instalacji atomowej. Energia Ją-
drowa okazała się bezpieczna 1 nieuciąż-
liwa dla otoczenia. Na świecie łączna móc
siłowni atomowych wynosiła w 1970 r.

ok. 20 tys. megawatów. Wzrośnie ona do
ponad 300 tys.' megawatów w roku 1980,
a w 10 lat później „.wszystkie siłownie
atomowe na świecie będą miały moc łą-
cznie ponad 1,3 min megawatów. Wielkie
nadzieje wiąże się obecnie z rozwojem
reaktorów na neutrony prędkie, które ro-

kują szanse złagodzenia deficytu paliwa
rozszczepialnego. Oczekuje się, że wpro-
wadzenie tych reaktorów od eksploatacji
przyniesie radykalny przełom w propor-
cjach podziału energetyki na klasyczną
1 atomową. (PAP)

Dzień bez samochodów

Piąty lipca został ogłoszony w Japonii
„Dniem bez samochodów", dla zwróce-
nia uwagi na alarmującą sytuację w za-

kresie ochrony środowiska. W praktyce
ograniczenia ruchu mogą objąć tylko "sa-
mochody osobowe, ponieważ Innych ro-

dzajów transportu nie sposób zatrzymać.
(Interpress)
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© Od kiedy sprawa kodu poczto-
wego nieco ucichła, na czoło przed-
sięwzięć resortu łączności i proble-
mów, jakie usiłuje on rozwiązać,
wybija się sprawa pakowania paczek
na Poczcie Głównej w Warszawie.
Jak wiadomo, paczki — szczególnie
te wysyłane za granicę — więc clo-
ne —i pakowali niegdyś na poczcie
za 5 do 10 złotych emerytowani
pocztowcy. Resort łączności posta-
nowił z tym skończyć, ponieioaż jego
głównym , zmartwieniem było, że

emeryci zą dużo zarabiają. Chciwych
emerytów wyrzucono. Paczek nikt
nie pakował. Musieli pakować na

miejscu sami klienci, którzy uzna-

li to jednak za niedogodne i zrobili

pożałowania godny szum w prasie.
Resort podjął energiczne środki za-

radcze. „Dziennik Zachodni" doniósł,
że eksperyment (polegający na nie-

pakowaniu paczek) „...zakończył się
wprowadzeniem na Poczcie Głównej
specjalnego „Departamentu pako-
wania przesyłek zagranicznych".
„Najskromniejsze obliczenia — kon-

tynuuje „Dziennik Zachodni" —

wy-

kazują, że usługa, za którą dawniej
rzucało się „w kieszeń" 5 do 10 zł,
kosztować będzie obecnie około
30 zł. Najważniejsze jednak, że pa-
kowanie odbywa się pod szyldem
spółdzielni, a złotówki nie wędrują
do rąk pracowników poczty". Nie
wiadomo co poczcie szkodziło, że jej
emerytowani pracownicy sobie do-

rabiają. Jeśli jednak wyższych
urzędników pocztowych tak bardzo

męczyła zazdrość, że tamci zarabia-

ją dużo (choć była to zapłata za re-

alną pracę, a nie za tworzenie de-
partamentów), można było dopuścić
do pakowania większą liczbę emery-

tów i wprowadzić odpowiednią ich

rotację.

Q W naszych sklepach warzyw-

nych kolportuje się broszury, które

rozdaje się klientom. W broszurach

tych, przygotowanych przez wydaw-
nictwo „Opinia", wychwala się wa-

lory i podaje przepisy na potrawy
z takich warzyw, jak jarmuż, cyko-
ria, skorzonera, brokuły, bakłażany,
kabaczki, lukullus, salsefia, rzeżu-

cha. Spróbujcie, kochani klienci, po-

prosić w waszym sklepie warzyw-

nym np. o jarmuż. Sprzedawczyni
zrobi wielkie oczy i dobrze będzie,

jak zaproponuje wam tylko sałatę.
Bo na całym świecie najpierw „rzu-

ca się" na rynek towar, a później go

się reklamuje. U nas najpierw to-

war się reklamuje, a potem nie rzu-

ca się go na rynek. Reklamuje się
to, czego nie ma na rynku. Ale tro-

chę cierpliwości. Powoli opanujemy
i ten trudny odcinek.

9 Spółdzielnia Dziewiarska „Rę-
kodzieło" w. Radomiu postanowiła
nadążać za modą i jej komórka
wzornicza w błyskawicznym tempie
projektuje nowości. Następnie wę-

drują one do Wojewódzkiego Zwią-
zku Spółdzielczości Pracy. Zatwier-
dzenie modelu i ustalenie ceny trwa

tam pół roku. Potem zaczyna się
wprowadzanie do produkcji. I w ten

sposób moda jest zawsze zeszłorocz-

na, czyli wypróbowana.
© Kooperacja czyni u nas osza-

łamiające postępy. Polskie Linie Lot-
nicze „Lot" dzierżawią od Zarządu
Ruchu Lotniczego Lotnisk Komuni-

kacyjnych wszystkie budynki i u-

rządzenia lotnisk. Obydwie instytu-
cje ustaliły zasady współpracy w

dziedzinie mycia okien. Zarząd Ru-
chu Lotniczego myje okna od ze-

wnątrz, natomiast „Lot" myje je od
wewnątrz. Intencje są na pewno

czyste. Nie wiemy, czy można to

również powiedzieć o szybach?

0WSopocie—inietylko—za-
rządzono, że pojemniki na śmieci stać

mają na warcie przed domami, a nie
ukryte gdzieś w głębi za nimi, aby
pracownicy oczyszczania miasta nie

musieli się fatygować. Ponieważ w

ten sposób słynne miasto-uzdrowi-
sko jest trochę oszpecone i trochę
zasmrodzone, a personel MPOM i tak
musi się fatygować, zarządzić więc
raczej trzeba, że obywatele obowią-
zanisą zanosić śmieci do siedzibu
MPOM. v

• Jak donosi Polska Agencja Pra-
sowa, każdy człowiek w Polsce od-

tąd już będzie miał z kim chodzić do
kina. „Do sklepów zostały skierowa-
ne pierwsze partie śledzi pakowa-
nych systemem próżniowym w fo-
liowe torebki — donosi PAP. —

Jest to duże udogodnienie dla kupu-
jących i sprzedawców. Śledzie w folii
nie ciekną t nie wydzielają zapachu.
Można z takim zakupem iść nawet

do kina." — koniec cytatu.
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Istnieją dwa miejsca w Europie, w których można
po godziwej cenie nabyć pewne specjalistyczne
urządzenia z dziedziny pneumatycznych układów
automatyki o najwyższych światowych parame-
trach. Jedno to Włochy — Rzym, gdzie dostajemy
się samolotem PLL LOT; drugie to Włochy -

dzielnica Warszawy, gdzie dostajemy się autobu-
sem MZK. Oczywiście Włochy - Rzym to dewizo-
wa delegacja, atrakcyjna podróż i w ogóle wiel-
ki świat. Włochy - dzielnica Warszawy, atrakcji
dostarczają znacznie mniej. Tym też - prócz in-

nych przyczyn, o których za chwilę - tłumaczyć
można niedostateczny udział polskich urządzeń
i układów w automatyzacji różnego rodzaju
obiektów przemysłowych. Nie jest to jednak przy-
czyna ostatnia i nie bez kozery piszemy o nie! już
na wstępie.

PRZEMYSŁOWY Instytut Automatyki i Pomiarów
MERA — PIAP powstał stosunkowo niedawno,
bo w 1965 r. Jest więc jednym z najmłodszych

placówek zaplecza naukowo-technicznego gospodarki.
Niemniej jednak jego krótka historia pokazuje jak
na dłoni wszystkie etapy zmian w polityce naukowej
ostatnich lat, etapy polegające na stopniowym do-
skonaleniu rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych
na styku przemysłu i nauki. Aż do rozwiązań naj-
nowszych, eksperymentalnych jeszcze, które jednak
zdają sie być szczególnie godnymi polecenia gdzie
indziej. Do Włoch (autobusem linii 167) warto więc
wybrać się nie tylko po unikalne układy automatyki,
ale też po unikalne doświadczenia organizacyjne, któ-
re być może są nie mniej- cenne od doświadczeń
technicznych. W każdym razie wyjątkowo cenne w

Roku Nauki Polskiej, w okresie szczególnego zapo-
trzebowania na szybko wprowadzane do gospodarki
innowacje, zapotrzebowania na zgodną współpracę
uczonego i praktyka.

EKSPERYMENT PIAP

Początkowo PIAP funkcjonował jako placówka
budżetowa. W tym okresie — pomimo umów zawie-

ranych z przemysłem — nie było podstaw prawnych,
finansowych i organizacyjnych, gwarantujących po-
myślne wdrożenie opracowań instytutu. Brak było
właściwej metody obliczania efektów działalności

naukowej i wdrożeniowej, brak było wspólnego za-

interesowania pracowników nauki i przemy-słu wyni-
kami wdrożenia. Od początku 1968 roku instytut
z własnej inicjatywy wprowadza zasady rozrachunku

gosDodarczego we współpracy z przemysłem. Praca
nad tematami zamawianymi i finansowanymi przez
przemysł pozwala lepiej reagować na konkretne potrze-
by i zamówienia gospodarki oraz ocenić efektywność
gospodarowania instytutu, ponieważ każdy temat

przynosi określony efekt finansowy przy określonych
nakładach. System ten jest dziś powszechnie obowią-
zującym w zapleczu naukowo-rozwoiowym gospodar-
ki. Nie rozwiązuje on jednak probiemu materialne-

go zainteresowania również pracowników zakładu

przemysłowego, wdrażającego wyniki prac. nauko-

wych. Ocena efektów ekonomicznych gospodarowania
obejmuje tu tylko instytut* a nie całość prac związa-
nych z wdrożeniem. System nie chroni przed składa-
niem przez przemysł zamówień dotyczących prac

marginalnych i niekoniecznie potrzebnych z szerszego

punktu widzenia. Jest to więc poprawa^lecz. -nie,
wiązanie trudlióśći' r

na styku "nauka—gospodarka. '

Kole jhe" Udoskonalenie systemu, związane z utwo-

rzeniem tzw. „funduszu -efektów wdrożteniówyćK^;
również wprowadzone zostaje od początku 1970 roku
z inicjatywy samego instytutu. PIAP jest tu jedną
z kilku placówek naukowych w kraju, które ekspe-
rymentalnie zastosowały i sprawdziły ten nowy sy-
stem organizacyjno-finansowy. O jednej z tych „to-
rujących drogę" placówek — Instytucie Obróbki Plas-
tycznej w Poznaniu — pisaliśmy już w tym cyklu
(„ŻG" nr 16, „Kuć, póki gorące"). Przedstawiliśmy
tam pozytywne efekty systemu i związane z nim nie-

domogi, a także próbowaliśmy ukazać problemy, któ-

rych nowy system jeszcze nie rozwiązuje. Ekspery-
ment PIAP idzie jednak dalej niż eksperyment IOP,
wprowadza wiele nowych rozwiazań, tam nie zasto-

sowanych. Nie rozwiązuje oczywiście wszystkich pro-
blemów, nie „wyściela różami" drogi „od pomysłu do

przemysłu" — nie ma bowiem systemów idealnych.
Jest chyba jednak najciekawszym zastosowanym do-

tąd systemem organizacji. i finansowania prac wdro-

żeniowych.

Główna zasada systemu polega na stworzeniu fun-
duszu efektów wdrożeniowych, na który wpłacane
jest 15 proc. zysku osiągniętego przez zakład prze-

mysłowy z tytułu wdrożenia. Część tego -funduszu

przeznaczona jest na nagrody dla pracowników za-

równo Instytutu, jak i przemy-słu, pracujących bez-
pośrednio nad wdrażanym projektem. W ten sposób
— podobnie jak w IOP, co już opisywaliśmy — na-

stępuje integracja pracowników nauki i przemysłu
wokół wspólnego celu. Ponadto instytut uzyskuje do-
datkowe fundusze na poprawę swego wyposażenia,
własne prace badawcze, działalność socjalną itp.

W PIAP wprowadzono jednak dalsze bardzo istotne
udoskonalenia. Przede wszystkim wprowadzono tzw.

„system gwarancyjny", zapewniający wdrożenie prac
instytutu. Umowa z przedsiębiorstwem przemysło-
wym przewiduje pewien konkretny termin wdroże-
nia. W przypadku przekroczenia tego terminu przez
instytut, płaci on karę; w przypadku opóźniania
wdrożenia z winy przedsiębiorstwa — ono ponosi
konsekwencje finansowe. Ustalono, że maksymalny
termin wdrożenia nie powinien przekraczać jednego
roku od chwili zakończenia opracowania przez In-
stytut.

PIAP, dysponujący dobrze postawionym i bogato
wyposażonym zakładem doświadczalnym, sam opra-

cowuje prototypy i małoseryjną produkcję unikal-

nych urządzeń. Istotnym elementem, jest fakt, że w

przypadku braku mocy produkcyjnych w zakładzie
doświadczalnym, instytut przejmuje na siebie obo-
wiązek znalezienia producenta zamówionych urządzeń
i aparatury. Znajduje go na ogół w zakładach prze-

mysłowych Zjednoczenia MERA,, zajmujących się
produkcją sprzętu automatyki, ewentualnie nawet

poza Zjednoczeniem.

Najistotniejszą jednak zmianą, jaką przynosi ekspe-
ryment PIAP, jest odejście od dotychczasowych zasad
obliczania zysku zakładu przemysłowego, hamujących
postęp techniczny.

W przemyśle maszynowym i w wielu innych ga-

łęziach wytwórczości zysk oblicza się po prostu jako
pewien z góry ustalony procent kosztów produkcji.

BRONISŁAW DOSTATNI

Pomijając już bardzo niedoskonałe metody oblicza-
nia kosztów — nie zachęcające bynajmniej do ich
obniżki — już samo przyjęcie zasady utożsamiania

zysku z mechaniczniev wyliczanym narzutem procen-
^oU/yrtf,--Zachęca do produkcji jak najdroższej, do

zawyżania jej kosztów. W tej sytuacji postęp tech-

niczny' obniżający koszty produkcji godzi w zysk
fehyba że dzięki „umiejętnej" ItaTkulacji uda

:

sfę wykSzać wzrost kosztów. Hamulec przeciw nad-
'

miernej zwyżce ceny fabrycznej, wynikającej z ta-

kiego liczenia, stanowi tzw. „górny limit ceny" , jed-
nakże jest to tylko narzucone ograniczenie, a nie

zachęta do lepszego gospodarowania. Również w tej
sytuacji postęp techniczny, zmierzający do rozpoczę-
cia produkcji wyrobów drogich, lecz na najwyższym
światowym poziomie, posiadających walor nowości,
nie jest szczególnie korzystny dla zakładu, ponieważ
wspomniany system obliczania zysku nie .ma nic

wspólnego z poziomem cen światowych.

Zasady eksperymentu' przewidują oparcie oblicza-
nia zysku w przedsiębiorstwach stale współpracują-
cych z PIAP na różnicy między kosztami produkcji
a ceną światową. Dla wyrobów, gdzie postęp tech-

niczny przyczynił sie do obniżki kosztów produkcji,
zysk liczy się jako różnicę między dotychczasowymi,
a obniżonymi w wyniku postępu kosztami.

W tej sytuacji przedsiębiorstwa są rzeczywiście za-

interesowane współpracą z nauką i wdrożeniami jej
osiągnięć. Stała analiza cen światowych i własnych
kosztów • pozwala zorientować się co do dziedzin

opłacalnej produkcji i kierunków eksportu.

System funkcjonować ma na zasadach ekspery-
mentu do 1975 roku. Okres ten pozwoli na pełne
wyciągniecie wniosków istotnych nie tylko dla in-

stytutu, lecz i 'dla całego zaplecza naukowego go-
spodarki.

Już teraz można śmiało stwierdzić, że jest to sy-
stem najpełniejszy z dotychczas eksperymentalnie zasto-

sowanych i chyba najbardziej odpowiadający potrze-
bom istniejącym na styku nauki i gospodarki. Nie-
wątpliwie, wnioski wyciągane już dziś z jego funk-
cjonowania, posłużą do doskonalenia systemu gospo-
darowania i doskonalenia systemu wdrażania inno-

wacji technicznych. Dowodem słuszności przyjętych
założeń-jest szybki wzrost zysków osiągniętych przez

współpracujące z instytutem zakłady przemysłowe.
W ciągu 1971 roku wzrosły więcej niż o połowę, osią-
gając w 1972 roku 53 min zł. A warto przy tym
przypomnieć, że wiele prac wdrażanych w tym okre-
sie rozpoczęto jeszcze przed wejściem w życie zasad

eksperymentu.

AUTOMATYKI NIE ROBI SIĘ AUTOMATYCZNIE

Swego czasu dyrekcja PIAP, przekonana o walo-
rach technicznych swych wyrobów, zaprosiła przed-
stawicieli handlu zagranicznego. Pokazano im tomy
ekspertyz i protokołów z prób dokumentujących,
na i wyższe światowe parametry wielu urządzeń i sy-
stemów. Pokazano im też różne niewielkie i niezbyt
efektowne skrzynki, pudełeczka i jakieś dziwne mi-
niaturowe urządzenia pełne cienkich rurek, nazywa-

jące się za to dość uczenie i zawile. Przedstawiciele
handlu zagranicznego owszem kiwali głowami, oglą-
dali zaprezentowane eksponaty, potem zaś grzecznie
zapytali: „— dobrze, panowie naukowcy, ale co wy
właściwie macie do sprzedania?".

Nic, dodać, nic ująć. Urządzenia i układy ofero-
wane przez PIAP i wykonane w jego zakładzie do-

JERZY SURDYKOWSKI

świadczalnym, były właśnie tym, co „jest do sprze-
dania", jednakże prócz hamulców organizacyjnych,
finansowych, czy po prostu biurokratycznych, roz-

powszechnienie niektórych naszych produktów, sto-

jących łia' wysokim poziomie technicznym, utrudnia

swego rodzaju „bariera psychologiczna".

Przez długi - okres wyłącznym przedmiotem' naszej
oferty i akwizycji handlowej były wyroby. stosunko-
wo proste, mało skomplikowane technicznie, zawie-

rające niewielki udział myśli ludzkiej, a za to znacz-

nie większy udział surowca. Do tego rodzaju wyro-
bów i metod handlu nimi, dostosowała się w sposób
niejako „naturalny" mentalność wielu naszych .pra-
cowników handlu zagranicznego.

Tymczasem już obecnie możemy oferować na ryn-
kach zagranicznych, w tym także czasem na rynkach
państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, pewne

wyroby stojące na najwyższym światowym poziomie
technicznym. Handel nimi jest o wiele bardziej
skomplikowany, a akwizycja trudniejsza. Czasem mo-

gą to być wyroby produkowane na mniej lub bar-

dziej masową skalę, częściej jednak będzie to uni-
kalna aparatura do badań naukowych, dla procesów
sterowania i kontroli, aparatura pomiarowa. Tu zaś

stopień trudności w dziedzinie akwizycji, stopień
trudności we wzajemnym porozumieniu się handlow-
ca i uczonego będzie największy. A właśnie tu han-
dlowiec powinien być partnerem twórcy aparatury,
a przynajmniej powinien go z grubsza rozumieć.

Nasze możliwości w tej dziedzinie, szanse „umiesz-
czania" na obcych rynkach, znacznie większej niż
dziś liczby urządzeń unikalnych o bardzo wysokim
udziale myśli technicznej są zna'czne, lecz bardzo
słabo wykorzystane. Nader często za sprzedażą apa-

Z NADZIEJĄ
ZWRACAMY SIĘ
DO NAUKI
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się nam powstrzymać związanych z jej rozwojem za-

grożeń. Musimy doprowadzić do opracowania tanich
metod 'odsiarczania węgla lub przemiany go na paliwa
płynne. Musimy rozwinąć energetykę nuklearną i inne
niekonwencjonalne sposoby otrzymywania energii
elektrycznej jak generatory plazmowe, czy ogniwa pa-
liwowe. Musimy zbadać i powstrzymać niekorzystny
wpływ'rozwiniętej energetyki przyszłości na środowi-
sko, w którym żyje, pracuje i wypoczywa człowiek.

R
EWOLUCJA CYBERNETYCZNA jest olbrzymią
szansą socjalistycznej gospodarki planowej. Jak

dotąd osiągnęliśmy pewien próg technicznego i na-

ukowego przygotowania, który umożliwić może jej
rozpoczęcie. Zbliżamy się do'przekroczenia granicy 100

produkowanych komputerów rocznie dla przetwarzania
danych i uczestniczymy z powodzeniem w opracowy-

waniu jednolitego systemu maszyn cyfrowych krajów
RWPG. Wykorzystanie tych maszyn nie wyszło jed-
nak poza ramy prostych obliczeń naukowo-technicz-

nych i prostych systemów ewidencyjnych. Tymczasem
stopień komplikacji różnych dziedzin gospodarki, sto-

pień technicznej i ekonomicznej złożoności zachodzą-
cych „w niej procesów jest już taki, że niemożliwe się
staje zarządzanie bez pomocy komputerów. „Polski
Fiat" produkowany jest na przykład z ok. 5 tys. czę-

ści i podzespołów pochodzących z około 100 fabryk.
Lista „indeksu materiałowego" w przemyśle okręto-
wym obejmuje już ponad 200 tys. pozycji — te dwa

przykłady dają pojęcie o obecnym stopniu kompli-
kacji.

W przyszłości osiągnięcia. nauk ekonomicznych, nauki

0 organizacji i zarządzaniu, teorii planowania muśzą
doprowadzić do stanu, w którym właśnie centralnie

sterowana gospodarka socjalistyczna, wykorzystując
wspaniałe narzędzie' techniczne, jakim jest komputer,

uzyska dzięki niemu nieosiągalny dziś stopień spraw-

ności, efektywności, szybkości reagowania na zmiany
1 potrzeby.

Obecny stan nauk ekonomicznych i ich dotychczaso-
wy dorobek jest jeszcze niewystarczający dla podję-
cia tego wyzwania, dla realizacji tej pięknej szansy.

Przyszłość musi przynieść tu bardzo poważne zmiany.

P
RZEMIANY SPOŁECZEŃSTWA są najmniej po-

znanym działem naszej dzisiejszej wiedzy o przy-

szłości, największą niewiadomą, a jednocześnie
jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi
stoi nauka. Na tym polu rozegra się bowiem w sposób
ostateczny i nie budzący wątpliwości wielkie współ-
zawodnictwo o serca i umysły ludzkie między rozwi-

niętym systemem czołowych państw kapitalistycznych
Zachodu, a krajami socjalistycznymi. Nauki społeczne
znalazły się dziś wobec bardzo poważnych zadań ukie-

runkowanych w przyszłość, wobec ważkich pytań, na

które powinny udzielić odpowiedzi. Jak kształtować

przyszłe społeczeństwo socjalistyczne Polski? Jakie na

tej drodze wystąpią zjawiska korzystne i niekorzyst-
ne? Jaka jest prawdziwa rola i miejsce kultury
w owym społeczeństwie jutra? Podobne pytania moż-

na mnożyć.

Nauki społeczne muszą pomóc w rozwiązywaniu
wielkiego problemu „identyfikacji" społeczeństwa so-

cjalistycznego, w określeniu tego, co powinno go wyr

różniąc korzystnie od społeczeństwa rozwiniętych

ratury mogłaby postępować sprzedaż seryjnie produ-
kowanych Wyrobów przemysłowych. Zazwyczaj jed«
nak możliwość takiego. podejścia do efektów prac
badawczo-wdrożeniowych i podjęcia tego rodzajtf
„ofensywy handlowej" bywa uważana za mrzonkę.
Ogromny potencjał, zwłaszcza osobowy, naszych in?
stytutów i ośrodków rozwojowych byłby wykorzysty*'
wany o wiele lepiej, gdyby centrale handlu zagra*
nicznego potrafiły bardziej aktywnie podejść do tego,
co już dziś praktyka naukowa może im zaoferować.

Chodzi tu nie tylko o właściwą odpowiedź na złen

żoną już ofertę nauki, ale także o to, że sam handel

zagraniczny — wychodząc ze swego rozeznania ryńs-
ków — powinien stymulować zespoły "naukowców
i praktyków; powinien powodować opracowywanie,
cennych z jego punktu widzenia, konstrukcji i mo-

deli aparatury.

Niedługo po wspomnianym spotkaniu z handlow-
cami, odbyło się spotkanie ze specjalistami-automa-?'.
tykami jednego z krajów europejskich. Specjaliści
jak to specjaliści, szybko dogadali sie że sobą, ocenili
parametry i zgłosili gotowość natychmiastowego za-

kupu niektórych — zignorowanych przez handlowców
— urządzeń. Specjaliści jednak nie decydują u nas

o transakcjach, handlowych. Niemniej jednak, zakup
został dokonany, urządzenia wywiezione, a centrala
handlu zagranicznego dala swe błogosławieństwo za-

wartej poza jej plecami transakcji.

Celowo — na prośbę dyrekcji PIAP.. — nie wyj.
mieniamy po imieniu owego kraju oraz nazw urzą-
dzeń i nazwy centrali, bo do dziś W sferach zbliżo-
nych do handlu zagranicznego transakcja ta oceniana

jest jako „partyzantka" połączona z łamaniem prze-

pisów., Celowo jednak ten właśnie przykład, wraz

z podanym na wstępie, tak eksponujemy wśród czyn-
ników hamujących rozpowszechnienie naszych osiągi
nieć technicznych, hamujacvch wykorzystanie poten-
cjału intelektualnego placówek naukowych.

Sądzimy bowiem, że wraz z doskonaleniem systemti
organizacyjnego, ekonomicznego i finansowego na

styku nauka—gospodarka, coraz większą rolę odgry-
wać bedą różnego rodzaju „bariery" i zahamowania

psychologiczne, utarte nawyki, czasem zwykłe wy-

godnictwo. A także coraz bardziej będzie się dawał
odczuć brak szerokiej wiedzy specjalistycznej w całej
sferze „obsługi" nauki, zwłaszcza w centralach han-
dlu zagranicznego. Jej zasób już dziś powinien być

"o wiele większy, niż wówczas, gdy handlowaliśmy
wyłącznie wyrobami prostymi. Tvmczasem — według
oceny naszej i szeregu specjalistów; z którymi roz-

mawiajmy — rośnie oh niesłychani pOwóli. a czą-
sem nawet wcale! Trzeba się 'uczyć "także na handlo-

wych posadach; Warto, by kierownictwa poszczegól-
nych branż i central handlowych pomyślały o tym.
bardzo poważnie.

Tego rodzaju „zahamÓWania psychologiczne" dają
0 sobie znać na przykładzie innego wdrożenia PIAP.
Opracowano tam zunifikowany typoszereg nowoczes-

nych szybkościomierzy do pojazdów mechanicznych.
Wdrożenie tych przyrządów, do produkcji w bieżą-
cym roku w zakładach FREZAM w Łodzi i PAFAŁ
w Świdnicy przyniesie 35 min zł zysku, a nasze po-'
jazdy będą miały szybkościomierze odpowiadające
aktualnym tendencjoiń i wymaganiom światowym.
Wdrożenię to, dokonałoby się szybciej i przyniosłoby
'efekty jeszcze Większe, gdyby nie' stanął na przeszko-
dzie pewien opór przemysłu motoryzacyjnego, wyni-
kający z przekonania, iż jakoby wszystkie elementy
„Fiata 125p", pochodzące od licencjodawcy, są ele-

, mentami na najwyższym światowym poziomie i nic

;tu. Ulepszyć się nie da. Tymczasem podłużny szybkoś-
ciomierz naszego „Fiata" pochodzi jeszcze z modelu
„1300" z. początku lat sześćd-zi.esiątyęh. „podczas Jgdy
wszystkie nowoczesne samochody mają już dawno

szybkttóciomiehte okrągłe. Tego rodzaju wynikające
opory z przeceniania nowoczesności licencji i nie-

chęci do ich udoskonalenia, również mogą okazać się
groźne. Tym bardziej, że — o ile nam wiadomo —

przemysł motoryzacyjny swego czasu podobnie po-
traktował propozycje, zmierzające do zastąpienia lir.
cencyjnych metod uzyskiwania ochronnych powłok
galwanicznych metodami bardziej dostosowanymi do

naszych warunków atmosferycznych i intensywniefr
szej niż we Włoszech korozji pojazdów. Nie wszystko
co obce jest doskonałe.

*

Na przykładzie PIAP można byłoby też opisać inne

wymieniane już w tym cyklu — czynniki ogranicza-
jące w różny sposób efektywność działań na styku
nauki z praktyką. Celowo jednak wybraliśmy tu

'właśnie czynniki o charakterze „psychologicznym".
1 nie bez przyczyny w tej właśnie nowoczesnej dzie-
dzinie odgrywają one role szczególnie istotna. W mia-

rę postępów nauki i techniki, w miarę doskonalenia!
sie międzynarodowego podziału pracy, nasza gospor
darka wytwarzać będzie coraz więcej przedmiotów
o wysokim udziale myśli ludzkiej, wysokim stopniu
nowoczesności, najwyższych parametrach światowych.
Uwaga wiec na „bariery- psychologiczne". Będą dziaj-
lać i staną się wyraźniej dostrzegalne.

państw kapitalistycznych; muszą pomóc w wytycze-
niu dróg do ukształtowania tego społeczeństwa prowa-

dzących. Rzecz bowiem nie zamyka się tylko w dysku-
towanym ostatnio modelu konsumpcji. Nauki społeczne
muszą nawiązać żywy dialog z naukami ekonomiczny-
mi, organizacyjnymi i technicznymi. Przyszłość mnożyć
będzie bowiem pytania stojące przed wymienionymi tu

dziedzinami nauk, pytania, na które sformułowanie

odpowiedzi możliwe jest tylko przy współudziale nauk

społecznych.

SPOŁECZEŃSTWO polskie dnia jutrzejszego, to

nie tylko społeczeństwo, które około roku 1990 dy-> .

sponować będzie sumą co najmniej 1000 mld zła-

. tych rocznie na inwestycje, i które musi odpowiedzieć
jako całość na pytanie o sensowne kierunki i metody
zagospodarowania tych środków. To także społeczeń-
stwo o nieporównanie większym niż dziś dobrobycie
materialnym, stojące przed pytaniem: jak żyć dostat-.

nio i godziwie? To' społeczeństwo stojące wobec po-

ważnych zagrożeń, ale i wielkich szans. Dlatego szcze-

gólnie dobitnie — wobec przyszłości — brzmią dziś

słowa apelu skierowanego do uczonych polskich przez

Komitet Honorowy Roku Nauki Polskiej:

„Nauka polska jest wielką nadzieją narodu, otaV

czającego ją szacunkiem i wiążącego z jej osiągnięcia'-
mi swe aspiracje i dążenia. Niech pasja i ambicją
twórcza, rzetelność i dociekliwość, pracowitość i wy-

trwałość, udokumentowane zostaną nowymi osiągnię-
ciami badawczymi i wdrożeniowymi służącymi budo-

wie naszego wspólnego domu — Polski socjalistycz-
nej".

Świadomi perspektyw i zadań przyszłości, z nadzieją
więc zwracamy się do nauki, licząc na to, że oiia po-

może nam w ich rozwiązaniu. Ufamy, że nadzieja tet

nie będzie zawiedziona. j. S.
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Jest stosunkowo mało istotną skła-
dową założeń techriiczno-ekonomicz-
nycli, zdecydowanie ustępując miej-
sca stworzonej przez komputeryza-

t cję możliwości ekspansji: pod rygo-
rem utraty niezawodności (a przez
to zaufania publicznego) i ekono-
micznie niezbędnej nadążności reak-

cji, żadnego systemu nie można roz-

wijać poza pewną granicę, którą
można zresztą analitycznie wyzna-

czyć, bez radykalnego przyspiesze-
nia przekazywania i przetwarzania
informacji, czyli bez komputeryzacji.
Podobnie, nie można zwiększyć sfe-

, ry obrotu czekowego (a tym bar-

dziej kredytowego) z obsługi stosun-

kpwo niewielkiej grupy ludzi zamoż-

nych na obsługę praktycznie całego
, społeczeństwa, zachowując godziwą
jakość tych usług, bez komputery-
zacji księgowania operacji banko-

wych. W tym przypadku zysk ban-
ków polega nie tyle na zmniejszeniu
liczby klerków, ile na umożliwionym
przez komputeryzację wzroście licz-
by klientów, którego nie można by
osiągnąć zwiększając liczbę konty-
stek.

Przechodząc na grunt bliższy na-

szym obecnym warunkom społeczno-
-ekotiomicznym, zatrzymam się na

przykładzie nadmiernych zapasów
materiałowych. Komputeryzacja
ewidencji magazynowej na skalę
przedsiębiorstw, kombinatów i zjed-
noczeń — a o takiej można w tej
chwili realistycznie myśleć — na

pewno nie usunie przyczyn groma-
dzenia nadmiernych zapasów; jed-
nakże prawidłowo prowadzona au-

tomatyczna ewidencja magazynowa,
skorelowana na bieżąco z innymi
ewidencjami procesu produkcyjne-
go i jego planistyczno-sprawozdaw-
czą nadbudową stanowi bardzo czu-

ły instrument kontroli, umożliwiają-
cy bieżące zapobieganie powiększa-

• niu się nieuzasadnionych zapasów,
z drugiej zaś strony przedstawienie
ewideroii zapasów w jednolitej po-
staci ftwarza realne przesłanki pod-
jęcia możliwie szczegółowej analizy
rozsądnego, celowego upłynnienia
istniejących zbędnych ząpasów. I w.

Jyjn. przypadku komputeryzacja
'Przyniesie 'zysk finansowy dopiero
pośrednio, wskutek działań przez nią-
umożliwionych.

Sądzę, że podanych przykładów
wystarczy, bym mógł dalej operować
postulatem o konieczności korzyści
społecznych z instalowania maszyn

cyfrowych bez obawy o to, że będę
^niezrozumiany lub uznany za Wul-

garyzatora.

Skoro więc zainstalowane kompu-
tery mają przynosić zysk społeczny,
"to trzeba zadbać ó to, by owe kil-
kaset systemów cyfrowych, które

zamierzamy zainstalować w najbliż-
szej pięciolatce w organizacjach go-

spodarczych było wyposażone w od-

powiednie, zgodne z przeznaczeniem
i dostatecznie niezawodne oprogra-
mowanie oraz by szeroko pojmowana
kadra kierownicza naszej gospodarki
umiała korzystać z tych możliwości,
jakie stwarzają systemy przetwarza-
nia informacji. Obydwa te dezydera-
ty należą do sfery nietechnicznej,
zwanej niekiedy w literaturze anglo-
saskiej „soft" (w przeciwieństwie do

sfery technicznej — „hard"). Jest

jednak społecznie kosztowną pomył-
ką traktowanie sfery soft jako dru-

gorzędnej, jej niedoinwestowanie,
pozostawianie na marginesie wiel-
kich zadań gospodarczych. Prawdą
jest, że budowa zaplecza energetycz-
nego, czy choćby przemysłu środków

sprzętowych informatyki, wymaga-

jąc wszelkich nakładów daje nama-

calne wyniki — zbudowane elek-
trownie wytwarzają energię elek-

tryczną, fabryki komputerów — kom-

putery, które można obejrzeć, zwa-

żyć, wycenić za sztukę, wyeksporto-
wać nawet, i prawdą jest, że wytwo-
rzonego oprogramowania nie można

ani zważyć, ani obejrzeć, aczkolwiek
można sprzedać i wyeksportować. Ale

prawdą też jest, że z doświadcze-
nia krajów, które wcześniej od nas

podjęły wielkoseryjną produkcję
komputerów wynika, że przy uru-

chamianiu produkcji systemów prze-
twarzania informacji, inwestycje ty-
pu soft przekraczaj a inwestycje ty-
pu hard; przewiduje się, że wkrót-
ce zdominują je w s'.osunku 3:1, a

nawet 4:1. Faktem też jest, że mimo

znacznego wysiłku szkolnictwa ame-

rykańskiego, mimo że już od 10 lat
można zauważyć, że wszystkie
amerykańskie uczelnie dysponują
aktualnie produkowanym, a w wie-
lu przypadkach — aktualnie naj-
lepszym sprzętem — na rynku pra-
ęy w USA panuje ostry brak wy-

kwalifikowanych programistów.

