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Wbrew pozorom, nie jest to ,,sort mundurowy" w magazynie wojskowym, lecz typowe w naszych sklepach
stoisko odzieżowe. " Foto MAREK STEFANKOWSIU

WSKLEPACH
trwa posezonowa

wyprzedaż obuwia. Okazy
sprzed 10 lat można kupić

za 30, 50 zł, ładne damskie pan-

tofelki, które jeszcze przed pani
tygodniami kosztowały ponad

500 zł, oferuje się za połową tej
ceny, a nawet mniej. Dlaczego
więc w wielu stoiskach z prze-

cenionym obuwiem nudzą się
ekspedientki?

— Gdyby była pełna numeracja
.— odpowiada mi na to jedna —

te buty szłyby jak wada. Ale

mamy prawie same numery skraj-
ne. Te białe pantofelki po 250

zł to wyłącznie czwórki, te ładne

męskie mokasyny za 50 zl to je-
denastka. Za mężczyzną o takich

nogach trzeba by chyba rozesłać

listy gończe...

Wyprzedaje się oczywiście za-

pasy, to naturalne, tak się postę-
puje we wszystkich krajach.
Wielkość zapasów określa się u

nas w złotówkach, o ich asortymen-
towej strukturze wiadomo niewiele,
ale jeśli chodzi o buty jedno jest

pewne: w magazynach nagromadzi-
ły się przede wszystkim rozmiary
skrajne, nietypowe dla polskich nóg.
Dlaczego ich więc tyle naproduko-
wano? I gdzie się podziewały, kiedy
właściciele takich właśnie stóp da-
remnie szukali ich po sklepach?

Winę za galimatias z rozmiarami

obuwia przypisuje się obecnie obo-

wiązującemu do niedawna systemo-
wi pakowania i dostaw do sklepów.
Otrzymywały one tzw. zestawy ABC,
czyli kartony zawierające określony
wzór obuwia w kilku rozmiarach:
średnich numerów było w nich prze-

ważnie za mało, małych i wielkich
— za dużo. System, obecnie zmienio-

ny, wydaje się dziś nieracjonalny,
wręcz śmieszny. A przecież nie pow-

stał bez powodu. Krąży legenda, że

w połowie lat 60-tych, pewien dzia-

łacz gospodarczy wysokiej rangi za-

trzymał się w drodze z Warszawy do
Krakowa w małym miasteczku,
wstąpił tam do sklepu z obuwiem i

przekonał się, że są w nim na skła-

dzie same siódemki. Zaintrygowany
pojechał do następnego miasteczka;
tam sklep obuwniczy oferował same

ZOFIA DŁUGOSZ!

szóstki. W trzecim mieście sytuacja
powtórzyła się. Po powrocie do stoli-

cy działacz podniósł wielki szum i w

rezultacie sposób dostaw zmieniono

na opisany wyżej. Przesłanki owej
zmiany świadczą jednak, że powrót
do starego systemu też może się oka-

zać opłakany w skutkach, jeśli nie
zmieni się zasadniczo poziom koor-

dynacyjnych manewrów w obuwni-

czej branży.

SŁABA KONIUNKTURA?

Przykład butów jest charaktery-
styczny dla wszystkich wyrobów
przemysłu lekkiego. Od dawna po-

dejrzewaliśmy, że nawet przy skrom-

nym potencjale wytwórczym, prze-

mysł ten mógł nas odziewać i obu-

wać lepiej niż to czynił, gdyby umie-

jętniej i skuteczniej koordynowana
była wzajemna współpraca między
producentami oraz między produ-
centami i handlem. Być może,

że warunkiem owej lepszej koordy-
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WŁASNE
mm KUSZKO

Każdy zgadza się z tym, źe tereny turystyczne w naszym kraju powinny być nie tylko o wiele lepiej za-

gospodarowane, ale i ogólnodostępne. We wszystkich opracowaniach perspektywicznych formułuje się
tezę, że turystyka i wypoczynek muszą prowadzić do integracji środowisk i regionów, to znaczy trzeba
zlikwidować podział na bazę zamkniętą i otwartą, stworzyć przemysł turystyczny, który zająłby samo-

dzielne miejsce w strukturze gospodarki itp. Te słuszne założenia, zawarte w planach nie przeszko-
dziły jednak nawet powołanej do koordynacji poczynań instytucji — Komisji Planowania przy Radzie Mi-
nistrów wybudować nad Zalewem Zegrzyńskim własny — ogrodzony siatką — ośrodek z wydzieloną
plażą, prysznicem, ujęciem wody, kotłownią, bufetem itp. Obok „budowlani" mają swój odgrodzony pas
ziemi, ze wszystkimi urządzeniami jak wyżej. I tak, hołdując w teorii tezie o wyższości wspólnego gos-
podarowania społecznym groszem — póki co, podzieliliśmy nie tylko Zalew Zegrzyński, ale w zasadzie

wszystkie atrakcyjne miejscowości turystyczno-wypoczynkowe na pasy i zagrody, bez ładu i składu.

NIE
warto już chyba wracać do

przyczyn, które spowodowały ten

żywiołowy, bezplanowy rozwój
budownictwa wczasowego. Przed
rokiem publikowaliśmy wiele arty-
kułów na łamach naszego pisma, w

których dyskutowano zawzięcie nad
blaskami i cieniami zakładowej ba-
zy wczasowej, przyczynami i skut-
kami tego zjawiska. Nie ulega wąt-
pliwości, że była to w pewnym o-

kresie jedyna droga rozwoju wcza-

sowisk, toteż zakładom, które podję-
ły ten trud, należy tylko podzięko-
wać. Ale co dalej? Jak dziś mamy
postępować? Czy rozwijać nadal bu-
downictwo zakładowe? Na jakich
zasadach? Jak tworzyć pomosty do
prawdziwej integracji poczynań w

dziedzinie zagospodarowania te-
renów wypoczynkowych? ,

STAN POSIADANIA

Chcąc odpowiedzieć na te pytania,
trzeba najpierw zastanowić się nad
tym, czym dysponujemy: jakimi te-

renami, jaką bazą, jakimi formami
organizacyjnymi, środkami finanso-
wymi i możliwościami ich wykorzy-
stania.

Terenów turystyczno-wypoczynko-
wych, wspaniałych zakątków, peł-
nych tak bardzo poszukiwanej w Eu-
ropie ciszy i zieleni, mamy sporo.
Wciąż jednak bez zmian tłoczymy
się jak śledzie w beczce, na wąskim
skrawku Helu i Wybrzeża Zachod-
niego, w Tatrach i Karkonoszach,
czy na Mazurach.

korzysta ze zorganizowanych form
wczasów tylko nieliczna część wy-
brańców losu. Szacuje się, że zaled-
wie 30 proc. naszego społeczeństwa
spędza swój urlop poza miejscem za-

mieszkania, wliczając w to nie tyl-
ko wczasy krajowe i zagraniczne, ale
wyjazdy prywatne do rodzin itp.

Krajowa baza turystyczno-wczaso-
wa, jaką mamy ogółem do dyspozy-
cji jest bowiem więcej niż mizerna,
co ze wzmożoną siłą uświadamiamy
sobie na początku każdego kolejnego
sezonu. Na ponad 10 milionów za-

trudnionych, nie licząc ich rodzin,

które przecież też chcą wspólnie wy-
począć, mamy niewiele ponad 400

tys. miejsc wczasowych, z tego za-

ledwie 62 tys. ogólnodostępnych, tzn.

będących w dyspozycji Funduszu
Wczasów Pracowniczych. Tylko 15
proc. — to miejsca całoroczne, przy
czym połowa budynków jest mocno

nadżarta zębem czasu. Baza sezono-

wa stanowi aż 67 proc., a 18 proc.
kwatery prywatne. Za kilkanaście
lat — z tego co mamy dziś zostanie
niewiele. Z 60 tys. stałych miejsc
nadawać się będzie do dalszego użyt-
ku zaledwie połowa, a całą obecną
bazę sezonową zje ząb starości.

I to trzeba mieć na uwadze, formu-
łując jakiekolwiek postulaty w tej
dziedzinie. Dlatego właśnie tak tru-
dno stworzyć nowy model turystyki
i wypoczynku, który odpowiadałby
sformułowanym na wstępie wyma-
ganiom integracji. Generalna reorga-
nizacja bowiem — jaka tu jest nie-
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PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

P V/ tym przeglądzie prasy chcę «wrócić uwagę na

nieduży felieton JERZEGO KLEERA, zamieszczony
w" ostatniej „POLITYCE" . Dotyczy on wpływu nauki
na rozwój gospodarczy, a w gruncie rzeczy omawia

jeden problem — stosunek planu gospodarczego do
nauki.

Słuszne są uwagi autora na temat często zbyt utyli-
tarnych wymagań stawianych nauce przez praktykę»
na zbyt szybkie oczekiwanie efektów, na niedocenia-
nie wielkości ryzyka, związanego z pracą naukową,
BzęiScgólnie z badaniami podstawowymi. Na margine-
sie tych rozważali warto chyba zrobić jeszcze jedną
uwagę.