Z wymienionych dezyderatów
i zaobserwowanych faktów należy
wysnuć trzy rodzaje wniosków:

1) w sprawie polityki instalowania

komputerów w gospodarce narodo-

wej-, 2) w sprawie przygotowania
oprogramowania dla zautomatyzo-

wanych systemów zarządzania i 3) w

sprawie kształcenia kadry. Ścisłe

rozgraniczenie tych spraw nie jest

możliwe i będę
częste dywagacje

zmuszony czynić
międzylcategorial-

SELEKTYWNA
KOMPUTERYZACJA

W sprawie polityki instalacji kom-
puterów, mimo spodziewanej obfi-
tości dostaw, nie należy, moim zda-
niem, zdać się ani na całkowicie
,,wolną" dystrybucję, preferującą
zamożniejsze branże, ani na strate-

gię równomiernego wyposażenia ca-

łej gospodarki. Nie wszystkie gałę-
zie i branże są jednakowo dojrzałe
do automatyzacji zarządzania, co

ważniejsze, nie we wszystkich spo-
dziewane korzyści społeczne będą
jednakowo wysokie. Preferować na-

leży te branże, w których proces

produkcyjny (a w konsekwencji za-

rządzania nim) osiąga większą zło-
żoność niż w innych.

Mówiąc o złożoności nie mam na

myśli po prostu trudności, gdyż te

mogą wynikać z przyczyn np. ta-

kich jak braici surowcowe luo za-

cofanie technologiczne; chodzi mi o

złożoność wynikającą z konieczności

uwzględniania wielkiej liczby czyn-
ników determinujących proces pro-

dukcyjny. Klasycznymi przykładami
złożonych przemysłów są np. prze-

mysł maszynowy, przemysł motory-
zacyjny, przemysł okrętowy, prze-
mysł elektroniczny, energetyka, hut-
nictwo, przemysł chemiczny, budow-
nictwo. W grupie takich przemy-
słów należy dalej skoncentrować się
na tych branżach, kombinatach
i przedsiębiorstwach, gdzie wytwa-
rza się relatywnie najwięcej docho-
du narodowego, gdyż — przyjmując
w uproszczeniu, że automatyzacja
zarządzania przyniesie relatywnie
ten sam zysk procentowy — naj-
opłacalniejsze będzie zastosowanie
komputerów tam właśnie, gdzie wy-
twarza się najwięcej dochodu naro-

dowego.
Do tak wybranych pierwszoplano-

wych obiektów komputeryzacji do-

dalszego inwestowania w tych kie-
runkach od uzyskanych korzyści.

Koncentracja wprowadzenia in-
formatyki umożliwi przygotowanie
dobrego oprogramowania dla wybra-
nych kierunków. Powielanie opro-

gramowania bez zmian praktycznie
nic nie kosztuje, opracowanie opro-
gramowania dla nowego zastosowa-

nia, przy obecnej technologii wyt-
warzania oprogramowania, wymaga

praktycznie powtórzenia całego pro-
cesu projektowania i wytwórstwa
od początku. Biorąc pod '

uwagę
skromność dostępnych w kraju mo-

cy produkcyjnych w sferze soft, kon-
centracja na niewielkiej liczbie za-

stosowań o dużej możliwości powie-
lania jest ekonomicznie całkowicie
uzasadniona. Dodajmy, że jeśli wy-
twarzaniem oprogramowania zajmą
się wyspecjalizowane przedsiębior-
stwa nie związane organicznie z

branżą-klientem, możliwe jest wy-

korzystanie doświadczonej kadry
producentów oprogramowania w in-
nym kierunku po osiągnięciu zado-

walającego poziomu funkcjonowania
zautomatyzowanego systemu zarzą-
dzania w kierunku wybranym jako
pierwszoplanowy.

„F AB RY KI " OPROGRAMOWANIA

Ostatnia uwaga jest jedną z tych,
które zmuszają do myślenia o pro-

dukcji oprogramowania w katego-
riach industrialnych. (Innym takim

spostrzeżeniem, uczynionym powy-

żej, jest spodziewany globalny po-
ziom nakładów na tę dziedzinę —

na pewno zbyt wysoki na to, by za-

dowolić się metodami manufakturo-

wymi). Zanim jednak przedstawię
swój pogląd na przygotowanie opro-

gramowania dla zautomatyzowanych
systemów zarządzania, poświęcę tro-

chę miejsca na przypomnienie kilku

faktów, wyznaczających zakres prac
z tym związanych.

Wedle ustalonej tradycji, produ-
cent maszyny cyfrowej powinien
dostarczyć ją użytkownikowi wypo-

Zautomatyzowany system zarzą-
dzania powstaje w wyniku pra-

cy analityków i programistów i jest
faktycznie własnym systemem ope-

racyjnym użytkownika, sterującym
pęącą wielu specyficznych progra-
mów. Po uruchomieniu takiego sy-
stemu praca analityków i programi-
stów staje się niepotrzebna — jeśli
użytkownik nie chce włączać do

swego systemu nowych funkcji. Je-
śli więc pominąć zagadnienie ewo-

lucji zautomatyzowanego systemu
zarządzania, zagadnienie na pewno
ważne, ale dające się rozwiązać tak-
że inną drogą, to widać, że zespół
programistów i analityków potrzeb-
ny jest tylko w fazie opracowywa-
nia i wprowadzania (przez co ro-

zumiem także — sprawdzenie) sy-
stemu zarządzania.

Przy odpowiedniej organizacji, a

zwłaszcza przy ujednoliceniu postaci
wynikowej opracowań analitycz-
nych, tj. przy przedstawieniu mo-

delu zarządzania w znormalizowanej
formie, praca programistów unieza-
leżnia się w dużym stopniu od obiek-
tu, dla którego programują system
zautomatyzowanego zarządzania.
Przy znormalizowaniu języków pro-

gramowania, systemów operacyjnych
etc. —

praca ta uniezależnia się w

dużym stopniu od konkretnej kon-

figuracji sprzętowej, przy użyciu
której system ten ma być zrealizo-
wany (pod warunkiem oczywiście, że

konfiguracja ta jest co najmniej wy-

starczająca).

Drugi z tych warunków osiągnie-
my

— w zasadzie —

przez pow-
szechne wdrożenie JS EMC—Riad.

Dużo trudniej będzie zrealizować
pierwszy warunek —

wymaga on

bowiem dokładnego zbadania struk-
tury zarządzania tak, aby uzyskać
język formalny pozwalający opisy-
wać systemy zarządzania ściśle, jed-
noznacznie i dokładnie. Osiągnięcie
tego celu nie będzie proste, gdyż do-
tychczasowe analizy systemów za-

rządzania gospodarczego w naszym

kraju prowadzone były głównie w

dwu, równie mało przydatnych w

swej krańcowości, kierunkach: ab-
strakcyjno-matematycznym, w któ-

rym dla uzyskania „ładnych" roz-

wiązań, albo dla ułatwionego zasto-

sowania gotowych teorii matema-

tycznych pomijano liczne osobliwo-

ści, szczegóły i nieprecyzyjności fak-
tycznej struktury procesu zarządza-
nia, a zwłaszcza dynamiczne uwa-

runkowanie zarządzania przez „za-

kłócające" bieżące wpływy otocze-

nia, lub w kierunku socjologiczno-
-

prawnym, traktującym o bardzo
ważnych aspektach zarządzania go-
spodarczego w kategoriach zbyt wy-

rozumowanych i zbyt semantycznie
złożonych na to, by poddały się
kwantyfikacji i formalizacji syntak-
tycznej, niezbędnej przy opracowa-
niu modelu przeznaczonego dla pro-
gramistów.

Z tych rozważań o przygotowaniu
oprogramowania zautomatyzowa-
nych systemów zarządzania wynika
przekonywająco — przynajmniej dla
mnie — że przystępując do realizacji
tych systemów, nie możemy przymy-
kać oczu na ewidentną prawdę: nie
sposób wytwarzać oprogramowania
takich systemów wg recepty: niech

każdy klient werbuje swoją kom-
panię analityków i programistów; są
to zawody zbyt trudne (jeśli wyko-
nywać je fachowo, a nie po ama-

torsku), a przez to społecznie zbyt
kosztowne jest przygotowanie spe-

cjalistów, by mnożyć ich liczbę do
wskaźnika tyle a tyle osób na każ-
dą zainstalowaną maszynę. Trzeba
doprowadzić do powstania specjali-
stycznych „fabryk" wytwarzających
oprogramowanie zautomatyzowa-
nych systemów zarządzania, tak jak
dawno uznaliśmy za konieczne zbu-
dowanie fabryk wytwarzających
sprzęt dla tych systemów. Pierwszą
próbą stworzenia takiej „fabryki" w

Polsce było powołanie Zakładu Do-
świadczalnego Oprogramowania przy
Instytucie Maszyn Matematycznych,
wykorzystując w ten sposób do-
świadczony zespół programistów ze

znacznym dorobkiem praktycznym.

Jest oczywiście kwestią otwartą,
który resort ma podjąć trud zbu-
dowania przemysłu oprogramowa-
nia. Decyzję w tym zakresie trze-

ba jednak podjąć rychło i ze wszy-
stkimi konsekwencjami: utworzenie
przemysłu oprogramowania wymaga

niemałych środków finansowych
i kadrowych, wymaga inwestycji bu-
dowlanych, sprzętowych (wyposaże-
nie w doskonałe maszyny cyfrowe),
zakupu licencji (np. na istniejące
środki automatyzacji wytwarzania
oprogramowania), interwencyjnego
funduszu na szkolenie zagraniczne
i kooperację międzynarodową. Two-
rzenie takiego przemysłu musi także
uwzględnić ogromne rozproszenie
nielicznej kadry fachowców, a więc
w pierwszym przynajmniej okresie
musi zakładać bardzo znaczną współ-
pracę międzyresortową w kraju.
W tym celu potrzebne zapewne bę-
dą wyraźne ustalenia prawno-orga-
nizacyjne.

Industrializacja wytwarzania opro-
gramowania, następująca po indu-
strializacji (podjęciu wiellsoseryjnej
produkcji) sprzętu, stworzy warunki

masowych dostaw zautomatyzowa-
nych systemów zarządzania.

EDUKACJA UŻYTKOWNIKÓW

Od stopnia przygotowania kadry
kierowniczej naszej gospodarki za-

leżeć będzie wykorzystanie tych sy-
stemów. Żaden zautomatyzowany
system zarządzania nie będzie od-

porny na bezmyślność jego użytkow-
ników, żaden też nie będzie całko-
wicie odporny na oszustwo. Żaden
system przetwarzania informacji nie

Ośrodku Obliczeniowym Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego wrocławskiej WSE,

dać trzeba te, gdzie spodziewać się
możemy największych korzyści spo-

łecznych w postaci nie bezpośrednio
materialnej (jako przykłady można

podać PKO, ZUS , PZU) oraz te

obiekty, które wybrane zostaną jako
poligony badawcze dla rozwoju sta-

nu wiedzy o przetwarzaniu infor-
macji (znowu przykładowo: wybrane
szpitale, domy towarowe).

Dodać do tego należy jeszcze kilka
— lecz na początek nie za wiele —

systemów ogólnopaństwowych (np.
system GUSowski, system ewidencji
ludności, być może system wyszuki-
wania informacji naukowo-techni-
cznej i patentowej). Na tak ustalo-
nej liście trzeba będzie się skoncen-
trować w ciągu najbliższej pięcio-
latki, doprowadzając do względnego
nasycenia odpowiednich organizacji
sprzętem informatyki i zasilając je
odpowiednią kadrą.

Tempo dalszego rozwoju informa-
tyzacji wybranych jednostek powin-
no być regulowane przez stopę udo-
kumentowanego zysku z uprzednich
inwestycji, natomiast nowe inwesty-
cje informatyczne powinny dotyczyć
gałęzi uprzednio pominiętych.

Z tych propozycji chcę podkreślić
dwa elementy: dokonanie początko-
wych, masowych inwestycji infor-
matycznych w wybranych kierun-

kach, doprowadzając ich poziom do
względnego nasycenia i uzależnienie

sażoną w elementarne środki pro-
gramistyczne, pozwalające na eks-
ploatację w dowolnym typie zasto-
sowań w kręgu tych, które są możli-
we dla maszyn danej klasy. Do środ-
ków takich należą, przede wszystkim
translatory, pozwalające na progra-
mowanie w języku zbliżonym do

sformalizowanego języka zawodowe-
go (np. FORTRAN, ALGOL — do
obliczeń naukowo - technicznych,
COBOL — do obliczeń buchalteryj-
nych, SIMULA — do obliczeń sy-

mulacyjnych), bibliotpka najczęściej
używanych procedur rachunkowych
(np. funkcji trygonometrycznych,
obliczeń sieciowych, programowania
liniowego), programy organizujące
dostęp do dużych zbiorów danych
oraz systemy operacyjne, czyli pro-

gramy organizujące użytkowanie sy-
stemu cyfrowego we wskazanej kon-
figuracji sprzętowej. Eksploatacja
maszyny wyposażonej w taki zestaw

środków programistycznych wyma-

ga zatrudnienia specjalistów —

pro-
gramistów, tj. ludzi umiejących wy-
razić specyficzne problemy w języku,
dla którego istnieje translator, u -

miejących łączyć takie programy ze

sobą i z programami biliotecznymi
itd. Zastosowanie maszyny cyfrowej
wymaga oprócz tego zatrudnienia
tzw. analityków, którzy potrafią wy-
razić potrzeby zarządzania w postaci
zadań dla programistów.

Nie chcę, by ostatni fragment
uznany został za krytykę badań w

tych kierunkach, są one bezwzględ-
nie celowe, chociażby z dydaktycz-
nego punktu widzenia; uważam jed-
nak za konieczne zwrócenie uwagi
na to, że zbudowanie języka formal-
nego opisu realistycznej struktury
zarządzania jest niezbędnym i bra-
kującym ogniwem łańcucha przesła-
nek, warunkujących prawidłowe,
zindustrializowane przygotowanie
setek zautomatyzowanych systemów
zarządzania, które musimy zainsta-
lować.

Charakter pisma, w którym uka-
zuje się niniejszy artykuł, nie pozwa-
la na bardziej szczegółową dyskusję
środków zwiększających wydajność
pracy programistów; wspomnę więc
tylko, że od kilku lat obserwuje się
gwałtowny rozwój dyscypliny zwa-

nej inżynierią oprogramowania, któ-
ra wypracowuje metody wydajnego,
zautomatyzowanego i półautoma-
tycznego wytwarzania oprogramo-

wania, często z odpowiednio przy-

gotowanych „półfabrykatów" —

go-
towych modułów oprogramowania.
Intensywny rozwój tej dyscypliny —

faktycznie nie uprawianej w Polsce
i nie wykładanej na żadnej uczelni
(poza jednym wykładem monogra-
ficznym na Wydziale Mat. i Mech.
UW) jest jednym z kluczowych za-

dań w zakresie kształcenia kadry.

Fot. J. SIDOR

będzie przynosił korzyści, jeśli z nie-
go nie będzie się korzystać.

Wiele będzie można osiągnąć od-
powiednimi aktami normatywnymi
—

np. jednolitą postać fakturowa-
nia, uznanie księgowości kompute-
rowej za prawnie dopuszczalną itp.
Ale prawdziwe wykorzystanie na-

stąpi dopiero wtedy, gdy nasi eko-
nomiści i inżynierowie, majstrowie
i magazynierzy, księgowi i dyrek-
torzy nauczą się formułować pyta-
nia i stawiać zadania systemom.
Brakiem tych umiejętności często
motywuje się konieczność zatrudnia-
nia programistów przy każdym fun-
kcjonującym już zautomatyzowanym
systemie zarządzania. Moim zdaniem

jest to motywacja fałszywa. Wytwo-
rzenie systemu — jak wytworzenie
każdego skomplikowanego urządze-
nia —

wymaga głębokiej wiedzy
specjalnej i wielu umiejętności pro-
dukcyjnych, korzystanie z niego wy-

maga umiejętności fachowych w

swojej dziedzinie i ogólnej umiejęt-
ności posługiwania się systemami
informacyjnymi. Analogie nasuwają
się tuzinami: produkcja telewizorów
jest dosyć złożonym zadaniem, nikt

jednak nie proponuje, by w każdej
rodzinie jedna osoba była techni-
kiem elektronikiem, a właściwe ko-
rzystanie z telewizora wymaga umie-
jętności większych i innych niż samo

tylko włączanie, wyłączanie i regu-

lacja głosu —

wymaga bowiem

umiejętności selekcji tego, co chce-

my oglądać. ...

Zagadnienie kształcenia kadry ma

więc dwa rozdzielne nurty — kształ-
cenie informatyków (sprzętowcoW,
analityków i programistów) oraz In-

formatyczne kształcenie wszystkich
użytkowników. Dotychczas w Polsce
rozwiązaliśmy w miarę pomyślnie
tylko problem kształcenia sprzętow-
ców. najprostszy zresztą z całego
kompleksu. Ani kształcenia anality-
ków, ani kształcenia programistów
nie prowadzi obecnie żadna uczel-
nia wyższa wyposażona w dobre,
współczesne maszyny cyfrowe — do-
piero w ostatnim roku zaczęto in-
stalować maszyny ODRA 1304 w kil-
ku wybranych uczelniach. Pozosta-
wienie uczelni przez długie lata na

samym końcu kolejki oczekujących
na instalację nowoczesnego sprzętu
będzie mścić się na nas wszystkich
jeszcze przez długi czas — bo nic nie
przyspieszy cztero- czy pięciolet-
niego cyklu kształcenia uczelniane-
go. Dopiero więc w latach 1978-9
zaczniemy na rynku pracy odczuwać

przypływ absolwentów, którzy przez

cały okres studiów mieli możność
obcowania , z rzeczywistą maszyną

cyfrową; co prawda maszyna ODRA
1304 czy nawet 1305 będzie wówczas
już wycofywana z użytku w dobrze
prosperujących centrach obliczenio-

wych — ale sytuacja będzie na pew-
no lepsza niż dzisiaj, kiedy absol-
wenci wchodzący do życia zawodo-
wego nie mieli w latach studenckich
albo w ogóle styczności z maszyną

cyfrową, albo korzystali —

w mini-
malnym zakresie —

z maszyn tak

przestarzałych i tak fantastycznie
odbiegających od aktualnych rea-

liów automatyzacji obliczeń, jak
UMC-1 czy ODRA 1013. Postulat

0 konieczności wyposażenia uczel-
ni wyższych, kształcących anali-
tyków i programistów, W maszy-

ny wyprzedzające aktualnie instalo-
wane, mimo swojej dobitnej oczy-
wistości, nie może się doczekać re-

alizacji.
Wrócę jeszcze raz do analogii mo-

toryzacyjnej. Kształcenie programi-
stów i analityków to szkoła dla raj-
dowców. Tu potrzebne są Porsche

1 Ferrari. Powszechne kształcenie
. informatyczne może odbywać się jak
nauka jazdy — na sprzęcie popular-
nym, byle tylko nie bez sprzętu, by-
le tylko nie na hulajnodze zamiast
samochodu.

I znów chciałbym zrekapitulować
to, co napisałem, by przez odmienne
nieco wypointowanie uchylić zarzut

trywializacji problemu. Samo wypo-
sażenie uczelni wyższych w odpo-
wiedni sprzęt liczący nie jest pana-
ceum, ale jest warunkiem niezbęd-
nym, bez którego wszystkie pozosta-
łe wysiłki czynione dla stworzenia

kadry fachowców informatyków
i wytworzenia cywilizacji informa-
tycznej skazane są na niepowodze-
niem Zasady .dobrej organizacji pod-
powiadają, że dobrze byłoby ściśle
skoordynować dydaktykę, badanią
naukowe i realizację zautomatyzo-
wanych systemów zarządzania. W
takim właśnie duchu powołano, jaktf
część porozumienia międzynarodo-
wego w sprawie JS EMC, Grupę
Roboczą d/s Zautomatyzowanych
Systemów Zarządzania, właśnie po

to, by na tym ważnym polu koordy-
nować wszystkie aspekty wielkiej
pracy, jaka oczekuje rodzinę krajów
socjalistycznych przygotowującą się
do spożytkowania potencjału obli-
czeniowego stworzonego przez po-
wodzenie programu produkcji sprzę-
tu. Niestety, w Polsce aspekty te

są obecnie praktycznie niekoordyno-
wane. Tworzeniem oprogramowania
i wdrażaniem systemów zautomaty-
zowanego zarządzania zajmują się
wszystkie resorty oddzielnie, każdy
na własną rękę, a oprócz tego -r-

Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa

Wyższego i Techniki, działające
przez Zjednoczenie Informatyki
i KBI. Kształceniem kadry zajmuje
się Ministerstwo Nauki Szkolnictwa

Wyższego i Techniki, poprzez uczel-
nie, komisje powoływane w pionie
resortu i przez KBI. Badaniami na-

ukowymi zajmują się placówki PAN,
instytuty uczelniane i resortowe, a

produkcją i dostawami sprzętu —

Zjednoczenie „MERA" Ministerstwa
Przemysłu Maszynowego, podejmu-
jące w okresie ostatnich kilkunastu
miesięcy znaczny wysiłek zmierza-
jący do zapoczątkowania industrial-
nego wytwarzania oprogramowania.
Mimo oczywiście wieloaspektowego
charakteru problemu automatyzacji
systemów zarządzania żaden „pro-

blepi węzłowy" nie obejmuje cało-
ści zagadnienia, żaden organ nie
czuwa nad koordynacją całości,
środki są zdekoncentrowane. Nie
oręduję za powołaniem superlnsty-
tucji, bo zbyt różne funkcje mu-

siałaby ona pełnić, by mogła być
spójna administracyjnie. Proponuję
tylko wyciągnięcie wniosków z oczy-

wistego: jeśli chcemy doprowadzić
do wdrożenia zautomatyzowanych
systemów zarządzania, to musimy
skoordynować działalność we wszy-r
stkich aspektach: badawczym — by
zbudować sformalizowane i reali-
styczne modele zarządzania, przy-
stosowane do rzeczywistych warun-

ków panujących w naszej gospodar-
ce, wytwórstwa oprogramowania —

by ograniczyć, w miarę możliwości,
koszt oprogramowania i doprowa-
dzić do industrialnego procesu bu-
dowy oprogramowania, kadrowym
i szkoleniowym, produkcyjnym,
przez co rozumiem także politykę
instalacji i etapiżację wdrażania.

Armaty będą. Czy będziemy szu-

kali innego usprawiedliwienia bra-
ku salw?

WŁADYSŁAW MAREK TURSKI

P. s. W artykule, który traktuje Jako
dyskusyjny, pominąłem szereg niemało
ważnych zagadnień — nie poruszyłem
np. zupełnie oddziaływania I powiązań
systemów zarządzania gospodarczego *

systemami automatyzacji sterowania pro-
cesami technologicznymi. Wiele z po-
miniętych problemów rodzi, mutatla
mutandis, podobne wątpliwości I ku po-
dobnym skłania wnioskom.
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WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU

Kaida ż naszych uczelni ekono-

micznych, podobnie jak inne za-

kłady naukowe, ma swoje obli-

cze, „zbiorowq osobowość".

Składają się na to tradycje, wa-

lory kadry naukowej, aspiracje,
dorobek, inicjatywy badawczo-

dydaktyczrte, charakter powiqzań
i gospodarkq i regionem oraz

wiele innych czynników. Znalaz-

ło to m.in. wyraz w swego

rodzaju portretach uczelni, które

ukazywały się na łamach „Życia
Gospodarczego" w latach 1968-

1969.

Mogłoby się wydawać, że na-

wiązywanie do cech właściwych
różnym uczelniom w epoce re-

wolucji naukowo-technicznej —

kiedy obowiązuje hasło: „nauka

bezpośrednią siłą wytwórczą" —

jest anachronizmem i to naciąga-
nym, bo chodzi o uczelnie z ma-

łymi jeszcze tradycjami. Istotnie,
osiąganie postępu na skalę świato-

wą wymaga, aby rozwój nauki i za-

stosowanie Jej dorobkn były okre-

ślane i uwzględniane w działaniu

gop
—"

.arczym i społecznym. Nie-

odzowne staje się planowanie wy-

siłków i efektów badawczych oraz

innych związanych z tym próbie- -

mów. Chodzi o to, aby z nauki uczy-

nić NIEPRZYPADKOWY instrument

przeobrażania rzeczywistości. Stąd
też naukę pojmuje się współcześnie,
jakio przemysł wynalazków.

Jeśli przyjmiemy tę formułę czy

metaforę, to wyższe uczelnie, w tym
i ekonomiczne, które realizują zada-

nia dydaktyczne i badawcze mdżna

uznać u pojedynczą „wytwórnię",
wyjściowe Ogniwo tego przemysłu.
Możną, dalej, przyjąć, że im bar-

dziej ogólnospołeczne planowanie
rozwoju nauki i jej zastosowanie

staje się konieczne, tym większego
znaczenia nabierają właśnie szcze-

gólne cechy uczelni: potencjał na-

ukowy, wyposażenie, więź z prak-
tyki! społeczną 1 wrażliwość na jej
potrzeby itd. Jest to zespól czynni-
ków, który działalności w gospodar-
ce m«i« nadawać jakościowo nawy

charakter, to znaczy wpływać na

potfaż innowacji, co — jeśli nastę-

pować będzie systematycznie i nie-

zawodnie — upodobni działalność

naukową do przemysłowej.

Problem „zbiorowej osobowości"
uczelni Jest więc aktualny ze wzglę-
dów praktycznych. To, co - zapisuje
się w programach zadań stawia-

nych przed naukami ekonomiczny-
mi swego najważniejszego adresata

znajduje się w wyższych uczelniach

ekonomicznych, które skupiają więk-
szą część kadry naukowej i kształ-

cą ekonomistów. Ważne jest przeto,
czy i jak tendencje przejawiające
się w tych ośrodkach naukowych
oraz ich ekspansywność współ-
brzmią z potrzebami ogólnymi.

„PRZEMYS
WYŻSZA

Szkoła Ekonomiczna

we Wrocławiu należy niewąt-
pliwie do tych, które mają

wyraźnie zarysowany profil, wyka-
zuje dużą dynamikę, poszukuje no-

wych rozwiązań dydaktycznych
i badawczych, wiąże swoją działal-
ność z gospodarką i regionem.
Uczelnia powstała w 1946 r. jako
Wyższa Szkoła Handlowa i w ciągu
25 lat wysunęła się pod względem
liczby studentów na drugie (po
SGPiS) miejsce w kraju. Gbecnie_ w

uczelni kształci się ogółem 5 500
studentów. Uczelnię opuściło łącznie
9 000 absolwentów, których liczba

wynosi ponad 1000 rocznie. Oblicza

się więc, że co piąty ekonomista w

kraju "kształcił się we wrocławskiej
WSE. Zwiększa się również kadra

samodzielnych pracowników nauko-

wych.
Wzrost liczby studentów, urucha-

mianie nowych kierunków nie by-
łyby możliwe bez rozbudowy bazy
lokalowej wyposażenia. W ciągu
ostatnich lat uczelnia wzbogaciła
się o dwa domy studenta, klub stu-

dencki, nowy pawilon dydaktyczny,
laboratorium do nauki języków
obcych, ośrodek wychowania fizycz-
nego. Dokonano tego przeważnie
sposóbem gospodarczym, z inicjaty-
wą, która przy stoi' < Uczelni kształ-
cącej ekonomistów. Oczywiście, dal-
sza "fozbu33wa, która trwa, nie mo-

głaby się do&ótiyWjfl? bez v, pómócy
tak władz terenowych, jak i macie-

rzystego resortu i innych współpra-
cujących z uczelnią; Dzięki temu w

najbliższych latach powstaną dwa

domy studenckie, nowy gmach
Technologii (w budowie), gmach
Informatyki, kryty basen pływacki,
w którego budowę zaangażują się
również studenci w ramach czynu

społecznego- oraz gmach biblioteki.

W działalności uczelni, tym się
nie różni od innych, dominują za-

dania dydaktyczne. Zapotrzebowa-
nie Dolnego Śląska jest duże. Uczei-
nia obok studiów stacjonarnych
rozwija studia zawodowe, podyplo-
mowe, zaoczne. Działają 4 punkty
konsultacyjne tych studiów: w Opo-
lu, Legnicy, Jeleniej Górze i Dzier-
żoniowie.

W 1969 r. powstała filia WSE w

Jeleniej Górze. Jest to jedyny i, jak
się ocenia,' udany eksperyment orga-

.nizacyjny w wyższym szkolnictwie

ekonomicznym, który poważnie
przyczynia się do gospodarczej
i kulturalnej aktywizacji Podsude-
cia. W Lilii kształcą się, w trybie
studiów zawodowych, specjaliści L
.zakresu ekonomiki turystyki i go-

spodarki komunalnej. Placówka ta,
ciesząca się poparciem władz, zo-

stanie rozbudowana — powstanie
dom studencki na 600 miejsc, który
latem będzie siużyi jak o hotel tury-
styczny obsługiwany przez studen-
tów w ramach praktyk robotniczych
i studenckich.

Innym przykładem reagowania na

potrzeby regionu jest zaoczny Te-

lewizyjny Kurs Doskonalenia Tele-

wizyjnego, zorganizowany przez
uczelnię i Politechnikę Wrocławską
z inicjatywy KW PZPR. Uczestnicy
kursu, kierownicy różnego szczebla
z przemysłu dolnośląskiego zapo-
znawali się z nowymi metodami
organizacji zarządzania, metod ra-

chunku ekonomicznego — słuchając
dwa razy w tygodniu wykłady tele-

wizyjne. Otrzymywali oni ponadto
regularnie skrypty i raz w miesiącu
brali udział w seminariach, które

odbywały się w WSE i Politechnice

Wrocławskiej. Decyzją władz ku.-s

ten został zatwierdzony jako stałe

podyplomowe studium organizacji
i zarządzania.

Uczelnia aktywnie partycypuje w

działalności wybijającego się w kra-

ju wrocławskiego ośrodka nauko-

wego. Z inicjatywy WSE powołano
Komisję Nauk Ekonomicznych w

lokalnym Oddziale PAN, która bę-
dzie inspirowała i koordynowała
badania "regionalne. Proponuje się
powołanie Instytutu, w skład któ-

rego wchodziliby pracownicy: Uni-

wersytetu Wrocławskiego, Politech-

niki, WSE i Akademii Rolniczej.
W obrębie instytutu postuluje się
otworzyć m; in. pracownię informa-

tyki, która integrowałaby wszyst-
kich wrocławskich informatyków
i przyczyniała się do efektywniej-

szego wykorzystania uczelnianych
ośrodków obliczeniowych.

Wrocławska WSE od lat współ-
pracuje z przemysłem. Ostatnio Ze-

spól pod kierownictwem doc. dr
W. Bukietyńskiego opracował mo-

del matematyczny planowania pro-

dukcji wędlin z uwzględnieniem
optymalnego wykorzystania surow-

ca i z zachowaniem obowiązującej
receptury, który w zastosowaniu

przyniósł znaczne efekty ekono-
miczne. Charakter współpracy z

przemysłem, jak również niedoma-

gania — to oddzielny temat, który
nie dotyczy tylko jednej uczelni,
ale wiąże się również z długofalo-
wym zainteresowaniem innowacja-
mi ekonomicznymi ze strony jedno-
stek gospodarczych, umiejętnością
stawiania zadań przed nauką oraz

dojrzałością i przydatnością ofert
z jej strony.

Niemniej jednak dla uczelni sta-

ły kontakt z praktyką jest zawsze

cenny, daje wiedzę o stanie fak-

tycznym. wzbogaca aktywa badaw-
cze. W najgorszym razie, pojawia-
jące się, racjonalne rozwiązania
oferowane przez uczelnie wywoła-
ją w praktyce choćby platoniczne

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

nie stwarzały pełnej możliwości za-

równo wyjaśniania, jak i kształto-
wania procesów ekonomicznych. W

takiej sytuacji naturalnie niejako
narzucające się rozwiązanie pole-
gało na takich działaniach i poszu-
kiwaniach takich instrumentów,
które, ujmując gospodarkę socjali-
styczną konkretnie, in natura, po-
zwalałyby na solidniejszej podsta-
wie formułować problemy ściśle
ekonomiczne. Postulowane i zacho-

dzące związki uczelni z praktyką
wzmacniały te poszukiwania i zara-

zem tendencje do multidyscyplinar-
ności w naukach ekonomicznych, w

tym także technicyzacji, matematy-
zacji i' cybernetyzacji.

Tak ujmuje się problem w ogól-
nych ocenach, taką tendencję "moż-
na również zaobserwować w rozwo-

ju wrocławskiej WSE. W 1954 r. po-
wołano Wydział Inżynieryjno-Eko-
nomiczny, sbędący próbą skojarzenia
w kształceniu nauk technicznych,
ściśle — technologii przemysłu spo-

żywczego i chemicznego —

z dyscy-
plinami ekonomicznymi. Wydział
ten rozwinął się, skupił kadrę na-

ukową, uzyskał przyzwoite wyooSa-
żenie w aparaturę i jest obecnie w

stanie podejmować samodzielne ba-

wych metod rachunku ekonomicz-

nego, statystyki, ekonometrii, cyber-
netyki i informatyki.

Uczelnia systematycznie instalo-
wała najnowocześniejsze, dostępne
w kraju, maszyny liczące, w tym
także komputery, od kilku lat dy-
sponuje „ODRĄ-1304" . (Informacja,
którą podaje Władysław M. Turski
W. artykule pt, „Fabryki oprogra-

mowania", zamieszczonym w niniej-
szym numerze, że dopiero w ostat-

nim roku w kilku wybranych uczel-
niach instaluje się komputery nie

jest więc ścisła).
• We wrocławskiej WSE istnieje od

8 lat przyczółek, który służy rozwi-
janiu komputeryzacji (automatyza-
cji zarządzania) na terenie gospo-

• darki. Wyposażony w maszyny liczą-
ce umożliwia uczelni zamknięcie
pełnego cyklu kształcenia: od me-

chanizacji rachunkowości, obsługi
maszyn statystycznych do posługi-
wania się EMC. Uczelnia jako
pierwsza w kraju objęła wszystkich
słuchaczy (w różnym oczywiście za-

kresie) szkoleniem w zakresie stoso-

wania EPD.

W tej dziedzinie wrocławska WSE

wykonuje następny krok naprzód.
Jest nim opracowanie projektów

zainteresowanie, które przy zmianie
warunków określających postawy
jednostek gospodarczych mogą się
przekształcić w trwały i twórczy
związek.

WROCŁAWSKA WSE, podobnie
jak i inne uczelnie przeszła
w swoim rozwoju nie zakoń-

czoną jak się wydaje ewolucję: od

swego rodzaju kameralistyki daw-

nych szkół handlowych do struktu-

ry organizacyjnej i programowej,
która stara się sprostać potrzebom
planowanej, wielkoprzemysłowej go-

spodarki. Problemy, które się tu

wyłaniały, były dla uczelni wspól-
ne, chociaż ich rozwiązywanie i zdo-

bywane doświadczenia były różne.

Wspólne było to, że uczelnie tak

czy inaczej zetknęły się z potrzebą
rozwijania inżynieryjnej funkcji
nauk ekonomicznych, tzn. przygo-
towywania ekonomistów, wyposa-
żonych w umiejętności nie tylko
refleksji techniczno-ekonomicznej,
ale również w sprawne narzędzi
kształtowania zjawisk gospodar-
czych, niezbędnych w gospodarce
planowej.

Ale ani zastane, ani formułowane

kategorie i narzędzia ekonomiczne

dania naukowe oraz świadczyć
usługi dla praktyki.

Powołaniu tego wydziału przy-
świecało założenie, że pole działania

ekonomisty pracującego współcze-
śnie w gospodarce socjalistycznej
rozszerza się, a to wymaga wielu

umiejętności i znajomości wielu

dyscyplin. Znajduje to zresztą odbi-
cie w strukturze obu wydziałów
uczelni: w Wydziale Inżynieryjno-
Ekonomicznym funkcjonuje Insty- •

tut Organizacji Przedsiębiorstw, w

wydziale Gospodarki Narodowej —

Instytut Metod Rachunku Ekono-

micznego, wyposażony także w elek-
troniczne maszyny cyfrowe.