Stosunki praktyka gospodarcza — nauka są wypad-
kową bardzo wielu czynników. Jeżeli te stosunki nie

układają się dobrze — to znaczy, gdy praktyka nie

otrzyipujo od nauki tego. co potrzebuje oraz gdy roz-

wiązania jakie proponuje nauka nie są wykorzysty-
wane przez praktykę — najczęściej szuka się winy w

układzie bodźców bądź — szerzej mówiąc — w me-

chanizmie gospodarczym. Na pewno jest tam jeszcze
wiele do zrobienia, ale nie są' to przyczyny ani jedy-
ne, a być może, że nawet nie najważniejsze.

Rozwojem naszej gospodarki kieruje plan. Do nie-
dawna przemożny wpływ miał plan roczny. Obecnie

kładziemy większy nacisk na plan pięcioletni, dhod
Jeszcze Jego znaczenie dla praktycznej działalności

przedsiębiorstw nie jest zbyt wielkie. Trwają inten-

sywne prace nad planem perspektywicznym. Można

więc mieć nadzieję na wydłużenie horyzontu czaso-

wego działania naszej gospodarki. Ma to zaś dla wła-
ściwego wykorzystania dorobku nauki znaczenie za-

sadnicze. Sam jednak dłuższy horyzont czasowy nie

wystarczy.
Zasadniczą rolę dla przekształcania gospodarki i dy-

namizowania rozwoju odgrywa w każdym planie pro-

gram inwestycyjny. I tu właśnie powstaje zasadnicze

pytanie: jaki jest stosunek programu inwestycyjnego
do osiągnięć naukowych? Jaki jest wpływ nauki na

kierunki i tempo inwestowania?
Nie można powiedzieć, aby te dwie sfery — dzia-

łalność inwestycyjna i nauka — żyły dotychczas od-

dzielnym życiem. Upraszczając jednak sprawę, układ
stosunków był następujący. Plan zakładał osiągnięcie
określonych celów. Dla tych celów uruchamiano dzia-
łalność inwestycyjną. Istniały jednak z reguły trud-
ności ze zbilansowaniem planu. Wobec tego padały
pod adresem nauki postulaty — znajdziecie rozwią-
zania, które przy danych środkach pozwolą osiągnąć
większe rezultaty, lub osiągnięcie danych efektów

będzie wymagać mniejszych środków. Nauka najczęś-
ciej nie mogła sprostać takiemu zamówieniu. Po

pierwsze było za mało czasu, po drugie — występo-
wało szereg dodatkowych ograniczeń.

W tej sytuacji nauka znajdowała się niejako „za

planem", głównie za planem inwestycyjnym. Miała
szukać pewnych udoskonaleń, sposobów, które pozwo-

liłyby mniejszym kosztem zrealizować ten plan. Tak
sformułowane zamówienie społeczne często nie było
wykonywane, co dodatkowo powodowało, że w prak-
tyce „mało na naukę liczono". Co ona może nam po-
móc w bieżących napięciach i trudnościach?

Ostatnio prasa doniosła o podjęciu inwestycji ma-

jącej realizować wynalazek prof. Grzymka. Wynala-
zek dotyczy produkcji tlenku glinu z krajowych su-

rowców. Powstał kilkanaście lat temu. Jest to pierw-
szy znany mi wypadek podjęcia dużej inwestycji dla
zrealizowania tego, co zaofiarowała gospodarce kra-
jowa nauka. Jest to jednak równocześnie dowód, że
możliwe jest odwrócenie kolejności ról: program in-

westycyjny — nauka. To znaczy, że nauka może zna-

leźć się „przed planem". Nie tylko pomagać w reali-

zacji zamierzeń, które powstały niezależnie od tego,
co wymyślili nasi naukowcy i opracowali, lecz dawać

rozwiązania, które będą decydować o zamierzeniach,

o planie Inwestycyjnym. jMt to dość zMadnIcza ró4-
nica Jakościowa. Równocześnie jest to chyba najlep-
sza droga do pełnego wykorzystania naszego poten-
cjalu naukowego, do zwiększenia jego efektywności
gospodarczej i społecznej. i„„ „„

Nie znaczy to oczywiście, że plan Inwestycyjny po-
wŁ powstawać tylko 1 wyłącznie w zaleznoścl ^l

tego, co wynajdą nasi naukowcy. Ale zależności po-

winny tu być dwustronne, a ni e - jak o było w prze-
szłości - jednostronne. Zaś osiągnięcie pełniejszej
zgodności szybkiego zaspokajania Potrzeb z' ^wią-
zaniami oferowanymi przez naukę może nastąpić tyl-
ko wtedy, gdy Jest plan perspektywiczny.

Choć zakończył się II Kongres Nauki Polskiej -

trwa Rok Nauki i wszystkie sprawy związane z roz.

wojem naszej działalności badawczej, z naszym wkła-
dem w rewolucję naukowo-techniczną są żywo dys-
kutowane. Równocześnie trwają dalsze prace nad dos-
konaleniem systemu planowania i zarządzania. Te

dyskusje i prace nie powinny być od siebie oderwa-
ne. Bowiem system planowania — i to nie planowa-
nia badań naukowych, lecz całego naszego rozwoju
spoleczno-ekotnomicznego — może mieć bardzo duzy
wpływ na efektywność nauki, na wielkość Jej wkładu
w budowę „Drugiej Polski". s- c-

UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

O Prezydium Rządu omówiło pro-

gnozą ęiLANSU PIENIĘŻNYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW LUD-
NOŚCI w 1973 r. i związanć z tym
zadania dla gospodarki. Rozpatrywa-
no również warunki kredytowe
sprzedaży towarów i usług, sytuację
transportową w obrocie rolno-spo-
tywczym oraz rozwój kontenerowe-

go systemu transportowego.

® Stan WKŁADÓW PIENIĘŻ-
NYCH LUDNOŚCI w PKO, osiągnął
z końcem lipca 166 miliardów i 356
milionów złotych, a wiec o 21 mi-
liardów i 824 miliony złotych wię-

cej niż pod koniec ubiegłego roku
i o 2 miliardy 936 milionów zło-

tych więcej niż w czerwcu br. ,

O „Ważną rolę w. rozwijaniu
współpracy gospodarczej, a zwłasz-
cza specjalizacji i kooperacji pro-
dukcji, mają do odegrania przemy-

sły:. motoryzacyjny, chemiczny, e-

lektrotechniczny, elektroniczny, a

także górnictwo, hutnictwo i ener-

getyka" — czytamy w komunikacie
na temat' ROZMÓW GOSPODAR-
CZYCH PREMIERA PIOTRA JA-
ROSZEWICZA Z PRZEWODNICZĄ-
CYM RADY MINISTRÓW WĘGIER-
SKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ JE-
NOE FOCKIEM.

9 Żniwa przekroczyły półmetek,
kończy się koszenie zbóż, zwózkę
Zbiorów, uprzątanie z pól Słomy.
SKOSZONO JUŻ PONAD 80 PROC.
ZASIEWÓW, zwieziono ok. 50 proc.

Zaczynają się podorywki, siew pó-
plonów i zbiór drugiego pokosu sia-

na, koniczyny i lucerny.
O Od nowego roku akademickie-

go zmienione będą UPRAWNIENIA
STUDENTÓW PRACUJĄCYCH.
Pracownicy studiujący wieczorowo

otrzymają każdego roku 21 dyii ro-

boczych płatnego urlopu szkolenio-

ZE ŚWJATA NAUKI I

Stosują metodę PERT

Po udanych próbach we Wrocławskiej
Stoczni Rzecznej kolejne stocznie w Koź-
lu t Szczecinie w roku bieżącym w pro-
cesach technologicznych związanych z

projektowaniem i budową statków stoso-
wać będą metody sieciowe „PERT", oraz

technikę elektronicznych obliczeń cyfro-
wych. Inżynierowie z Wrocławskiej Stocz-
ni Rzecznej — (przy budowie zbiornikow-
ców i remontach barek pchanyct)) — z

powodzeniem dostosowali program czyn-
ności I operacji do kolejności wynikają-
cej z tzw. ścieżki krytycznej — ciągu
czynnpścl kolejno po sobie następujących.
Remonty barek motorowych „B M-aOO"
wykonano w okresie zaledwie 60 dni, tj.
o połowę krótszym niż przy tradycyjnych
metodach. Jeden dzień postoju remonto-
wego barki odrzańskiej kosztuje armato-
ra 3000 złotych. (NIT)

Czujniki pozystorowe
Nowy rodzaj zabezpieczenia silników

elektrycznych przed awarią — przy uży-
ciu tak. zwanych czujników pozystoro-
wych — opracowali specjaliści z Instytutu
Elektroenergetyki Politechniki Wrocław-
skiej na ziemnie Kombinatu Górniczo-
Hutniczego Miedzi w Lubinie. Jest to
rozwiązanie na wskroś oryginalne, chro-
nione patentem, zabezpieczające silniki
niskiego napięcia znacznie skuteczniej
przed uszkodzeniem ni* rozwiązania sto-
sowane dotychczas. (WiT)

Podziemna szosa

Najniżej położona w Polsce szosa asfal-
towa o szerokości umożliwiającej ruch
dwupasowy znajduje się 740 m pod zie-
mią, w kopalni rudy miedzji „Polkowice".
Jest tó pomysł Zakładu Doświadczalnego
Kombinatu Górnictwa i Hutnictwa Mle-

wego, a na ostatnim, roltu studiów
— 42 dni. Natomiast na studiach

zaocznych 28 i 49 dni. Za dobre wy-
niki w nauce zakład ma prawo prze-

dłużyć co roku urlop o jeden dzień,
a także przyznawać nagrody pie-
niężne. Pracownicy po studiach mo-

gą również awansować szybciej, nie-
zależnie od obowiązujących przepi-
sów awansowych.

e o 71 USTAW MA BYC MNIEJ
w systemie prawnym naszego kra-

ju. System ten więc będzie się w

przyszłości opierać na 340 aktach

ustawodawczych, jeśli nie liczyć 130
aktów jednorazowo regulujących
Stan prawny określonych dziedzin.
Takie są założenia rządowego planu
doskonalenia prawa, który składa się
niejako z dwóch części: z progra-
mu porządkowania do 1975 r. oraz

z propozycji legislacyjnych na na-

stępne pięciolecie.
Ęt Do ogólnokrajowego konkursu

USPRAWNIANIA GOSPODARKI
MATERIAŁOWEJ zgłosiło się 3600

przedsiębiorstw.
9 Nareszcie! 1000 sztuk SAMO-

CHODÓW DLA ROLNICTWA wy-

produkuje w bieżącym roku FSM
w Bielsku-Białej. Będzie to „ Syrena"
„R 20", która ma dwuosobową ka-

binę i skrzynię ładunkową o ładow-
ności 300 kg krytą brezentem. Pod-

wozie, zespół napędowy i wyposaże-
nie są identyczne z seryjnymi sa-

mochodami „Syrena".
0 Zatwierdzono założenia tech-

niczno-ekonomiczne budowanej w

Nowinach FABRYKI TLENKU GLI-
NU o wydajności 100 tys. ton. Pro-
ces technologiczny jest oparty na

metodzie opracowanej przez prof.
Jerzego Grzymka. Fabryka ma roz-

począć, produkcją za pięć lat.
9 Tzw. BUDOWNICTWO TOWA-

RZYSZĄCE — żłobki, przedszkola,
szkoły, pawilony handlowe itd. —

wciąż SPYCHANE JEST NA DRUGI
PLAN. Najwymowniej widać to na

przykładzie Łodzi, gdzie zadania

TECHNIKI

dzl. Dzięki położeniu asfaltu poprawiają
się warunki pracy operatorów ciężkiego
sprzętu samojezdnego, zmniejsza się za-

pylenie, likwiduje błoto i przedłuża ży-
wotność specjalnych, bardzo kosztownych
opon. Utwardzone drogi transportowe bę-
dą budowane również w kopalni „Rud-
na".

Dcm — od dachu

W Gliwicach na osiedlu Slkornik ukoń-
czono prace przy wznoszeniu prototypo-
wego budynku metodą zaproponowaną
przez specjalistów z Instytutu Technolo-
gii i Organizacji Budownictwa Politech-
niki Śląskiej. Jest to tzw. metoda pod-
noszenia przykryć i kondygnacji. Zasto-
sowane do tego celu urządzenia mecha-
niczne, skonstruowane przez specjalistów
z Politechniki Śląskiej, są precyzyjniej-
sze, bardziej niezawodne, a przede wszy-
stkim 10-krotnie tańsze od urządzeń o po-
dobnym przeznaczeniu stosowanych za

granicą. Prototypowy komplet tego sprzę-
tu, który wypróbowano ostatnio w Gliwi-
cach, wykonały tamtejsze Zakłady Re-
montu. Maszyn Budowlanych „ZREMB".
Ocenia się, że zastosowanie nowej tech-
nologii pozwoli naszemu budownictwu
skrócić cykle realizacyjne o 20—50 pro-
cent, a ich koszt obniżyć o 30 procent.

(Interpress)

Gaśnica w zbiorniku paliwa
Pożar 1 wybuch benzyny są najbar-

dziej niebezpiecznym» wtórnymi przy-
czynami wypadków, które w początko-
wym stadium mogą być niekiedy nie-
groźne. Interesujące badania w tym za-
kresie prowadzi Włoska firma Autodelta.
Opracowano tam konstrukcje zbiornika
paliwa, który ma umieszczone w Scla-
pi"'i komory z p|nnotw«Wzym «roilklp-n
gaśniczym. W przypadku uszkodzenia
zbiornika paliwa środek ten tworzy z

pierwszych siedmiu miesięcy w ca-

łym budownictwie zrealizowano w

zakresie obiektów towarzyszących w

zaledwie 21 proc., w tym przy wzno-

szeniu placówek handlowych — w

16 proc.

@ Uruchomiona niedawno WY-
TWÓRNIA DOMÓW SYSTEMEM
W—Z—75 na Służewcu w Warsza-
wie dostarczać będzie rocznie 7 tys.
izb, czyli 2,1 tys. mieszkań. Elementy
wielkopłytowe, produkowane w tej
fabryce pozwalają na wznoszenie nie

tylko domów mieszkalnych, ale tak-
że obiektów takich, jak żłobki, szko-

ły, przedszkola. Wytwarzane elemen-
ty charakteryzują się wysokim stop-
niem dokładności wykończenia, zaś
ich zastosowanie eliminuje z budów

znaczną część procesów „mokrych".

® Nowoczesne DOJARKI HY-
DROPULSACYJNE produkują już
seryjnie zakłady „Archimedes" we

Wrocławiu. Technologię opanowano
na tyle, że w lipcu zakład opuści-
ło 500 dojarek jedno- i dwukonwio-

wych. W przyszłym roku produkcja
wyniesie ponad 12 tys. sztuk. „Ar-
chimedes" przygotowuje się do pod-
jęcia w 1974 r. produkcji nowych
typów dojarek sześciokonwiowych

przeznaczonych dla obór o 50 sta-

nowiskach krów i dziewięciokonwio-
wych ze specjalnym dużym agrega-
tem. W rok później ruszyć ma pro-
dukcja dojarek rurociągowych dla
duzvch obór na 120 krów.

9 FIASKIEM ZAKOŃCZYŁO SIĘ
URUCHOMIENIE W SEZONIE LET-
NIM AUTOBUSOWYCH POŁĄ-
CZEŃ EKSPRESOWYCH przez sto-

łeczny oddział PKS — pisze „Try-
buna Ludu". Zbyt mało jest w tych
autobusach pasażerów, gdyż czas

przejazdu jest niewiele krótszy niż

normalnym , autobusem,, a• ceny bi-
letów wysokie. Dodatkowe manka-

menty to zbyt późna informacja o

wprowadzeniu, tej.usługi i. wadliwie

opracowany rozkład jazdy, powodu-
jący zbyt duże przestoje autobusów.

benzyną mieszaninę niepalną. Trudno
jednak mówić już o pełnym sukcesie,
gdyż działanie to trwa zaledwie kilka-
dziesiąt sekund, co nie zawsze wystar-
cza dla uniknięcia pożaru. (Interpress)

Akumulatory w godzinach
szczytu

Zużycie energii elektrycznej w ciąga
doby charakteryzuje się dużymi waha-
niami, co powoduje konieczność urucha-
miania dodatkowych elektrowni tylko w
czasie godzin wieczornego szczytu. Na-
ukowcy z Instytutu Elektrycznego Edi-
sona w Stanach Zjednoczonych podjęli
w związku z tym badania nad możli-
wością wyrównywania obciążeń za po-
mocą potężnych baterii akumulatorów
oraz urządzeń przetwarzających prąd sta-
ły na zmienny. Eksperci sądzą, że uda
sie zbudować baterie akumulatorów o

trwałości do 20 lat, co jest warunkiem
opłacalności tego projektu. (Interpress)

Uniwersalne sfupołazy
Wynalazkiem usługującym na szero-

kie upowszechnienie w naszym kraju
Jest nowy typ słupołazów (patent nr

B3R47) onracnwanv w Zakładach Energe-
tycznych Okręgu Wschodniego w Ra-
domiu. Jest on znacznie wygodniejszy
1 bezpieczniejszy w użyciu od słupoła-
zów stosowanych u na« clntvcbc*""". Prry
czym nowe słupołazy są szczególnie przy
datne do wchodzenia na slupy betono-
we lub żelazne, bez względu na ich
przekrój. (Interpress)

Elektrownia atomowa
na Półwyspie Kolskim

Na początku lipca br. uruchomiono
pl<"-w«3V blok <"nerp""ty»ny w Itnlsk'<-t
elektrowni atomowej. Ma on moc 440

ŹĄ GRANICĄ
El ProduKcja odzieży w ZSRR —

pisze EKONOMICZESKAJA GA-
ZIETA — zwiększy się w 1975 r.

w porównaniu z 1970 r. o 36 proc.
W ciągu ostatnich dwóch lat oddano
do użytku 52 nowe obiekty. Wpro-
wadza się na szeroką skalę linie
zmechanizowane. Jednocześnie dają
się odczuć niedociągnięcia. Chodzi
zwłaszcza o podniesienie jakości wy-
robów i asortyment, cieszący się po-

pytem. Szereg zakładów pomyślnie
realizuje zadania w tej dziedzinie.