Drugi kierunek rozszerzania się
inżynieryjnej funkcji nauk ekonomi-

cznych — i odpowiednio kształcenia
ekonomistów — wyraził się we

wrocławskiej WSE przez rozwój
nowoczesnych metod rachunku eko-

nomicznego. Zdyskontowano fakt,
że we Wrocławiu produkuje się
komputery, istnieje silny i znany w

kraju ośrodek matematyczny, gdzie
rozwija się m. in. badania nad za-

stosowaniami tej nauki. W uczelni
utworzono nowe kierunki nauczania
i rozwinięto prace zmierzające do

opanowania i upowszechniania no-

Fot. J . SIDOR

automatycznego zarządzania 1 elek-

tronicznego przetwarzania danych.
Od bliższego wyjaśniania znaczenia

tego -przedsięwzięcia zwalnia mnie

wspomniany już artykuł o „Fabry-
kach oprogramowania". Chodzi o

sprawę rozszerzenia możliwości

automatyzacji zarządzania, które

jak dotąd z powodu braków opro-

gramowania egzystuje w postaci
wysepek. Nawet nasz producent
EMC nie korzysta z nich w zareą-
dźaniu swoim przedsiębiorstwem.
Podejmowano liczne próby w tym
zakresie, np. ok. 200 systemów ewi-

dencji materiałów, które nie obej-
mują' całokształtu gospodarki mate-

riałowej, różnią się od siebie i kosz-

tują drogo.

Taka Jest. geneza umowy zawar-

tej między WSE a Wrocławskimi
Zakładami Elektronicznymi , .Elwro"
o wspólnym opracowaniu Komplek-
sowego Systemu Informatycznego
Przedsiębiorstwa (KOSIP). System
ten w pierwszej kolejności ma być
przygotowany dla „Elwro". WSE
przyjęła na siebie opracowanie pro-

jektu technicznego systemu, Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy „Elwro"
— przygotowanie programu do te-

go projektu. Łącznie dokumentacja

ta będzie stanowiła wyposażenie
EMC serii „ODRA-1300" . KO S IP ma

być '•opracowany tak, aby można go

było powielać i adaptować do wa-

runków różnych przedsiębiorstw
i branż.

Przedsięwzięcie to jednoczy spe-

cjalistów wielu dyscyplin — infor-

matyków i ekonomistów, powstaje
zarazem ośrodek kształcenia projek-
tantów systemu i programistów.
Dzieje się to z korzyścią dla nauki,
gospodarki i kontrahentów. Projek-
ty systemów zarządzania i progra-

my sprzedawane będą łącznie z

komputerami, z tym, że dokumenta-

cja powinna być dostarczana z od-

powiednim wyprzedzeniem, aby

przedsiębiorstwo-odbiorca mogło się
do automatyzacji zarządzania przy-

gotować.

KOSIP powinien przyspieszyć
rewolucję naukowo-organizacyjną,
przyszły użytkownik EMC zostanie

niejako zmuszony do reorganizacji
systemu zarządzania. Stanie się to

realniejsze,. ponieważ przyszły użyt-

kownik wcześniej będzie dyspono-
wał dokumentacją projektową

s
.r pro-

gramową. KOSIP obejmie całą- go-

spodarkę^- prżedsiębiorstwar. ^;^:vpo-
- zwoli wykorzystać EMC-nie' tylko
do czynności ewidencyjnych, ale

również do działań optymalizacyj-
nych i stymulujących operacje. Obni-

żą się również koszty opracowywa-

nia systemów i programów. Takie

. są założenia przyświecające przygo-

towaniom KOSIP.

Podjęcie . zadania przez
-

samą

uczelnię przekraczałoby jej' możli-
• wóści kadrowe i finansowe. Powo-

łano Więc przy. uczelni Zakład Ną-
! ukowo-Badawczy na statusie gospo-

darstwa pomocniczego, który finan-

sowany jest ze środków płynących
na realizację zlecenia i stanowi po-

stulowaną zresztą formę Instytutu

przemysłowo-uczelnianego. Umożli-

wia to zatrudnienie ok. 250 specja-
listów, którzy wspólnie również z

ok. 250 pracownikami naukowo-dy-
daktycznymi uczelni tworzyć będą
około 5Ó0-osobowy zespół pracuja-
cy nad tematem. Nie trzeba doda-

wać, że w len sposób poważnie po-

większa się potencjał naukowy
uczelni, tym więcej, że ZNB przy-

ciąga fachowych i ideowych ludzi.

Treść zamierzenia WSE i ORB

„Elwro", jak również jego trudności

i szanse wymagałyby szerszego omó-

wienia. Można jednak już na pod-
stawie jego założeń stwierdzić, ż<

jest to przedsięwzięcie odpowiada
jące żywotnym potrzebom gospo

darki. Jest także cenne dlatego, że

zostało podjęte w uczelni na bazie

jej dotychczasowego dorobku, że

tworzy nowoczesny warsztat badaw-

czy i dydaktyczny służący rozwiązy-
waniu problemów^ występujących w

praktyce, a więc zasadniczo rozsze-

rza treści i formy kształcenia.

Niezależnie od tempa, w jakim
dochodzić się będzie do pozytywne-

go rozwiązania problemów, opraco-

wywanie KOSIP będzie dodatnio

wpływać na działalność badawczą
i dydaktyczną uczelni. Zrodzą się
bodźce i konieczność dalszej inte-

gracji oraz' przewartościowań w

różnych dyscyplinach, które z natu-

ry rzeczy nie mogą się ograniczyć
tylko do specjalności bezpośred-
nio związanych z przygotowaniem
KOSIP. To zaś pobudzająco, wpły-
nie na działalność całej uczelni,
wszystkie Uprawiane tam dyscypli-
ny i jest już obecnie Widoczną ko-

rzyścią, którą zapisuje wrocławska

WSE.

ORZECZNICTWO

PRZEDAWNIENIE W RAZIE
UZNANIA ROSZCZENIA

Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa
Morskiego w G, potrąciła swoją za*

ległość wzajemną z należności

Przedsiębiorstwa Budowy Ur?ądzeń
Chłodniczych i Mechanizacji Prze-

mysłu Rybnego w G. za dostawę u-

rządzeń chłodniczych oraz za mon-

taż tych urządzeń.
Przedsiębiorstwo stojąc na stano-

wisku, że potrącenie było bezpraw-
ne z uwagi na to, że w ch\ylll po-

trącenia wierzytelność Spółdzielni
była już przedawniona, wystąpljo z

wnioskiem arbitrażowym o zasą-
dzenie potrąconej przez Spółdziel-
nię kwoty jako reszty należności.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa

przyjęła, że wierzytelność wzajemna
Spółdzielni istotnie uległa przedaw-
nieniu, jednak uznała za . zasadne

potrącenie nie kwestionowanej me-

rytorycznie ^wierzytelności pozwanej
Spółdzielni ż będącego przedmiotem
sporu zadłużenia wobec powodowe-
go Przedsiębiorstwa i. roszczenie
wniosku oddaliła.

^

Główna Komisja Arbitrażowa roz-

patrując odwołanie powodowego
Przedsiębiorstwa, orzeczenie OKA
zatwierdziła.

Na skutek rewizji nadzwyczajnej
Ministra Żeglugi, Główna Komisja
Arbitrażowa dnia 7 lutego 1972 r.

nr BO-1084/71 w składzie rewizyj-
nym zmieniła swe poprzednie orze-

czenie, wypowiadając ostatecznie

następujący pogląd prawny:

Samo uznanie roszczenia pnęe*
dlużniua . nie jest wyjątkową Oko-

licznością, uzasadniającą. nieur

względnienle przez komisję arbitra-

żową upływu terminu przedawnie-
nia. . ['',

W uzasadnieniu swego ponowne-

go orzeczenia GKA zaznaczyła w

Szczególności:

„(...) Jak wynika z materiału do-

wodowego sprawy, a w szczególno-
ści znajdującego się w aktach za-

mówienia pozwanej na • dostawę
agregatów do produkcji lodu łusko-

wego i potwierdzenia przez powo<3a
tego zamówienia oraz potwierdzeń
nia przyjęcia przez powoda zamó-
wienia na wykonanie montażu i!- .

rządzeń fabryki lodu łuskowego, jak
również faktur powoda wystawio-
nych za dostawcę urządzeń chłod-

niczych i za montaż, strony zawarły
odrębne umowy o dostawę agrega-
tów chłodniczych i odrębne -r

o montaż tych urządzeń.

Wierzytelność pozwanej Spółdziel-
ni (..) — jak wynika z treści not

uznaniowych strony powodowej —

powstała na skutek zawyżenia
przez powoda faktur obejmujących
należność za dostawę agregatów
chłodniczych.

Brak ''^ięc podstaw do, kwestiętjo-
wania poglądu, że fa więrzytelttpfć

, poznanej,, jgko związana z rozlicza-
niem ża" wykonane dostawy, sta{a

:

sie wymagalna najpóźniej w dacie

wystawienia not uznaniowych powo-

da, tj. 17.IV.1967 r., a żatem W
chwili ogłoszenia do potrącenia
(1.IV .1970) była już przedawniona.

Zgodnie z przepisem art. 117 § 3
kc. komisja arbitrażową- może u-

p!vwu terminu przedawnienia
' n.ie

uwzględniać, przy czym przyjąć na-

leży, iż nie ma przeszkód do nie-
uwzględnienia terminu przedawnie-
nia również w stosunku do wierzy-
telności zgłoszonej do potrącenia.
Jak jednakże wynika z treści tego
przepisu komisje arbitrażowe są
uprawnione do nieuwzględniania
upływu terminu przedawnienia
wówczas, jeżeli termin ten nie prze-
kracza lat trzech, a opóźnienie w

dochodzeniu roszczenia jest uspra-
wiedliwione wyjątkowymi okoliCZr
nościami i nie jest nadmierne Sko-
ro więc przepis ten określa szcze-

gółowo przesłanki do nieuwzględ-
nienia upływu terminu przedawnie-
nia, uprawnienie komisji arbitrażom

wych w tym zakresie ograniczone
jest ramami tego przepisu. Nieu-

względnienie zatem przez komisję
arbitrażową upływu terminy prze-
dawnienia nie może być oparte na

swobodnym uznaniu, lecz wvmaga

ustalenia, że zachodzą przesłanki
przewidziane w powołanym przepi-
jie kodeksu cywilnego.

Również w myśl § 22 ust. 4 prze-
pisów w sorawie trvbu postępowa-
nia arbitrażowego (Dz. U . 1960, nr

26. poz. 148) przywrócenie uchybio-
nego terminu może nastąpić wy- !

jątkowo uzasadnionych przypad-
kach.

W niniejszym przypadku OKA nie

uwzględniła upływu terminu prze*
dawnienia w stosunku do wierzy^
telności strony pozwanej zgłoszonej
do potrącenia i GKA orzeczenie I

instancji zatwierdziła, jakkolwiek
materiał sprawy nie wskazu je.. aby
zachodziły przesłanki do nieur

względnienia upływu terminu prze-
dawnienia.

Pozwana Spółdzielnia nie Wyką-
zała, a nawet nie powoływała kon-

kretnych okoliczności,, które mogły-
by być uznane za wyjątkowe, uspra-

wiedliwiające opóźnienie W "docho-
dzeniu wierzytelności.

Samo uznanie roszczenią pozwa-
nej przez stronę powodową nie

jest taką wyjątkową okolicznością. -

W obrocie uspołecznionym plrzyr
wiązuje się szczególną wagę do

szybkości i terminowości rozliczeń.
Znalazło to wyraz m. in. w posta-
nowieniu art. 123 § 2 k.c., w myśl
którego „w stcsunkach między jed-
nostkami gospodarki uspołecznionej,
które podlegają państwowemu 'ar-
bitrażowi gospodarczemu, uznanie
roszczenia nie przerywa biegu ter-

minu przedawnienia". Przyjęcie zaj,
że uznanie roszczenia jest samo*

przez się okolicznością uzasadnią-
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jącą; nieuwzględnienie upływu ter-

minu przedawnienia, prowadziłoby
d^, Obejścia tego przepisu kodeksu

cywilnego.
-Brak również w . konkretnym

przypadku podstaw dó oceny, że

opóźnienie nie jest nadmierne, sko-
ro pozwana Spółdzielnia po otrzy-
rrfaniu not strony powodowej x

17.iV;i967 r. nie domagała się 'po-
krycia bezspornej wierzytelności
pęze? blisko.3. lata (potrącenie 1.1V
1970'i- . ) (.,. )"

ERNEST SKALSKI

ZABEZPIECZEŃ IK
PRZECIWPOŻAROWE LASÓW.

ŁĄK I WRZOSOWISK

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 30 mami
19.73 r.- w sprawie . zabezpieczeniu
przeciwpożarowego lasów, łąk
i 'Wrzosowisk (Dz- U. Nr 12, poz. 91)
zobowiązuje m. in. jednostki gospo-
darki , uspołecznionej, będące posia-
dfcezami lub zarządcami lasów
i .gruntów leśnych mienia i obiek-
tów znajdujących się na terenie la-
sów albo .w odległości do 11)0 m od
nich, do brania udziału w zapobie-
ganiu powstawaniu i rozprzestrze-
nianiu sie pożarów lasów.

Zakładv przemysłowe. obiekty
magazynowe i inżynierskie, a w

sz-ft^góliiósci położone w lasach dro-

gff{Hibliczne i linie kolejowe powin-
ł>yć oddzielone od lasu pasami

przeciwpożarowymi: . sposób wyko-
nvivania pasów przeciwpożarowych
oraz"tfch" rodzaje Określają odrębne
przepisy-'

. . . Jednak organ zarządzający lasem
w porozumieniu z właściwą teryto-
rialnie komendą straży pożarnych
może ustalić odrębny rodzaj pasa

przeciwpożarowego lub zwolnić z

obowiązku jego urządzenia, w zależ-
ności od stopnia zagrożenia poża-
rowego powodowanego przez zakła-

dy przemysłowe, obiekty magazy-
nowe i inżynierskie-

:

Odpowiedzialność' ża wypełnienie
obowiązków, wynikających z roz-

porządzenia, spoczywa na kierowni-
kach zakładów przemysłowych oraz

.wskazinych wyżej obiektów.

^Rozporządzenie Zabrania również

dokonywania ńa terenie lasów, łąk,
torfowisk i wrzosowisk oraz w od-

ległości do 100 m od nich wszel-
kich czynności, mogących wywołać
niebezpieczeństwo pożarów, a także

wypalania pokrywy gleby i pozos.ta-
Joścl .roślinnych na łąkach i wrzo-

sowiskach.

PROBLEM POPRAWY
ZAOPATRZENIA RYNKU

W PRODUKTY OGRODNICZE

,W celu zapewnienia dalszego roz-

woju produkcji warzyw, owoców,
ziemniaków wczesnych, pieczarek
i kwiatów, a także poprawy zaopa-
trzenia- rvnku w produkty ogrodni-
cze. Rada Ministrów podjęła uchwa-
łę nr 84 z dnia 6 kwietnia 1973 r.

w sprawie intensyfikacji produkcji
ogrodniczej oraz usprawnienia obro-
tu produktami ogrodniczymi (Moni-
tor Polski nr 21, poz. 122). Uchwała

normuje: 1) zagadnienia organizacji
i rozwoju produkcji ogrodniczej. 2)
skup i obrót produktami ogrodniczy-
mi, 3) zasady i tryb ustalania cen,
. wreszcie 4) środki zapewniające roz-

wój produkcji ogrodniczej, uspraw-
nienia skupu i zagospodarowania
produktów ogrodniczych.

Uchwała zobowiązuje prezydia
wojewódzkich 'rad narodowych
a' także odnośne resorty do podie-
cik'właściwych kroków w kierunku

uzyskania wzrostu produkcji ogrod-
niczej przez wzmożenie i koncen-

tracje upraw w specjalizujących się
W tej produkcji państwowych go-

spodarstwach rolnych, rolniczych
spółdz^elhiąch: produkcyjnych i go-

sśp^atątwacli-j indywidualnych.

produkcje ogrodniczą
wS.vifitalqrtydr^ rejonach produkcji
p^lifiii^tiją,', przy

'

wykorzystaniu ze-

też
w^ram^ch' korj|^ąktacji wieloletniej,

i jednostki
1) 'spół-

dlieij^f -^^S^iraam^eę.. zrzeszone w

O^^^^fil ^^i ^fc^ - tJfifeżet) rynku,
'2) zakłady

państ^W^zg-r^Rp^ane ,w Zjeflno-
czergii^- . wo-Wa-

rzyjśls^i^.j'^ ''własnego
ząOotrfglJa^ 3)

.zrzeszone

wj' : Spółdzielni
'— wgrani-

calch^.raMt^-^bó^ąhia Własnego oraz

n'4;! uz^^fti.etife^tfókrjrcia potrzeb
r^nku ,3⁄4.

tWi •../•z^ą.zfe'-.^^:^^?,. wymienieni
v^że£,prp|aniżątqriy. produkcji maja
oęę#ia|ęk- - .zapatrywać gosoodar-
sm^^niefe-«r^jro^ki i materia-
ł-|^pr>nyr6nł0że;do -prodnkcii. Do ich

©ftp,wózków ńalfezy • też skup pro-

dpki!}% ^rodniczych dostarczonych
r^n.^.? ci "zakontraktowane, po-
ćk^zlf^ch .; 55 -zakontraktowanych
pfś^jflł.: - ó '(• J?k#ci odpowiadającej
nor mpfe-pr J:cn.mi o to wy m •

i;Dla ^&P^^ieriia ,'ciafflo.ści zaopa-
'tfeefnia ;.ry'i-iku

:
. jędnćst.lsi gospodarką

i^pole'.6z'nion'eq.'sr?pmE4za i ut-żvmu-

ją rezerwy warzyw,,;.owocpwi ziem-
n

:
iakówi- ;

W obrocie produktami ogrodni-
czymi stosuje się ceny odpowiada-
jące 'podaży i popytowi, z możliwo-

ścią okresowego i terminowego ich
różnicowania.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

— Otłi J tępo — mówi kierownik
Wydslnlu Zatrudnienia Prezydium
MHN w Krakowie, mgr EUGENIUSZ
łjYSIK — ic priorytetowym zakła-
dam daliśmy wolną rękę przy nabo-
r:<> pracowników, mówiąc im: przyj-
Mujcw sami? Przecież one ziuracają
się cfli rmjf J pytaniem: kogo? I. na-

stępni t> żądają: dajcie łudzi!

— W 2fs;lym roku zakłady pracy
: wróciły się do naszego wydziału —

brzmi relacja jego kierownika — z

prośbą o skierowanie do pracy 73 74S
pracowników. Skierowaliśmy tylko
58 431, hr tylu tylko ludzi zgłosiło
się dir pracy. W tych warunkach
p&fwie każdy znajduje robotę, a

przypadki niedopasoiuania acz nie-
uniknione są rzadkie. Istnieję du-
ży nacisk kobiet na pracę nakładczą,
którą nie zawsze łatwo jest dla nich
znaleźć. Z innych prac kobiety biorą
tylko te lepsze. Nie zatrudnimy
zgodnie ze specjalnością absolwen-
tów technikum górnictwa odkryw-
kowego — krakowiaków, którzy nie
chcą wyjechać do Turoszowa czy
Bełchatowa. Z absolwentów wyż-
szych uczelni nie wchłoniemy ludzi
po studiach rolniczych. Przy chro-
nicznym braku rąk do pracy nie jest
jednak problemem znalezienie sobie
roboty, co oczywiście nie wyklucza
poważnych nieraz dramatów jednos-
ttk.

Z tych prawie 60 tysięcy skie-
rowań do pracy udzielanych co ro-

ku przy ulicy Św. Sebastiana tylko
około 12 tysięcy — to obsada no-

wych stanowisk pracy. Reszta wy-
nika z płynności kadr. Są petenci,
którzy w wydziale pojawiaj» się do
pięciu razy w ciągu roku. Płynność
kadr w Krakowie nie odbiega od
średniej krajowej, ale już tegó wy-

starcza, żeby bić na alarm. Koszty
społeczne tego zjawiska są ogromne.

Dlaczego ludzie przechodzą tak
często z pracy do pracy? Sprawa
trudnych dojazdów, na którą zwraca

uwagę Wydział Zatrudnienia odgry-
wa tu tylko- pewną rolę. O wiele
ważniejsze są takie czynniki jak
warunki pracy i płaca. Obserwuje
sie wyraźnie, że ostatnimi czasy lu-
dzie zwracają znacznie większą UT
wagę na to, w jakich warunkach
pracują; na hałas, temperaturę, wy-

ziewy. Najważniejsza jest jednak
zmianowość. Od pracy wielozmiano-
wej każdy ucieka jak może, co stoi
w sprzeczności z zasada jak najlep-
szego wykorzystania potencjału pro-
dukcyjnego. Zróżnicowanie stawek
za prace w łatwiejszych i trudniej-
szych warunkach okazuje sie za ma-

łe. A najważniejszy jest problem o-

mawiany już w „Życiu Gospodar-
czym" l ) problem tzw. „ścieżek a-

wansu" w zakładzie.

Absolwent wyższej uczelni, siedząc
trzy lata w jednym miejscu dorobi
się dwóch i pół tysiąca miesięcznie.
Jeśli w tym czasie obleci trzy posa-

dy może mieć o dwa tysiące więcej.
Z robotnikami jest podobnie. Co
dwa lata można ich w zakładzie a-

wansować o 200—300 złotych — jeśli
są na to środki. Wystarczy jednak
zmienić pracę, by mieć o 600—800
złotych więcej. Temu kto przyjdzie
na to zwolnione miejsce zakład za-

płaci również o te 600—800 złotych
więcej, a do tego poniesie koszty
dezorganizacji pracy spowodowanej

•przerwą oraz adaptacją tego- „no-

wego".

Gdyby człowiek widział swą

przyszłość w zakładzie, w którym
pracuje, to nie zwalniałby

'
się bez

naprawdę ważnych przyczyn. Sy-
stem płac wprowadzany stopniowo
w różnych branżach ma z czasem

doprowadzić do tego, żeby człowiek
widział możliwości awansu iv. swo-

im zakładzie. Na razie uchwała nr

110 ogranicza szybkie korzyści fi-
nansowe z przejścia do now.ej-pra-
cy. Ostatnio przejściowo ograniczo-
no również przyjmowanie do pracy.

— Mieliśmy akurat w "tym mo-

mencie — wyjaśnia kierownik Ły-
sik — zgłoszone zapotrzebowania na

.- ,12,7 tys. pracowników, Dokonaliśmy
ich weryfikacji zgodnie z rozpo-

rządzeniem nr 27 i anulowaliśmy
9,5 tysiąca.

— Jak to się odbiło na rynku pra-

cy? Czy nie powstała przejściowa
nadwyżka reflektantów? •

— Skądże znowu! Przecież mieliś-

my stały brak 8—9 tysięcy ludzi.
Po zbilansowaniu, kiedy dopasowa-
liśmy pozostawione przez nas ofer-

ty na pracowników ze zgłoszeniami
reflektantów na pracę okazało się,
że mamy jeszcze 14 mężczyzn poszur

kujących pracy i 254 kobiety, 2 czego

230 poszukiwało pracy nakładczej.
Brakowało zaś ludżi do obsadzenia

wszystkich uwzględnionych przez

nas stanowisk, przy tym nie stawia-

liśmy żadnych ograniczeń jeśli cho-

dzi o pracę nakładczą, pr.acę w nie-

pełnym wymiarze godzin, zatrudnię-

. nie absolwentów. I każde zapotrze-
bowanie zakładu pracy było rozpa-

trywane pod kątem jego znaczenia

gospodarczego. W tym przejściowym
okresie• nie pojawili się w takiej licz-

bie jak zwykle wydziałowi klienci,
zmieniający pracę. Skoro trudniej
było się dostać do pracy, to nie

opuszczało się tak łatwo dotychcza-
sowej.

— A w zakładach pracy? Przecież
9,5 tys. zgłoszeń, które zostały od-
rzucone, miało chyba jakieś uzasad-
nienie.

— Nie tak wielkie, jak można by
sądzić. Przecież przy krakowskim
bilansie zapotrzebowania i podaży na

rynku' pracy, taka ilość miejsc jest
stale nieobsadzona. W wielu przy-

padkach, mimo zniesienia limitu
zatrudnienia dyrektorzy walczą o u-

trzymanie etatów. Z przyzwyczaje-
nia, na wszelki przypadek. Łatwo

sobie więc wyobrazić, co się działo,
gdy nie pozwoliliśmy na obsadzenie

części wolnych miejsc. Istniały oba-

wy, że mogą one przepaść z krete-

sem. Mamy na swoim terenie 1800
zakładów pracy. Każdy ma dyrekto-
ra, a każdy z dyrektorów —

ma czy-

jeś poparcie. Ale wytrzymaliśmy na-

cisk.

— Zakłady pracy też wytrzymały
tę sytuację?

— Sądząc z wyników w ostatnim

okresie — wytrzymały. Plany są

wykonywane. Część zapotrzebowa-
nia była na wyrost, co wyszło na

jaw, poza tym znaleziono wewnętrz-
ne rezerwy, co należało zrobić już
dawniej.

W krakowskim Wydziale Zatrud-
nienia zgadzają się. żfe na dłuższą
metę nie jest możliwe i wskazane
nadmierne regulowanie 'Zatrudnie-
nia środkami administracyjnymi. W

normalnej sytuacji powinny tę, ro-

lę pełnić czynniki ekóńtimiczne i

społeczne. Ale sytuacja nie była
normalna i wymagała przejściowo,
jak twierdzi kierownik Wydziału,
pewnych nadzwyczajnych posunięć.
Pomogły rozładować napięcie, zna-

leźć dodatkowe możliwości. I rów-
nież przejściowo zmniejszyły nieco

obroty przeciążonego Wydziału Za-
trudnienia. działającego w wyjąt-
kowo trudnych warunkach obiek-
tywnych, na które nie ma i nie
bardzo może mieć wpływ.

NIE MA KIM ROBIĆ
W KRAKOWIE

W Krakowie pracuje około 330

tysięcy, to znaczy więcej niż po-
łowa mieszkańców. W rzeczywistoś-
ci jednak aktywność zawodowa
krakowiaków nie jest aż tak wiel-
kai 60 tysięcy dojeżdża do pracy
spoza Krakowa, 14 tysięcy mieszka
W ' hotelach robotniczych. Stale
brak" jest 8—9 tysięcy ludzi, o

czym na wstępie wspomniał Euge-
niusz Łysik. Z Krakowa nic sie już
więcej wycisnąć nie da. W okoli-
cach bliższych i nieco dalszych nie
ma już także żadnych zasobów pra-

cy. Zresztą Kraków leży w prze-

rnysioWym rejonie i okoliczne ośrod-
ki z nim konkurują.

Sięgać jeszcze dalej, to znaczy

wydłużać i mnożyć przejazdy oraz

rozbudowywać hotele robotnicze.
Już teraz w obu tych dziedzinach
wiele jest nieprawidłowości. Liczne

przejazdy w obrębie miasta krzyżu-
ją się. Jedni jada z Nowej Huty do
centrum, inni odwrotnie. Przywoże-
nie ludzi zza miasta jest kosztowne
— dwa tysiące miesięcznie na jed-
nego zatrudnionego.

— W tym samym kierunku —

mówi Eugeniusz Łysik — trzy za-

kłady pracy o tej samej porze wy-

syłają trzy pojazdy po ludzi i każ-

dy jedzie niepełny. Podobnie jest z

hotelami robotniczymi. Każdy za-

kład ma swój, nawet w ramach '

jednego resortu nie można stwo-

rzyć wspólnej bazy noclegowej. W

rezultacie 1400 miejsc , jest stale

wolnych, w Krakowie, gdzie głód
hotelowy jest przecież wyjątkowo
dotkliwy?

Ale. zakłady pracy mają'zapewne
swoje racje. Wspólna baza komuni-
kacyjna i hotelowa nie dawałaby
tej pewności wyegzekwowania
„swojej doli", co. kosztówpy, ale

własny w tej dziedzinie potencjał.
A więc. politykę zatrudnienia trze-
ba prowadzić, w warunkach takich
jakie, są dzisiaj. Szukać ludzi do
pracy, nie bardzo mogąc im przy

tym zapewnić dach nad głową, ani
sprawny do niej dojazd.

Perspektywy — tak jak się je
widzi obecnie —

są mniej więcej
takie jak teraźniejszość. Bieżąca
pięciol«tka wymaga wzrostu za-

trudnienia o prawie 70 tysięcy lu-
dzi, z czego na lata 1973—75 przy-
pada nieco ponad 45 tysięcy. De-
mograficzne resursy samego Kra-
kowa pozwolą zaspokoić jedną trze-

cią zapotrzebowania i to przy mak-
symalnej aktywizacji zawodowej
kobiet. Reszta będzie musiała do-

jeżdżać. Zakłada się więc, że o 20
tysięcy powinna wzrosnąć ilość do-
jeżdżających. a stała migracja ma

wynieść około 27 tysięcy samych
pracowników, co wraz z rodzina-
mi daje znaczne zwiększenie lud-
ności miasta. Jest to ogromne ob-
ciążenie dla miasta, wskaźnik za-

gęszeżenia na izbę ma dziś Kraków
i tak pow3

T
żej średniej krajowej, a

substancja mieszkaniowa, wiadomo,
w poważnej części jest stara i bar-
dzo stara.

Perspektywiczne prognozy opra-
cowane do roku 1990 nie rysują się
więc różowo. Przewiduje się roz-

szerzenie granic administracyjnych
Krakowa, który wskutek tego za-

biegu stanie się miastem 850-tysię-
cznym. Wszystkie proporcie liczbo-
we (zatrudnieni, dojeżdżający, mi-
gracja stała) pozostana jednak bez

większych zmian, skoro w dzisiej-
szych okolicach jest ta sama sytua-
cja co w mieście.

A życie-ma już swoje bardzo o-

kreślone wymagania. Istniejąca ba-
za produkcyjna — mówią w Wy-
dziale Zatrudnienia —

wymaga
wzrostu zatrudnienia w celu jej
pełnego wykorzystania. Sam wzrost

wydajności pracy nie wystarczy.
Maszyny szybko starzeją się moral-
nie i trzeba podnieść współczynnik
zmianowości. Poza tym trzeba

przecież poważnie zwiększyć za-

trudnienie w usługach, jeśli mają
one wreszcie należycie funkcjono-
wać. Służby komunalne też muszą

być rozwinięte.

Wydział Zatrudnienia nie walczy
więc o ograniczenie wzrostu za-

. trudnienia w Krakowie, domaga się
jednak, aby przy planowaniu na-

kładów na nowe miejsca pracy,

przewidywano od razu środki na

mieszkania, hotele robotnicze, ko-

munikację. W ten sposób skończy-
łyby się zapewne „tanie miejsca
pracy", ale przynajmniej byłoby
wiadomo, ile eo naprawdę kosztu-
je. bez czego trudno jest sensownie

planować.

WŁADZA I USŁUGA
I

W marcowym numerze „Życia i

Pracy"2) przedstawione zostały
dwie koncepcje pracy wydziałów
zatrudnienia; autorytatywna i u-

sługowa. Życie narzuca na razie go-

dzenie obu tych sprzecznych, wy-

dawałoby się, koncepcji. Wydział
jest oczywiście władzą i to nie tyl-
ko dlatego, że jest agendą organu

władzy terenowej. Prowadzi poli-
tykę zatrudnienia i nikt go w tym
nie zastąpi. Jeśli nawet nie jest to

jeszcze polityka dalekosiężna, a do-

pasowanie się na bieżąco do wa-

runków, to na pewno Wydział w

pewnym stopniu kształtuje sytua-

cję na rynku pracy.

Oczywiście ingerowanie Wydziału
w stosunki zakład-pracownik (a-
wanse, kary. przesunięcia), o czym

się także mówi, to już przesada
i nikt by tego nie chciał, ale nawet

największe zakłady nie kwapią się
jakoś do samodzielności, jeśli cho-

dzi o przyjmowanie pracowników,
których na rynku brakuje.

A przy tym wszystkim wydział
pełni nadal i musi pełnić na razie

klasyczne funkcje „pośredniaka" z

tym. że nie jest to takie zupełnie
luźne kojarzenie stron jak w biu-

rze matrymonialnym. W pierwszej
kolejności pracownicy starają się
załatwić zapotrzebowanie prioryte-
towych jednostek. Istnieją też pew-

ne społeczne preferencje, które po-

winny być uwzględniane przy kiero-

waniu do pracy. Wydział nieraz od-

mawia zgody . na zatrudnienie w

spółdzielni (spółdzielnie pracy
—

miejsce szczególnie pożądane) przy

dobrej jednozmianowej pracy mło-

dej. zdrowej i nie mającej nikogo
na utrzymaniu dziewczyny, a kie-

ruje tam jedyna żywicielkę rodziny
z odpowiednimi kwalifikacjami,
mimo że z punktu widzenia preze-

sa mogłyby one być niewystarcza-
jące. Jest to niewątpliwe ingerowa-

nie w stosunki pracodawca-pra-
cownik, lecz w jakimś stojsniu chy-
ba nieuniknione, jeśli ma być w

ogóle polityka zatrudnienia.

W Krakowie robiło tę politykę
29 osób. Chcąc sprostać stale rosną-

cemu zapotrzebowaniu na usługi
wydziału i poprawić ich jakość,
trzeba by było jeszcze-20 osób, lecz

zamiast tego personel zmniejszono
do 25 pracowników. Żadnej techni-

ki biurowej, informacyjnej w wy-

dziale się niestety nie stosuje. Me-

. rytoryćzni pracownicy muszą więc
wykonywać żmudne i proste czyn-

ności. W samym Wydziale Zatrud-

nienia płynność kadr jest duża i

dokuczliwa. Odejść stąd jest łatwo,
bo przecież pracownicy wydziału
mają wgląd do wszystkich ofert z

całego Krakowa, mają więc w czym

wybierać. Co w jakimś stopniu do-

brze świadczy o ich pracy, bo szewc

bez butów nie budzi wszak zaufa-

nia.

Wydział jest rzeczywiście opera-

tywny. Gdy tylko zakład zgłosi za-

potrzebowanie na pracownika,
sprawdza się jego merytoryczną za-

sadność i już następnego dnia zgło-
szenie trafia na stanowisko robo-

cze, gdzie jest oferowane ewentual-

nemu pracownikowi. Poszukujący
pracy, jeśli zaakceptuje ofertę o-

trzymuje do ręki skierowanie. Jego
sprawa w ogóle „nie leży" w Wy
dziale. Czeka się jedynie na roz

mowę, bo petentów jest masa.

Otrzymuje się więc przy wejściu
numerek z precyzyjnie określonym
czasem przyjęcia. Ze zgłaszającymi
się do pracy kontaktuje' się 9—10

osób. iKażda^prZyjmuje -60—100 .'pe-
tentów .dziennie średnio - 4 minur

ty na -jednego- .- To wszystko rozwa-

żamy, obracając się jeszcze wyłącz-
nie w zakresie usprawnionego po-

średnictwa.

— W przyszłości — mówi mgr Ły-
sik — nawet jeśli zelżeje napięcie
na rynku pracy i wraz z opanowa-

niem płynności kadr spadnie ilość

dokonywanych jednostkowych ope

racji, to znacznie skomplikują się
sprawy, które się u nas załatwia.

Zresztą już się zaczynają kompli-
kować. Stosunkowo łatwo było o-

perować dużą iłościa niewykwali-
fikowanych pracowników, potrzeb-
nych do prostej roboty. W miarę
postępu specjalizacji i wzrostu fa-

chowości rosną wymagania zarówno

zakładów, jak i pracoioników. Co-

raz trudniej będzie je zaspokoić,
skojarzyć ze 'sobą właściwą parę.

Stawia to przed wydziałem nowe

i wyższe wymagania, którym w o-

becnym swym stanie nie będzie
on mógł podołać.

Już w tej chwili palącą koniecz-

nością jest np. zorganizowanie przy

wydziale jakiejś komórki poradni-
ctwa zawodowego, co wymaga za-

trudnienia psychologów, lekarzy,
socjologów, urządzenia pracowni,
wygospodarowania pomieszczeń itp.
A przecież samo udzielanie dobrych
rad — to leszcze za mało. jeśli wy-

dział miałby być autentycznym go-

spodarzem na rynku pracy. Być
może on właśnie powinien dyspo-
nować rozdziałem miejsc w- hote-

lach robotniczych i współdziałać
przy koordynacji przewozów pra-

cowniczych. Na pewno zaś powinien
być dysponentem środków na prze-

kwalifikowanie i podnoszenie kwa-

lifikacji, wychodzące poza ramy

jednego zakładu i powinien również

kierować tym procesem.

Jednym słowem, nie wchodząc" w

wewnętrzne układy personalne sa-

mych zakładów, wydział musiałby
zajmować się wszystkimi sprawami
z zakresu zatrudnienia poza ich

murami. •

1) Mieczysław Kabaj „Kariera zawo-

dowa" Zycie 1 Praca, Upiec 1972. tegoż
autora „Ścieżki awansu" (Życie l Pra-
ca nr 2, sierpień 1972).

2) Marla Jakubowicz: Kto Jest zado-

wolony z wydziałów zatrudnienia?
(ZG nr 12 z marca 1973. r.) .

Przyjechaliśmy do Polski na żo-

p roszenie Ministra Górnictwa i

Energetyki — zaczął swoje krótkie

wystąpienie dla prasy p. JACK

AUSTIN, przewodniczący pierw-
szej, oficjalnej kanadyjskiej misji
Ministerstwa Energii, Kopalń i

Zasobów Naturalnych — i było
nam tu talę miło. że nie wątpię,- że

będziemy kontynuować wzajemne
spotkania.

W składzie delegacji, którą kie-

rował p. JACK AUSTIN, pełniący
funkcję Pierwszego Zastępcy Mini-

stra Energii, Kopalń i Zasobów

Naturalnych Kanady znaleźli się,
poza wysokimi urzędnikami tegoż

Ministerstwa, także przedstawiciele
Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Kanady oraz prezesi i wiceprezesi
prywatnych koncernów.

Fakt. że większość członków misji
kanadyjskiej reprezentuje górnictwo
i przedsiębiorstwa wydobywcze za-

sobów naturalnych nie jest przy-

padkowy. Kanada ma długie trady-
cje górnicze. Wartość produkcji te-

go działu gospodarki kanadyjskiej
wyniosła w 1972 roku 6 mld dola-

rów. tj. 12 proc. produktu globalne-
go. Wielkość wydobycia kopalin i

minerałów przekracza zapotrzebo-
wanie krajowe, stąds kraj ten nale-

ży do1 liczących się na międzynaro-
dowym rynku eksporterów surow-

ców.

— Polska — powiedział p. JACK

AUSTIN — jest drugim po Stanach

Zjednoczonych eksporterem węgla
na świecie. Znaczenie przemysłu

górniczego dla Polski jest podobne,
jak w Kanadzie. Dlatego, jak są-

dzę, mamy wiele wspólnych sfer

zainteresowania. Uważam, że może-,

my •. uzyskać , znacznie głębsze ro-

zeznanie rozwiązań technicznych i

technologicznych eksploatacji złóż

węgla i innych surowców mineral-

nych i pomóc sobie. Istnieje także

możliwość podejmowania wspólnych
przedsięwzięć inwestycyjnych w in-

nych krajach. Oczywiście sprawy

te wymagają szczegółowych roz-

mów, ale wydaje mi się, że co do •

samych zasad współpracy mamy

wspólny pogląd.

Dwunastoosobowa delegacja ka-

nadyjska w czasie kilkudniowego
pobytu w Polsce zwiedziła m. in.

kopalnię węgla kamiennego „Le-
nin" Główny Instytut Górnictwa.

Rybnicką Fabrykę Maszyn Górni-

czych, Instytut Metali Nieżelaznych
w Gliwicach, Kopalnię Węgla Bru-

natnego „Turów" w Turoszowie

oraz Lubińskie '

Zagłębie Miedzio-

we.

Duże wrażenie na naszych specja-
listach zrobiła kopalnia „Turów" —

stwierdził przedstawiciel misji ka-

nadyjskiej w czasie rozmowy z

dziennikarzami. — Zupełnie możli-

we, że niektóre z technik tam sto-

sowanych wykorzystamy u siebie

w Kanadzie.

W roboczym protokole sporządzo-
nym na zakończenie wizyty kana-

dyjskiej delegacji stwierdza się, że

strona polska wyraża gotowość po-

djęcia współpracy w interesujących
stronę kanadyjską problemach, wy-

rażonych w czasie rozmów, szcze-

gólnie zaś jeśli chodzi o:

rozwiązania' hydroraechanizacji
urabiania i transportu węgla w kopal-
niach i na powierzchni;

transport taśmociągowy w kopal-
niach odkrywkowych;

eksploatację pokładów cienkich t

stromych;

wzbogacanie węgla z rejonu No.
scotia, zawierającego wysoką za-

wartość siarki;
• mechanizacje placAw 'składowych

materiałów sypkich (węgiel, ruda);
• automatyzację i komputeryzację

sterowania procesami produkcyjnymi
itd.

Propozycje strony polskiej przed-
stawione zostaną po zapoznaniu się

górniczym przemysłem kanadyj-
skim i jego potencjałem badawczo-

naukowym.
Warto podkreślić, że delegacja

kanadyjska podczas pobytu w Pol-

sce przyjęta została dwukrotnie

przez wicepremiera Jana Mitręgę,
także odbyła rozmowy w resor-

tach handlu zagranicznego i spraw

zagranicznych. (J.D.)
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Obudowa ciężkiego karabinu przeciwlotniczego, wielkości średniego czołgu, obraca się we wszystkie możliwe strony
i lekkością dziecięcej zabawki.

ISZCZYCIELU

Z okazji zbliżającego się Dnia

Marynarki Wojennej zostałem

zaproszony na pokaz ćwiczeń

jednostek naszej wojennej floty.

Zdarzyło mi się to po raz pierw-

szy, tym bardziej więc byłem
ciekaw. Marynarka wojenna na-

leży do tego rodzaju sił zbroj-

nych, w których koszty wyposaże-
nia przypadające na jednego
żołnierza są najwyższe w porów-
naniu z wojskami lądowymi czy

lotnictwem. Zrobiłem więc zało-

żenie, że przyjrzę się temu co

potrafi Marynarka Wojenna,
także z punktu widzenia spraw-

ności gospodarowania środkami,
które ma w dyspozycji.

DOTARCIE
Z WARSZAWY do

Portu Wojennego na Oksywiu
zajęło nam ok. 40 minut. Sa-

molot wojskowy, którym polecieliś-
my, tym się różni od cywilnego,
stwierdził Wojtek Giełżyński, że la-
ta się w poprzek. Oprócz tego, że
ławki stoją wzdłuż kadłuba maszy-
ny (siedzi się więc bokiem do kie-
runku lotu), można wsadzić głowę
do kabiny pilotów i patrzeć na kil-

kadziesipt zegarów: jeden potrafi-
łem odczytać: wskazywał godzinę
7,30. Z obserwacji kabiny pilotów
wyniosłem wrażenie, że pięciu lu-
dzi niepotrzebnie dotrzymuje sobie

towarzystwa w dość ciasnym po-

mieszczeniu, bo i tak maszyna sama

leci.
Nad Gdynią zrobiliśmy dwa ład-

ne kółka, co niektórym nasunęło
myśl, że chybiliśmy celu i trzeba

będzie wodować, ole zaraz potem
siedliśmy gdzie trzeba szybko, mięk-
ko i tak, żaby oczekujący nas ko-

mandor-porucznik ZENON SURO-

WIECKI, szef propagandy Marynar-
ki Wojennej, nie musiał się faty-
gować zbytnim chodzeniem.

Aby mieć jakie tale i e wyobraże-
nie o postępie, jaki dokonał się w

uzbrojeniu naszych sił morskich,
przed zaokrętowaniem się na nisz-
czycielu ,.Wars:rawa", obejrzeliśmy
przesławny okręt (dziś Muzeum
Marynarki Wojennej) OKP „Burza".
Dowódca tej jednostki, komandor
GREŃ jest gawędziarzem znakomi-
tym. W ciągu kilkunastu minut, któ-
re mieliśmy do wyjścia w morze,

potrafił wtłoczyć nam mnóstwo in-

formacji, przeplatanych dowcipem,
ale i sentymentem dla brawury i
fantazji żołnierzy z białym orłem.

ORP „Burza" wraz z „Błyskawi-
cą" i „Gromem' przedarły się 30

sierpnia 1939 roku do Anglii i roz-

poczęły pełna chwały służbę wo-

jenną na morzach i oceanach świa-
ta.

ORP „Burza" — mówi komandor

GREN — przebyła 98 tys. mil, 17

razy walczyła z okrętami podwod-
nymi, 19 razy z samolotami, 3 razy

z bateriami przybrzeżnymi... A mi-

mo to w 45 zadaniach bojowych i

44 akcjach konwojowych nie zgi-
nął żaden marynarz. „Burza" i

„Błyskawica", to były w tamtych
latach jsdne z najszybszych niszczy-
cieli na świecie. Ras nas trafili, ko-

mandor Greń pokazuje miejsce na

dziobie, gdzie bomby przebiły po-

JERZY DZięCIOŁOWSKI

kład — tylko raz, na szczęście bom-

by nie wybuchły. Wracaliśmy do

bazy rufą do przodu, żeby nie za-

tonać.

Niszczyciel „Warszawa" drży lek-

ko, kiedy wchodzimy po trapie na

pokład. W stylowoszarym kadłubie

pracują maszyny mogące poruszyć
kilka dziesięciotysięczników.

Każde następne pokolenie okrę-
tów — powie później dowódca Ma-
rynarki Wojennej, wiceadmirał
LUDWIK JANCZYSZYN — jest
dwukrotnie tak drogie, jak poprzed-
nie i odpowiednio nowocześnie do
tych kosztów vjyposazone.

Na życzenie Polskiej Kroniki Fil-

mowej obsługa ciężkiego 'karabinu
przeciwlotniczego demonstruje moż-

liwości swojego sprzętu.,, Obudowa
naszego „karabinu", wielkości śred-

niego czołgu, obraca się we wszyst-
kie możliwe strony z lekkością dzie-
cięcej zabawki i w tempie, na jakie
mogą sobie pozwolić tylko automa-

ty. Olbrzymia ta maszyneria jest w

stanie „wyrzucić" z siebie wieleset
pocisków w ciągu minuty.

Zagłębiamy się we wnętrzu sta-

lowego kadłuba: bojowe centrum

informacyjne — tu napływają dane
z różnych punktów okrętu o sytua-
cji w powietrzu, na wodzie i pod
wodą, obok centrum analizujące
informacje, dalej stacja nawi-
gacyjna... Okręt ma zdolność
wykrywania 100 procent celów znaj-
dujących się w strefie jego działa-
nia — informuje dowóca centrum;

Opuszczamy się dwa piętra niżej.
Silny strumień powietrza łagodzi
temperaturę wnętrza. Czterech mło-

dych ludzi w mundurach marynarki
wojennej obserwuje spokojnie ze-

gary. Tu rodzi się moc, która pcha
okręt z szybkością kilkudziesięciu
węzłów i pozwala na manewry nie-
dostępne dla najsprawniejszych na-

wet statków.

Siłownia jest w pełni zautomaty-
zowana — krzyczy mi do ucha do-
wódca wachty, objaśniając jedno-
cześnie co wskazują poszczególne
zegary.

— Temperatura i szum mo-

carnych urządzeń sprawiają jednak,
że służba w siłowni należy nadal do

najcięższych.
Dowódcy naszych grup dostają

rozkaz, by kończyć zwiedzanie okrę-
tu i powrócić na wyznaczone stano-

wiska obserwacyjne. Za chwilę ku-
ter torpedowy wykona atak dwoma
torpedami na trawersie prawej bur-
ty w odległości 100 metrów. Wy-
chylamy się przez relingi śródpo-
kładu, żeby lepiej widzieć kulry
wchodzące na nasz kurs. Niszczy-
ciel płynie z szybkością 22 węzłów,
ale kutry dochodzą go w oczach:

wysoko uniesione dzioby, ostre kile,
wał pieniącej się wody... O uszy u-

derza gwizd potężnych silników,
kiedy zrównują się z nami:

Odpal torpedy! — podaje komen-
dę kutrom dowódca niszczyciela.

Do morza skaczą dwa opasłe
cielska torped. Ich mechanizmy u-

trzymują je na głębokości 2 m pod
powierzchnią morza. Na rozkaz z

kutra torpedowego wyskakują jed-
nak na chwilę nad wodę, jak roz-

bawione delfiny. Z powietrza asys-

tuje im helikopter, aż do rejonu ce-

lu.

Gdyby nie nasza obecność na po-

kładzie, mogłoby się wydawać, że na

niszczycielu nie ma żywej duszy.
Od czasu do czasu szybki stukot
butów i pomarańczowa plama ka-
mizelki ratunkowej zawieszonej na

piersiach biegnącego marynarza,

przypominają, że dla załogi trwa a-

larm bojowy.
Okręt wykona strzelanie z bomb

głębinowych — informuje dowódca
niszczyciela.

Załoga pod pokład! — pada ko-
menda. Poczwórne cygara wyrzutni
obracają się w stronę celu. Opieku-

jący się naszą grupą oficer popycha
nas w osłonięte miejsce...

Pał! — Błysk, gorący podmuch o-

wiewa nam twarze, w powietrzu
wirują strzępy masy czy tektury...

Tak się przestraszyłam — mówi
stojąca obok dziennikarka — że
nic nie widziałam.

Alom powietrzny! Alarm po-
wietrzny! — podaje tymczasem me-

gafon. Znowu krótki, spazmatyczny
tupot nóg, dwie, trzy, schylone sj-l-
wetki przebiegające na swoje sta-

nowisko, cisza, oczekiwanie.

Niebem ciągnie bombowiec, za je-
go ogonem na linie worek — cel.

Najpierw odzywa się działko
z niszczyciela, potem „rzucają się"
na „wroga" karabiny maszynowe z

kutrów torpedowych. Pociski są

kolorowane, • zostawiają na worku
ślad swojej batąrii, w .ten sposób
sprawdza się, która obsługa najcel-
niej strzela.

Wracamy do portu na Oksywiu,
odgrodzeni od horyzontu zasłoną
dymną. W godzinę później do nad-
brzeża podchodzi jednostka pomoc-
nicza ze stalowymi cygarami wyło-
wionych torped. Torpedy ćwiczeb-
ne zamiast materiału wybuchowego
niosą w głowicy sprężone powiet-
rze. Po osiągnięciu wyznaczonego
celu torpeda staje jak splawik i
czeka na wyłowienie. Po napełnie-
niu materiałem pędnym jest gotowa
do kolejnego odpalenia. V.

7
ten spo-

sób zużywa się tylko materiał pęd-
ny, wielokrotnie wykorzystując bar-
dzo kosztowne mechanizmy dla
ćwiczenia ataku torpedowego.

Podchodzimy do naszych zadań
— mówi w czasie spotkania z dzien-
nikarzami wiceadmirał L JANCZY-
SZYN — jak ekonomiści. Dokonując
wyboru zadania wybieramy najllep-
sze również z punktu widzenia
kosztów. Jak w wielu przypadkach
w działalności loojskowcj, nakłady
muszą być i w naszej służbie pod-
porządkowane obronności kraju. Ale
nie marnujemy zlolnwek.

Załoga niszczyciela to wysokiej
klasy soec.iaijści. Marynarz, którego
zagaduję o służbę na okręcie, odpo-
wiada bez namysłu: Przede wszyst-
kim uczymy sie.

Nie może być inaczej — mówi wi-
ceadmirał L. JANCZYSZYN — sko-
ro czasem jsden silnik kosztuje kil-
kanaście milionów złotych. Przy ob-
słudze takiego snrzętu nie wolno się
mylić. Marynarka Wojenna szkoli
ludzi w 50 specjalnościach. S0 pro-
cent rezerwistów idzie do żeglugi
handlowej. To jest poszukiwana i
ceniona kadra.

Pytamy o współpracę z przemy-
słem okrętowym. Dowiadujemy się,
że mamy własne, udane konstrukcie
jednostek marynarki wojennej, że

współpraca marynarki wojennej ze

stoczniami morsami oznacza dla

tych ostatnich spełnianie bardzo wy-
sokich wymagań (nie jest rzeczą
prostą umieścić na niewielkiej jed-
nostce maszyny o mocy kilkudzie-

sięciu tysięcy koni mechanicznych,
że jednak dzięki temu gospodarka
może wykorzystywać wysokie tech-
niczne osiągnięcia.

— Obecna, trzecia już generacja
naszej floty wojennej — kończy wi-
ceadmirał L. JANCZYSZYN — cha-
rakteryzuje się automatyzacją i ra-

kietyzacją, a jej standard nie ustę-
puje poziomowi sił morskich krajów
naszej wielkości i potencjału wy-

twórczego.
Żegnamy się, dziękujemy za goś-

cinność, z jaka nas przyjęto. Ma-
my za sobą jeden dzień na niszczy-
cielu i w porcie wojennym. Dla nas

niezwyczajny, dla załóg i tych na

lądzie — codzienną służba. Służba,
której podstawę stanowi dobra zna-

jomość tego, co dzieje się na Bał-
tyku, świadomość swojej wartości i
dążenie do wypełniania celów o-

bronnych z myślą o najniższych
kosztach społecznych.

NIGDY dotąd nasza gospodarka
morska nie rozwijała się tak

dynamicznie, jak obecnie 1 nig-
dy dotąd potencjał te-j gospodarki
a także coraz ściślejsze związki Wy-
brzeża z zapleczem, nie pozwalały
bardziej niż dziś z pełnym przeko-
naniem określać Polskę jako kraj
morski.

Na morzu i z morza żyje bezpo-
średnio około pół miliona Polaków

(pracowników gospodarki morskiej
łącznie z rodzinami). Ludzi wprzęg-

niętych w różnym stopniu w gos-

podarkę morską jest kilka milio-

nów. Przyznać trzeba, że na co dzień

rzadko uzmysławiamy sobie, jak
silnie nasza gospodarka narodowa

związała się z morzem, z gospodar-
ką morską.

Wzrost rangi gospodarki morskiej
wynika z jej roli, jaką spełniać ona

może w dynamizowaniu rozwoju
całej gospodarki narodowej. Mówił

na ten temat podczas konferencji
partyjnej w Gdańsku w 1971 r. I

Sekretarz KC PZPR tow. EDWARD

GIEREK:

„W ostatnich latach pozycja pol-
skiej gospodarki morskiej 10 świe-
cie nie umacniała się tak szybko,
jak poprzednio. Brało było wyraź-
nych perspektyw w jej rozwoju i

jednoznacznych, decyzji, które by
mu służyły.

Tymczasem wiele działów gospo-

darki morskiej może odegrać bardzo

istotną rolę w zwiększaniu tempa

wzrostu ekonomicznego Polski. Roz-

wój eksportu wielu towarów w co-

raz większej mierze zależy od ta-

niego transportu morskiego. Wysoka

jest efektywność dewizowa morskich

usług transportowych. Dobre pers-

pektywy na eksport statków mors-

kich oraz usług remontowych... W

interesie całej gospodarki narodo-

wej leży rozwój, unowocześnienie i

należyte wykorzystanie rezerw gos-

podarki morskiej..."

Dynamizujemy więc tempo roz-

woju gospodarki morskiej w obec-

nym pięcioleciu, bo chcemy w pełni
wykorzystać możliwości, jakie nam

daje eksploatacja morza. Stać nas

w tej dziedzinie na więcej, co po-

twierdziła uchwała VI Zjazdu
PZPR, otwierająca nowe, szersze

perspektywy przed gospodarką mor-

ską. Uchwałę Zjazdu z powodze-
niem realizują ludzie morza.

W 1973 r. przemysł okrętowy zbu-

duje flotę o nośności 780 tys. DWT.

Porty przeładują 41 min ton to-

warów. Morska flota transportowa

przewiezie 23,5 min ton ładun-

ków. Żegluga śródlądowa — 11,3
min ton towarów i 9 min pasaże-
rów. Rybołówstwo morskie dostar-

czy 539 tys. ton ryb. Stocznie re-

montowe poddadzą kompleksowym
zabiegom remontowym i moderniza-

cyjnym flotę składającą się z 510

statków pełnomorskich. Takimi e-

fektami produkcyjnymi i usługowy-
mi mierzy się dziś potencjał gospo-

darki morskiej na półmetku bieżą-
cej pięciolatki.

Zgodnie z uchwałą VI Zjazdu w

całym pięcioleciu 1971—1975 prze-

mysł okrętowy przekaże do eksplo-

atacji 484 jednostki pełnomorskie o

łącznym tonażu 3,7 min DWT. W

stosunku do 1970 r. przemysł ten

podwoi wielkość produkcji i w 1975

r. przekaże do eksploatacji flotę li-

czącą ok. 1 min DWT.

Znaczna część (74%) tonażu kie-

rowana jest na eksport. Udział war-

tości eksportu statków i wyposaże-
nia okrętowego w wartości całego
naszego eksportu wynosi ponad 6%.

Eksport taboru pływającego jest w

naszym eksporcie drugą najważniej-
szą po węglu pojedynczą pozycją
towarową, a w grupie eksportu ma-

szyn i urządzeń przemysł okrętowy
od lat zajmuje pierwsze miejsce.

Cały kraj, ponad tysiąc zakładów

przemysłowych, ma swój udział w

produkcji przemysłu okrętowego.
Przemysł ten to nie tylko stocznie

Gdańska, Gdyni i Szczecina, ale

także fabryki silników okrętowych
i elektrycznych, huty i stalownie,
fabryki urządzeń chłodniczych i me-

chanizmów okrętowych, fabryki
farb i lakierów, wytwórnie mebli

itd.

Rozwój przemysłu okrętowego o-

raz przemysłu stoczni remontowych
nie byłby możliwy bez rozwoju ca-

łej gospodarki narodowej, a w szcze-

gólności przemysłu.

Wraz z rozwojem przemysłu okrę-

towego umacnia się transport mors-

ki i unowocześniają porty. • Tonaż

floty handlowej wzrośnie w bieżą-

cym pięcioleciu z 1,9 min DWT do

3,5 min DWT. Ten wysoki wzrost

tonażu floty pozwoli zwiększyć

przewozy ładunków polskiego han-

dlu zagranicznego drogą morską o

około 70%. W ten sposób flota na-

sza będzie mogła pokrywać potrze-

by przewozowe polskiego handlu

zagranicznego w stopniu zbliżonym

do optymalnego, a przez to stanie

się właściwym instrumentem włas-

nego handlu zagranicznego.

Flota nasza w bieżącym pięciole-
ciu zostanie radykalnie odmłodzona.

Zakładany przyrost tonażu, po u-

względnieniu statków wycofanych z

eksploatacji, jest najszybszy w do-

tychczasowej historii naszej żeglu-
gi i oznacza wprowadzenie do ek-

sploatacji w ciągu 5 lat statków o

nośności odpowiadającej wielkości

floty w końcu 1972 r. -

Prawidłowa eksploatacja floty

musi być ztetmońl^ąn*

wojem portów. I W tój driśflzlnU

obserwujemy zasadnioay £Wr<Jfc

Łączne nakłady na Inwestycje W

portach morskich w bieżącej pięcio-

latce wynoszą 7,2 mld zl, co stano»

wi kwotę 2,9-krotnie więkwęg Od

nakładów w latach 1966—19T0 . Naj-

większą inwestycją Jest budęwa flt»

Jonu Przeładunku TowarówJ W*'

sowych w Gdańsku, inonym pow-

szechnie jako Port Północny. Obok

tej podstawowej inwestycją tyw«,

rozbudowa portu w Świnoujściu,
powstają -nowe bazy promowe |

kontenerowe. ,

Ogólnie można
"

stwierdzić, 4»

przyjęty kierunek inwestowani W

portach odpowiada kierunkom roz-

woju przyjętym prfez wielkie porty

światowe, ą realizacja tych zadań

przybliży porty polskie do .pozionity
czołowych portów światowych
zwłaszcza w zakresie przeładunku
towarów masowych.

Liczymy się w świecie jako krą]

rozwiniętego rybołówstwa. W Ubieg*

łym okresie cele działania gospor

darki rybnej były formułowane nMr

jasno i zbyt często zinieniane. Dft*

prowadziło to w tej branży do po-

ważnych dysproporfcji, w szczegól-

ności pomiędzy stanem rozwoju flor

ty a poziomem przetwórstwa. f

Rybołówstwo morskie złowiło w tir

biegłym roku ok. 520 tys. ton ryfc.
Nie było jednak w stanie w pelnł
wykorzystać możliwości wzbogaci*
nia rynku żywnościowego wobafc

niedorozwoju zaplecza, a zwląszcz^
przetwórstwa. Okazuje się tak$$, 4f

środki skierowane na rozbudowjfc
bazy chłodniczej były zbyt szczupłe..
Dziś znów, choć już nie w takiej
skali, dają się odczuwać trudnoScl

w chłodniach rybnych, w tym takfc?

w świnoujściu (chłodnia ta miała

spełniać rolę buforową, lecz jej zdol-r

ności są już wyczerpane). Jeżeli wlęę
w roku 1975 połowy ryb morskich

mają wzrosnąć do około 600 tyj. tyślfr
to aby to w pełni spożytkować,
pracownicy gospodarki rybnej nn|r

szą się jeszcze niemało natrudzić

nad wyrównywaniem dysproporcji
tkwiących w tej branży.

Poziom naszej gospodarki mor-

skiej już obecnie wysoki i snaęząqjr'

w świecie, jest mocną podstawą,

na której opierać się będzie dąlazy
^

jej rozwój. To, co dotychczas oslągr

nęliśmy w dziedzinie gospoęlśirlij

morskiej, uważane jest jekp wstępr

ny, choć może najtrudniejszy etap

zagospodarowania polskiego morzjl.

i wybrzeża. W następnych lątach

oczekuje nas jeszcze wiele pęgcy i

wysiłków, aby pomnożyć stan posia-

dania w gospodarce morskiej, afc>y

jej udział w tworzeniy dochodu na-

rodowego odpowiadał w pełni inotr

liwościom Polski Morskiej.

Wraz z rozwojem przemysłu okrętowego umaonia się transport inon

unowocześniają porty. FOT. A, JALGSlt
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Kontynuujqc prezentację referatów przy-

gotowanych rta H Kongres Nauki Polskiej w

ramach prac sekcji XVI, publikujemy poniżej

fragmenty opracowania poświęconego na-

ukom o organizacji i zarządzaniu. Pełny

lakst referatu będzie ogłoszony w „Ekono-

miście" nr 2/1973.
REDAKCJA

na analiza gospodarki polskiej dokonana po 1970 r.

i znajdiująca swój wyraz zarówno w uchwałach VIII
Plenum, jak i materiałach komisji partyjno-rządowej
i uchwał VI Zjazdu PZPR zwraca właśnie uwagę na

swoistą „lukę organizacyjną" zaistniałą w Polsce.
Przejawia się ona szczególnie w marnotrawstwie, w

procesie produkcyjnym i inwestycyjnym, przerostach
biurokratyzmu w administracji państwowej i gospor
darczej, niesprawności w funkcjonowaniu handlu
i usług.

Głębszych źródeł tego stanu rzeczy należy szukać
między innymi również w braku znajomości zasad
organizacji. W tym stanie rzeczy pojawia się konkret-
ne zapotrzebowanie społeczne na zespoły dyrektyw
praktycznych dotyczących zarówno metod i technik
zarządzania, jak i organizacji procesu pracy. W tym
konkretnym zapotrzebowaniu m\eży wyraźnie wyod-
rębnić dwa nurty: zapotrzebowanie na konkretne roz-

NAUKA
polska ma bogate tradycje w zakresie or-

ganizacji i zarządzania, powszechnie bowiem za

jednego z twórców tzw. naukowej organizacji
pracy uważa się uczonego polskiego Karola Adamiec-
kiego (1866—1933). Pierwszy w europejskich szkołach
wyższych wykład na temat organizacji i zarządzania
przedsiębiorstw przemysłowych był prowadzony od
roku 1904 przez E. Hauswal-da (1868—1962) na Poli-
technice Lwowskiej. Również pierwsze wykłady T.
Kotarbińskiego z zakresu ogólnych rozważań nad
sprawną organizacją, opublikowane zostały już w r.

1913 (SzkiCe praktyczne), dając początek prakseolo-
gicznemu nurtowi nauk organizacji i zarządzania.

W chwili obecnej potencjał naukowy w zakresie
organizacji i zarządzania koncentruje się w następu-
jących placówkach badawczych i dydaktycznych:
a) w Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Prakseologii, In-

stytucie Filozofii 1 Socjologii, Instytucie Cybernetyki Sto-
sowanej i Centrum Obliczeniowym,

b) w szkolnictwie wyższym w 89 jednostkach dydaktyczno-
badawczych poświęconych zagadnieniom organizacji 1 za-

rządzaoiia, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegóło-
wym,

e) w Instytutach resortowych, z których dwa (Instytut Or-
ganizacji 1 Mechanizacji Budownictwa i Instytut'Organi-
zacji Przemyślu Maszynowego) zajmują się przede wszyst-
kim problemami organizacji. Ponadto istnieje jako sa-

modzielna jednostka badawcza. Instytut Doskonalenia Kadr
Kierowniczych Administracji Fańsfwem, obejmujący za-

sięgiem swego d!ciBfAtiia..t>roblematyk% organizacji admini-
stracji; W pięciu dalszych:instytutach resortowych istnieją
zakłady i ośrodki specjaltóUj^ce .Mlę w zagadnieniach or-

ganizacji w ujęciu
•

" Kadra naukowi w"w^ięnioiiiire'h; jednostkach obej-
mująca samodzielnych pracowników naukowych
i adiunktów ze śtópnł^^dó^^' Uczy około: 40 pra-
cowników PAN, 217 to "uniwersytetach ł szkołach eko-
nomicznych, 153- w politechnikach, w AGH i WSI
i około 80 w instytutach resoftowyoh. Ogółem można

stwierdzić, że kadra ta nie przekracza 500 samodziel-
nych pracowników naukowych i.-doktorów.

Baza materialna działalności naukowej i dydak-
tycznej w zakresie organizacji i zarządzania jest bar-
dzo skromna: obejmuje ońa -środki organizacyjno-
techniczne i innie?, vjp^j&oce <fó. nńuczania organizacji
1 zarządzania. Nńjie^ze wyposażcie "mą Politechni-
ka Warszawska i Wtócłąwgka oraz' CODKK; obejmują
one obok elektronicznych maszyn cyfrowych (Wro-
cław, Warszawa, CODKK) również' pulpity labo-
ratoryjne do przygotowania danych wejściowych
do' ĘMC i bezpośrednie wyposażenie do EMC
(Wrocław).

DOROBEK NAUKOWY

Należy stwierdzić, że z początku lat sześćdziesią-
tych pochodzą pierwsze'-zainteresowania badawcze;
opracowania naukowe i posunięcia organizacyjne
to Jae^UjOktł-:«s.tworzenia et&$Jjnej dyscypliny nauico-
wfij w .nyijtó^krajk^asjmagąeej'"Się ogólnymi proble-
mami orgaiiiżieji i zarządzania. Istniało kilka czyn-
ników sprzyjających tym poczynaniom.

PO PDSKWsZiil — zapotrzebowanie praktyki, przede
wszystkim gospodarczej na badania naukowe i opracowy-
wania koncepcji teoretyczmych w zakresie organizacji i za-

rządzania. Zapotrzebowanie, to w dużym stopniu , wynikało
2 doskonalenia 1 kształcenia kadry kierowniczej dla gospo-
darki narodowej

PO DROGIE —

wzory zagraniczne, szczególnie z tych kra-
jów, które mogły się wykazać, szybkim postępem 1 bogatym
dorobkiem w dziedzinie zarówno teorii jak i praktyki orga-
nizacji i zarządzania.

PO TRZECIE — rozwój polskiej myśli prakseologicznej od
czasu utworzenia w 1958 r., z inicjatywy profesora Tadeusza
Kotarbińskiego, w Polskiej Akademii Nauk Pracowni Ogól-
nych Problemów Organizacji Pracy pod kierownictwem pfof.
Jana Zieleniewskiego. Rozwój prakseologii stworzy! metodo-
logiczne podstawy dla powstania prakseoiogicznegd nurtu
w polskiej teorii organizacji i zarządzania.

PO CZWARTE— istnienia w naszym kraju znacznego po-
wojennego dorobku badawczego w dyscyplinach naukowych
silnio związanych z dziedziną organizacji i zarządzania, ta-
kich jak: psychologia i socjologia pracy, ekonomiki bran-
żowe, badania operacyjne, teoria programowania i progno-
jcw&oia itp., jak również dorobek szczegółowych teorii or-

ganizacji- i zarządzania w dziedzinie przemysłu, handlu i rol-
nictwa.
• W rezultacie stworzenia form instytucjonalnych
powstał w ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju
potencjał i dorobek naukowy w zakresie teorii orga-
nizacji i zairządzania, nazywanej też ogólną teorią
organizacji. Najważniejszymi skupiskami kadry (te-
oretyków ogólnego kierunku organizacji, a jedinocześ-
jiie kuźniami młodego narybku tej kadry są: Z Skład
Prakseologii PAN oraz Katedra Teorii - Organizacji
1 Zarządzania SGPiS. Mniej ljczną kadrę skupiają
placówki naukowe w WSE w Krakowie, w Uniwersy-
tecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersy-
tecie Lubelskim. Oprócz tej podstawowej kadry na-

jikowej teorię organizacji i zarządzania reprezentują
/także pracownicy naukowi z zakresu nauki o admi-
nistracji" , cybernetyki, informatyki, badań oparacyj-
fliśfcH i nauki o programowaniu, socjologii pracy i so-

cjologu organizacji, psychologii pracy, ekonomiki pra-
scy, prakseologii itp;'

'i Pomimo swego' stosunkowo wysokiego poziómu
yogóbiienia> teorią organizacji i zarządzania związa-
jią jest ściśle z pptrzebami praktyki.
V Źir^badaAfrempirycznych, zmierzających do rozwi-
pięqia'" óitre.slonegó/problemu, wymienić należy prze-
de '

wśzystlata
' tfadahia nad integracją pracowni-

czą i .stylem integratyWnego zarządzania, bada-
nia nad biurbkrącją i biurokratyzmem oraz badania
nad typami sformalizowanych struktur organizacyj-
nych. Obecnie młoda kadra naukowa' przygotowuje
wiele prac na, stopień doktora wr oparciu o badania
'empirycznie.^iSiożna się spodziewać, że zarówno bąda-
iliia, jais i oparte na nich rozprawy przyczynią się w

'najbliższym czasie do wzbogacenia treści teorii orga-
'ni^acjizarzą^ariia..(TOZ). ,

W rezultacie rdzwoj u badań naukowych i procesu
„dydaktycznego w szkolnictwie wyższym ukształtował
się na przestrzeni 10 lat przedmiot teorii organizacji
i zarządzania. Obejmuje on g -upy problemowe będące
niekwestionowanym na ogół przedmiotem tej dyscy-
pliny naukowej, jak również grupy problemowe o

charakterze-pómocniczym i uzupełniającym. Trzonem
przedmiotu ogólnej teorii organizacji i zarządzania

dwie, podstawowe' grupy problemowe, a mianowi-
cie: 1)'"'tWcirz&nie i powstawanie organizacji działań
•ludźkićh,' 2) 'funkcjonowanie i rozwój organizacji
działań ludzkich; W obu przy oadkach są to ogólne za-

sady działalności kierowniczej człowieka, gdyż pro-
blemy organizatorskie i organizacyjne są jednocześ-
nie problemami; kierowania.

Do grupy problemowej o charakterze pomocniczym
i uzupełniającym" ndieżą problemy histerycznego roz-

woju myśli organizacyjnej i kumulacji dorobku na-

ukowego w dziedzinie TOZ. W dorobku naukowym
TOZ formującym się w ciągu ostatnich 10 lat wy-
różnić należy dwa podstawowe nurty: pierwszy, po-
rządkujący przedmiot dyscypliny naukowej i głównie

II KONGRES NAUKI POLSKIEJ

NAUKI 0 ORGANIZACJI
I

WITOLD KIEŻUN

dostosowujący zagraniczne osiągnięcia naukowe do po--
trzeb naszej praktyki gospodarczej i społecznej, drugi
— oparty na własnych badaniach empirycznych
i twórczo rozwijający własną teoretyczną myśl orga-
nizacyjną.