Fabryki zaopatrywane są w nowe,

atrakcyjne tkaniny. Nabywcy poszu-

kują odzieży nie tylko trwałej i so-

lidnej, ale również modnej. Tym-
czasem w toku kontroli w hurcie
trzeba było wyeliminować i zwró-
cić przedsiębiorstwom do poprawek
przeszło 13 proc. wyrobów. Zastrze-
żenia wzbudza także działalność do-
mów mody. Opracowały one wpraw-
dzie już w obecnej pięciolatce po-
nad 75 tys. wzorów, ale nie zawsze

proponują zakładom wytwórczym
dokumentację, która zaspokaja po-

trzeby. Dotyczy to i niedostatecznej
jakości, nieuwzględniania realnych
możliwości produkcyjnych, posiada-
nych surowców i materiałów. Nie

jest więc rzeczą przypadku, że do

produkcji trafia niewiele więcej niż

połowa nowych modeli. Co roku od-
nawia się około 60 proc. produko-
wanych wzorów. Jednakże — no.

we modele, jeśli chodzi o wygląd
zewnętrzny i zastosowane materia-

ły, niezbyt różnią się od poprzed-
nich. Udział modnej odzieży 0 w-

lepszonej jakości i w pożądanym
asortymencie, kwalifikowanej jako
„nowość", stanowi zaledwie niecały
procent całokształtu produkcji kon-

fekcyjnej.

B Plenum KC WSPR zaleciło wę-
gierskim organom państwowym

MW. Obsługa reaktora Jest zautomaty-
zowana i pomagają w niej komputery.
Elektrownia atomowa dostarcza energii
dla rozwijającego się na Półwyspie
Kolskim przemysłu niklowego i alumi-
niowego. Budowanie tam elektrowni
cieplnej byłoby nieopłacalne, a zasoby
energii wodnej są w tym rejonie ZSRR
już całkowicie wykorzystane przez Ist-
niejący przemysł. Do końca tej pięcio-
latki laczna moc elektrowni atomowych
W ZSRR osiągnie 6—8 tys. MW.

(PAPJ

Prognoza trzęsieA Ziemi

Naukowcy • Instytutu WulkanologU
dalekowschodniego Ośrodka AN ZSRR o-

pracowali prognozę trzęsienia Ziemi na
wvbrzezu Oceanu Spokojnego. sięgalnrą
do roku 1985. Jej wiarygodność ocenia
się na 80 proc. Dzięki tej samej meto-
d7ie ndMo już wc^śnl^i pnewM-»!^
trzęsienia Ziemi u brzegów japońskiej
wyspy Hokkaido w r. 1968, w południo-
wej "ęścj archin-iagu lmrvi«kieg" w

r. 1969 i w r. 1971 u brzegów Kam-
czatki. (PAP)

Obróbka według hologramu
Oryginalny sposób wykorzystania la-

serów do obróbki podzespołów mikro-
elektronicznych — posiadający znamiona
wynalazku (patent nr G7090) — opraco-
wano ostatnio na Politechnice Warszaw-
skiej. Wynalazkiem tym jest laser ho-
lograficzny. służący do nadtapiania, wy-
grzewania lub wypalania pożądanych
wzorów w materiałach, z których wy-
twarza się elementy mibroeiektronlczne.
Dotychczasowe zastosowanie konwen-
cjonalnych laserów do takich celów po-
j«!F->?r> nt drałeniu materiMów — wi!":Vą
światła laserowego — punkt po punkcie.
7^«*n*;«\vnnle do ipsPn holo-
graficznego o odpowiedniej konstrukcji

wnikliwą kontrolę cen, aby zapo-
biec nieuzasadnionym ich podwyż-
kom. Kontrola będzie obejmowała
zarówno przedsiębiorstwa przemy-

słowe, jak i handlu wewnętrznego
oraz usług. Wszystkie powołane do

tej czynności organy będą badały
poziom zysków osiągany przez przed-
siębiorstwa, systemy kalkulacji cen

oraz przestrzeganie ogólnopaństwo-
wych zaleceń w tej sprawie.

B Ludność ZSRR przekroczyła
250 min osób.

Ęl W pierwszym półroczu br. pro-

dukcja przemysłowa w CSRS zwięk-
szyła się o 6,1 proc., przy czym jej
przyrost w około 90 proc. pokry-
wany był wzrostem wydajności pra-

cy.

B Przemyśl albański — jak ogło-
szono w oficjalnym komunikacie sta-

tystycznym — zrealizował plan pro-

dukcji globalnej za pierwsze półro-
cze bieżącego roku w 109,5 proc.

B Oczekuje się, że tegoroczne
przeciętne zbiory czterech podstawo-
wych zbóż w CSRS wyniosą 31,8 q
Z ha.

H Na Węgrzech zostały jut pra-
wie zakończone zbiory pszenicy, ży-
ta i jęczmienia. Tegoroczne zbiory
— jak się ocenia obecnie — prze-

kraczają ubiegłoroczne o 5 — 6 proc. ,

pomimo że areał zasiewów był o

3 proc. mniejszy.

B Ceny pszenicy na giełdzie w

Chicago przewyższały w ubiegłym
tygodniu 4,5 doi. za buszel. Jest to

najwyższa cena od 150 lat. Przewi-

duje się, że ceny będą nadal wzra-

stać.

• Władze EWG wprowadziły em-

bargo na eksport pszenicy, gdyż
ewentualny wywóz z krajów „dzie-
wiątki" mógłby się odbić ujemnie
na zaopatrzeniu ludności i rolnictwa.
W sezonie 1972/1973 EWG sprzedała

'ł

na umożliwić wykonanie całego wzoru

Jednym błyskiem laserowym.
(Interpress)

Fizyka z pomocq onkologii
Trzy działające w ZSRR Instytuty na-

ukowo-badawcze: Instytut Onkologu Do-
świadczalnej I Klinicznej, Zjednoczony
Instytut Badań Jądrowych w Dubnej
oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej
1 Teoretycznej wspólnie pracują nad wy-
korzystaniem dorobku fizyki wielkich
energii w medycynie — do leczenia no-

wotworów. Zachęcające wyniki osiągnię-
to zwłaszeża za pomocą wiązki proto-
nów, rozpędzanych w akceleratorach.
Pnpp. w których biorą wfłiflt
inżynierowie I fizycy wymagają Jeszcze
wielu doświadczeń i skomplikowanej
aparatury. (NIT)

Nowa generacja robotów

W stanach Zjednoczonych I Japonii
znajduje sle w konstrukcji nowa gene-
racja urządzeń automatycznych, które
znajdą prawdopodobnie szerokie zastoso-
wanie w różnych dziedzinach techniki.
W przeciwieństwie do automatów kon-
wencjonalnych. powtarzających cykle
według z góry zadanego programu, nowe

„roboty" będą bardzie) myślące. Wypo-
saża sie 1e bowiem w "ko telpwizvjne
oraz własny system rozpoznawania I or-

ientacji. Urządzenia automatyczne tezo
typu mogą np. prowadzić prace przeła-
dunkowe w dowolnych warunkach, a w

przyszłości zajmą stanowiska przy li-
niach montażowych. (Interpress)

Elektrownia 10 000 MW

Pod koniec przyszłego roku w okoli-
cach Dunkierki we Francji rozpocznie
się budowę najpotężniejszej francuskiej
elektrowni, o mocy docelowe] — 10 000
MW. W pierwszym etapie zostaną od-

3,6 min ton pszenicy i 1,9 min ton

mąki pszennej. Wobec wzrostu cen

na rynkach światowych wzrosła

gwałtownie ilość wniosków o licen-

cje eksportowe. Uważa się, że za-

kaz eksportu nie będzie trwał dłu-

go, gdyż perspektywy zbiorów są

pomyślne. Zbiory pszenicy powinny
w bieżącym roku wynieść w kra-

jach EWG około 38 min ton. Wcze-

śniej wydano także zakaz eksportu
ryżu z krajów EWG.

B W związku z oświadczeniem
ministerstwa rolnictwa USA (patrz
Ż. G. nr 32) w sprawie pomyślnych
zbiorów i możliwości zniesienia o-

graniczeń na wywóz zbóż, prezes
Zrzeszenia Amerykańskich Piekarzy
wystosował depeszę do R. NIXONA
z ostrzeżeniem, że jeśli nie ograni-
czy on eksportu zboża z tegorocz-
nych zbiorów, to w lecie przyszłe-
go roku chleb na rynku amerykań-
skim może być bardzo drogi lub
może go zabraknąć. Eksport bez o-

graniczeń może doprowadzić do po-
ważnego spadku zapasów, aż do po-
ziomu 36 min buszli w 1974 r., pod-

• czas gdy według prognoz mini-
sterstwa rolnictwa mają one wy-
nieść 298 min buszli.