Tematycznie biorąc, do najcenniejszych części tego
dorobku należą badania empiryczne i opracowania
problemów: integracji pracowniczej, biurokracji
i biurokratyzmu, modeli w nauce o organizacji i za-

rządzaniu (prace zespołowe), budowy formalnych
. struktur organizacyjnych, stylów i techniki zarządza-
, nia oraz organizacji pracy kierowniczej, obiegu in-
formacji i podejmowania decyzji kierowniczych, za-

' chowań ludzi w organizacjach zespołowych i na sta-
nowiskach pracy, motywacji ludzkiej w organizacjach,
dostosowań organizacji i środowiska, czynników wy-

dajności i intensywności pracy, funkcjonalnego sy-
stemu obiegu informacji.

Rezultaty powyższych badań i prac znalazły wyraz
w wielu, publikacjach książkowych i artykułach ogło-

, szonych w czasopismach naukowych i popularnona-
ukowych.

W ramach ogólnej teorii organizacji i zarządzania
rozwijały się również kierunki badawcze zmatematy-
zowane obejmujące przede wszystkie, . r,bajjąnia. ,. oper
racyjne oraz cybernetykę ekonomiczną.

Szereg instytutów przemysłowych rozwija elementy
matematycznej''teorii zarządzania < procesami • techno-
logicznymi i produkcyjnymi przede wszystkim w za-

kresie automatyzacji tych procesów. Mniejszą rolę
w tych badaniach odgrywają zagadnienia par excel-
lence optymalizacyjne. W wielu przypadkach stosu-

je się standardowe modele planowania sieciowego
(modele ścieżki krytycznej), następnie model progra-
mowania liniowego w postaci zadań: transportu (ok.
60% wszystkich zadań), mieszanki, przydziału, komi-
wojażera i zadań sieciowych.

Zadania matematyczne typowe organizacyjnie, po-
legające na wyborze struktury organizacyjnej znajdu-
ją się w Polsce w stadium zalążkowym i jak dotych-
czas nie posiadają znaczenia statystycznego. Przewa-

• ża odtwórczy charakter opracowań, najwyżej można

się spotkać z rozwojem problemów badawczych przed-
stawionych za granicą. Nowych tematów badawczych
z zakresu badań operacyjnych w Polsce nie sformu-
łowano.

Z kierunkami zmatematyzowanymi wiąże się roz-

wój zastosowań komputerów do- celów organizacji
i zarządzania. Słaba baza materialna wyrażająca się
w roku 1969 liczbą 119 EMC do obliczeń numerycz-
nych i 24 EMC do przetwarzania danych nie stwa-
rzała możliwości szerokich zastosowań.

Szczegółowe teorie organizacji i zarządzania rozwi-
jane w Politechnikach i Uczelniach Ekonomicznych

•koncentrowały się wokół problemów organizacji i za-

rządzania w poszczególnych działach i gałęziach gos-
podarki narodowej. Należy zwrócić uwagę na osiąg-
nięcia naukowe w zakresie organizacji budownictwa
przemysłu maszynowego i lekkiego i rolnictwa.

Problematyka badawcza dotyczyła tu między innymi:
— metod organizacyjnych oraz środków do kom-

pleksowej mechanizacji produkcji i procesów budowy
(w budownictwie);, 1

— mechanizacji i organizacji produkcji zaplecza po-
mocniczo-usługowegó w budownictwie;

— doskonalenia organizacji transportu;'
— zastosowań metod graficznych dla celów organi-

zowania i planowania w przemyśle;
— zastosowania metod matematycznych i elektro-

nicznej techniki obliczeniowej;
— budowania kompleksowych systemów zarządzania

w przedsiębiorstwach, kombinatach i. zjednoczeniach.
Problematyka ta wiązała się ściśle z konkretnym za-

potrzebowaniem społecznym. Wyniki badań były .pu-
blikowane w ogółem 60 publikacjach książkowych ;i na

łamach pism specjalistycznych.

AKTUALNE POTRZEBY SPOŁECZNE

Nowoczesna gospodarka planowa w dobie rewolu-
cji naukowo-technicznej, to gospodarka zorganizowa-
na, oparta na racjonalnych zasadach stymulacji pro-
cesów mających na celu zaspokajanie potrzeb społecz-
nych. Żelazina zasada racjonalności staje się koniecz-
nością społeczną na każdym polu działania. Tymcza-
sem doświadczenia ostatnich kilkunastu lat dają wie-
le przykładów na to, że postępowi w technice i tech-
nologii wytwarzania, który przecież ma miejsce w

wielu dziedzinach naszej produkcji, nie towarzyszą
odpowiednie zmiany w poziomie organizacji i zarzą-

- dzania procesami wytwórczymi. Powoduje to, iż nie
tylko nie są osiągane korzyści, jakich oczekujemy z

innowacji technicznych, lecz nawet, że postęp tech-
niczny prowadzi niekiedy dio wzrostu kosztów wy-
twarzania i spadku efektywności produkcji.

Wszystkie te okoliczności sprawiają, że dotychcza-
sowe formy organizacji produkcji przestają odpowia-
dać nowej mechanice wytwarzania. Dla prawidłowe-
go kierowania dużymi zespołami ludzi, wyposażony-
mi w potężne i wysokosprawne narzędzia pracy nie
wystarcza już dziś intuicja i doświadczenie kierowni-
ków, ani też tradycyjne metody i narzędzia kierowa-
nia, ongiś postępowe, dziś już przestarzałe, nie na-

dążające za rozwojem metod wytwarzania. Krytycz-

wiązania organizacyjne, a bezpośrednie na doradztwo
organizacyjne w różnych formach oraz zapotrzebowa-
nie na kształcenie ludzi praktyki w dziedzinie orga-
nizacji i zarządzania w różnych formach.

Zaspokojenie tych zapotrzebowań wymaga jednak
systematycznego rozwoju teorii organizacji i zarzą-
dzania, posiadającej wszystkie cechy rozwiniętej de-
dukcyjnej teorii naukowej, obejmującego również opi-
sane i uogólnione elementy doświadczeń praktycz-
nych. Czerpiąc coraz szerzej z dorobku matematyki,
ogólnej teorii systemów, prakseologii, cybernetyki
i szeregu dyscyplin humanistycznych współczesna te-
oria organizacji i zarządzania (a zwłaszcza powstałe
na jej gruncie szczegółowe teorie organizacji i za-

rządzania) dysponuje już dziś bogatym repertua-
rem sformalizowanych technik "przygotowania i po-
dejmowania decyzji, diagnozowania stanu i progra-
mowania rozwoju badanych układów produkcyj-
nych, modelowania i optymalizacji procesów prze-
twórczych oraz analizy i syntezy systemów organiza-
cji i zarządzania. Dysponuje ona również pewnym
repertuarem technik motywacyjnych łączących czyn-
nik techniczny z elementami psychosocjologicznymi.
że wymienimy system DO-RO, Zero defects, metodę
saratowską, zarządzanie-przez cele. ,>-'t-r ——

Upowszechnienie osiągnięć nauk organizacji i zarzą-
dzania wśród kadr kierowniczych" braz służb eko-
nomicznych i organizatorskich na wszystkich szcze-'
blach zarządzania produkcją, a zwłaszcza wzmoc-

nienie zdolności umysłowych ludzi zarządzają-
cych układami gospodarczymi przez wykorzystanie
nowoczesnych technik i narzędzi zarządzania jest
nieodzownym warunkiem dokonania zasadniczej ja-
kościowej przemiany w systemie i metodach organi-
zacji i zarządzania procesami wytwórczymi.

KIERUNKI BADAWCZE

Konieczność zlikwidowania istniejącej luki organiza-
cyjnej w gospodarce narodowej wymaga określonego
kierunku rozwoju nauk organizacji i zarządzania,, w

perspektywie najbliższych 10—15 lat. W szczególności
należy wyrównać dysproporcje na odcinku wykorzy-
stania nowoczesnych metod budowy. systemów infor-
macyjno-decyzyjnych przy użyciu komputerów i ana-

lizy systemowej. Niedorozwój w wykorzystaniu nowo-

czesnej techniki komputerowej związanej zarówno
z brakami w bazie materiałowej (hardware), jak i me-

tod wykorzystania (software) musi być w szybkim cza-

sie usunięty.
Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że kierunki

badawcze mieszczące się w obrębie teorii informacji,
teorii podejmowania decyzji, teorii programowania i
analizy systemowej stwarzają inne możliwości jakoś-
ciowe w systemach zarządzania. Dyscypliny te umożli-
wiają rozwiązywanie w nowy sposób szeregu proble-
mów zarządzania, które były przedmiotem analizy
i klasyfikacji w tradycyjnym ujęciu; chodzi tu w

szczególności o obieg informacji i stopień obiektywnoś-
ci podejmowania decyzji. Przy traktowaniu procesu
zarządzania w konwencji procesu ciągłego podejmo-
wania decyzji z dwiema fazami: i przygotowawczej
(preparacyjnej) i fazy dokonania wyboru, sprawność
zarządzania możemy określić jako sprawność obiegu
informacji preparacyjnej i optymalizację decyzji.

Istotnym mankamentem rozwiązań tradycyjnych
była niemożność stworzenia systemu zabezpieczającego
przed zakłóceniami w przepływie informacji od decy-
denta do wykonawcy i odwrotnie. Oskar Lange mówi
tu o prawie wzbogacenia informacji dyrektywnych
i zubożania meldunków sytuacyjnych. System infor-
macyjny przy użyciu komputera z bezpośrednią trang?
misją, danych od wykonawcy do decydenta skutecznie

.m oże zapobiec zniekształcaniu informacji typu mel-
dunków sytuacyjnych: przy odpowiednio założonej żaś
flinkcji celu decyzje mogą zyskać walor optymalizacji
\y nie spotykanej, dotychczas skali. '

Powstają więc nowe możliwości, które mogą zmienić
w zasadniczy sposób jakość procesu zarządzania. Rola
badań organizacyjnych w tym zakresie jest niezwykle
istotna, chodzi bowiem o to, żeby analiza miała cha-
rakter całościowy,., określający warunki sprawności
wszystkich elementów. Naukowe podejście do budowy
systemów zarządzania jest tym bardziej ważne, że jak
wiemy z praktyki krajów wysoce rozwiniętych, a rów-
nież i z własnych doświadczeń, sama instrumentaliza-
cja często nie daje spodziewanych rezultatów. Wpro-
wadzenie komputera wymaga całego szeregu' zabiegów
preparacyjnych, a w szczególności odpowiedniegó przy-
gotowania instytucji w oparciu o klasyczne metody
usprawniania, naukowe więc podejście musi być nace-

chowane daleko idąca rozwagą i ostrożnością w opar-
ciu o gruntowną analizę naukową poszczególnych eta-

pów wdrożenia w kompleksowym ujęciu.
Drugi centralny problem wiąże się z organizacją

Wdrażania parametrycznego systemu zarządzania
i zwiazane z nim zagadnienie centralizacji i decentra-
lizacji. Stopniowe przechodzenie przedsiębiorstw ini-
cjujących na system parametryczny ma stać się pro-
cesem, który w latach 1975—1980 szerokim frontem
obejmie gospodarkę polską. Zasada ta musi wywołać
poważne reperkusje organizacyjne, stąd też konieczna
jest naukowa analiza warunków efektywności wdro-
żeń. określenia struktur organizacyjnych, szczegółowa
analiza wieloinstancyjności, wieloszczeblowości i hie-

rarćhiczności w ramach całej gospodarki narodowej,
•przy czym specjalna rolą przypada badaniom nad apa-

• ratem administracyjnym; jegp strukturą i organizacją',
procesu pracy.' _

JeSt to sfera badań nad biurokracją, która jest w dal-
szym ciągli ważnym tematem poznawczym. Zwrócić
należy również /Uwagę na istotny temat, który można
określić jako „mierzenie parametrów struktur orga-
nizacyjnych", chodzi tu o posuwanie naprzód metod
ilościowych, do czego niezbędne jest ustalenie sposobu
mierzalności wszystkich elementów organizacji. Jest
to zagadnienie niezwykle ważne, bez naukowego bo-
wiem rozwiązania tego problemu nie będziemy mogli
w pełni wykorzystać dobrodziejstwa komputeryzacji.
Niedostatecznie precyzyjnie określone ilościowo para-
metry „wejścia" stawiają bowiem pod znakiem zapy-
tania przydatność całego procesu przetwarzania da-
nych.

• Ną .szczególną uwagę zasługują również badania nad
wykorzystaniem-nowych metod i środków dla potrzeb
metrologii, które ..umożliwiłyby dokonywanie pomiaru
czy oceny jakości w warunkach dotychczas w ogóle
niedostępnyfch dla człowieka lub szkodliwych dla jego
zdrowia lub też stosowania ciągłego procesu kontroli
w trakcie odbywającego się procesu produkcji. W koń-
cu zainteresowano' się problemami ergonomicznymi dla
stworzenia' warunków pracy sprzyjających najwyższej
jakości produkcji, coraz częściej sięgając do wyników
wiedzy psychologicznej i socjologicznej rozumiejąc, że

momenty ambicjonalne mogą w dużym stopniu przy-
czynić się nie tylko do wydajności pracy, lecz także
„wydajności jakości"; Nie można w tym aspekcie po-
minąć znaczenia wzornictwa przemysłowego dla pod-
niesienia poziomu estetyki wyrobów.

Dla prowadzenia badań nad jakością konieczne jest wy-

korzystanie szeregu metod" wypracowanych we wspom-
nianych naukach. Doceniając jednak zależność jakości
od wielu różnych czynników, należy ukierunkować roz-

wój badan na; j opracowanie zintegrowanych narzędzi,
umożliwiających świadome kształtowanie poziomu ja-
kości oraz przygotowanie-syntetycznych mierników dla
oceny tej jakości. Wśród' tych' ostatnich na ywagę zasłu-
gują poczynania Związku Radzieckiego, rozwijającego
różne formy pomiaru jakości produkcji, objęte mia-
nem kwalimetrii. Dotychczasowe doświadczenia wy-

kazały, że metody kompleksowego sterowania jakością
zaliczyć można do grupy środków, umożliwiających
optymalizację działalności przemysłowej.

Postulowana dotychczas tematyką -badawcza miała
charakter jednostronnie technipzn&i:'organizacyjny, pa-
miętać jednak należy, że przy' butio.vwe wielkich syste-
mów organizacyjnych powstaje problem człowieka.
Dzięki postępowi technicznemu, a zwłaszcza wprowa-
dzeniu maszyn cybernetycznych, funkcje człowieka w

systemach sterowania w coraz większym stopniu przej-
mują maszyny,

-Istniejące maszyny mogą jedynie roz-

wiązywać zad^ji^? ,Cząstkowe, aby Więc zapewnić dzia-
łanie całego syśi^tj^kpnięczne jest włączenie ogniwa
integrującego pozós'te^e|ógniwa systemu. We współczes-
nych systemach nawet Wyp.ćSażoaych w maszyny cyber-
netyczne, ogniwem integrującym jest człowiek, ponieważ
jego właściwości psychiczne czynią go najlepszym wyr
konawcą tych funkcji. Właśnie człowiek organizuje
proces regulacyjny i tym samym koordynuje pracę
wszystkich elementów systemu, wiążąc je w całość.
Stąd też • można stwierdzić, że człowiek-operator jest
uniwersalnym i najbardziej plastycznym ogniwem
systemu zarządzania. Jeśli tak, to,podstawową proble-
matyką badawczą;

Trtiusi być problem człowieka w or-

ganizacji. Chodzi, tu o analizę zachowania ludzi w pro-
cesie pracy i więzi, łączących ludzi w strukturach kie-
rowniczych i .technicznych, postaw i motywacji do
dobrej roboty w warunkach automatyzacji.

Ważnym problemem są również zagadnienia osobo-
wości decydentów, ludzi kierujących- zespołami ludzki-
miiich

:

metody działania; Z- tym kompleksem tema-

tycznym" Wiąże ^Się'Waiiżt^żjoiogicsna człowieka w

procesie pracy, zespół badań ergonomicznych nad ma-

terialnymi. środowiskiem.. praeytw,wydajnością i inten-
sywnością- pracy jako funkcją wydolności, fizjologicz-
nej. ;..

Sfera problematyki człowieka w organizacji jest w

dalszym ciągu niedostatecznie zbadana w polskiej te-
orii organizacji i zarządzania, stąd też konieczny na-

cisk na intensyfikację badań i upowszechnienie świa-
domości o niebezpieczeństwie jednostronnie technicz-
nego podejścia do problemów organizacji i zarządza-
nia.

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ

•Szeroki front prac badawczych i wdrożeniowych,
podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i. .kształ-
cenie organizatorów przy. pracy wymaga poważnego
zwiększenia kadry naukowej z zakresu kształcenia or-

ganizatorów pracy, poważnego zwiększenia kadry nau-

kowej'^ zakresu nauk organizacji i zarządzania. Orien-
tacyjńe dane wskazują na to, że kadra w tej dziedzi-
nie obejmuje około 500 samodzielnych pracowników
naukowo-badawczych, dydaktycznych i doktorów we

wszystkich instytucjach naukowych, zarówno szkol-,
nictwa wyższego, PAN, jak i instytutów resortowych.

Obliczając. ubytek kadry w wysokości 10 proc. w

okresie piętnastolecia, w roku 1988 będziemy dyspono-
wali grupą 450 osób w tej kategorii pracowników. Sza-
cunkowe zapotrzebowanie na pracowników naukowych
(pó uwzględnieniu kadry już zatrudnionej) do roku
1988 wynosi:

a) dla realizacji zadań dydaktycznych 1 badawczych w

szkolnictwie wyższym około 450 profesorów. 1 docentów,
b) dla realizacji zadań badawczych około 300 profesorów

i docentów,
c) adiunktów z tytułem doktora 600 osób.

Łącznie więc zapotrzebowanie to można określić na

1350 samodzielnych pracowników naukowych i dokto-
rów. W obecnym, składzie

1
kadry posiadamy około 250

osób z doktoratami. Mpżna założyć, że około 200 spo-
śród nich uzyska, stanowisko samodzielnego pracowni-
ka- naukowego. Wobec tego planem kształcenia nowych
kandydatów na samodzielnych pracowników nauko-
wych należy objąć około 550 osób i na doktorów-około
600 osób. Podstawową, zorganizowaną formą kształce-
nia kadry naukowej będą studia doktoranckie — sta-
cjonarne i zaoczne

— tworzone przy wydziałach i in-
stytutach szkolnictwa wyższego i w PAN. Z wyżej wy-

mienionych obliczeń wynika, że powinno się przyjmo-
wać na studia doktoranckie w skali wszystkich ośrod-
ków około 100 kandydatów rocznie.

Obok kształcenia kadry naukowej kohieczne jest sta-
łe doskonalenie już istniejącej kadry, przede wszyst-
kim naukowo-dydaktycznej drogą rozmaitych semina-
riów i kursów. Stałą' formułą doskonalenia kadry na-

ukowo-dydaktycznej powinny być coroczne ogólnokra-
jowe seminaria dla wykładówców przedmiotu organi-
zacji i zarządzania w formie tzw. Szkoły Letniej, któ-
ra- rozpoczęła swą działalność w roku 1971.

Plan dokształcania i doskonalenia kadry powinien
obejmować również system stypendiów krajowych i
zagranicznych.

W zakresie staży krajowych należy dążyć do: 1) sze-

rokiego rozwinięcia staży naukowych w drodze wy-
miany międzyuczelnianej, 2) planowego kierowania na

kursy do większych ośrodków, 3) prawidłowego usta-
wienia. praktyki • organizatorskiej w ramach studiów
doktoranckich.

Doceniając znaczenie praktycznej działalności gos-
podarczej w nauczaniu organizacji i zarządzania oraz

bezpośredniej wymiany doświadczeń między przedsta-
wicielami praktyki gospodarczej i kadrą nauczająca
w szkfiaćh wyższych — należy również <i;jżyć do szer-

szego wykorzystywania w działalności szkół wyższych
wybitnych praktyków życia gospodarczego, przede
wszystkim przy prowadzeniu seminariów Szkoły Let-
niej, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich
oraz na specjalizacji kształcącej doradców-oreaniza
torów.
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ZEITUNG FOR POLITIK, WIRTSCHAFT UND TECHNIK 24 A

BRATERSKA

OMÓWIENIE WYWIADU Z W2CEPREMIEREM JANEM MITRĘGĄ

W 24 numerze „DIE WIRTSCHAFT" z dnia 13 czerwca ukazał się
wywiad z Wiceprezesem Rady Ministrów PRL - JANEM MITRĘGĄ,
którego obszerne omówienie zamieszczamy poniżej.

NA wstępie JAN MITRĘGA

stwierdził, że do współpracy z

kraj ami socjalistycznymi przy-
wiązujemy zasadnicze znaczenie.
Rozwój stosunków między Polską
i NRD osiąga nowy, jakościowo wyż-
szy poziom i obejmuje wszystkie
dziedziny życia.

Podstawowe kierunki społeczno-
gospodarczego rozwoju Polski i
NRD wytyczone na VI Zjeździe
PZPR i VII Zjeździe SED, ścisłe po-
wiązanie dynamicznej rozbudowy i

modernizacji potencjału gospodar-
czego we wszystkich krajach socja-
listycznych z coraz lepszym i pełniej-
szym zaspokajaniem potrzeb ludzi

pracy
— wyznaczają szczególnie do-

niosłą rolę jak najszerzej pojętej
współpracy w obrębie socjalistycznej
wspólnoty. •

Wicepremier JAN MITRĘGA pod-
kreślił znaczenie niedawnego spot-
kania pierwszych sekretarzy naszych
partii i premierów naszych rządów,
które zaktywizowało działalność
organów i organizacji odpowiedzial-
nych za rozwój współpracy między

obu naszymi krajami. Program wy-

tyczony przez delegacje partyjno-
-rządowe, w czasie ich spotkań we

wrześniu 1971 r. i w czerwcu 1972
roku, jest pomyślnie realizowany.

Objawem tego jest wysoki poziom
i szybki wzrost obrotów handlowych
między PRL i NRD. Według wielo-

letniej umowy handlowej obroty te

miały wzrastać w 5-leciu 1971—75
średnio 4 proc. rocznie. Ale już w

latach 1971—73 wskaźnik ten prze-
kraczał 12 proc.

Cechą charakterystyczną współpracy
między Polską i NRD — stwierdził
JAN MITRĘGA —

w uSległych dwóch
latach, jest stały postęp w dziedzinie
specjalizacji i kooperacji produkcji oraz

coraz śmielsze sięganie po nowe, wyższe
formy współpracy. Znajduje to wyraz
m. In. we wspólnej budowie przędzalni
bawełny w Zawierciu. Przykład Zawie-
rcia jest dobry i oryginalny. Wzbogaci
on wachlarz form współpracy, nie tylko
w u kla-l/in ntiiunków dwustronnych,
ale — być może — również szerzej w

ramach uWPG. Jestem przekonany, że
ten pionierski przykład znajdzie naśla-
dowców.

Godzi się podkreślić — że współ-
praca między naszymi krajami

' uwalnia się od elementów formaliz-
mu. Pamiętam, że od czasu mojego
pierwszego spotkania w ramach
Komisji Współpracy Gospodarczej, z

wicepremierem Rządu NRD Kurtem
Fichtnerem, aż po niedawne nasze

spotkanie w Poznaniu, nie zdarzyło
się jeszcze, abyśmy ograniczyli tlę
wyłącznie do omawiania spraw prze-

widzianych w uzgodnionym uprzed-
nio programie — powiedział dalej
JAN MITRĘGA. Mamy zawsze sobie
coś więcej do powiedzenia, bó
między spotkaniami wyłania się wie-
le spraw i tematów, które wymagają
przedyskutowania lub omówienia
na bieżąco. Jest to objaw pozytywny,
bowiem świadczy o pozbywaniu się
pewnych biurokratycznych obcią-
żeń w naszej pracy.

Odpowiadając na pytanie: jakie są

najważniejsze ogniwa w dalszym
kształtowaniu stosunków między
Polską i NRD w ramach socjali-
stycznej integracji gospodarczej,
JAlSi łUSTRi^ijuŁ stwieiuz^, ze go-
spodarki naszych krajów w dużym
stopniu się uzupełniają. Sprzyja tó
poszukiwaniu wspólnych rozwiązań
i uruchamianiu nie wykorzystanych
jeszcze możliwości, jakie stwarza po-
głębianie specjalizacji i kooperacji

produkcji, modernizacja przemysłu,
a także wspólne podejmowanie ba-
dań naukowych i wdrażanie ich wy-
ników do praktyki. W poszukiwa-
niach tych szczególną uwagę zwra-

całby na przemysł maszynowy, che-
miczny i materiałów budowlanych.
• Doniosłą rolę w procesie socjali-
stycznej integracji może i powinna
odegrać długofalowa koordynacja
pląnowania rozwoju gospodarczego
obu krajów, co zakłada ścisłą współ-
pracą obu komisji planowania.
Chodzi przy tym o przesunięcie ak-
centu z koordynacji produkcji na

koordynację decyzji inwestycyjnych.
Pozwoli to lepiej wykorzystać dużą
skalę produkcji, możliwą do osiąg-
nięcia w warunkach postępującego,
międzynarodowego podziału pracy i
specjalizacji.

Nie zamierzamy, oczywiście, ogra-
niczać się do współdziałania na

szczeblu centralnym. Sądzimy bo-
wiem, że poważne efekty mogą przy-
nieść również porozumienia pomię-
dzy bezpośrednimi wytwórcami. Wi-
tamy więc i popieramy współpracę
na wszystkich jej szczeblach —

po-

między ministerstwami i zjednocze-
niami, władzami lokalnymi — a tak-
że i przedsiębiorstwami. Zachodzi tu

charakterystyczne zjawisko przepla-
tania się interesów w skali wszy-
stkich jednostek gospodarczych.

Następnie wicepremier JAN MITRĘ-
GA umówił inne łoimy współpracy in. in.
mówiąc, że zamierzamy wspólnie roz-

wiązywać problemy budownictwa mie-
szkaniowego. Niedawno w związku z tym
odbyła się we Frankfurcie nad Odrą
wystdwa, podczas której zauważyliśmy,
że każda ze stron potrafi produkować
niektóre elementy dla potrzeb budownic-
twa w sposób lepszy i tańszy od drugiej.

Piątego przygotowujemy program po-
działu produkcji w tej dziedzinie. Już
prosta wymiana produkowanych Wyro-
bów daje w tym przvpndlcu poważną
obopólną korzyść. Niekoniecznie trzeba
w tym celu stawiać nowe fabryki, wy-
starczy doprowadzić do podziału produk-
cji w ramach normalnych inwestycji.

Ważnym dla Polski elementem współ-
pracy jest dostawa z NRD lekkich kon-
strukcji stalowych. Dzięki właściwemu
zrozumieniu n towarzyszy z NRD kon-
strukcje te upowszechniają się coraz

szybciej również w Polsce. Natomiast
Polska udziela pomocy zakładom w NRD,
które konstrukcje takie produkują. Sto-
sowanie tych konstrukcji przyspiesza
realizację Inwestycji i pozwala zaoszczę-
dzić .materiały budowlane. Dlatego też
celotve Jest rozwiązanie sprawy uwie-
łokrotnienia produkcji lekkich konstruk-
cji metalowych poprzez odpowiedni po-
dział produkcji.

Poszukiwane są również wspólne roz-

wijania nrnblemn zaopatrzenia w meb-
le, których brak daje się odczuć zarówno
w Polsce jak i w NRD.

Na pytanie o dalszy rozwój podzia-
łu pracy, specjalizacji i kooperacji
produkcji w ramach Kompleksowego
Programu RWPG — wicepremier
JAN MITRĘGA powiedział m. in.,
że rynek wewnętrzny każdego z na-

szych krajów nie zapewnia w wielu
dziedzinach -wytwórczości zbytu dla

produkcji podejmowanej w opłacal-
nej serii. Problem ten będzie nara-

stał wraz z postępem technicznym.

Zaczynamy dopiero wykorzysty-
wać możliwości wynikajace z mię-
dzynarodowej specjalizacji i koope-
racji. Razem ze Związkiem Radziec-
kim i innymi krajami RWPG chcemy
rozwiązać sprawy wspólnej produk-
cji m. in. maszyn matematycznych,
obrabiarek sterowanych numerycz-

nie, sprzęgów automatycznych dla
kolei, a także rozwiązać problem
ltonteneryzacji transportu.

Jeśli chodzi o dwustronną współ-
pracę z NRD zawartych zostało
mWzv na^.vtni kvainmi nnn?d RO
umów o specjalizacji i kooperacji.
Wiele z nich ma chara kler komplek-
sowy i obejmuje cały cykl współ-
pracy poczynając od prac naukowo-

badawczych a kończąc na wzajem-
nych dostawach. Wspólne wysiłki
będą koncentrowane m. in. na po-
dziale produkcji w przemyśle che-
micznym, w tym szczególnie produk-
cji tworzyw sztucznych, włókien
syntetycznych i środków ochrony
roślin, dalej w przemyśle maszyno-

wym, zwłaszcza w dziedzinie ma-

szyn budowlanych rolniczych, dla
przemysłu chemicznego, spożywczg-
go i innych. A także w elektrotech-
nice i elektronice, w przemyśle włó-

kienniczym, dziewiarskim i drzew-
nym.

Mówiąc o korzyściach, jakie moż-

na uzyskać ze specjalizacji w pro-
dukcji artykułów konsumpcyjnych,
z wymiany wyrobów i jakie konkret-
ne on"?dsiewz ;

<*cia rwiHą «*«•
""

bliższym czasie, JAN MITRĘGA
stwierdził, że w wyniku wzrostu roz-

miarów produkcji wyrobów kon-
sumpcyjnych powstaje możliwość
znacznego obniżenia jej kosztów.
Idziemy po tej' linii w interesie kon-

sumentów, w interesie milionów
ludzi. Z myślą o rozwoju współpracy
w tej dziedzinie zorganizowano w

Poznaniu ciekawą wystawę. Zapre-
zentowano tam wiele atrakcyjnych
wyrobów, które interesują kon-
sumentów i w Polsce i w NRD.

Myślę, że dla projektantów i pro-
ducentów tych artykułów jest to

dobry sposób rozeznania sytuacji.

W ' rzasl« ' trwania wyStafl'y" o-Oiy-
lo się seminarium, na klórynł U"
stalono, luci i jakie wjroM po-
winien produkować i Jakie przyj-*
terminy uruchomiania prudu'wjl; uzgo-
dniono' równie* wielkość dostaw na

rynki obu krajów. To bvlu dobra robota.
Jeinnkźe zarówno mv, Jak i nasi przy I*»
ciele w NRD mówimy otwarcie, że acz-
kolwiek cel Jeut piękny, to Jego realizacja
nie będzie łatwa. Trzeba chocln.żby przę-
lnmaf' konserwatyzm 11 wielu produ-
centów, bn przecież niejeden z nlcft
myśli w sposób partykularny, a prawią
każdy mil lu* ortpo^rflnlo "fltiwlftne
linie 'produkcyjne I działa w okrcślonvoji
układzie wskaźników. Pozostało w!ęe
jeszcze wiele do zrobienia. I tu wldsifj
ogromne pole do dzlnłanla dla prasy.
Bo tnrn, gdzie ma się do czynienia z ty-
sticiiml ludzi, ktftrzy wywierają wpływ
na' tok produkcji, nie wyr.tnrczą same

tylktł zarządzenia administracyjne.

Bardztf istotne znaczenie dia po-

głębiania nafej przyjaźni i wszech-
stronnej współpracy ma rozwój tu-

rystyki i bezpośrednich więzi po-
między sopłeezeńsUvami. Żywe i

czpste kontaVtv z Uidźmi pracy
Polski i NRD pozwalają się
leniej wzajemnie pozfldć, le-
D!ei zrozumieć wzajemne Po-
trzeby i dąrenia. i leDiej ze -?obą
wsnółpracować. Te przede wszy-
stkim przesłanki brały pod uwagę
kierownictwa naszych partii i
państw podejmując decyzję o otwar-

tym ruchu granicznvm i masowym

rozwoju turystyki. Dzięki realizacji
tej clecvzji poznają sie i zaprzyjaźnią
nie tylko dz

;
ałacze, lecz także sze-

rokie'rzesze obywateli Polski, i NRD.

Rozwój turystyki między naszytnfc-
krajami jest sprawą niezwykle waż^
ną. W tym roku, w ciągu pierw-
szych pięciu miesięcy, odwiedżiłóSii
Po'skę około 1.2 min obywateli ż

NRD, zaś do NRD wyjechało około
1,8 min Polaków. Opowiadamy się
za rozwojem turystyki, która przy-
czynia się do wzajemnego zbliżenia
obu naszych społeczeństw, umożli-
wia wzajemne poznanie osiągnięć
budownictwa soci alistycznegó, •' tra-

dycji, kultury i historii oraz piękna
przyrody naszych krajów. Ofeok tu-

rystyki indywidualnej, będziemy po-

pierać wymianę turystyczną, prowa-

dzoną przez pokrewne zakłady pracy,
bo wtedy jest okazja również'Po-
znania techniki sąsiada, a ponadto
wymiana taka ma dużą wartość

moralną. Będziemy także Udzielać
poparcia turystyce rozwijanej przez

organizacje młodzieżowe. Bardzo
ważne jest przy tym należyte przy-

gotowanie odpowiedniego zaplecza
dla tego typu wymiany. Dążymy do
tego, aby wakacje spędzone u sąsia-
dów kosztowały nie drożej niż u

siebie w kraju.

WSZYSTKO
zaczęło się od al-

chemii. Gdyby Johann Fried-
rich Boettger nie pracował na

zlecenie króla jegomości Augusta II
nad znalezieniem' kamienia filozofi-

"

eznego, któi;e^ó' moc .'potrafiłaby in-
ne substancje metaliczne przemie-
niać w".złatqL — nię odkryłby porce-
lany. Zamiast żółtego złota w 1710 r.

rozpoczął w Miśni produkować białe.
Znak firmowy Miśni, dwa błękitne
skrzyżowane miecze, znany jest
wśród koneserów na całym świecie.
Monopol nie utrzymał się długo. Se-

krety produkcyjne przeciekały. W
roku 1770 graf von Henneberg za-

łożył w Ilmenau konkurencyjną ma-

nufakturę. Można powiedzieć, że już
dwa wieki trwa między porcelano-
wymi potentatami zmaganie, kto lep-
szy. mimo ze oba przedsiebioistwa
noszą dziś przed swvmi nazwami
skrót VEB — Volks Eigener Betrieb —

zakład stanowiący własność naro-

dową.

Ilmenau położone jest w najpięk-
niejszej krainie Niemieckiej Repub-
liki Demokratycznej, na skraju Tu-

ryńskiego Lasu. Polscy turyści —

choć uroda porośniętych lasami gór,
miasteczek budowanych dawnym
stylem, domów krytych łupkiem,
ogródków jak dywany przetykanych
kępami rododendronów i azalii, dróg
wspinających się kręto, jest wielka
— stosunkowo rzadko odwiedzali te

strony. Od Berlina 350 km samocho-
dowej jazdy, od przejścia granicz-
nego w Zgorzelcu prawie tyle?.. Od

paru lat jednak polski język słyszy
się w Ilmenau często — centrala
handlu zagranicznego „Budime?:"
realizuje tu przy udziale polskich
wykonawców dwie wielkie i zna-

czące dla rozwoju gospodarki NRD

inwestycje: nowy zakład porcelany
VF.B Henneberg — Porzellan (po-
stanowiono utrzymać znaną w świe-
cie nazwę, lecz już bez słówka

„graf")) oraz kombinat szklarski sta-

nowiący połączenie trzech fabryk
huty szkła, fabryki urządzeń labo-
ratoryjnych i fabryki szklanych ma-

teriałów izolujących.

ILMENAU — CZYM JEST
I CZYM BĘDZIE

— To jest największa poleka bu-
dowa na teren'e NRD — informuje
dziennikarzy inż. Andrzej Radzi-
kowski, stały przedstawiciel „Budi-
mexu". — W systemie GRI (gene-
ralny realizator inwestycji) organi-
zujemy i koordynujmy nrnce 12
przedsiębiorstw specjalistycznych.
Mamy tu załogi 7 Pomorskiego
Zjednoczenia Budownictwa Przemy-
słowego, z krakowskiego , Budosta-
lu" (dawne prTrdsiobIors ł

wn budo-

wy huty im. Lenina), z „Mostostalu",
„Elmontażu" itd. Łączn e 1900 ludzi.
Proiekt zakładu „nowej porcelany"
w Ilmenau jest także dz'ełem pol-
skiego Biura Projektów Przemysłu
Ceramicznego i Szklarskiego w War-
szawie. To świadczy, że towarzysze
niemieccy mają zaufanie do naszej
znajomości zagadnienia. Podpisany
kontrakt na roboty budowlano-mon-
tażowe o wartości 50 min rubli jest
jednym z poważniejszych. Roboty
weszły obecnie w fazę decydującą.
1 s'erpnia ma ruszyć produkcja, ale
by to nastąpiło, niektóre urządzenia,
niektóre wydziały produkcyjno za-

startować muszą wcześniej. I tak,
trwa już suszenie ogniowe pierw-

szych pieców tunelowych; rozpoczął
już prace wydział form gipsowych.