B Ostatnie notowania wykazują,
te pozycja dolara uległa pewnej po-

prawie w stosunku do innych głów-
nych walut europejskich. Eksperci
zachodni sądzą, że jest to wynikiem
poprawy bilansu płatniczego USA,
zmniejszenia nadwyżek handlowych
NRF, wyrównania stóp oprocento-
wania w krajach zachodnich, zaha-
mowania odplyiru krótko- i śred-

nioterminowych kapitałów ze sfery
dolara, wzrostu nadziei na reformę
międzynarodowego systemu waluto-

wego po ostatnim posiedzeniu Ko-
mitetu Dwudziestu. W ostatnich ty-
godniach spadły również ceny złota.
W Londynie notowano cenę 107 do-
larów za uncję.

dane do użytku dwa bloki klasyczne,
tzn. cieplne, o mocy jednostkowej —

700 MW. Następnie — pozostałe dwa ta-
kie same bloki, co łącznie da 3.8 tys.
MW. W odstępie kilku lat, w dalszym
etapie z ostaną uruchomione blok] ją-
drowe, najpie-w 2 o mocy jednostkowej
— 900 MW, a później — 4 o mocy 1200
MW. Po osiągnięciu mocy docelowej,
elektrownia w Dunkierce będzie dawać
J«dtia trzecią larznol mw wsz^Wch
francuskich elektrowni dzisiaj. (PAP)

Statki przyszłości
W pracowniach naukowych, współpra-

cujących z przemysłem stoczniowymf
powstają wizje statków przyszłości. Na
lata 1976—80 przewiduje się budowę no-

woczesnych. poszukiwanych typów — Jak
szybkie drobnicowce o nośności 10—20
tys. ton 1 szybkości 23—27 węzłów, ma-

sowce 50 ł 70 tys. ton z bezwachtową
obsługą, kontenerowce 20 i 30 tys. ton
o szybkości 23—27 węzłów, statki do
przewozu ropy 1 rudy o nośności 100—
200 tys. ton oraz cały wachlarz „ryba-
ków"-trawlerów. supertrawlerów, trawle-
rńw-sejnerów. baz-nrzetwórni. chlod-
nlcowców, transportowców Itd. W dal-
sTvch latach orznmvsl hvć może podej-
mie budowę morskich gigantów.

(Interpress)

Nafta a energetyka jqdrowa
Drugi co do wielkości w świecie kon-

cern naftowy Shell zainwestował to min
funtów szterlingów w spółkę z Gulf Oli,
której celem jest stworzenie nowego ty-
pu reaktora atomowego dla energetyki.
Zdaniem londyńskiego „Observera", od-
zwierciedla to zaniepokojenie towa-
rzystw naftowych, co do długofalowych
perspektyw dostaw ropy. Decyzję o

wkroczeniu na rynek energetyki atomo-
wej władze koncernu podjęły po 20 la-
tach studiów. (PAP)

ŻYWOGIKGOSPOD ARCZY

9 Pięć ton czekoladek iransporr
towanych z Warszawy do Sopotu za-

mieniło się w drodze w czekoladę
płynną, która skierowana została do
Zakładów im. 22 Lipca d. E. Wędęl
dla powtórnej przeróbki na czeko-

ladki, które mają szansę znowu roz-

płynąć się w drodze. W tęn sposób
uniezależniamy naszą gospodarkę od

importu surowców, stwarzając coś w

rodzaju obwodu zamkniętego.

9 W sklepie o kuszącej klienta
nazwie Sklep WPHAPiS w Białym-
stoku klient dowiedział się, że do-
lniki do spinningów owszem Są, ale
towar może mu być podany za trzy
dni. Dolniki sq zawalone w magazynie
innym towarem i dokopywanile się
do nich potrwa trzy doby. .Przyby-

łego po trzech dniach klienta z wszel-
kimi rewerencjatni zaprowadzono
do magazynu, aby sam zobaczył, ja-
ki tam bałagan. Zrozumiał on że w

ciągu trzech dni nie zdołano dokopać
się do towaru, zrezygnował ze spra-
wunków i użalił nad trudnościami
w pracy handlowców. Pan Jerzy K.

jest klientem wzorowym, modelo-

wym. Widząc takie traktowa-
nie oświadczył, że rezygnuje z za-

mysłu poświęcenia urlopu na łowie-
nie ryb, a przeznaczy go na porząd-
kowanie sklepowego magazynu w

czynie społecznym. Nie po to wcho-
dzi się do sklepu, żeby przeszkadzać.
Sądzimy, że zrozumienie tego powin-
no dać początek ogólnokrajowej
akcji pod hasłem: „Klient ma zaw-

sze rację, jeśli pomaga w sklepie za-

miast kupować."

9 W katowickim dzienniku „Wie-
czór" w dziale reklam, handel lan-

suje melodię i słowa nowego szla-

gieru wyrażającego idee na czasie.

Tytuł: „Turyście niewiele trzeba".

„Turyście niewiele trzeba

Kawał sera i kęs chleba

Do popicia mleka szklanka.

Kefir, jogurt lub maślanka

Dotychczas tylko nie było zaopatrze-
nia, teraz handel oferuje do tego

jeszcze i ideologię.

9 Wydawnictwo Katalogów i Ce-
nników. Warszawa Wiejska 12 a, ro-

zesłało do klientów ulotkę reklamo-

wą, w której zapewnia, że gwaran-
tuje wysoki poziom opracowania re-

dakcyjnego zlecanych Wydawnictwu
do wykonania druków reklamowych.
A w ulotce bełkot świadczący o tym,
że język polski stawia redaktorom

skuteczny opór: „Podany wyżej ter-
min odnośnie 1974 roku wypływa z

konieczności właściwego zabezpie-
czenia w surowiec (papier, karton,
płótno itp) oraz mocy produkcyj-

nej w drukarniach. Ponieważ reda-

kcja zapewniająca „fachowe na wy-
sokim poziomie opracowanie..." pew-
nie nie wie czego się od niej chce,
wyjaśniamy, że jak już koniecznie
„odnośnie" to „odnośnie do", że „za-

bezpieczać" to coś innego, niż „za-

pewniać", że wyrazem „oraz" nie
można łączyć „właściwego zabezpie-
czenia w surowiec" (powinno być
„zapewnienia właściwych surow-

ców") i „mocy produkcyjnej" bo to

już inny przypadek w deklinacji.
Nasze uwagi wypływają z koniecz-
ności właściwego zabezpieczenia Wy-
dawnictwa w surowiec pod nazwą

podręcznik języka polskiego dla
szkól podstawowych.

9 Najważniejszą wiadomość gospo-
darczą tygodnia przyniosła „Gazeta
Olsztyńska" wyspecjalizowana w

wyławianiu rewelacji: „Kanapki z

wędliną, serem itp na bułeczce z ma-

słem w cenie 2—3 złote sztuka uka-

zały się w sprzedaży w dziale gar-
mażeryjnym ostródzkich „Delikate-
sów" przy ul. Grunwaldzkiej. Jest
to bardzo słuszna i pożyteczna ini-

cjatywa." Inicjatywa to mało powie-
dzieć — eksperyment. Niestety kana-

pki z itp są podobno tylko spod la-

dy.

0 OtrzymaliSmy do obejrzenia po-

lisę ubezpieczeniową Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń dotyczącą tale

zwanego kontynuowanego, grupowe-
go ubezpieczenia rodzinnego. Właści-
cielowi polisy zmarła matka, więc
PZU w rubryce „uzupełnienie" do-
konał adnotacji następującej treści:
„24.VII 73 wypł. 2000 zł za mat-

kę szk. (oda) nr 1308/73" Wystar-
czy zgodzić się z góry na to, że włas-
na mamusia stanie się po śmierci
szkodą numer jakiś tam a PZU wy-
buli dwa patyki „za matkę". Nie
można zrozumieć czemu tak dystyn-
gowanej firmie jak PZU MSZ nie

powierzy prowadzenia protokołu dy-
plomatycznego.

• Trwa dyskusja czy Bieszczady
zagospodarowywać, czy pozostawić
ten rejon w stanie naturalnym.
Możemy wstępnie podsumować
dyskusję j sytuację. Teoretycz-
nie przewagę ma pogląd, że

zagospodarować, praktyka skła-
nia się ku stanowi naturalne-
mu, którego opis przynosi ,fizien-
nik Polski". Np. „W takim na przy-
kład „Pulpicie" w Ustrzykach Gór-
nych śmierdzi, cała restauracja cu-

chnie klozetem, fetor jest okrutny,
bo podłoga w tym przybytku, sąsia-
dującym zresztą z salą jadalną, zala-
na jest do wysokości kostek u nóg
— lecz żadna wycieczka nie zwraca

na ten drobiazg uwagi, bo jest usz-

częśliwiona, że przyjęto ją bez uprze-

dniego zgłoszenia. " Brany jest w res-

tauracji 10-procentowy dodatek.
Rzecz jasna klimatyczny.
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WARSZAWSKIE
ERNEST SKALSKI

Najgorsze wyjście to budować gdzie się da, byle gęściej

Sprawa jest na tyłe ważna i pilna, że zdecydowaliśmy się pisać o niej, korzystając z dostępnych nam

aktualnie informacji. Przypuszczamy, że kompetentni ludzie i instytucje przedstawią Czytelnikom swe

opinie po opublikowaniu tego artykułu. Ważność sprawy uzasadniona jest tym, że chodzi o perspekty-
wiczny plan rozwoju Warszawy na parę dziesięcioleci, a pilność - że już niebawem majq być rozpa-

trywane założenia przyszłej pięciolatki na 1976-1980.