Dieter Bauer, dyrektor nowego

przedsiębiorstwa w budowie, przed-
stawia krótko racje zą. podjęciem no-

wej inwestycji:

W Ilmenau istnieje, a raczej ist-

niało, 8 stałych fabryk pocelany, pra-

cujących w niezwykle trudnych wa-

runkach, o przestarzałej technologii,
o zmurszałych urządzeniach. Były
również świetne tradycje, firma i lu-
dzie, którzy tę robotę znali. Powstał

problem: czy wielkim kosztem zmo-

dernizować te 8 przedsiębiorstw, czy

raczej zupełnie od podstaw, na le-

śnej porębie, korzystając z najnow-
szej techniki zbudować nowy zakład.

Zwyciężyło to drugie . ozwiązanie.
Szczegółowe obliczenia wykazały
zresztą, że w starych zakładach ście-
śnionych w mieście nie udałoby się
zastosować nowoczesnych rozwiązań
inwestycyjnych, czyli nie udałoby się
osiągnąć wysokiej wydajności pracy.
Z grubsza można powiedzieć tak, je-
śli w starych 8 zakładach pracowało
1200 ludzi, to w nowym ziłijdzie za-

jęcie 1800; wzrost załogi ip 50 proc.
Ludzi tych oczywiście w'

:
Ilmenau

jeszcze nie ma, przyjadą. Zbudowano
dla nich specjalnie nowe osiedla. Na-
tomiast produkcja nowego zakładu
w porównaniu ze starymi wzrośnie
0 500 proc. Zapotrzebowanie na por-

celanę stołową i techniczną jest duże
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Dysponujemy w NRD odpowiedniej
jakości surowcami. Trzeba więc roz-

wijać tę produkcję, zgodnie ze wska-
zaniami VIII Zjazdu SED, który po-
dobnie jak w Polsce VI Zjazd PZPR,
szczególnie akcentował zachowanie

właściwych proporcji w rozwoju
grupy A i grupy B, to znaczy po-
stulował szybszy rozwój przemysłów
produkujących na rynek i dla kon-
sumenta.

„M A JĄ NASI AMBIT"

Jak spisują się „nasi" w Ilmenau?
Ocena niemieckiego inwestora jest
pochlc-bna. Roboty są dobrze zor-

ganizowane, prowadzone sprawnie
1 wysokiej jakości. W protokołach
zdawczo-odbiorczych nie ma zapisów
dotyczących niedoróbek. Mają na to

wpływ 4 przyczyny: „czasowo-pre-

miowy" system wynagrodzeń dopin-
gujący do szybkiego i bezusterko-
wego wykonywania zadań, na które
poszczególne brygady podpisują
umowy; kwalifikacje ludzi — trzeba
przyznać, że na eksportowe budowy
przedsiębiorstwa delegują raczej
„tych lepszych", uznawane jest to za

wyróżnienie; po trzecie — ambicja
zawodowa; każdy indywidualnie
chce wykazać, że potrafi pracować
wzorowo, może także trochę na po-
kaz; czwarty element — to uczciwy
dobry, majsterski nadzór.

No, jest jeszcze i piąta przyczyna
— „nasi" mają tu do dyspozycji ma-

teriały, którymi w kraju nie dyspo-
nują: lepsze są prefabrykaty, farby,
lepsze okucia budowlane, futryny
itd.

— Wiem, że są w Polsce głosy
kwestionujące eksport naszych usług
budowlanych — mówi inż. A . Ra-
dzikowski — wobec deficytu mocy
przerobowej przedsiębiorstw bu-

dowlanych na użytek własny. Od-
powiadam tak: potencjał ludzki

zgromadzony na wszystkich w ogóle

polskich budowach eksportowych
stanowi około 1 proc. potencjału, ja-
kim dysponuje nasze budownictwo,
jest więc to niewielki uszczerbek.
Warto sobie również uzmysłowić, że

jeśli -pl-żyj mi omy w żaókrąglńrtiu ce-

nę eksportową polskiego Fiata 125p
za 1500 rubli, to równowartość

wszystkich robót budowlano-monta-
żowych Wyniesie tu w przeliczeniu
na samochody 40 tys. Fiatów. Gdy-
by ludzi z budowy w Ilmenau cu-

downym sposobem przenieść na Że-
rań. dać im inne kwalifikacje, to

wątpliwe jest, czy tam w tym samym
czasie wytworzyliby podobną war-

tość; a więc realna wysoka efektyw-
ność pracy załóg robotniczych jest
argumentem za eksportem usług bu-

dowlanych.

Można jeszcze podać i taki argu-
ment, że „nasi" na eksportowych
budowach uczą się, uzyskują zawo-

dowy szlif.

I wreszcie racja chyba najważ-

jest założeniem projektowym. W hali
głównej 12 pieców tunelowych, 12
ciągów produkcyjnych.

Rozmawiamy z „naszymi". Jak im

się żyje?
"

W.większości mieszkają w blokach
osiedla przyfabrycznego, które póź-
niej przekazane będą załodze miej-
scowej. Nie są to

Ł
wi- z hotele robot-

nicze. Jedno 3-pokojowe mieszkanie
zajmują w sześciu; kuchnia wypo-
sażona jest w standardowe meble,
w lodówkę; pościel w łóżkach zmie-
niana raz na dwa tygodnie. Są już
zadomowieni, po paru miesiącach po-
bytu czują się jak u siebie. W cza-

sie-pochodu 1-majowego w Ilmenau
stanowili grupę najliczniejszą.

Zarobki? Zależnie od specjalności,
no i'od wydajności. Średnio można

przyjąć tak: rodzina w kraju otrzy-
muje stałe wynagrodzenie 2.500 zł,
a tutaj w zależności od wykonanych
zadań ok. 1000 marek. Łącznie w

przybliżeniu zarobek można szaco-
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niej sza — budownictwo w NRD w

sposób znacznie bardziej dotkliwy
niż my w Polsce odczuwa trudności
kadrowe. Musimy im pomóc w po-
konaniu pewnych inwestycyjnych
barier wzrostu. Rozwój budowni-
ctwa socjalistycznego po lewej stro-
nie Odry i Nysy jest dla nas tak
samo ważny, jak po prawej. Współ-
działanie na trudnych odcinkach

jest więc dla nas proletariackim
i klasowym obowiązkiem.

Zwiedzamy obiekt. Jest rozległy,
kubatura 800 tys. m3 , surowiec do-
starczany będzie w kontenerach; pie-
ce opalane będą gazem ziemnym, od-
pada więc manewrowanie wielkimi
masami surowców sypkich. Montu-
je się urządzenia klimatyzacyjne —

wiadomo, produkcja porcelany jest
produkcją ogniową, trzykrotnie wy-
rób idzie do pieca. W starych zakła-
dach przy ostrym prowadzeniu pro-
cesu płomienie wyrywały się z ko-
mina. Tutaj wysoki komfort ^racy

wać na 7.500 zł, lecz wielu wyciąga
więcej. Oczywiście, płaci się rozłą-
kę z rodzinami. Raz na kwartał
przysługuje pracownikowi dodatko-

. wy urlop ria odwiedziny rodziny w

kraju. Teraz, kiedy nadchodzi lato,
spodziewają się masowych przyjaz-
dów do Ilmenau żon i narzeczonych.
Ęyć może wakacyjny stan polskiego
osiedla podniesie się do 2500, a na-

wet 3 tys. osób.

Budowlani, wiadomo, nie gardzą
„piwkiem". Tutaj ma ono dobrą mar-

kę, lecz jak się wydaje, nie wywiera
negatywnego wpływu. Zdaniem

miejscowych organów milicji ludo-
wej, gdyby na tej budowie zgroma-
dzić podobną liczbę „swoich", inter-
wencji byłoby więcej.

ORKI, SIEWY, ZBIORY

A teraz o innych spotkaniach,
w innym zakątku Republiki, choć
również i tu można by mówić w

przenośni o alchemii, o przemianie
czarnej ziemi w ziarno, mięso, mle-
ko, masło, jarzyny.

Rolnictwo w NRD pokrywa ak-
tualne zapotrzebowanie ludności na

te podstawowe produkty w 4/5. Wy-
dajności uzyskiwane z hektara we-

dług danych z roku 1972 są nastę-
pujące: zebrano 36,6 q zbóż, 187,8 q
ziemniaków, 325,9 q "buraków' cu-

krowych — przeciętna mleczność
krowy 3495 kg mleka rocznie. Ogó-
łem w rolnictwie NRD zatrudnio-

nych jest 840 tys. pracowników. Jeśli

tę liczbę odniesiemy do całej lud-
ności Republiki okaże się, że jeden
pracownik rolnictwa dostarcza żyw-
ności dla 20 mieszkańców. W Polsce,
jak wiemy, w rolnictwie indywidual-
nym i uspołecznionym pracuje
okrągło 5200 tys. osób. Czyli jeden
pracownik rolnictwa jest producen-
tem żywności dla 6 obywateli.
W Stanach Zjednoczonych, mecha-

nizacja rolnictwa jest najbardziej
rozwinięta — wskaźnik ten wynosi
1:24.

Proces jednoczenia się chłopów w

rolniczych spółdzielniach produk-
cyjnych zapoczątkowany był w 1952
r. — obecnie obejmują one 86 proc.

użytków rolnych. Kulminacja uspół-
dzielczania wsi nastąpiła w 1960 r.

Istnieją trzy typy rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych fT.,PG —

Landwirtschaftliche Produklion Ge-
nossenschaii): typ 1 polega jedynie
na wspólnym gospodarowaniu
i wspólnej uprawie gruntów ornych.
Typ II przewiduje kolektywne użyt-
kowanie wniesionych przez człon-
ków gruntów ornych, łąk, pastwisk,
kultur wieloletnich oraz innych
użytków rolnych. Wreszcie typ III,
będący najwyższym szczeblem ko-

lektywizacji, obejmuje wspólne za-

gospodarowanie i użytkowanie ob-
szarów rolnych i leśnych; wspólną
spółdzielczą własność traktorów,
maszyn i zabudowań gospodarczych
oraz spółdzielcze formy hodowli
trzody chlewnej, bydła itd.

W okręgu Magdeburg wytwarzają-
cym 12 proc. ogólnej ilości produk-
tów rolnych NRD, zajmującym w

tym zakresie pierwszą pozycję w Re-
publice wśród innych okręgów, mie-

liśmy okazję odwiedzić taką spół-
dzielnię.

WYŻSZA SZKOŁA KOOPERACJI

Spółdzielnia Produkcyjna im.
8 Maja w Leizkau należy do okrzep-
łego organizmu gospodarczego. Za-
łożona w 1&53 roku obchodzili już
20-lecie. Początkowo obejmowała za-

ledwie 120 ha gruntów, ohec-nie po-
siada 2 tys. ha. Liczba członków z

16 wzrosła do 360 (niektórzy starzy
członkowie przeszli na emeryturę —

do pracy wychodzi 250). Majątek
trwały spółdzielni wynosi obecnie
10 min marek, a główny kierunek
specjalizacyjny, to hodowla bydła
mlecznego, rzeźnego oraz brojlerów.
Uprawy polowe są tu głównie nasta-

wione na produkcję pasz niezbęd- .

nych dla tej hodowli.

500 krów daje rocznie 2 min kg
mleka, średnio 4 tys. kg od krowy.
Plany udoskonalenia hodowli prze-

widują podniesienie mleczności do
4500 kg. 550 bukatów daje 140 ton

poszukiwanego j cenionego mięsa
wołowego. Hodowla .brojlerów po-
winna dostarczyć 800 ton mięsa
drobiowego.

Spółdzielnia dysponuje maszynami
o coraz większej mocy, wydajniej-
szymi, dostosowanymi do konkret-

nych upraw
—

nowoczesny kombajn
żniwny E-312 jest w stanie w czapie
kampanii • zębrać zboże z 360 'hekta-
rów. Kiedy dziwimy się, że spółdziel-
nia dysponuje tylko jedną ciężarów-
ką, zastępca przewodniczącego, ^Jo-
hann Kaske powiada o szerokim ko-

rzystaniu przez spółdzielnię z usług
agrotechnicznych i transportowych
wykonywanych w ramach prac zle-
conych przez wyspecjalizowane Cen-
trum Agrochemiczne. Specjaliza-
cja w dysponowaniu nowoczeshym
sprzętem pozwala zwiększyć wydaj-
ność pracy, a o to przecież chodzi.
Centrum dysponuje np. samolotem
do opylania upraw polowych.

Drugim niezmiernie interesującym
momentem jest przejście spółdzielni
od 1 stycznia br. na wyższy szczebel

kooperacyjnych powiązań.
Widząc, że istniejące podziały ad-

ministracyjne i terytorialne stano-

wią hamulec mechanizacji robót,
zwłaszcza polowych, cztery sąsiadu-
jące ze sobą spółdzielnie zawiązały
porozumienie dotyczące wspólnej
unrawy na łącznym areale 7 tys. ha.
Przypomina to nieco, znane w pol-
skim przemyśle, powiązania typy
kooperacji poziomej. Inwestycja nier

opłacalna dla jednej spółdzielni mo-

że być opłacalna dla 4. Sprzęt me-

chaniczny nie dość wykorzystany w

jednej jednoątce, będzie lepiej wy-

korzystany na szerszym terenie.
Jeśli w planie upraw pierwszej, dru-

giej, trzeciej i czwartej spółdzielni
były np. buraki cukrowe, to teraz

uprawę można scalić i stosować no-

woczesne formy uprawy na' tym po-

łączonym terenie.

Obecne dochody spółdzielcy prze-

ciętnie wynoszą 9700 marek plus na-

turalia. Istnieją jednak znaczne roz-

bieżności w zależności od faktycz-
nego wkładu pracy. Np. pracujące
sezonowo kobiety otrzymują 3500

marek, to jest minimum; a Szwaj-
car. mleczarz pracujący w oborze
świątek — piątek, i to znacznie po-
nad 8 godzin, dociąga do 13—14 tys.
marek.

W tej rozmowie o najważniej-
szych czynnikach ekonomicznego
sukcesu, bo spółdzielnia „8 Maja?
ma opinię wzorowej i wzorcowej zar

razem, odpowiadają mi na zakoń-
czenie tak:

Mamy w spółdzielni w jej kie-
rownictwie dwóch dyplomowahyęh
inżynierów rolników, pięciu inżynie-
rów, 80 proc. pracowników spółdziel-
ni ma za sobą zawodową szkołę rol-

niczą; a więc nowoczesna organiza-
cja produkcji połączyła się z wyso-
kim poziomem świadomości społe-
cznej i z wysokimi kwalifikacjami
zawodowymi.

W godle państwowym NRD widai^
my otoczony wieńcem zboża młot
i cyrk'?!. Cyrkiel jako symbol wie-
dzy. Wiedza jako czynnik jozi
woju, jako czynnik dynamizujący
gospodarkę, jako czynnik intensyfi-
kacji. Ta obserwacja była dominan-

tą naszej reporterskiej podróży.

Na zaproszenie MSZ Niemieckiej Re-

publiki Demokratycznej w dniach 28.V .—

G.VI. br. grupa polskich dziennikarzy od-

była podróż reporterska po tym kraju.
Pierwszą część relacji naszego wysłani
nlka zamieściliśmy w n-rze 23 20''
z dnia 17.VI. br.
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OIALOG
W INTERESIE POKOJU

zwylcle woźne jest to, że obie strony wspólnie określiły podstawy
•Stóisunków wzajemnych między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjed
nbczonymi, przy czym dokonały tego biorąc za punkt wyjścia przeko
nanie, że w erze atomu, dla stosunków tych niemożliwa jest jakakolwiek
inna podstawa prócz pokojowego współistnienia". Tymi słowami po

służył się Sekretarz Generalny KC KPZR LEONID BREŻNIEW, charak-
teryzując ubiegłoroczną- wizytę w Moskwie prezydenta RICHARDA
>t$IXONA. Wizytę, która stanowiła przełom w stosunkach radziecko
'•^am erykańskich.

'

"Rok, który minął, ód nioskiewskiego spotkania na szczycie unaocznił
('m^liwości rozwoju współpracy między dwoma mocarstwami w wielu
dziedzinach. Podpisano porozumienia, otwierające perspektywy pokojo-
wego współdzjąłania w opanowywaniu kosmosu, ochronie naturalnego
ś^oSpwjska ac?łowieka, w badaniach nad rakiem i chorobami serca;

przedmiotem wspólnych prac uczyniono wiele zagadnień naukowo-tech-

niczijiych. -

.

• Wh>iWyniku,, zawartych umów widoczny zwrot nastąpił w dziedzinie
.lęądż^ęcko-amęrylcanskich stosunków gospodarczych, a więc w tej sferze
Wzajemnych' kontaktów, która szczególnie ucierpiała w okresie zimnej
WOflSjJr. Przez wiele łat dwie największe na świecie potęgi gospodarcze
póŹOft.awały -graktybżnie całkowicie od siebie odizolowane. Pierwszymi
krajami 'kapitalistycznymi, które zrozumiały, że stosowanie wobec krajów
sp;pjaiisty,,cz£iyqb, polityki „embargo" nie posiada żadnych perspektyw,
byli-^zachodnioeuropejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Proces doj-
'r£ewanfa tej świadomości w amerykańskich kołach rządowych postępo-

£,V?aE*żhaczn'ie Wolniej. Wywoływało to rosnące niezadowolenie w kręgach
gospodarczych USA i u niejednego zdrowo myślącego Amerykanina,
tjzjiery lata temu

w New York Times można było przeczytać następujące
'słowa: „Niewiele poczynań zimnej wojny okazało się tak chybionymi,
jak wprowadzenie przez USA ograniczeń w handlu z ZSRR i innymi
krajami komunistycznymi. W ciągu dwóch dziesięcioleci ograniczenia
w,zakresie handlu nie zdołały przeszkodzić rozwojowi militarnego i eko-
'notąitznego potencja.u radzieckiego. Ich najwidoczniejszym rezultatem
tfyló' to, że amerykańscy biznesmeni znaleźli się w wybitnie nieko-
tisysihej sytuacji wobec konkurencji z zachodnioeuropejskimi i japoński-
mi przemysłowcami'.'. „Jeśli komuniści nie mogą kupić tego. czego
pragjią, yj Cleveland czy Manhattanie — pisał w końcu 1970 r. Time —

WiÓ&ą to iCcżyńić i cz'ymą w Mediolanie czy Dtiesseldorfie".

'••Pod' wpływem takich właśnie opinii oraz pod naciskiem tendencji
dor odprężenia międzynarodowego rząd amerykański doszedł do wniosku,
że kontynuacja dotychczasowej polityki w sprawie kontaktów ekono-

micznych ze Związkiem Radzieckim stoi w sprzeczności przede wszystkim
ż' rfarodowymi ihteresami Stanów Zjednoczonych. W toaście wzniesionym
.na -,Glbiedzie w Wielkim Pałacu Kremlowskim w maju 1972 r. prezydent
łjt,v NIXQN powiedziałam, iń.: „Postęp i współpraca gospodarcza przy-

niosą korzyść obu naszyta narodom... Perspektywa nowych powiązań
hiinalóibyćfi' otwiera duże możliwości dla rozwoju obu naszych społe-
czeństw".
«Zmiana klimatu w stosunkach radziecko-amerykańskich znalazła swe

odbicie we wzmożonej aktywności kół amerykańskiego biznesu. Nie-
malże z dnia na dzień Moskwa stała się miastem, które zaczęli odwiedzać

przedstawiciele najpoważniejszych firm przemysłowych i banków Sta-
nów Zjednoczonych. Według ocen prasy USA w 1972 roku Moskwę
odwiedziło więcej amerykańskich przemysłowców, aniżeli w całym okre-
sie powojennnym.

Pierwsze bezpośrednie rezultaty pozytywnych zmian w dwustronnych
stosunkach gospodarczych są już widoczne. W ub. roku wartość obrotów

hafidlowych między ZSRR i USA wzrosła niemal 3-krotnie w porówna-
niu z 1971 rokiem i wyniosła 720 min doi. Wielkość ta stawia Stany
Zjednoczone na 6 miejscu wśród zachodnich partnerów handlowych
Związku Radzieckiego. Wzrost handlu osiągnięto głównie dzięki znaczne-

mu zwiększeniu radzieckiego importu. Komentując ten stan rzeczy, Mi-
nister Handlu Zagranicznego ZSRR NIKOŁAJ S. PATOLICZEW w wy-
wiadzie dla agencji UPI — powiedział: „wiązało się to w pewnej mierze
z faktem, że stwarzanie korzystnych warunków dla amerykańskich
clostaw do ZSRR' odbywało się szybciej, niż usuwanie przeszkód na

drodze dostaw toibarów radzieckich do USA. Kongres USA rozpatruje
obecnie kwestię przyznania ZSRR klauzxili najwyższego uprzywilejo-

wania, Nie. ulega wątpliwości, żę bez zastosowania tej zasady do towarów
"radzieckich ich ekspcirt do Stanów Zjednoczonych, z powodu dyskrymi-
nacji będzie ograMcfzóny,'' ćo rzećz jasna może jedynie odbić się na

radzieckim imporcie "z USA".
Dotychczasowe rozmiary handlu radziecko-amerykańskiego, to zaledwie

kropla w morzu potencjalnych możliwości. Zdają sobie z tego sprawę
obie' 1

strony i dokładają ostatnimi czasy wiele wysiłków, aby proces

ńormalizacji stosunków gospodarczych przyspieszyć. W minionym roku

administracja waszyngtońska udzieliła amerykańskim przedsiębiorstwom
zezwoleń na sprzedaż Związkowi Radzieckiemu maszyn i urządzeń prze-

mysłowych o łącznej wartości 1,7 mld doi. Pokaźną ich część stanowi

wyposażenie dla budowanej nad Kamą fabryki samochodów ciężarowych.
Wśród dostawców maszyn dla kamsltiego giganta znajduje się szereg

czołowych firm amerykańskich, takich jak np. Swindell-Dressler Co.,
Ingersoll czy Gulf and Western Industries. Związek Radziecki zakupił
ostatnio w Stanach Zjednoczonych urządzenia dla przemysłu naftowego,
podpisano także kontrakty o budowie „pod klucz" fabryk produkujących
wyposażenie dla zakładów żywienia zbiorowego.

Z myślą o nadaniu radziecko-amerykańskim stosunkom gospodarczym
długofalowego charakteru poszukuje się nowych, wychodzących poza

tradycyjnie rozumiany handel, form kontaktów. Przykładem takich form

jest zawarta w kwietniu br. umowa z Occidental Petroleum Corporation
0 budowie w rejonie Kujbyszewa całego kompleksu fabryk nawozów

sztucznych. Kredyt udzielony Związkowi Radzieckiemu będzie spłacany
dostawami produktów wytworzonych w tych fabrykach. Kontrakt o re-

kordowej w historii stosunków między obu krajami wartości 8 mld doi.

realizowany będzie w ciągu 20 lat.

Dynamicznemu rozwojowi współpracy gospodarczej sprzyjają pozytyw-
ne zmiany w dziedzinie finansowania handlu radziecko-amerykańskiego.
Na mocy decyzji prezydenta USA amerykańscy biznesmeni sprzedający
swe towary Związkowi Radzieckiemu mogą korzystać z kredytów i gwa-

rancji rządowego Banku Eksportowo-Importowego. Pierwszy długoter-
minowy (16-letni) kredyt tego Banku w wysokości ponad 200 min doi.

przeznaczony został m. in. na sfinansowanie dostaw dla fabryki samo-

chodów nad Kamą. Śladem banku państwowego poszły wielkie prywatne
organizacje finansowe. Niedawno w Moskwie otwarto przedstawicielstwo
„Chase Manhattan Bank", jednego z trzech największych banków Stanów

Zjednoczonych. Oceniając zasięg podpisanych dotąd porozumień finan-

sowych „Ekonomiczeskaja Gazieta" pisze: „zestawiając je z możliwym
zakresem handlu między ZSRR i USA wielkość kredytów okaże się
niewielka. Jednakże biorąc pod uwagę ich długoterminowy charakter
1 zasady, jakie w nich zawarto, można powiedzieć, że stwarzają dobre
przesłanki do dalszego rozszerzenia współpracy z Bankiem Eksportowo-
,-Importowym i innymi bankami amerykańskimi w dziedzinie stosunków
kredytowych. Jest to tym ważniejsze, że w chwili obecnej obie strony
Wyraziły zainteresowanie współpracą przy realizacji wielkich obiektów,
które wymagają wielkich inwestycji".

Amerykanów interesują syberyjskie surowce takie jak gaz, ropa

naftowa, rudy metali, czy drewno. Związek Radziecki nie wyklucza
udziału Amerykanów w eksploatacji swych bogactw. Ostatnio zawarto

wstępne porozumienie z koncernami El Paso Natural Gas Co. i Occiden-
tall Petroleum Co. o zbadaniu możliwości eksploatacji gazu w Jakucji.
Byłoby to gigantyczne przedsięwzięcie wymagające inwestycji, których
wartość szacuje się na dziesiątki miliardów dolarów.

Związek Radziecki oferuje Amerykanom nie tylko surowce ale także

maszyny i urządzenia, przodującą technologię w takich dziedzinach jak
choćby obróbka metali, urządzenia energetyczne, chłodzenie wielkich

pieców, produkcja aluminium, procesy spawalnicze.
1

• Przed radziecko-amery kańskimi stosunkami gospodarczymi otwierają
sf<f pomyślne jak nigdy dotąd perspektywy. Sprzyjać im będzie również
dbecńa wizyta Sekretarza Generalnego KC KPZR w USA i jego rozmowy

żprezydentem R. NIXONEM.
"

Wizyta LEONIDA BREŻNIEWA w Stanach Zjednoczonych znajduje
się "dziś w centrum uwagi całego świata. Powszechne jest bowiem prze-

kónaftie, że od jej wyników zależeć będzie w niemałym stopniu kształt

najbliższej przyszłości naszego globu.
Siła obozu socjalistycznego i konsekwentnie przezeń realizowana po-

lityka pokojowego-współistnienia sprawiają, iż na Zachodzie traci rację
bytti i coraz częściej odkładane jest do lamusa myślenie kategoriami
zielnej wojny. Zachodni komentatorzy wielokroć podkreślają, że podej-
mując podróż do Waszyngtonu L. BREŻNIEW zbiera owoce radzieckiej
polityki odprężenia. Szeroka, wzajemnie korzystna współpraca gospo-
darcza stanowi istotny element tej polityki koegzystencji.

Ńie ulega wątpliwości, że praktyczną bazą rozmów jakie L. BREŻNIEW
prowadzi obecnie z R. NIXONEM jest pokojowy program wysunięty
przez XXIV Zjazd KPZR, program, który cieszy się poparciem narodu

radzieckiego i narodów Wspólnoty Socjalistycznej, który zjednał Zwią-
zkowi Radzieckiemu nowych przyjaciół i zyskał uznanie całej postępowej
ludzkości.

ANDRZEJ LtlBOWSKI

KRĄŻY
po ulicach Warszawy i

Katowic kilkanaście nowoczes-

nych autobusów i — jak to u nas

zwykle bywa — krąży mnóstwo róż-
nych opinii na ten temat. Jednym
bardzo odpowiada komfort jazdy —

ir. _„„n
— mniej. Nie brak jednak

„znawców", którzy wiedzą doskona-
le, że nowoczesność tego autobusu
tkwi tylko w panoramicznych
szybach, że jest on niezbyt spraw-

ny, a nazbyt — jak na nasze

warunki — delikatny. Słowem de-
cyzja kooperacji z francuską firmą
Berliet jest „nietrafiona".

Przed 2 czy :i laty zawarliśmy
7. francuski) firmą Thomson umo-

wę na produkcję magnetofonu ka-
setowego. Wdrażano ją w Zakła-
dach im. Kasprzaka z ogromnymi tru-
dnościami — początkowo nie wyszło.
Przy współudziale tejże samej fir-
my uruchomiliśmy niedawno w Zak-
ładach im. Kasprzaka produkcję ma-

gnetofonów szpulowych mono i ste-
reo. W tego typu skomplikowanej
produkcji stawiamy pierwsze kroki,
kosztuje to wiec nas sporo. I znów

słyszy się glosy: wybór tej produk-
cji jest ..nietrafiony'1 .

Przysłowie powiada: w każdej
plotce jest coś z prawdy. A jak jest
z tymi opiniami? Skąd się biorą? Na
ile są uzasadnione? Co więc i dla-
czego jest lub nie jest w naszych
warunkach „trafione".

ROŻNE PUNKTY WIDZENIA

Zacznijmy może znów od Berlieta.
Zdecydowaliśmy się na zupełnie no-

wy model autobusu, który dopiero
co zszedł z desek konstruktorskich.
Po Warszawie i Katowicach krążą
więc egzemplarze prototypowe. Ma-
ją oczywiście pewne usterki, ujaw-
niające się zwłaszcza w naszych
trudnych warunkach eksploatacyj-^
n.ych. Można było tego uniknąć, de-
cydując się na autobus wypróbo-
wany już od lat. Zanim zdołano by
uruchomić seryjną produkcję w kra-
ju, okazałby się już nienowoczesny
ale nie byłby to w naszej praktyce
gospodarczej przypadek odosobnio-

ny.

Tym razem zdecydowano się jed-
nak na coś zupełnie nowego i w kon-
sekwencji, chcąc nie chcąc, trzeba
dzielić z kooperantem nie tylko wy-

nikające z umowy zadania produk-
cyjne, ale nawet i kłopoty wdro-
żeniowe. Czy słusznie?

To zależy z jakiego punktu widze-

nia ocenia się tę decyzję. Można

przecież dojść do wniosku, że w na-

szych warunkach to przesada. Model

nieco starszy również spełniłby
swoje zadania przewozowe, a wyma-

gał o wiele mniej trudu zarówno w

zakładzie, który będzie produkował
autobdsy, jak i v/ eksploatacji.

Jednakże ani w jelczańskich za-

kładach, ani w Ministerstwie Go-

spodarki Komunalnej nie podziela
się takiej opinii — mimo że każdy
dzień przynosi tu rzeczywiście nowe

i trudne sprawy. Przymierza się
wszystko po sto razy, rejestruje
problemy techniczne i eksploatacyj-
ne, toczy długie rozmowy z kontra-

hentem, przy których nierzadko do-
chodzi do ostrych spięć.

Ci, którzy ..piją to piwo" —

przy-
szli producenci i bezpośredni od-

biorcy uważają, że wybór jest ze

wszech miar trafiony. Po pierwsze ze

względu na walory techniczne i użyt-
kowe autobusu. Odpowiada on świa-

towym normom UITP, opracowanym
przez grono najwybitniejszych spec-
jalistów, ma doskonałe rozwiązania
techniczne (system kierowniczy, łat-
wa konserwacja, odporność na ko-

rozje itp.) i maksymalnie uwzględ-
nia potrzeby człowieka (wysokość
autobusu, wysokość stopni, wentyla-
cja itp). Zapewnia więc pełny kom-
fort i bezpieczeństwo jazdy pasaże-
rom i kierowcy. Po drugie, zgodnie
z warunkami umowy- francuska fir-
ma w maksymalnym stopniu
uwzględniła możliwości produkcyj-
ne naszego przemysłu motoryzacyj-
nego oraz warunki eksploatacji,
0 czym swego czasu szeroko infor-

mowaliśmy
1 ).

Przede wszystkim zaś — jak to

podkreślali moi rozmówcy — wła-
śnie dlatego, że jest to model nowy,

produkcja prototypowa, dzięki cze-

mu uczestniczymy jako współpart-
nerzy w całym procesie tworzenia
1 wprowadzania nowej technologii
nie tylko u nas, ale w dysponującej
ogromnym doświadczeniem i znako-
micie wyposażonym zapleczem nau-

kowo-badawczym firmie pod Lyo-
nem. Konstruktorzy z Jelcza i fa-

chowcy z warszawskiego MZK ma-

ją możność obserwowania jak
stwierdzone przez nich wady i uster-

ki oraz sformułowane przez nich

problemy techniczne i eksploatacyj-
ne są w Berliecie przy pomocy kom-

puterów i całej supernowoczesnej
techniki sprawdzane, korygowane,
rozstrzygane. Analizuje się nie tylko
proces montażu i warunki transpor-
tu pasażerów, ale nawet nowy sys-
tem organizacji zaopatrzenia zakła-
dów komunikacji w części zamien-

ne, bo działa on u nas jeszcze jak
w czasach ..Chaussona".

— Taka współpraca — stwier-
dza dr inż. BOGDAN KANTOWICZ
— dyrektor warszawskiego MZK

w procesie tworzenia i wprowa-
dzania nowej technologii i nowo-

czesnej organizacji procentować bę-
dzie, miejmy nadzieję, nie tylko przy
produkcji i eksploatacji nowego au-

tobusui Ona uczy, wręcz wymaga po-

stępu.

PROMIENIOWANIE
DOŚWIADCZENIA

Podobne słowa usłyszałam od in-

żynierów w Warszawskim Centrum

Półprzewodników. I tam wprowa-

ANNA KUSZKO DLACZEGO LUBIMY FRANCUZÓW? (2)

dza się m. in. francuską myśl tech-
niczną. I tam kłopotów nie brakuje.
A wywołują je nie tylko skompliko-
wane sprawy .nowej technologii,
ale tak banalne kwestie juk
znalezienie w hotelu miojs-.-a dla
francuskich fachowców. Abstrahu-
jąc .jednak od tvch przyziemnych
problemów, inżynierowie stwierdza-
ją. że współpraca z francuski! fir-
mą. to nie tylko uruchomienie no-

wej zupełnie linii produkcyjnej,
ale siia tłocząca pctótęp techniczny
i organizacyjny do «wszystkich ko-
mórek Centrum. Właśnie dlatego, że

uczestniczymy w tworzeniu czegoś
nowego, co powstaje jednocześnie
i w firmie francuskiej i u nas.

Tego typu przedsięwzięcie wymaga

niewątpliwie dużo większego wy-

siłku, zawiera być może większy ele-
ment ryzyka, ale daje dużo większą
satysfakcję i niewymierne korzyści,
które określano w Centrum jako
„promieniowanie doświadczenia".

Nawiązując coraz szerzej w dzie-
dzinie elektroniki współpracę z

francuskimi firmami, zdecydowali-
śmy się na krok jeszcze dalej idą-
cy w przyszłość. We współpracy z

francuską firmą LMT CGCT uru-

chamiamy produkcję telefonicz-

nych central krzyżowych, obej-
mujących całą rodzinę central

miejscowych, międzymiastowych
i specjalistycznych. Pozwoli to nsm

zaspokoić w ciągu najbliższych lat
potrzeby ilościowe w dziedzinie te-

lefonii, tak dotkliwie odczuwane
obecnie. Zrobiliśmy jednocześnie
krok następny. Jak to określa inż.
EDMUND JANOWSKI, dyrektor
Departamentu Techniki i Produkcji
Ministerstwa Łączności, weszliśmy w

programach rozwoju telefonii w wiek
XXI. Na podstawie umowy z fran-

cuską firmą CIT Alcatel urucha-

miamy produkcję central w pełni
elektronicznych. Jest to aktualnie

najnowocześniejszy sprzęt w tej
dziedzinie i w żadnym jeszcze kraju
nie jest zastosowany powszechnie.
Przygotowujemy się więc obecnie
do wprowadzania obu systemów
jednocześnie. Wymaga to czasu, re-

zultaty nie będą szybko odczuwalne
i tak łatwo widoczne jak autobus
Jelcz-Berliet na ulicach naszych
miast.

Można mieć wątpliwości, czy ta

supernowoczesna technika łączności
jest nam tak bardzo potrzebna? Czy
nie porywamy się z „motyką na

słońce"? I dlaczego właśnie wybrali-
śmy Francję, która dopiero wypró-
bowuje swój elektroniczny system
„ CITEDIS"?