OBECNIE warszawska aglomera-
cja, czyli Warszawski Zespół

Miejski (WZM) liczy olcolo 2,2
miliona mieszkańców. Wedle wiary-
godnych prognoz demograficznych i
założeń planistycznych w roku 1990
WZM ma objąć ponad 3 miliony lu-
dzi. W roku, który dla projektantów
pracujących nad przyszłością stoli-
cy jest docelowym (zakłada się pew-
ne progi rozwoju, które mogą wy-
paść wcześniej czy później) — orien-
tacyjnie jest to rok 2010 — ma być
warszawiaków cztery miliony.
— 1

O CO TOCZY SIĘ GRA

Kwestie rozmieszczenia tych ludzi,
Ich domów, miejse pracy, usług, a

także instytucji związanych ze sto-

łecznym charakterem miasta należy
rozstrzygać już teraz. W stosunku do

ogromu zadań perspektywy czasowe

nie są bynajmniej odlegle. Szczegól-
nie dotyczy to celów wyznaczanych
na rok 1990.

Do tego roku należy w Warszawie

zrobić o wiele więcej, niżby to wy-

nikało z przewidywanego wzrostu

ludności WZM o niecałe 50 proc.
Przede wszystkim znaczna część
obecnych mieszkańców zespołu ma

warunki mieszkaniowe uznawane od

lat za niedostateczne i wymagające
poprawy już w najbliższych latach.
Poza tym normy istniejące dziś nie

będą odpowiadały wszak wymaga-

niom tej niezbyt dalekiej przyszłości.
Wynika to niezbicie z naszego progra-
mu społeczno-politycznego. Już nie-

bawem znacznie zwiększy się po-

wierzchnia budowanych mieszkań, a

z czasem trzeba będzie dodatkowej
powierzchni na rozgęszczenie budo-

wanych niefikwfttt ifdmSvv; tałT aby
odpowiadało to przyszłym śtandar-

dom.

W Warszawie problem ten wystą-
pi ostrzej niż w innych miastach z

pewnych szczególnych względów.
Miasto zostało w ogromnym stopniu
pozbawione starej substancji mie-

szkaniowej, składającej się przeważ-
nie z większych, jeśli nie zawsze mie-
szkań to pokoi, a nowe budowano

w okresie masowej migracji, gdy
przybywali często ludzie samotni lub

małe rodziny. Stąd wyjątkowy na-

cisk na małe mieszkania. Część z

nich będzie służyła jako kawalerki

przyszłości, część przerobi się na

pensjonaty i hotele, ale wiele tysię-
cy najmniejszych lokali bez jakichś
gruntownych przeobrażeń będzie do

niczego nieprzydatnych. Wzmoże to

nacisk na przyrost nowej powierzch-
ni mieszkaniowej.

Jeszcze większy przyrost będzie
musiał nastąpić w dziedzinie urzą-

dzeń komunalnych, które już dziś

pracują bez rezerw, co oznacza, że

wyczerpały one swoje zdolności, a

należy się liczyć z dalszym zużyciem
tego, co mamy dzisiaj. To samo do-

tyczy szeroko rozumianych instytu-
cji usługowych od dawna już nie

zaspokajających rosnących potrzeb,
sieci komunikacyjnej i taboru. Mó-

wiąc o usługach, mamy na myśli
nie tylko służenie mieszkańcom

miasta, ale i krajowi w ramach sto-

łecznych obowiązków Warszawy oraz

zadania, wynikające z międzynaro-
dowych powiązań naszej stolicy. Nie

możemy też zapominać, iż będzie
trwał nadal — aczkolwiek w pew-

nych ramach — rozwój przemysłu.
Już dziś w WZM 350 zakładów wy-

stępuje o nowe lokalizacje.

Już na oko wynika z tego, że je-
śli mówimy o konieczności zbudowa-

nia drugiej Polski, to istnieje ko-

nieczność zbudowania co najmniej
drugiej, jeśli nie półtora Warszawy.

Zapotrzebowanie na powierzchnię,
miejską rośnie wprost proporcjonal-
nie do wzrostu dochodu narodowego,
a postęp cywilizacyjny idzie w parze
z rozwojem urbanizacji. W Polsce,
która jest w tym względzie zapóźnio-
na w stosunku do rozwiniętych kra-

jów, koncepcje deglomeracyjne ut-

rzymały się bardzo krótko, jako
sprzeczne z ogólnym kierunkiem roz- .

woju i między innymi z zasadami

RSPEKTYWY

ochrony środowiska, któremu przede
wszystkim, zagraża rozplenienie się
podstandardowego niby-miasta na

szerokim terenie. Z jednej strony
niweczy to naturalne walory tegoż
terenu, a z drugiej — nie zapewnia
korzyści, jakie wszak może dać

wielkie miasto. Próbki tego mamy
w najbliższych okolicach Warszawy.

Oczywiście rozwój urbanistyczny,
a w tym również Warszawy, musi

następować w ten>-sposób, aby nie

doprowadzić do pogorszenia . warun-

ków bytowania • i 'funkcjonowania
miasta. Wprost przeciwnie, ma za-

kładać zdecydowaną poprawę w tym
względzie.

Z tego widać, jak wiele trzeba

zrobić. Program rozwoju kraju mó-

wi, kiedy to trzeba wykonać, przy-

najmniej jeśli chodzi o okres do ro-

ku 1990. Wymagana jest jeszcze na-

tomiast odpowiedź na pytania: gdzie
i jak? W skali całego kraju znajdu-
jemy się jeszcze ciągle w sferze ogól-
nych koncepcji zagospodarowania
przestrzennego, natomiast dla War-

szawy istnieje już chyba możliwość

podjęcia wiążących decyzji, dotyczą-
cych jej kształtu w osiągalnej pla-
nami przyszłości.

Nad zadaniem tym — jak już pi-
sała prasa, pracowały przez dłuższy
czas cztery zespoły, z których każdy
ma swój projekt ogólnego planu roz-

woju miasta. Zespoły dysponowały
grupami fachowców z różnych dzie-
dzin i niektóre z nich mają już pre-
cyzyjnie opracowane projekty wraz

z wszechstronną dokumentacją.

Nie czas tu i nie miejsce na omó-
wienie, a tym bardziej merytorycz-
ną ocenę tych projektów, które za-

pewne jeszcze będziemy mieli okazję
przedstawić na naszych łamach. Ist-
nieją między nimi bardzo poważne
różnice, ale i łączą je cechy wspólne,
0 wiele ważniejsze w dniu dzisiej-
szym. A mianowicie: trzy z nich
przewidują w różnych wariantach
1 w różnym natężeniu rozbudo-
wę miasta w kierunku (wyłącznie

lub między innymi) północnym, zaś
wszystkie cztery zdecydowanie qd-
rzucają najgorszą żywiołową fórmu-
łę rozbudowy, określaną jako atra-
mentowa plama na bibule, czyli zaj-
mowanie przez miasto wszystkich
przyległych terenów dookoła bez zo-

stawiania gdziekolwiek wolnego
miejsca. W ten sposób powstało już
sporo kolosów nie do przebycia, ku-
mulujących ujemne skutki urbani-
zacji w stopniu utrudniającym fun-
kcjonowanie miasta i życie mie-
szkańcom. Gra toczy się więc o to,
aby Warszawa uniknęła takiego losu ,

nie prżeż'ząhamowanie rozwoju, lecz
. właśnie rozwijając się w koniecz-
nych wymiarach i w pożądany spo-
sób.

Sytuacja polityczna kraju w latach

siedemdziesiątych, jego możliwości

ekonomiczne dziś i ujęte wymierzal-
ną perspektywą oraz wiedza i praca

fachowców złożyły się na to, że mo-

żemy już przystępować do realizacji
tego zadania w sposób odpowiadają-
cy wymaganiom współczesności. A

możemy, znaczy w takim przypadku
musimy!