W Ministerstwie Łączności uważa

się, że taka decyzja zapewnia nam

szybki postęp w tej dziedzinie, że

właśnie w ten sposób stajemy się
współuczestnikami w rozwoju myśli
technicznej, w powstaniu najnowo-
cześniejszej technologii. A partnerem
naszym jest kraj, który — jak
stwierdza prof. STANISŁAW KUHN
z Politechniki Warszawskiej — dy-
sponuje w tej dziedzinie zapleczem
naukowo-badawczym jednym z naj-
lepiej wyposażonych w świecie 1

który, jako pierwszy wprowadził
system elektronicznej łączności w

całym regionie.

Elektroniczne centrale — to kwe-
stia prz3'szłości, wizja rozwoju elek-
troniki. Spór o słuszność kierunku

wydać się więc może nieco abstrak-

cyjny. Jego weryfikacja wymaga
czasu. Wróćmy więc do realiów dnia

dzisiejszego, do niższego, stopnia
elektronicznego „wtajemniczenia",
do wspomnianych na wstępie mag-
netofonów produkowanych w Zak-
ładach im. Kasprzaka. Wydaje się
bowiem, że przykład ten wymownie
ilustruje przyczyny, które wywołują
tak rozbieżne stanowiska w sprawie
tego: co jest dla nas „trafione"?

PROŚCIEJ, ALE CZY LEPIEJ?

Zakłady im. Kasprzaka od lat

współpracują z różnymi firmami za-

granicznymi. Na początku wszystko
wprowadzano tu z trudem. Najpierw
nawet z produkcją mniej skompli-
kowanych gramofonów były nie lada
kłopoty. Opanowano je jednak
i produkcja całej rodziny gramofo-
nowej rozwija się świetnie i da-
je duże korzyści. Zamówienia ros-

ną, można by zaangażować w tę
produkcję jeszcze większe moce.

Przed 3 laty zdecydowano się
jednak spróbować sił w bardziej
skomplikowanej technologii, wyma-
gającej miniaturyzacji i precyzji
wszystkich procesów technologicz-
nych, w tym i montażu. Za pomoc
w uruchomieniu produkcji magneto-
fonu kasetowego płacić miał „Kas-
przak" magnetofonami szpulowymi
(mono) własnej konstrukcji, którą
wybredna firma Thomson zaakcep-
towała. Warto zwrócić uwagę na tę
zmianę ról. Przeważnie w koopera-
cji wykonujemy jakąś część, detal

mniej lub bardziej istotny, lub też

cały produkt według cudzej myśli
konstrukcyjnej. Tym razem i myśl
i serce aparatu jest konstrukcji pra-
cowników Zakładów im. Kasprzaka,
francuska firma opracowała tylko
wystrój.

Na początku wszystko szło jak po

grudzie. Pierwsza partia magnetofo-
nów, wysłana do Francji, została w

całości odrzucona, nie zniosła tran-

sportu. Aparaty okazały się nie do

użytku. W tym czasie zmieniło się
jednak kierownictwo techniczne w

zakładach. Nad linią produkcyjną
magnetofonów zdecydowano się po-

pracować od nowa. Wypróbowano je
w transporcie. I wysłano nową par-

tię do Francji. Została przyjęta, a

druga wywołała nawet zdumienie,
miała bowiem — jak określono
w Thomsonie — „O" błędów.
Wydawałoby się, że powinno to
budzić zadowolenie, iż zdobyte do-
świadczenia w produkcji magneto-
fonów zaczęły owocować. A jednak
ten wybór produkcji budzi nadal
kontrowersyjne opinie i losy dalszej
współpracy z Francuzami w tej
dziedzinie do niedawna „wisiały na

włosku".

Przed dwoma miesiącami w fir-
mie Thomson usłyszałam nawet gorz-
kie uwagi, że oni właściwie nie bar-
dzo wiedzą o co nam w tej kooperacji
chodzi. Wydaje im się oczywiste, że

Polska, zwiększając zakupy w ich

firmie, ma prawo oczekiwać impor-
tu swoich produktów. Firma więc
stara się wyjść tym propozycjom na-

przeciw: chce kupować małe lodów-

ki, likwidując tę linię u siebie, ale

okazuje się, że Centrala „Universal"
może jej zapewnić dostawy dopiero
za 4 lata, chce kupić lampy kine-

skopowe czarno-białe, ale Centrala
„Unitra" nie może ich dostarczyć.
Jak mi wyjaśniono już w Polsce
— firma Thomson tym razem spóź-
niła się ze swoją propozycją. Mamy
już bowiem podpisaną umowę na

dostawę do Francji tych lamp z na-

szą spółką mieszaną „Metalexfran-
ce", a możliwości zwiększenia pro-

dukcji kineskopów są ograniczone.

Teraz Thomson zamówił magneto-
fony. Propozycja wyszła od nas, ale

przy dalszych zamówieniach pojawi-
ły się trudności — tym razem —

cenowe. Zaczęła się kłopotliwa wy-
miana listów, pretensji.

I w Centrali „Unitra" mówi się,
czy nie prościej produkować i eks-

portować np. gramofony. Part-
ner składa zamówienie długolet-
nie, korzystne dla nas, zna świetnie

rynek światowy w tej dziedzinie,
gwarantuje trwały zbyt. Zna nasze

możliwości produkcyjne i nie stawia
zadań zbyt skomplikowanych. Tym-
czasem z magnetofonami jest zupeł-
nie inaczej. Kooproducent jest
ostrożny — jak zwykle Francuzi.
Zamówienia nie są duże, a w kraju
i u naszych sąsiadów popyt na ma-

gnetofony kasetowe może okazać się
płytki, jeśli kasety będą nadal tak

drogie i brak będzie na rynku tań-

szych kaset z nagraniami. A magne-

tofony szpulowe —to towar wysokiej
klasy, pracochłonny. Cena jego nie
może być zbyt konkurencyjna wobec

firm, które mają konstrukcje magne-
tofonów prostsze i mniej pracochłon-
ne. Po co więc robić sobie tyle kło-

potu, kiedy można zarobić te same

dewizy dużo łatwiej i bez ryzyka?

Biorąc pod uwagę korzyści dnia

dzisiejszego trudno temu stanowisku
odmówić słuszności. Potwierdzają je
rzeczywiście wszystkie wyliczenia. A
jednak w „Kasprzaku" nie dano za

wygraną. Zaczęto wszystko raz jesz-
cze analizować, przymierzać, wyli-
czać, szukać dróg potanienia produk-
cji. Uzyskano pewien postęp. Dele-

gacja znów przed kilkoma dniami
wybrała się do Francji na nie naj-
milsze targi cenowe. I podjęto wresz-

cie decyzję: produkcja magnetofo-
nów rusza pełną parą, współpraca
z Thomsonem się rozwija. Do końca
roku sprzedajemy aparaty „mono",
a już od I kwartału 1974 roku dostar-

czamy również i „stereo" na rynek
francuski. Zamówienia mieszczą się
w naszych możliwościach produk-
cyjnych, ale na duży zysk na razie

liczyć nie można.

Trafione to więc w ostatecznym

rachunku czy nie trafione?

KIERUNEK DLA AMBITNYCH

Zależy od tego, jakimi się kto po-

sługuje kryteriami oceny. Kiedyś,
nie tak dawno zresztą, eksportowa-
liśmy np. mikroskopy szkolne i im-
portowali takie same aparaty, nawet

nieco droższe — bp z obudową —

tylko dlatego, że kto inny zajmował
się eksportem a kto inny importem i
każdy dbai pilnie o wzrost „swoich"
wskaźników Dziś centralom han-

dlowym chodzi o wskaźnik wzrostu

umów kooperacyjnych w stosunku
do całego obrotu. Najbardziej więc
cenione są te kontrakty, które zawie-

rają kooprodukcję i samospłatę.
Tendencja ze wszech miar słuszna —

dopóki się jej nie fetyszyzuje.
Mianem kooperacji można bowiem

określić zarówno taką umowę, w

której nasza rola sprowadza się np.
do produkcji klamek do samochodów.
Można nią także określić fakt pro-
dukowania dla jakiejś wyspecjali-
zowanej firmy najmniej skompliko-
wanych a pracochłonnych produk-
tów (co jest notabene, w naszych
warunkach korzystne i niekiedy
wręcz niezbędne). Kooperacją, i to

tą najszlachetniejszą, jest też współ-
praca w dziedzinie myśli technicznej.
Ale niuanse nie odbijają się prze-
cież w samym wskaźniku, oblicza-
nym w procentach do całości. Nic
więc dziwnego, że w centralach ceni
się na ogół o wiele bardziej takie

związki przemysłu, które nie rodzą
zbyt skomplikowanych problemów,
gdzie partner z góry określa roz-

miary popytu na wiele lat i tym
samym gwarantuje skalę zysku.

Tylko trudno nie dostrzec, że są
to korzyści krótkotrwale i w ten spo-
sób nigdy nie uda nam się zejść ze

„ ścieżki psa", nadrobić szybko opóź-
nienia. Nasz przemysł stać będzie
na jednej nodze. Długo tak stać nie

można, a posuwać się naprzód —

w żaden sposób.
I dobrze, że w „Kasprzaku" — i nie

tylko tam — znaleźli się iudzie, któ-

rym odpowiadają ambitniejsze zada-

nia, którzy umieją oceniać kierunki
współpracy nie tylko pod kątem
dzisiejszych korzyści lecz perspekty-
wicznie.

Ale dlaczego tyle kontrowersji bu-

dzą właśnie umowy z francuskimi
firmami? Ten kierunek współpracy
ma w naszym kraju swoich gorących
entuzjastów, zwłaszcza wśród ludzi
wprowadzających już francuską
myśl techniczną, ma upartych prze-

ciwników, zwłaszcza wśród tych,
którzy prowadzą rozmowy handlowe.

Wynika to niewątpliwie z faktu,
że Francuzi są w handlu wciąż jesz-
cze partnerami trudnymi — o czym
pisałam poprzednio2). Wynika to

jednak z samego charakteru tej
współpracy. Jeśli przyjrzeć się jej
rozwojowi — każda niemal kolejna
umowa z dużymi firmami francuski-
mi stawia przed naszym przemysłem
zadania ambitniejsze. Kupujemy tani
bowiem myśl techniczną, która do-

piero co przyoblekła się w konkret-

ny kształt. Stajemy się więc niejako
współtwórcami nowej techniki za-

równo w elektronice, jak w moto-

ryzacji masowej, we włókiennictwie,
czy łączności.

Zdarzało się już nawet, że wprowa-

dzając francuską myśl techniczną, o-

siągamy lepsze parametry niż firma,
u której ją kupiliśmy. Daje to asumpt
różnym „znawcom" do stwierdzeń,
że Francja niewiele ma nam do po-

kazania, ale fachowcy, ludzie am-

bitni wiedzą, że jest akurat odwrot-
nie. Francja po prostu, jak żaden

inny, wysoko rozwinięty kraj, jest
zainteresowana w eksporcie nowo-

czesnej technologii, samej myśli
technicznej. Zadecydował o tym cha-
rakter jej rozwoju, obrana droga od-
rabiania zapóżnień.

Jeśli udało się Francji, która jesz-
cze w 1950 roku była krajem tech-
nicznie raczej słabo rozwiniętym,
wysunąć pod względem tempa roz-

woju gospodarczego, na czoło wśród
krajów kapitalistycznych Europy —

to stało się to głównie dzięki szyb-
kiemu wdrażaniu postępu technicz-

nego. Kraj ten na rozwój prac nau-

kowo-badawczych od kilku lat prze-
znacza ogromne środki. Osiągnął
więc poziom rozwoju myśli technicz-

nej zaskakujący w wielu dziedzi-

nach, niewspółmiernie wysoki wo-

bec relatywnie słabszego, przesta-
rzałego, wykazującego wciąż jeszcze
niski stopień koncentracji aparatu
produkcyjnego. Konkurencyjność
francuskiej myśli technicznej jest
więc o wiele wyższa niż konkuren-

cyjność jej przemysłu.
X m. in. dlatego właśnie „lubimy

Francuzów", choć współpraca ta sta-
wia przed naszym przemysłem o

wiele trudniejsze i ambitniejsze za-

dania. I chyba dlatego odpowiada
ona tylko tym ludziom, którzy nie

gonią za łatwo osiąganymi wskaź-

nikami, lecz zdają sobie sprawę, że na

zakupie myśli technicznej sprawa po-

stępu się nie kończy, lecz dopiero za-

czyna, że nie wystarczy ją wprowa-
dzić do produkcji, lecz trzeba nie-
ustannie rozwijać. I wtedy dopiero
można mówić o współpartnerstwie,
kiedy z wykonawcy zleceń zagra-
nicznych firm stajemy się współ-
twórcą nowoczesnych technologii.

1) ,.Autobus dla wszystkich" (2G nr

33 z 1972).
2) ..A iednak duża zmiana" (ZG nr 19

z 1073 r.) 1 „Dlaczego lubimy Francu-
zów" (ZG nr 20,z 1973 r.).
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Artykuł H. Błaszaka jest jeszcze jedną pozycjq w dyskusji na temat

funkcjonowania jednostek inicjujących. Dotąd wydrukowaliśmy
osiem artykułów (patrz Ż. G. nr 17, 19, 20, 21, 22 i 23). Ta wymiana
poglądów, nosząca charakter teoretyczny, nie jest oparta na wyni-
kach działalności jednostek inicjujących, ponieważ nie dysponujemy
jeszcze odpowiednimi danymi. Chcąc jednak dostarczyć gruntow-
niejszych podstaw dla oceny działalności jednostek inicjujących
i przyczynić się do upowszechnienia nowych zasad, zorganizowaliś-
my w redakcji w ubiegłym tygodniu dyskusję z udziałem naukow-

ców, ekspertów i praktyków. Dyskusję tę zamierzamy opublikować
w najbliższym czasie.

REDAKCJA

FORMUŁA
parametrycznego

kształtowania dyspozycyjnego
funduszu plac przedsiębiorstw

odgrywa zbyt istotną rolę i pociąga
za sobą w praktyce zbyt daleko idą-
ce następstwa, by. w rozważaniach
na ten temat można było dopuścić
do niedopowiedzeń. Z tego właśnie
względu konieczne wydaje się na-

wiązanie do niektórych wyrażonych
w tej sprawie opinii, a w szczegól-
ności do tej części rozpatrywanych
ostatnio problemów, w odniesieniu
do której mogą i powinny być sfor-
mułowane wnioski i konkluzje nie
nasuwające zastrzeżeń ani wątpli-
wości.

Wśród zagadnień będących przed-
miotem dyskusji wyodrębnić można
dwie grupy problemów, dotyczących
z jednej strony doboru najbardziej
prawidłowego miernika efektów go-
spodarki, od których uzależniona jest
wielkość funduszu płac, a z drugiej
konstrukcji samej formuły oblicze-
nia wyrażającej związki i zależ-
ności zachodzące między obu tymi
wielkościami.

*

Pierwsza grupa zagadnień ma cha-
rakter par excellance ekonomiczny,
a zarazem w znacznym stopniu dy-
skusyjny. O ostateczne rozstrzygnię-
cie związanych z nią wątpliwości
raczej trudno byłoby pokusić się bez
dostatecznie szerokiej praktycznej
weryfikacji proponowanych rozwią-
zań.

Z teoretycznego punktu widzenia
nie można odrzucić ani proponowa-
nej przez H. Fiszla koncepcji powią-
zania funduszu płac z zyskiem, ani
też wprowadzanego obecnie mierni-
ka, jakim jest wartość produkcji do-
danej. Wręcz przeciwnie można kon-
struować wiele dalszych tego typu
propozycji, charakteryzujących się
określonymi zaletami i uwypuklają-
cych poszczególne aspekty problema-
tyki związanej z regulowaniem wiel-
kości funduszu płac.

Za interesującą odmianę podobnej
konstrukcji, można uznać chociażby
rozważaną w swoim czasie w Cze-
chosłowacji możliwość kształtowania
funduszu płac jako rezultatu opar-
tego na systemie norm podziału do-
chodu brutto (hruby d u chód), czyli
nowo wytworzonej wartości stano-
wiącej różnicę między wpływami ze

sprzedaży a kosztami materiałowymi
i amortyzacją. Była to koncepcja,
w ramach której instrumentem po-
lityki płacowej, zapobiegającym nad-
miernemu wzrostowi plsc, miało być
progresywne opodatkowanie docho-
du brutto w wysokości uza'eżriionej
od tempa wzrostu przeciętnej płacy
w porównaniu z okresem bazowym.

Wyclaje się iednak, że istnieje wie-
le przyczyn skłaniających raczej do
rezygnacji z mnożenia rozwiązań i do
skoncentrowania uwagi na udosko-
naleniu formuły przyjmowanej przez
przedsiębiorstwa inicjujące i zapew-
nieniu warunków prawidłowego jej
funkcjonowania.

Po pierwsze —

nowe zasady systemu

ekonomiczno-finansowego wprowadza
się bez równoległej generalnej reformy
systemu cen, co utrudniałoby nadanie

zyskowi charakteru podstawowego kry-
terium oceny efektywności gospodarki
przedsiębiorstw.

Po drugie — wartość produkcji doda-

nej, Jako podsf.T.va odniesienia fundu-

szu plac, wykazuje wiele istotnych wa-

lorów', a w szczególności umożliwia sub-

stytucję między kosztami materiałowy-
. mi, a funduszem płac. W dotychczaso-

wej dyskusji nie wykazano przy tym

żadnych istotnych momentów przema-

wiających przeciwko temu miernikowi

z punktu widzcv,ia jejro wpływu na e-

fektywność wykorzystywania przez

przedsiębiorstwa poszczególnych czyn-

ników produkcji.

Wreszcie po trzecie — nie może nic bu-

dzie pewnych oporów sprowadzanie dy-
skusji do punktu wyjścia w momencie,
w którym zainicjowano wdrażanie kon-

cepcji stanowiącej rozwinięcie i konlcre-

tyz:'cj ę tez wypracowanych przez Ko-

misję partyjno-rządową oraz odpowied-
nie zespoły rządowe.

Wobec niepodważenia zasadni-
czych założeń przyjętej koncepcji za

najbardziej pilne (niezależnie od dal-
szych teoretycznych poszukiwań w

tej dziedzinie) należałoby uznać u-

możliwienie jej praktycznej weryfi-
kacji.

Mówiąc o potrzebie doskonalenia
niektórych szczegółowych elemen-
tów przyjętej koncepcji, warto na-

wiązać m. in. do sugerowanego spo-
sobu liczenia wartości produkcji do-
danej. Statuty znacznej części przed-
siębiorstw zakładają mianowicie ę-
dejmowanie od wartości sprzedaży
nie kosztów zużycia materiałowego,
lecz wartości zakupu materiałów, co

traktowane jest jako bodziec, skła-
niający do optymalizacji utrzymy-
wanych zapasów.

Rozwiązanie takie budzi pewne
zastrzeżenia. Obliczenie dyspozycyj-
nego funduszu płac powinno być o-

parte na wielkościach charakteryzu-
jących pracochłonność produkcji ro-

ku obliczeniowego. Tymczasem część
realizowanych w danym roku zaku-
pów kształtuje się pod wpływem
przewidywanych rozmiarów produk-
cji w okresie następnym. Dotyczy
to zwłaszcza wzmożonych zakupów
realizowanych w czwartym kwarta-
le na pokrycie rosnącej produkcji
pierwszych miesięcy roku następne-
go.

Transakcji tego rodzaju nie moż-

na traktować jako przejawu niewła-

ściwej gospodarki, wobec czego nie

powinny one wywierać ujemnego
wpływu na wielkość dyspozycyjnego
funduszu płac.

Wokół tego — jak się wydaje —

prostego problemu narosło jednak
sporo nieporozumień.

Ich wyrazem są w szczególności
pogląuy sugerujące, że

2 ):

1. Doskonaląc metody ustalania współ-
czynnika „Ił." należy utrzymać jednopa-
ramctryczną formułę kształtowania dy-
spozycyjnego funduszu płac. Sugeruje się
przy tym, że argumentacja za wprowa-

dzeniem dwóch parametrów opiera się
rzekomo na sztucznej sytuacji charakte-

ryzującej się ujemnym współczynnikiem
,,R" i że współczynnik ten „nie ma nig-
dy wartości ujemnej".

2. Funkcjonowanie dwóch parametrów
określających zapotrzebowanie na fun-

dusz. płac komplikowałoby związane z

tym obliczenia.

3. Zadaniem (Jednego) współczynnika
„R" jest wymuszanie na jednostkach go-

spodarczych postępu techniczno-ekono-

micznego.

4. Mankamenty wynikające z nadmiaru

lub niedoboru dyspozycyjnego funduszu

płac można eliminować dzięki przewi-
dzianemu systemowi rezerw 1 możliwo-

ści zaciągania bankowych kredytów.

*

Twierdzenie, że argumentacja uza-

sadniająca konieczność przyjęcia
dwuparametrycznej formuły kształ-
towania funduszu płac została opar-
ta na sztucznej sytuacji, charaktery-
zującej się ujemnym współczynni-

Jako obniżenie funduszu plae o 2,T
proc. w porównaniu z Jego wielkością,
Jaka byłaby niezbędna, gdyby fun-
dusz płac wzrastał proporcjonalnie do

wzrostu produkcji (214 000 : 220 000=97,3
proc.);

• o 7,27 zł, tj. o 1,9 proc. obniżona pła-
cochłonność produkcji z Innych przy-
czyn, na. przykład w następstwie u-

sprawnlenla technologii wytwarzania.

Przyjmijmy z kolei, że ustalenie
współczynnika „R" w wysokości 0,5
było następstwem świadomej decyzji
opartej na założeniu, że:

0 ó 2,7 proc. spadnie płacochłonność
produkcji w następstwie JoJ zwiększe-
nia o 10 proc.,

0 na obniżenie płacochłonności produk-
cji o 1,9 proc. pozwala osiągnięty po-
stęp w dziedzinie technologii wytwa-
rzania.

Równocześnie załóżmy jednak, że

przy tak określonej wielkości współ-
czynnika „R" produkcja wzrosła w

porównaniu z okresem ubiegłym o

20 proc. Fundusz płac wynosiłby
wtedy

200 000 (1+0,2 i 0 ,5)-220 000 tyl. Ml

a płacochłonność 1000 zł produkcji
dodanej.

220 000 : 600-386,67 d

co oznacza jej spadek o 8,3 proc.
I tu właśnie uzewnętrznia się zja-

wisko stanowiące istotę omawianego
problemu. W następstwie wzrostu

produkcji o 20 proc., przy pozosta-
łych niezmienionych warunkach fun-

żadnych powodów nakazujących wy-

kluczenie możliwości wystąpienia
takiego i wielu do niego podobnych
ukjadów warunków., Inaćzej zaś, .niż

drogą wprowadzenia ujemnego
wskaźnika „R", prawidłowej wielko-
ści funduszu płac za pomocą oma-

wianej formuły w takiej sytuacji
określić nie można.

Uwagi te odnoszą się oczywiście
do sytuacji, w której miałaby być
stosowana dotychczasowa postać
proponowanej formuły regulowania
funduszu płac.
W formule dwuparametrycznej
wchodzi zaś w rachubę:

9 równy, wyższy lub niższy od Jed-

ności współczynnik „BI"

0 zawsze dodatni, kształtujący się w

granicach od 0 do 1 (praktycznie naj-'
częściej od 0,5 —0,7) współczynnik „R2"

*

Posługiwanie się dwoma parame-

trami nie tylko obliczenia funduszu

płac nie komplikuje, ale je wręcz

upraszcza, a także nadaje mu bar-

dziej jasny i analityczny charakter.
Wbrew pozorom wprowadzenie dru-

giego parametru bynajmniej nie jest
bowiem równoznaczne z rozszerze-

A JEDNAK
DWA PARAMETRY

HENRYK BŁASZAK

*

Druga grupa zagadnień dotyczą-
cych formuły ustalania funduszu
płac ma charakter techniczno-ra-

chunkowy. Niezbędne w tej dziedzi-
nie rozstrzygnięcia nie wymagają
uprzedniej weryfikacji w praktyce
i mogą być oparte na ścisłej logicz-
nej ocenie poprawności zastosowa-

nej metody liczenia.

Jak pisałem w poprzedniej publi-
kacji '), wielkości funduszu plac nie
można regulować za pomocą para-
metrów odnoszonych tylko do przy-
rostu produkcji. Obliczenie takie o-

parte jest na błędnych założeniach
i —

poza wyjątkowymi układami
warunków — musi prowadzić do nie-
pożądanych konsekwencji, to znaczy
do nieuzasadnionego zwiększenia lub
obniżenia dyspozycyjnego funduszu
płac.

Wystarczy wskazać, że:

O poszczególne składniki funduszu

płac mają charakter kosztów stałych
i zmiennych (o różnym stopniu zmien-

ności); z tego tytułu każde zwiększenie
rozmiarów produkcji pociąga za sobą
zmniejszenie jej pracochłonności w stop-
niu uzależnionym od tempa wzrostu pro-

dukcji;
O niezależnie od tego istnieje wiele

czynników składających się na zmianę
pracochłonności produkcji w stopniu u-

zależnionym od innych przesłanek (za-
łożenia polityki płacowej, zmiany orga-

nizacyjno-technicznych warunków i me-

tod wytwarzania itd.), a nie od stopnia
wzrostu czy spadku produkcji.

Wpływ pierwszego z tych czynni-
ków na pracochłonność produkcji, a

tym samym na wielkość funduszu
płac wyraża określony współczynnik
odnoszony do samego przyrostu pro-
dukcji.

Wpływ drugiej grupy czynników
może natomiast być wyrażony współ-
czynnikiem odnoszącym się do fun-
duszu płac związanego z łączną -wiel-
kością realizowanej przez przed-
siębiorstwo produkcji. Nie jest na-

tomiast możliwe wyrażenie wpływu
obu powyższych grup czynników na

wielkość funduszu plac za pomocą
jednego zagregowanego parametru
odnoszonego tylko do przyrostu pro-
dukcji. .

Istota tego problemu tkwi nie w

trudności obliczenia podobnego pa-
rametru, ale w nieprawidłowości sa-

mego założenia, to znaczy w ujem-
nych skutkach stosowania w lakiej
formule każdego parametru beż
względu na to, w jaki sposób zo-

stał on ustalony. Mankamenty pro-
ponowanej formuły można wyelimi-
nować za pomocą prostego uspraw-
nienia polegającego na wprowadze-
niu dwóch odrębnych parametrów
wyrażających zmianę wielkości dy-
spozycyjnego funduszu płac w po-
równaniu z okresem ubiegłym u-

warunkowaną dwoma grupami wy-
mienionych wyżej czynników.

kiem „R", stanowi wyraźne nieporo-
zumienie.

W poprzedniej mojej publikacji
na ten temat zawarte są przy-
kłady uwzględniające zarówno ujem-
ną, jak i dodatnią wartość omawia-
nego współczynnika. Przykładem
sięgającym do rzeczywiście nietypo-
wej z praktycznego punktu widzenia
wartości parametru „R" posłużono
się (wyraźnie to zresztą akcentując)
jedynie w celu zilustrowania proble-
mu „w szczególnie jaskrawej for-
mie".

Wyniki weryfikacji formuły wyra-
żonej w postaci matematycznego
równania nie są uzależnione od kon-
kretnej wartości przyjętych danych.
Poprawna formuła pozwala na uzy-
skanie prawidłowego rezultatu za-

równo w warunkach wzrostu lub
spadku, jak i niezmienionej wielko-
ści produkcji, to znaczy przy dodat-
niej i ujemnej wartości stosowanych
w niej współczynników.

Formuła wadliwa prowadzi nato-

miast, tak przy dodatniej jak i ujem-
nej wartości współczynnika „R" do
zniekształcenia wyniku obliczenia.
Przy różnych wartościach współ-
czynnika różny jest jedynie stopień
odchylenia od rzeczywiście niezbęd-
nej wielkości funduszu płac. Nie
zmienia się natomiast istota ilustro-
wanego poszczególnymi założeniami
problemu.

Dla uwypuklenia tej tezy załóż-
my, na przykład, że:

® produkcja dodana-okresu poprzednie-
go=500300lys.zł

O fundusz płac okresu poprzednie-
go <= 200 ooo tys. zł

© fundusz płac na 1000 zł produkcji do-

danej okresu poprzedniego = 400 zl

¢) współczynnik elastyczności funduszu

plac wzElędem produkcji dodanej •= 0,7

W przypadku wzrostu produkcji o

10 proc. przy niezmienionych pozo-
stałych warunkach, co uzasadnia
przyjęcie współczynnika „R" równe-
go 0,7 dyspozycyjny fundusz płac po-
winien wynosić:

200 000 (1+0,1 . 0 ,7)=314 000 tys. zl

Oznacza to, że w następstwie sa-

mego wzrostu produkcji jej płaco-
chłonność spada z 400,00 zl do 389,09
zł, tj. o 2,7 proc.

Gdyby w tych samych okoliczno-
ściach przyjęto współczynnik „R "

równy 0,5, a nie 0,7 dyspozycyjny
fundusz płac wynosiłby:

200 000 (1+0,1 •. 0,5) =210 000 tys. zl

Pracochłonność produkcji została-
by natomiast obniżona do 381,82 zł,
tj. o 4,6 proc. w stosunku do okresu
wyjściowego. Taki układ sytuacji oz-

naczałby, że:

G o 10.91 zł, tj. o 2,7 proc. obniżona zo-

stała płacochłonność produkcji z ty-
tułu samego zwiększenia jej rozmia-
rów; inaczej można to interpretować

Susz płac powinien mianowicie wy-
nosić

200 000 (1+0,2 , 1),7)-=228 ooo tys. al

Płacochłonność 1000 zł produkcji
badanej powinna tym samym obni-

żyć się do 380,00 zł, czyli o 5,0 proc.

Oznacza to, że następstwem przy-

jęcia współczynnika korekty wyno-

szącego 0,5 miałoby być obniżenie

płacochłonności produkcji: o 20,00 zł,
tj. o 5,0 proc. z tytułu samego wzro-

stu produkcji, o 13,33 zł, tj. o 3,3
proc. z pozostałych przyczyn.

Tymczasem według przyjętych za-

łożeń osiągnięty postęp w dziedzinie

technologii wytwarzania umożliwiał

obniżenie płacochłonności produkcji
tylko o 1,9 proc.

Zgodnie z tym założeniem niezbęd-
na wielkość dyspozycyjnego fundu-
szu płac powinna odpowiadać kwo-

cie 228 000 tys. zł zmniejszonej o 1,9
proc., co stanowi 223 668 tys. zł.

Niewłaściwa konstrukcja formuły
obliczenia prowadzi więc w tych wa-

runkach do nieuzasadnionego pozba-
wienia przedsiębiorstwa 3 668 tys. zł

należnego funduszu płac.
Stopień niesłusznego ograniczenia

dyspozycyjnego funduszu płac zale-

ży, oczywiście, od stopnia wzrostu

produkcji i od poziomu rozpiętości
między współczynnikiem „R" a

współczynnikiem elastyczności fun-

duszu płac względem produkcji do-

danej.

Rozumowanie to dowodzi, że jedy-
nie poprawną metodę ustalenia dy-
spozycyjnego funduszu płac wyraża
w każdym układzie warunków dwu-

parametryczna formuła pozwalająca
określić fundusz płac na poziomie:

290 000 . 0,981 (1+0,2 . 0 ,7)=223 668 tys. zl

W tym kontekście trzeba także za-

kwestionować tali stanowczo sfor-

mułowany pogląd odrzucający moż-

liwość wystąpienia ujemnej warto-

ści współczynnika „R". Nie rozwija-
jąc tego problemu, wystarczy wska-

zać, że negatywne stanowisko w tej
kwestii jest równoznaczne z zaprze-

czeniem możliwości wystąpienia sy-

tuacji, w której przewiduje się na

przykład wzrost produkcji o 2 proc.

i obniżenie jej płacochłonności o 1,6
proc. przy współczynniku elastycz-
ności funduszu płac równym 0,7.
Tymczasem nie ma i nie może być

ńiem zakresu operacji składających
się na ustalenie dyspozycyjnego fun-

duszu płac.
Chcąc ustalić współczynnik „R"

odpowiadający obecnie przyjmowa-
nym założeniom należałoby:

0 ustalić współczynnik elastyczności
funduszu płac względem produkcji do-

danej,

O określić stopień założonego wzrostu

względnie spadku płacochłonności pro-

dukcji wynikającego z wszystkich pozo-

stałych przyczyn poza zmianą wielkości

produkcji, *

© podjąć próbę skonstruowania wskaź-

nika wyrażającego w zagregowanej for-

mie wpływ wszystkich powyższych
czynników na dyspozycyjny fundusz

plac.

Nawet gdyby taka próba była moż-

liwa, droga do jednego współczynni-
ka „R" musiałaby więc prowadzić
przez syntezę dwóch wskaźników

odrębnie ustalonych, mających od-

mienny charakter i spełniających
odmienne funkcje. Wprowadzenie
tych dwóch wskaźników do formu-

ły obliczenia i rezygnacja z ich agre-

gowania prowadzi więc do uprosz-

czenia obrachunku dyspozycyjnego
funduszu płac.

W tym miejscu trzeba jednak za-

strzec, że z omówionych wyżej
przyczyn agregowanie tych dwóch

rodzajów wskaźników nie znajduje
uzasadnienia. Nie można bowiem

syntetyzować dwóch norm, z któ-

rych każda musi się wiązać z inną
podstawą odniesienia.

Dla ścisłości można jedynie dodać,
że jedynie możliwą, swoistą odmia-

nę agregacji tych dwóch typów norm

można by osiągnąć drogą opracowa-

nia dla każdego przedsiębiorstwa ta-

beli współczynników zróżnicowa-

nych w zależności od stopnia wzro-

stu produkcji, oraz od założonej
zmiany płacochłonności produkcji z

tytu'u postępu organizacyjno-tech-
nicznego, założeń polityki płacowej
itp. przyczyn.

W warunkach podanego wyżej
przykładu tabela taka przedstawia-
łaby się następująco:

wzrost produkcji współczynnik „K"

1% — 1.3133

23⁄4 — 0.2633

3%. 0.0533

t%. 0.2117

5% 0.3067

103⁄4 0.4967

20% 0.5917 itd.

Każdy z tych współczynników prUf
odpowiadającym mu wzroście pro-

dukcji zapewnia obniżeni* płaco?
chłonności produkcji w stopniu wfr

nikającym z elastyczności fcndusM

plac względem produkcji, oraz 44*
datkowe jej zmniejszeni* o 1,9
co odpowiada sformułowanym wf-

żej założeniom.

Wyrazem presji wymuizająrej pfr»
stęp techniczno-organizacyjny Jflft

w obecnym ujęciu nie cały trspdlk
czynnik korygujący, lec* ujemna
różnica między jego wlelfeótelą •

współczynnikiem elaitycznołę* fua-
duszu płac względem produkcji.

W przypadku posługiwania
jednym współczynnikiem Jego łrtM

ulega zaciemnieniu. Sama wiftlkojk
współczynnika korekty nie W-

wiem, czy obok spadku pł*CocWóó-
ności w następstwie wzrostu , pro-

dukcji nakłada on n* przcdłiębio*-
stwo określone zadania obligują®*
do dalszego jej ograniczenia, dppUM^
cza jej wzrost, lub czy Jest on t t*»

go punktu widzenia neutralny.

Odrębne stosowania obu nona

wskazuje natomiact Jakie są teadeit»

cje zmian dyspozycyjnego fuhdusR*

płac uwarunkowanych po«xoxegół>
nymi czynnikami.

Wprowadzenie do systemu Jedno-

stek inicjujących instytucji rezfetwy
funduszu płac jest Jak najbardziej
celowe i uzasadnione.

Nie można oczekiwać by Jdjciękci*
wiek normy 1 parametry mogły w

każdej sytuacji i w całej rozejągło-
ści być dostosowane do rzeęzywi-
stych potrzeb, eliminując kortleci-

ność sięgania do tego typu attiorty*
zatorów, jak fundusze rezerwowf

1 to zarówno na szczeblu przedsię-
biorstw, jak i jednostek nadrzęd-
nych. Istnienie tych rezerw nie moi*

jednak być traktowane jako prze*
słanka uzasadniająca przyjęcie roz-

wiązania obciążonego wyrażnyń*
błędem 1 prowadzącego do nięwła*
ściwych rezultatów, w oparciu na

przeświadczeniu, ie błędy te zosta-

ną następnie skorygowane.

Zupełnie odmiennie przedstawia
się natomiast sprawa bankowego
kredytu na funjłusz płac. Z elimino-

waniem mankamentów wyfiiljaj^
cych z niedoboru funduszu płac, W)
sensie umożliwienia wypłaty prze-

kraczającej dyspozycyjny funduai

płac, kredyt ten nie ma i ijłie może

mieć nic wspólnego. Niedoboru fuń*
duszu płac nie można bowiem iden-

tyfikować z niedoborem irodlęótf
finansowych na zrealizowanie wy-

płaty. Kredyt na fundusz płac njfe
w swoim założeniu spełniać dwie in-
ne funkcje. Stanowi on mlanótoicić

swoistą formę zaewidencjonowani*
faktu, że zaistniało przekroczenie
funduszu płac podlegające obotyiąfr-
kowi wygospodarowania i ma pro-

wadzić do obciążenia przedsiębior-
stwa ustalonymi na poziomie 10 proc

odsetkami.

Również z punktu widzenia tych
dwóch funkcji kredyt na fundusz

, płac wypada jednak uznać za kon-
strukcję wyraźnie chybioną i w sy-
stemie jednostek inicjujących cał-
kowicie zbędną. Należy botoiep
uwzględnić, że:

0 zaewidencjonowanie mlitnlalef*

przekroczenia I jego późniejszego po-

krycia nie wymaga sięgania do krtdy*
tu bankowego Jako realnej transakcji
finansowej,

O udzielenie takiego kredytu oznacw

postawienie do dyspozycji przedsiębior-
stwa środków pieniężnych, których on*

nie potrzebuje. Fundusz plac nie Repre-
zentuje wyodrębnionego funduszu środ-

ków pieniężnych. Jego niedobór pow-

staje więc nie w następstwie braku środ-

ków pieniężnych, lecz wskutek zreali-

zowania wypłat przekraczających dyspo*
zycyjny fundusz plac. Udzielenie kre-

dytu tym bardziej mija się s celem,
że pojęcie niedoboru rodzi się dopiero
po zrealizowaniu nadmiernych wypłat,

O celowości omawianego kredytu nie

może uzasadniać także restrykcyjny cha-

rakter związanego z nim oprocentowania.
Z jednej strony bowiem przedfil^blor»
stwo opłaci odsetki od kredytu w Wy.
sokoścl 10 proc., z drugiej natonjiut
środkami pochodzącymi z kredytu na

fundusz płac spłaci o:lpov.lcdulą cgętf
kredytu podstawowego ł uniknie fwl%*

zanego z nim podstawowego oprocetitOr
wania. Realne obciążenie repreientow*>
laby więc tylko różnica miedzy oproeenr

towanicm obu rodzajów kredytu, tzy1|
kwota tak znikoma, te przypisywani*
Jej roli efektywnego środka oddilalyw*.
nia na gospodarkę przedsiębiorstw
uznać trzeba za nieuzasadnione.

Zamiast wprowadzania niepo-
trzebnego kredytu jako pretefojtu do
obciążenia przedsiębiorstwa restryk-
cyjnymi odsetkami można by zresz-

tą posłużyć się prostszym rozwią-
zaniem wyrażającym się np. wpłatą
do budżetu państwa w wysokości
określonego odsetka zaistniałego
przekroczenia funduszu płac.

1) „Zycie Gospodarcze" — Nr ItflVtt.
2) T. Sawczufc — Rozwiązania w ra-

mach systemu, „Zycie Gospodarcze"
Nr 22/1973.
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LISTY
V

Nie bagatelizować

ANDRZEJ SIKORSKI w artykule
pt. „0)0005" poruszy! bardzo ważny
problem. Ważny podwójnie, ze wzglę-
du na jego społeczny charakter, Jak
i stronę ekonomiczną. Zagadnienie
uruchomienia produkcji strzykawek
jednorazowego użycia podjęliśmy w
Polsce pierwsi 1 posiadamy tu zna-

czny dorobek. Dlatego też czujemy
się upoważnieni do krótkiego poin-
formowania opinii publicznej o pew-
nych ekonomicznych aspektach tego
przedsięwzięcia.

Produkcja artykułów jednorazowe-
Bo użycia dla potrzeb służby zdrowia
— bez względu na to czy to będzie
strzykawka, aparat do transfuzji, po-
jemnik na krew, czy inny instru-
ment —jest produkcją bardzo bliską
przemysłowi farmaceutycznemu. Nie
rozminiemy się z prawdą, jeżeli po-
wiemy, że jest jedną z jego gałęzi.
Produkcja ta wymaga wysoce, spe-
cjalistycznego zaplecza laboratoryjno-
Dadawczego, odpowiedniej kadry,
specjalnych zakładów itp.

Nie miejsce tutaj na dokładne wy-
jaśnienia wszystkich aspektów tej
specyficznej, jedynej w swoim ro-

dzaju działalności przemysłowej. Mo-
żemy tylko dodać, że wszystkie li-
czące się w świecie firmy przezna-
czają do tego typu produkcji spe-
jalne zakłady. Nigdzie nie udało nam

się zauważyć, aby w fabryce stosu-
jącej technologię wymagającą zacho-
wania warunków steryln5'cli prowa-

. dzono Inne procesy produkcyjne.

Innym elementem ekonomicznej
strony' problemu jest koszt urucho-
mienia w Polsce produkcji strzyka-
wek jednorazowego użycia. Według
istniejących dokumentów nasze po-
trzeby inwestycyjne w celu osiągnię-
cia 150-mIIIonowej produkcji strzyka-
wek są o około 50 proc. mniejsze od

. potrzeb sglqszqnycli przez Zjednocze-
nle -EItGr. <Nak}ady dewizowe sa niż-
sze nawet o ¢0 proc. Najistotniejszy
jelit Jcdiiak fara,' że' w; podanych
przez nas nakładach'mieści się rów-
nież rozwój produkcji innych arty-
kułów jednorazowego użycia pokry-
wających potrzeby służby zdrowia w
około 70 proc.

Ostatni okres przyniósł dalsze moż-
liwości zmniejszenia kosztów urucho-
mienia .produkcji strzykawek. Otóż
jedna,. z większych firm światowych
zwróciła się do nas z propozycją ko-
operacji na tym polu. Trzeba tu wy-
jaśnić, że kooperacja taka nie leży
w możliwościach Zjednoczenia ERG.

Uważamy za swój obowiązek pod-
kreślić z całym naciskiem, że kom-
petentne czynniki powinny przy u-

działe wszystkich zainteresowanych
bardzo wnikliwie i wszechstronnie wy-
jaśnić problem. Byłoby dużą rozrzut-
nością lokować środki tam, gdzie nie
ma gtvarancji ich optymalnego wy-
korzystania. Ponadto niesłusznym jest

całkowite zbagatelizowanie naszego
dotychczasowego dorobku w tej dzie-
dzinie.

ROMAN' SZYMCZAK
Prezes

Krajowego Związku Spółdzielni
Pracy Chemicznych i Farmaceu-

tycznych
Warszawa

OD REDAKCJI: Sprawa urucho-
nienia produkcji strzykawek jedno-
razowego użytku ciągnie się od kil-
ku lat. Prosimy Komisję Planowania

przy Radzie Ministrów, Ministerstwo
Przemyślu Chemicznego i Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej o

wyjaśnienie: dlaczego mimo ewident-
nie wyższych korzyści gwarantowa-
nych przez Krajowy Związek Spół-
dzielni Pracy Chemicznych i Farma-
ceutycznych wynikających z rozwi-

nięcia produkcji w Spółdzielni INLEK
w Lublinie nie podjęto jeszcze
jednoznacznej decyzji? Być może

istnieją tu inne argumenty, które
opóźniają podjęcie decyzji lub wska-

zują na celowść uruchomienia pro-

dukcji w Zakładach NITRON, a któ-

rych jeszcze nie znamy. Chętnie je
opublikujemy.

Jeszcze o drodze
Kraków—

Zakopane
W nr 18 Ż. C. z,dnia 6.V.73 r. opubli-

kowaliśmy pod • tytułem „Myślenicki
dylemat" wypowiedź byłego architek-
ta z Myślenic, list (obszerny) miesz-
kańców Myślenię, i wypowiedź'prze-
wodniczącego Prezydium WRN w
Krakowie. W komentarzu do tych
wypowiedzi zaznaczyliśmy," że uwa-

żamy sprawę przepro wadzenia drogi
Kraków-Zakopane . w ręjpnie Myśle-
nic za zamkniętą na naszych łamach.

W początkach czerwca otrzymaliś-
my kolejny list z Myślenic podpisa-
ny przez grupę radnych MRN. Piszą
w nim:

„...Jeszcze raz w ślad za uprzedni-
mi prośbami mieszkańców Myślenic
i za zawartą prośbą w „Życiu Gos-
podarczym" —

nr 18/73 r.
—

w pod-
tytuł: „Żywimy gorące nadzieje"
zwracamy się z uprzejmą prośbą, do
władz wojewódzkich, posłów, na Sejm
i władz centralnych — by. nie doko-
nywać nielogicznego podziału orga-
nizmu miejskiegó» jednostki funkcjo-
nalnie jednorodnej..."

Odpis listu przesłaliśmy na ręce
władz wojewódzkich.

REDAKCJA

Dostosować

Wisłostradę
do masowej
komunikacji
miejskiej
Nie ulega wątpliwości, że brak

szybkiej kolei miejskiej jest Jedną t.
najdotkliwszych bolączek dla miesz-
kańców stolicy. Bezsporne Jest rów-
nież, że w pierwszej kolejności należy
zbudować szybką kolej miejską na

najbardziej ruchliwym i przeciążo-
nym kierunku Północ-Południe.

Na przebiegającej Jednak właśnie
w tym kierunku Wisłostradzie nie
zaprojektowano szybkiej kolei miej-
skiej, chociaż właśnie tam (między
pasmami jezdni drogowych) można by
najsprawniej, najtaniej i najszybciej
zbudować szybką kolej miejską takie-
go typu, Jaki by po szczegółowych
i gruntownych badaniach uznany zo-

stał za najekonoinlcznlejszy 1 naj-
właściwszy do zastosowania w danych
warunkach (tradycyjne metro, szyb-
ka kolei miejska w wykopie lub na
estakadach albo też unowocześniona
i dostosowana do naszych możliwości
jednoszynowa kolej siodłowa lub
zawieszona).

Za uzupełnieniem Wisłostrady przez
szybką kolej miejską przemawia
przede wszystkim to że:

• zbudowanie metra na omawianym
kierunku odkładane jest już od kil-
kunastu lat, a przy obecnym stanie
zaawansowania odpowiednich projek-
tów i coraz to nowych piętrzących
się trudnościach technicznych (mię-
dzy innymi postępująca zabudowa i
wzmożony ruch na trasach przebie-
gających z południa na północ, unie-
możliwiają na wielu odcinkach bu-
dowę metra systemem odkrywkowym)
oraz

— ekonomicznych (rosnące wraz
-z trudnościami wykonawstwa koszty

budowy) — metro na tym kierunku
. m ogłoby być oddane do użytku nie
wcześniej chyba niż w końcu lat
siedemdziesiątych.

IB Wisłostrada z szybką koleją miej-
ską między pasmami jezdni samo-

chowych służyłaby nie tylko jako
trasa przelotowa lecz również jako
arteria miejska bardzo skutecznie
odciążająca zbyt zatłoczone ciągi
komunikacyjne śródmiejskie, a to
ułatwiłoby i znacznie potaniło budo-
wę w stolicy projektowanych w dal-
szej przyszłości szybkich kolei miej-
skich (najprawdopodobniej typu zmo-

dernizowanego metra).
Forsowanie budowy Wisłostrady

bez gruntownego przeanalizowania
omawianego zagadnienia byłoby kar-
dynalnym błędem. Trzeba bowiem
zdawać sobie sprawę z tego, że jeżęli
przed oddaniem Wisłostrady do . ek- -

sploatacjl nie zostaną z przestrzeni
rozgraniczającej pasma ruchu usiińię- .

te równocześnie . z budową jezdni
samochodowych wszystkie przeszkody

podziemne (rurociągi, kable, przewo-
dy gazowe itp), jakie utrudniałyby,
hamowały i podrażały budowę ^pi-
sywanej w przyszłości w Wisłostradę
szybkiej kolei miejskiej, to wybudo-
wanie tej kolei (choćby, jej potrzeba
została bezspornie udowodniona) by-
łoby już raczej niemożliwe, gdyż w

czasie budowy nie dałoby się wtedy
uniknąć tak znacznych ograniczeń
ruchu na Wisłostradzie, że groziłoby
to przez dłuższy czas prawie całko-
witym zniweczeniem niewątpliwie
bardzo poważnego usprawnienia ko-
munikacji osiągniętego po zbudowa-
niu Wisłostrady.

Obecnie konieczna Jest więc taka.
korekta realizowanego projektu, aby
między pasmami jezdni samochodo-
wych pozostawiona została dostatecz-
nie szeroka przestrzeń, na której bez
żadnych wyburzeń i bez zniszczenia
niedawno wykonanych robót można
by umieścić:

• albo wykop dla metra lub s. k.m,
• albo slupy pod estakadę (wia-

dukty),
• albo też fundamenty pod stupy

podtrzymujące dźwigary jezdne kolei
jednoszynowej (w zależności od prze-
prowadzonych szczegółowych badań
nad wyborem najwłaściwszej dla da-
nych warunków s. k . m.).

Budowa szybkiej kolei miejskiej na
Wisłostradzie winna być zaplanowa-
na na możliwie najbliższą przyszłość,
gdyż wykonanie robót — nawet na

zupełnie wolnej przestrzeni pomiędzy
pasmami jezdni podczas ruchu po-
wodowałoby trudności bardzo szybko
wzrastające, ze względu na żywiołowo
wzmagający się ruch pojazdów.

Trzeba też pamiętać, że w obecnych
warunkach szybka kolej miejska na
Wisłostradzie budowana byłaby już
po oddaniu do eksploatacji pasm jez-
dnych, a więc w czasie budowy część
pojazdów musiałaby być czasowo ;
skierowana na objazd danego odcinka
budowy przez trasę Łazienkowską,
zmodernizowaną praską arterię Pół-
noc

— Południe i mosty na Wiśle.

mgr inż. EDMUND DĘBSKI
Warszawa

Trzeba i bez

produkcji dodanej
Przyjęcie produkcji dodanej jako

podstawowego Wskaźnika rozliczania
działalności gospodarczej i współza-
leżności funduszu płac przedsię-
biorstw przemysłowych wydaje się ze
wszech miar słuszne. Nurtuje mnie
jednak obawa czy śladem wielu ini-
cjatyw lat ubiegłych nie wystąpi
znów zjawisko absolutnej powszech-
ności tego wskaźnika.

Sposób wyliczenia produkcji doda-
nej znacznie odbiega od przyjętej do-
tychczas formuły wyliczeniowej. Do-
tąd, wychodząc z wartości produkcji
sprzedanej poprzez różnicę remanenr
tów zapasów wyrobów gotowych, pro-
dukcji w toku i półfabrykatów oraz

odjęcie kosztów materialnych, ustala-

ło się udział produkcji dodanej w

produkcji globalnej, będącej cząstką
narodowego produktu globalnego.
Lansowany obecnie sposób wyliczania
produkcji dodanej ma przeciwdziałać
nadmiernym przyrostom . zapasów,
nie uwzględnia więc różnicy stanu
zapasów wyrobów gotowych, a odej-
mując koszty materialne uwzględnij
nie zużycie materiałów, lecz ich za-

kup przez- przedsiębiorstwo. .

Taki sposób liczenia na pewno sta-
nie się skutecznym hamulcem na-

warstwiania zapasów, bo każdy ich
wzrost będzie bezpośrednio rzutował
na wielkości wyliczanej produkcji
dodanej, a w konsekwencji na mo-
żliwość przyrostu funduszu płac.

'

Może to mieć Jednak i negatywne .

skutki. Chodzi ml głównie o przed-
siębiorstwa uzależnione od. wielko-
ści skupu produktów rolnych. Wia-
domo, że mimo ukierunkowania sku-
pu umowami kontraktacyjnymi, jest
to jedyna dziedzin:!, w której nie spo-
sób przewidzieć rzeczywistych wiel-
kości. W roku nieurodzaju — skup,
mimo zagwarantowania umowami,
będzie niski. Jeżeli przedsiębiorstwo
posiada odpowiednie zapasy wyrobów
i surowców z roku ubiegłego, może
zwiększyć wielkość produkcji 1 war-
tość sprzedaży, przy jednoczesnym
uzyskaniu dodatkowej „premii" w

postaci większej produkcji dodanej z

tytułu niskiego skupu i odwrotnie w
roku urodzaju, mimo korzystnych
wielkości produkcji 1 sprzedaży,
przedsiębiorstwo nie wypracuje ko-
rzystnego wyniku, bo cały wysiłek
zostanie pochłonięty przez ponadpla-
nowy skup.

Wydaje się nielogiczne, by z wiel-
kim wysiłkiem skupowane surowce,
w okresie urodzaju skupowane po-
nadplanowo, miały rzutować na po-
gorszenie- wyników przedsiębiorstwa.
Powinno ono uzyskać dodatkowe ko-
rzyści z tytułu lepszego zagwaranto-
wania bazy surowcowej. W omawia-
nym rozrachunku chodzi głównie o

surowce, bo różnice zapasów wyro-
bów, produkcji. w toku 1. półfabryka-
tów z powodu liczenia ich w koszcie
własnym 1 korygowania kosztów ma-

terialnych współczynnikiem przeli-
czeniowym do kosztu produkcji glo-
balnej pomniejszonej o robociznę —

praktycznie nie mają tu żadnego zna-
czenia.

Wydaje mi się więc, te wyliczenie
produkcji dodanej w przedsiębior-
stwach uzależnionych od własnego
skupu, lub dostawach opartych na

skupie, powinno być oparte na za-
sadach tradycyjnych.

JAN WOŻNIAK
Ł0D2

Wypoczynek
z wędką

Wyczytałem gdzieś, że złowienie ki-
lograma ryby kosztuje -wędkarza od
75 do 100 zł. Cl, którzy zwykli przeli-
czać wszystko na złotówki, mogliby

podnieść larum, powiedzieć, że to luk-
sus, na który robotnik pozwolić so-

bie nie może, a tymczasem w Pol-
skim Związku Wędkarskim aż 44 pro-
cent członków stanowią robotnicy 1
około 20 procent stanowi ucząca się
młodzież. Szeregi wędkarzy, liczące
dziś 420 tys. osób, powiększają się co-
rocznie o ok. 8 procent. Ilu więc bę-
dzie amatorów wypoczynku z węd-
ką, najtańszej bez wątpienia formy
turystyki za lat piętnaście czy dwa>
dzleścia?

Jest to przybierający na sile ruch
społeczny, z którym tfzeba się
liczyć 1 którym należy odpowiednio
kierować, bo zasoby rybne wód śród-
lądowych są przecież stosunkowo nie-
wielkiej same wody zaś zagrożone są
powiększającym się nieustannie stru-
mlenlem'zanleczyszczeń.

Wędkarze jednak bynajmniej nie
' przypatrują się biernie temu, co się

wokół nich dzieje. PZW jest pionie-
rem społecznego ruchu na rz&cz och-
rony wód, prowadzi liczne ośrodki
Zarybieniowe (dostarczają rocznie ok.
260 ton narybku), zagospodarował 65
tys. ha wód, bezpośrednio przez zwią-
zek zarybianych i chronionych. Za-
gęszczenie rybaków nad brzegami
rzek i jezior jest coraz większe i
większe. Mamy równocześnie sporo
wód zaniedbanych, nie najlepiej wy-
korzystywanych. Czy nie należałoby
ich przekazywać kołom wędkarskim?
Czy nie czas, by udostępnić wędku-
jącym zalewy morskie i morskie wo-

dy przybrzeżne? A co z wodami w

pobliżu większych miast i ośrodków
turystycznych? Chyba i one powinny
się znaleźć we władaniu wędkarzy.

Starsi doświadczeni mistrzowie węd-
ki wiedzą, że „ryba bierze przez ca-

ły rok". Amator wytchnienia nad wo-

dą chętnie wyruszy nad nią także w

kwietniu, maju, we wrześniu, a na-
wet w październiku. Ale 41 schronisk
rybackich Uczy sobie raptem 1000
miejsc noclegowych. .

Wyjście? Wskazuje je Stanisław
Kuchciński, działacz PZW z Olszty-
na, sugerując, że należałoby wykorzy-
stywać zakładowe ośrodki wypoczyn-
kowe, świecące w pewnych miesią-
cach pustkami. Mówi się też o współ-
pracy z FWP, ze Spółdzielnią Tury-
stycznp-Wypoczynkową „Gromada".
Trudno tu określać szczegóły owej
współpracy: To zresztą powinno nale-
żeć do zainteresowanych stron. Waż-
ne tylko, by owo współdziałanie ru-

szyło z miejsca.
I ostatnia kwestia: co wiemy o prze-

ciętnym Polaku — wędkarzu? Co mo-

żemy powiedzieć o wpływie wędko-
wania na zdrowie amatora wędki, wy-
dajność jego pracy, na jego inicja-
tywę w miejscu pracy, w środowi-
sku, do którego należy?

Takich badań dotychczas nikt nie
podjął, choć wśród czołowych dzia-
łaczy PZW sporo się na ten temat
ostatnio mówi. Bo choć wędkarstwo
—

z punktu widzenia wędkarza —

jest jego prywatnym hobby, to jed-
nak — jako zbiorowość — staje się
czynnikiem coraz bardziej ważącym
w naszej polityce społecznej i gospo-
darczej.

ANDRZEJ WIELOPOLSKI
WARSZAWA

AKTUALNOŚCI

DOBRY STAN ZASIEWÓW -

ZŁE PRZYGOTOWANIE

SPRZĘTU
Lepszemu !niż przed rokiem

stanowi zasiewów zbóz towarzy-
szy w br. stosunkowo słabe przy-

gotowanie sprzętu" dó"żniw i"
omlotów.

Stan zasiewów zbóż, łąk i pa-

stwisk według oceny z 25 riiaja
br. jest lepszy niż w analogi-
cznym okresie ub. r. i lepszy od

średniego z lat 1969—1972 . Za-

siewy pszenicy, żyta i jęczmienia
oceniane są na 3,8 w pięciosto-
pniowej skali ocen. wobec 3,5 dla
pszenicy, 3,7 dla żyta i 3,3 dla
jęczmienia w maju ub. r . Dobry
jest również stan zasiewów ko-

niczyny oraz stan łąk i past-
wisk (3,7 wobec 3,5 w ub. r.) .

Lepszy niż przed rokiem jest
stan rzepaku (3,5 wobec 2,9 w

ub. r.).

Okazuje się tymczasem, że do

maja br. wyremontowano mniej
niż przed rokiem ciągników (o
13 proc.), a liczba ciągników po-

zostających w remoncie na ko-
niec maja znacznie przewyższała
ich liczbę z końca maja ub. r .

(o 45 proc.) . Mniej niż przed ro-

kiem pozostawało w remoncie
kombajnów „Vistula" (o 20 proc.),
równocześnie jednak potrojeniu
uległa liczba pozostających w

remoncie siloso-kombajnów, cho-

ciaż przyjęto do remontu o 25
proc. mniej niż w okresie 5 mie-

sięcy ub. r.

Odsetek sp^ą^rpych l^om^nęw
' zbożowych, wiązałek''' ciągniko-
wych i młockarni na koniec ma-

ja br. oceniany był..na niecałe
80 proc. (sb)

DOCHODY LUDNOŚCI
A SPRZEDAŻ TOWARÓW
I USŁUG

W ukształtowaniu bilansu

przychodów i wydatków pienię-
żnych ludności w maju br. zwra

-

ca uwagę utrzymywanie się wy-

sokiej dynamiki wypłat na rzecz

ludności przy równoczesnym o-

słabieniu tempa . wzrostu sprze-

daży towarów i usług.

Majowe wypłaty wynagrodzeń
objętych funduszem plac będą o

ok. 14,9 proc. wyższe niż przed
rokiem, a w skali 5 miesięcy
przewyższają poziom ub. r . o

14,7 proc. Wypłaty z tytułu sku-

pu produktów rolnych przewyż-
szały poziom z analogicznego o-

kresu ub. r. w maju o 14,1 proc.

i w okresie 5 miesięcy br. o 13,7
proc. Natomiast sprzedaż towa-

rów przewyższała poziom z ana-

logicznego okresu ub. r. w maju
o 9,4 proc., w okresie 5 miesięcy
o 11,9 proc. Sprzedaż usług prze-

wyższała poziom z ub. r . w maju
br. o 7,2 proc., a w okresie 5
miesięcy br. o 11,8 proc.

W danych tych poza osłabie-
nie-1 tempa wzrostu sprzedaży
towarów, wynikającym ze wzmo-

żenia tendeącji, do oszczędzania,
w oczekiwaniu na bardziej atrak-

cyjne towary, zwraca uwagę zna-

czne osłabienie tempa wzrostu

sprzedaży usług.

Majowego planu usług dla lud-
ności nie wykonał państwowy
przemysł terenowy i spółdzielnie
ZSS „Społem", (sb)

CZYNNIKI WZROSTU PŁAC

OSIĄGNIĘTE W OKRESIE
5 MIESIĘCY BR.

Wysokie tempo wzrostu osobo-

wego funduszu płac (brutto 10,5
proc. i netto 13 proc.) oraz prze-

ciętnej płacy netto (8,3 proc.) ,

związane jest najsilniej ze wzro-

stem przeciętnej płacy. Przy o-

gólnym bowiem wzroście osobo-

wego funduszu płac w okresie od

stycznia do maja br. w porów-
naniu z analogicznym okresem w

ub. r. o 16,6 mld zł na wzrost

spowodowany zwiększeniem za-

trudnienia przypada 5,5 mld zł i
na wzrost spowodowany zwięk-
szeniem przeciętnej płacy — 11,1
mld zł.

W konsekwencji przeciętna
płaca nominalna netto w okresie
5 miesięcy br. wyniosła 2650 zł

i była o .203 zł wyższa niż przed
rokiem, a skala jej wzrostu (8,3

proc.) po wyeliminowaniu skut-
ków regulacji płac wynosi ok.

5,1 proc. (sb)

INWESTYCYJNE
PRZYSPIESZENIA
I ZAGROŻENIA. .

Osiągnięte w okresie 5 miesię-
cy br. wysokie tempo wzrostu

nakładów inwestycyjnych (22,6
proc.) pozwoliło na przyspiesze-
nie terminów oddawania do eks-
ploatacji niektórych obiektów, ale
nie zdołało jeszcze wyeliminować
wszystkich zagrożeń.

Z 68 obiektów szczególnie wa-

żnych dla gospodarki narodowej,
które mają być -w br. oddane do
eksploatacji, do końca maja mia-
ło zostać uruchomione 15 obiek-
tów. W rzeczywistości przekaza-
no do eksploatacji lub znajdowa-
ło się w stadium rozruchu tech-

nologicznego 21 obiektów prze-

mysłowych. Równocześnie zano-

towano jednak kilkumiesięczne
opóźnienia na 5 obiektach.

(sb)

FACHOWCY W TURYSTYCE
Ponad 200 tys. osób pracuje

w turystyce, więcej niż połowa
nie ma pełnego przygotowania do
pracy w tej dziedzinie. W sta-

rych, a szczególnie w nowo pow-

stających placówkach, przyjmuje
się często do pracy absolwentów
szkół różnych specjalności mię-

dzy in. nawet odzieżowych czy

mechanicznych. Równocześnie
dyrektorzy szkół hotelarskich i
turystycznych skarżą się; że pta-
cę w wyuczonym zawodzie znaj-
duje co czwarty absolwent.

Na tąkistan składa..się. .jc'ały ,

szereg przyczyn. Niektóre szkoły .

zostały wadliwie zlokalizowane

(np. w Mławie czy Milanówku),
a ponieważ nie mają internatów

stąd naukę w nich pobiera tylko
miejscowa młodzież. W niektó-
rych miastach, gdzie znajdują się
szkoły hotelarskie i turystyczne
sytuacja jest odmienna. W Po-
znaniu np. zlikwidowano tego
rodzaju szkołę, gdyż jej absol-
wenci nie mogli znaleźć pracy w

wyuczonym zawodzie.

W roku 1975 liczba turystycz-
nych miejsc noclegowych zwięk-
szy się o około 90 tys. Zwiększy
się też wydatnie liczba obiektów

turystycznych i hoteli. Tymcza-
sem szkoły przygotowujące ka-

dry dla hoteli i obiektów tury-
stycznych kończy rocznie zaled-
wie około 800 młodych ludzi.

Nie ulega wątpliwości, że sy-

stem kształcenia kadr dla po-

trzeb turystyki wymaga istotnych
zmian. Konieczną potrzebą oka-
zuje się wyraźne określenie, ja-
kie są nieodzownie potrzebne
kwalifikacje na odpowiednich
stanowiskach pracy w turystyce.

(msk).

POWSTAJĄ SPÓŁDZIELNIE
KÓŁEK ROLNICZYCH

W nowych gminach ważna ro-

la przypada kółkom rolniczym
jako czynnikowi integracji pro-

dukcyjnej t "Społecznej wsi. Aby
•mogły one

- bardziej komplekso-
wo zaspokajać zapotrzebowanie
rolnictwa na szeroko pojęte u-

sługi techniczne, transportowe,
remontowo-budowlane i agrote-
chniczne — organizuje się spół-
dzielnie. Są to jednostki silniej-
sze gospodarczo niż kółka rolni-
cze. Wyposażone w niezbędną
liczbę ciągników i maszyn, ma-

jące własne zakłady produkcyjne
i remontowe, będą w stanie

zwiększyć zakres usług dla wiej-
skich producentów.

Spółdzielnia działa jako dobro-
wolne zrzeszenie kółek rolni-

czych na zasadzie wielobranżo-
wego przedsiębiorstwa świadczą-
cego usługi dla ludności oraz

rozwijającego różne formy koo-

peracji z rolnikami.

Jak się szacuje do spółdzielni
przystąpi 2200 kółek rolniczych.
Najwięcej spółdzielni kółek rol-

niczych powstanie w wojewódz-
twach : poznańskim, warszaw-

skim i lubelskim. W kilkunastu
powiatach będą one działały we

wszystkich lub w większości
. gmin. (msk)

MIMOCHODEM

Był późny wieczór, kiedy P. przybył. Nie była jednak tak późno,
aby riie skoczyć po wino. Udaliśmy się więc do sklepu o folklorys-
tycznej nazwie MAZOWIECKI celem nabycia wymienionego wina,
drogą kupna. Nie sądziłem, że mua prosta transakcja będzie zaczy-

nem naszego łagodnego sporu o nieuchronności postępu.

Kiedyś — zaczął P. — mogłeś kupić w sklepie wszystko u jednego
subiekta. Teraz w dobie wąskiej specjalizacji, w jednym sklepie masz

dziesięć stoisk i jeśli chcesz zrobić zakupy na cały tydzień, to musisz
stać w dziesięciu kolejkach.

Ta trywialna ocena dorobku naszego handlu bardzo mnie zdener-
wowała.

— Pozwól P., że wytłumaczę ci niesłuszność twojego rozumowania.

Wąslca specjalizacja tworzy fachowców o' najwyższych kwalifika-

cjach. Są sprzedawcy specjaliści: od sardynek, inni od bananów,
jeszcze inni od kabaczków. To było do tej pory niemożliwe i jest to

duży sukces! A poza tym, jeśli robisz codziennie zakupy, to wcale nie
musisz stać w dziesięciu kolejkach, często tylko w pięciu, sześciu, a

czasem nawet w trzecli. Zwróć także uwage, że nie wszystkie kolejki
są jednakowo długie: po nabiał stoi zaidsze w MAZOWIECKIM
przeszło dwadzieścia osób, a po pomarańcze jedna, dwie.

: — Ale po co mam stać w kilku kolejkach, skoro mogą w jednej?
— nuu.AU c*.

— Jest tu także pewien czynnik humanitarny...
— Humanistyczny — poprawił mnie P.
— Powiedzmy: element humanitaryzmu — wybrnąłem gładko.

Otóż, idąc do zwykłego sklepu jesteś ograniczony w swojej wolności
osobistej. Wymieniasz sprzedawcy nazwy artykułów, które masz na-

pisane na kartce od żony i właściwie jedyny element hazardu to

ewentualny brak danego towaru w sklepie. Natomiast wchodząc do
nowoczesnego sklepu, szukasz najkrótszej kolejki i musisz • a vista

zaimprowizować listę zakupów. Możesz też posłużyć się tak rozwi-

niętą w kongresowym roku nauką. Znany jest w naukach decyzyj-
nych tzw. problem komiwojażera, który optymalizuje twoją drogę w

kolejkach. Jest także rozwinięta teoria kolejek. Ucz się stary! Pomyśl
także, że jeśli często będzie długa kolejka przy jednym stoisku, to

ludzie coraz częściej będą iść do innych stoisk kupować inne rzeczy.

Tak możemy wpływać na zmianę struktury spożycia.
— Może masz rację przyjacielu — zgodził się P. Chyba zmienię

moją strukturę spożycia na korzyść koniaków —bo tam są najmniej-
sze kolejki. Muszę przyznać, że dzięki tobie sam widzę niecelowość

petryfikacji przestarzałych struktur sklepowych. Tylko, kto to wszyst-
ko wymyślił?

— Pewnie jakiś Klamm — odpowiedziałem będąc wciąż pod wpły-
wem lektury ,JZamku".

ASKAR

(««W Ąęso

\| mm % wędhny

PY^R*!*'

_ % 5.

M nabiał

I

i

I

Rys. M. ROSALAK

REDAGUJE ZESPÓL: Stanisław Chełstowski (zastępca redaktora nacz.),Władysław Dudziński (zastępca redaktora nacz.), Jerzy Dzięciolowskl, Jan Glówczyk (redaktor nacz.), Anna Kuszko, Zbig-
niew Mikołajczyk (zastępca redaktora nacz.), Marian Sikora, Karol Szwarc, Wiesław Szyndler, Zbigniew Wyczesany.
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY: Mirosław Dyner, Mieczysław Kabaj, Marian Krzak, Mieczysław Mieszczankowski, Zbigniew Madej, Marek Misiak, Zofia Morecka, Marian Ostrowski, Józef Pajestka, Grzegorz
Pisarski, Antoni Rajkiewicz, Wiesław Rydygier, Władysław Sadowski, Jan Werner, Barbara Wiśniewska.
WYDAWCA: RSW „Prasa — Książka — Ruch". Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 telefon: 28-24-11.
ADRES REDAKCJI: OO-fifll Warszawa ul. Hoża 35. (Skrytka pocztowa nr 7 — 00-050 — Warszawa). Telefony: redaktor naczelny 28-06-28, zastępca redaktora naczelnego 21-55-57, sekretarz redakcji
28-33-1)2, redaktorzy 28-53-42 i 29-38-54, sekretariat redakcji 28-06-28. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca.

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Biuro Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Ruch" — Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, telefon 28-24-11 oraz wszystkie Biura Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Ruch" w miastach wojewódzkich.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.'
WARUNKI PRENUMERATY: cena prenumeraty krajowej: rocznie: 116 zł, półrocznie: 58 zł, kwartalnie: 29 zł. Prenumeraty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na kraj dla czytelników Indywi-
dualnych przyjmują Urzędy Pocztowe, listonosze oraz Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28. Konto PKO Nr 1-6-100020. Instytucje państwowe i społeczne w miastach zamawiają
prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur „Ruch". Pozostałe — mające siedzibę na wsi lub w innych miejscowościach, w których nie ma Oddziałów i Delegatur „Ruch" — zamawiają prenumeratę za pośrednictwem Urzędów Pocztowych.
Prenumeraty na zagranicę przyjmuje: RSW „Prasa — Książka — Ruch" Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych, Wronia 23, 00-840 Warszawa, konto PKO Nr 1-6-100024. Cena prenumeraty Jest wyższa od prenumeraty krajowej o 40 proc.
Sprzedaż egzemplarzy numerów zdezaktualizowanych na uprzednie pisemne zamówienia prowadzi Centrala Kolportażu Prasy 1 Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, uL Towarowa 28.
Numer indeksowy 38603. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa — Książka — Ruch" — 00-624 Warszawa, Marszałkowska 3/5. Zam. 2580. R-87. .

HĘgospodarcze