DZIWNE REGUŁY GRY

W połowie września Stołeczna Ra-

da Narodowa ma się zająć rozpat-
rzeniem i oceną tych czterech pro-

jektów rozwoju miasta. Być może

wybierze jeden z nich. może zaleci

połączenie elementów poszczegól-
nych projektów, a może też zażą-
dać dodatkowych wyjaśnień, polecić
coś dopracować itd. Wydaje się jed-
nak nieprawdopodobne, aby posiano
do diabła wszystkie cztery projekty
i kazano całą robotę zaczynać na no-

wo. Nie był to bowiem konkurs, któ-

ry może wypalić lub nie, a zlecona

praca, wykonywana przez setki lu-

dzi według pewnych wytyczonych
założeń. Tak więc, nie przesądzając
decyzji co do konkretnego wariantu

rozwoju, jesteśmy już bardzo blisko

posiadania planu rozbudowy miasta.

Zatwierdzenie planu będzie, rzecz

jasna, wymagało decyzji najwyż-
szych czynników politycznych i gor
spodarczych, które opierając się na

opinii .władz terenowych — stołecz -

nych ale i wojewódzkich — mogą
jeszcze wprowadzić dals.ze korekty.
Ale uwzględniając cały ten, niepro-
sty tryb postępowania, dochodzi się
do wniosku, że przyszła pięciolatka
dla Warszawy powinna być pierw-
szym świadomie wykonywanym eta-

pem realizacji perspektywicznego
planu rozwoju Warszawy.

Tymczasem tak się składa, że pra-

ce przygotowawcze do pięciolatki
1976—80 wykonywane są równolegle,
lecz w oderwaniu od prac nad roz-

wojem Warszawy. Kalendarze prao

nad jednym i drugim zadaniem po

prostu nakładają się na siebie. W

polowie września rząd będzie roz-

patrywał projekt pięciolatki, a w paź-
dzierniku Konferencja Partyjna pod-
jąć ma decyzję w tej sprawie. Z po-

równania tych oba terminarzy wy-

nika, że projekt pięciolatki w jej czę-
ści dotyczącej Warszawy nie zdąży
być skorygowany z jej planem per-

spektywicznym I to z powodu nie-

zbyt wielkiego przesunięcia w cza-

sie.

Na ten zbieg okoliczności złożyło
się kilka przyczyń. Prace nad roz-

wojem Warszawy mogły być podjęte
na przemysłową skalę dopiero po
podjęciu decyzji, że Warszawa w

ogóle ma się rozwijać, (co nie było
wcale takie pewne do Grudnia) i po
wytyczeniu przez nowe kierownictwo
polityczne kraju perspektywicznego
programu na przyszłość. Opracowa-
nie w ramach tego programu planu
perspektywicznego dla Warszawy
musiało potrwać i przygotowanie
czterech wariantów już na dziś stało
się możliwe dzięki dużemu wysił-
kowi zaangażowanych w to ludzi.

Z drugiej strony, odpowiedniego
czasu wymagają prace przygotowaw-
cze do następnej pięciolatki, która
wszak obejmuje cały kraj i zakre-

sem zadań, mimo iż tylko na pięć lat,
na pewno przewyższa to. co ma być
zrobione w Warszawie do roku 1990.

Obecną pięciolatkę ze zrozumiałych
względówr dopracowywało się „na

bieżąco", z następną nie wolno te-

go robić i terminy prac nad nią nie

są bynajmniej przedwczesne.

Trudno się więc dziwić, że Komi-
sja Planowania nie jest jeszcze go-
towa do rozpatrzenia dalekosiężnego
planu dla Warszawy i zamierza to
zrobić dopiero za rok. Ale wtedy
plan na lata 1976—80 będzie już zat-

wierdzony i mogą wyniknąć rozbież-
ności między nim a przyjętym zało-
żeniem dla Warszawy.

OBAWY ZOSTAJĄ

Zakłada się, że znany już w ogól-
nych zarysach plan pięciolatki dla

Warszawy nie przeszkodzi później-
szej realizacji jednego z czterech

przygotowanych projektów na dal-
sze lata. Mimo różnorodności, ich

punkt wyjścia jest zbieżny, i to, co

ma być zrobione w drugiej połowie
lat siedemdziesiątych, ma się ponoć
mieścić w ramach każdego projektu.
Później dopiero icfi drogi mają się
rozejść, ale do tego czasu właściwe

decyzje zostaną już opracowane i

podjęte.

Ale nawet takie założenia zosta-

wiają pewne obawy. Dotyczą one za-

równo sfery planowania, jak i reali-
zacji. Błędy metodologiczne przy o-

pracowywaniu planów zdarzają się
i nie można ich wykluczyć i w tym
przypadku. Pewien błąd. czy choć-
by nawet niedokładność, nie tak ra-

żące w skali całego planu, mogą o-

degrać decydującą rolę na jakimś
wyższym odcinku. Dwutorowe pla-
nowanie, jakie ma miejsce w tym
przypadku, nie jest rzeczą złą, bo po-
zwala na korygowanie błędów, ale
wtedy, kiedy to następuje jeszcze
przed podjęciem wiążącej decyzji.
Jeśli dojdzie do konfrontacji już o-

bowiązującej pięciolatki dla całej
Polski z proponowanym dopiero per-
spektywicznym planem dla Warsza-
wy, i jeśli wynikną — a mogą — roz-

bieżności, to można przewidzieć, co

się łatwiej obroni, choć z tego wca-

le nie będzie wynikało, które opra-

Trzy projekty na cztery przewidują rozbudowę Warszawy wzdłuż Wisły, której rola w mieście powinna wzrosnąć

cowanie było słuszniej sze z metodo-
logicznego punktu widzenia.

Jeśli chodzi o wykonawstwo, to

musimy pamiętać, że przyszła pię-*
ciolatka - oznacza dla Warszawy
120—130 tysięcy mieszkań wraz z od-

powiednim przyrostem pozostałej
infrastruktury. Jednocześnie prawie
wszystkie przestrzenie w obrębie
dzisiejszego miasta zostały już w ra-

cjonalnych granicach zabudowane.

Nie zapominajmy przy tym, że obec-

na pięciolatka, z 90 tysiącami miesz-

kań, jest wszak dopiero na półmet-
ku. Tak więc cały prawie przyrost
następnej musi się już odbywać w

ramach ekspansji terytorialnej mia-

sta. Z pewnym więc niepokojem
przyjmuje się zapewnienie, że od-

będzie się to bez naruszania założeń,
jednego z czterech, praktycznie nie-

znanych dziś jeszcze planów. Być
może, że uda się to osiągnąć, lecz ra-

czej trudno tu o gwarancję.

Wiadomo natomiast, że stawiane
cele na lata 1976—80 muszą być o-

siągnięte, zważywszy obecną sytua-
cję mieszkaniową i można przewi-
dzieć, że nie krępowani rygorami da-

lekosiężnego planu, wykonawcy mo-

gą stosować naciski, zmierzające do

ułatwienia sobie zadań, szermując
przy tym ich znaczeniem. Praktyki
takie nie są znowu tak wielką rzad-

kością. W przypadku Warszawy oz-

naczałoby to próby budowania gdzie
się da, byle najbliżej I najtaniej —

na krótką metę! Byłoby to więc dą-
żenie do owej plamy atramentu na

bibule, rozlewającej się dookoła i za-

pełniającej każdą wolną przestrzeń,
a więc coś wręcz przeciwnego wszyst-
kim czterem koncepcjom. „Plama"
nie musi zwyciężyć, ale w takich

warunkach sporo potrzebnej na coś

innego energii może uchodzić na sta-

wianie jej czoła. Już teraz toczy się
batalia o maksymalne zachowanie o-

statnich wielkich wolnych przestrze-
ni w obrębie Warszawy: Bemowa 1

Gocławia, na które są poważne za-

kusy, a które dla nas ,z dzisiejszy-
mi poglądami' i losem Pola Moko-

towskiego przed oczyma mogą być
wszystkim, ale nie rezerwowymi te-

renami pod zagęszczone budownict-

wo.

Nie byłoby zapewne tych wszyst-
kich niebezpieczeństw, gdyby war-

szawski plan pięcioletni był wycin-
kiem już zatwierdzonego planu na

dalsze lata. W tej chwili nie warto

już jednak ubolewać, że tak nie jest.
Opłaca się natomiast zastanowić co

można teraz zrobić. Być może, tań-

szym wyjściem jest zostawienie spra-

wy tak, jak ona idzie swoim torem

i późniejsze korygowanie obu pla-
nów, niż przeprowadzanie teraz ja-
kiejś reorganizacji prac przygoto-
wawczych, co zawsze jest rzeczą

trudną. Ale to trzeba by jeszcze u-

dowodnić, bo może się też i opłacać
jakieś przetasowanie w planach, lub

może istnieć zgoła jeszcze inne wyj-
ście.

Sprawy się komplikują w związku
z tym, że nie ma perspektywicznego
planu przestrzennego dla całej Pol-

ski. (O problemach tego planu pisze
M. Rakowski w artykule pt. „Prze-
strzenne zagospodarowanie kraju —

Wariantowanie programu" na str. 8).
Plany warszawskie nie wiszą w

próżni, oparte są na ogólnych kon-

cepcjach dotyczących całego kraju,
ale nie na udokumentowanych opra-

cowaniach. Trzeba się więc zasta-

nowić, czy bardziej opłaca się cze-

kać z zatwierdzeniem planów war-

szawskich, aż będzie je można po-

wiązać z ogólnopolskimi, czy też brać

się za to, za co się można brać. To
też nie jest kwestia do intuicyjnych
odpowiedzi, lecz do precyzyjnych ob-

liczeń.

Być może, iż decyzja w sprawie
przyszłości Warszawy może jeszcze
czas jakiś poczekać, ale odpowiedź
na to — kiedy i w jakim trybie ona

zapadnie — powinna nadejść już
dziś, co uzasadnia wspomniana na

wstępie waga i pilność sprawy.

Nr 55 (1144) 19. VII!. 1975 r
ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA 5



MANEWRY
NA LEKKIM
RYNKU

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

nacji była rozbudowa potencjału wy-

twórczego. Ale nie można też wyklu-
czyć, że większy potencjał oznaczać

będzie większy bałagan i większe
marnotrawstwo.

Ilekroć stykam się z ludźmi odpo-
wiedzialnymi z racji swych funkcji
zawodowych za jakąś dziedzinę ryn-
ku uderza mnie zamęt w poglądach
na to, czy jest popyt na określony
artykuł, czy jest zaspokojony, czego
chce klient, za ile, dlaczego czegoś
brakuje, z jakiego powodu inna rzecz

nie znajduje uznania u nabywców,
Jakie są prognozy sprzedaży — Itd.

Itp. Każdy ma na ten temat swoją
teprię, a w zanadrzu przemawiające
za nią argumenty — od „nioja żona

powiedziała" do porównań z innymi
krajami i przytaczania wskaźników

elastyczności popytu. Konia z rzędem
temu, kto by jednak z tych poglą-
dów, opinii, ocen, a nawet i liczb

•tworzył sobie jakiś przejrzysty o-

braz sytuacji!

Jeśli chodzi o rynek wyrobów
przemysłu lekkiego zamęt ów ma

dodatkowy koloryt, jako że wiele

zjednoczeń przemysłowych 1 central

handlowych ma swoją siedzibę w

Łodzi, niektóre w jednym biurowcu

przy ul. Sienkiewicza 3'5. Ciałem

bliscy, a duchem jakże dalecy!

Jedną rzecz mają może tylko
wspólną: przekonanie, że z dobrą
koniunkturą na wyroby przemysłu
lekkiego to gruba przesada. Jeśli coś

dawało o niej znać, to telefony do

dyrektorów, z którymi akurat roz-

mawiałam: od osób prywatnych, po-

szukujących tą drogą obicia na meb-

le, z ministerstwa monitującego o

młodzieżowe ubiory z teksasu dla

Warszawy.

JERZY PIOTROWICZ, zastępca
dyrektora do spraw handlowych w

Centrali Teksty lno-Odzieżowej,
•twierdził, że w 1971 roku liczono

się z większym popytem na odzież,
tkaniny, dziewiarstwo. W przekona-
niu, że wzrost zarobków osób najni-
żej uposażonych wyzwoli go w stop-
niu od dawna nie notowanym, roz-

luźniono nieco wymagania jakościo-
we wobec przemysłu, zbyt gorączko-
wo też poczyniono zakupy ża granicą.
Teraz to wszystko trzeba odrabiać, bo

okazało się, że na marny towar nie

ma klienta.

— Od początku 1970 roku przeży-
łem już niejeden przypływ i odpływ
— wzdycha. W 1970 roku popyt od-

kładał się, wiadomo jakie wtedy by-
ty dochody, zwłaszcza na wsi. W

J971 roku — hossa, potem znów

wzrost zapasów. Wskaźnik dochodo-

wej elastyczności popytu spadł z 1,5
do 1,17. Ą trzeba przy tym pamiętać,
te nie ma. dostatecznej podaży mie-

tzkań, materiałów budowlanych,
maszyn rolniczych, samochodów,
mebli. Niech się to wszystko ruszy
— spadnie do 1.

W Zjednoczeniu Przemysłu Skó-

rzanego — nastrój minorowy. Wła-

śnie niedawno odbyła się giełda o-

buwnicza i handel zrezygnował z 4

milionów par butów w stosunku do

pierwotnych zamówień.

— Trzeba było widzieć, jak się ten

wybór odbywał — ironizują dyrek-
torzy. Z niektórych przedsiębiorstw
handlowych przyjechały 20-letnie

panienki bez żadnego doświadcze-
nia ł bez żadnych danych. A na kier-

maszu z okazji tegorocznego Zlotu

Młodzieży w Krakowie zaoferowali-
śmy obuwie z Nowego Targu i z

Chełmka, którego przedtem Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Handlu

Obuwiem nie chciało. I co?, Buty
miały 'takie powodzenie, że trzeba

było uzupełniać dostawę. Jedyne roz-

wiązanie,to żeby przemysł sam han-

dlował...

Ale 1 wtedy dyrektorzy nie obie-

cują sobie wielkiej hossy. Sięgają
do porównań międzynarodowych.
Roczne zużycie obuwia skórzanego i
x tworzyw sztucznych na statystycz-

nego mieszkańca wynosi w Polsce

2,1par,wNRF—2,8,wAnglii—
2,08, w St. Zjedn. — 3,3 . Wyjąwszy
Stany Zjednoczone, gdzie, jak wia-

domo, obowiązuje zasada rozrzutnej
konsumpcji, jesteśmy więc na po-
ziomie państw najwyżej rozwinię-
tych...

JAN PANEK, dyrektor do spraw

produkcji w Zjednoczeniu Przemysłu
Wełnianego Północ uderzą w tę samą

nutę. — Moim zdaniem szacunek, że

co S złotówkę ludność wydaje na

wyroby przemysłu lekkiego, jest
przesadzony. A wełna może w ogóle

jest już przeżytkiem? Teraz tyte
sztucznych futer, slcajów i innych
tworzyw. Rozmawiam nieraz na ten

temat z paniami ze swojego otocze-

nia. Wśród różnych okryć każda ma

tylko jeden płaszcz wełniany.

Próbuję energicznie oponować, że

przecież teraz jest właśnie moda na

surowce naturalne, co m. in. znajdu-
je wyraz w szybkim wzroście cen

wełny — surowca, o czym sam in-

formował mnie przed chwilą.

— Tak, ale widzi pani, handel wo-

ła tylko o bistor. Właśnie wczoraj
była giełda; nie zakontraktował na-

wet wszystkich flauszy, o które się
wcześniej tak dopominał.

A więc tu jest źródło owych na-

strojów. Nowa sytuacja — handel

czegoś nie zamówił, przebierał, gry-
masił. Tylko czy to naprawdę powód,
żeby nerwowo tworzyć całe rozbudo-

wane ideologie, wietrzyć zmierzch

koniunktury?

Są przecież środki aa pokrzepienie:
wystarczy pójść do handlowej dziel-

nicy któregokolwiek z wielkich miast,
popatrzeć jak tysiące ludzi drep-
czą cierpliwie od sklepu do sklepu
w poszukiwaniu potrzebnych im ar-

tykułów lub postać chwilę w sklepie
i posłuchać ekspedientek, które, ni-

czym nakręcone katarynki, powta-
rzają: nie ma, nie ma...

Można się też łatwo podnieść na

duchu, zaglądając do informacji o

wzroście dochodów ludności. W

pierwszym półroczu tego roku były
one o 12,7 proc. wyższe niż w ubieg-
łym. Przyrost zasobów pieniężnych
wyniósł w I półroczu 1971 roku (w
stosunku do poprzedniego) 5 proc.,

w pierwszym półroczu 72 r. — 7,6
proc., a 73 r. — 9,2 proc.

Inna rzecz, że odwrotna tendencja
cechuje wydatki na zakup towarów.

W I półroczu 1971 roku z funduszów,
którymi ludność dysponowała, wy-
dano na zakupy 79,3 proc., w 1972 r.

— 77 proc.; w 1973 r. — 75,7 proc.

Powszechnie ocenia się, że ludzie

czekają na towary, których brakuje
lub na — lepsze towary. Czy dla

przemysłu - m. in. lekkiego — nie

może to naprawdę oznaczać nadziei

na robienie także lepszych intere-
sów?

WIADOMO, ŻE NIE WIADOMO

Tylko, co znaczy w tym przypadku
„lepsze towary"? Wystrzałowe, na

jeden sezon, czy „wiecznie modne"?
Z surowców naturalnych, czy sztucz-

nych? Szlachetniejsze gatunkowo i

drogie, czy nietrwałe, lecz tanie? Na

ten temat także — co człowiek to

odmienne zdanie. Opinia, że ludzie

gotowi są zapłacić każde pieniądze
za „szlagier", i że wobec tego podaż
należałoby kształtować na podstawie
tego, co idzie w komisach, zderza się
z poglądem o bardzo płytkim rynku
na drogie wyroby. Są zagorzali zwo-

lennicy i przeciwnicy syntetyków,
mody i — umiaru w niej.

Zaiste trudno być prorokiem na

lekkim rynku. Kraje kapitalistyczne
radzą sobie z tym, kształtując popyt
przy pomocy wyrafinowanych metod

marketingu. U nas mówi się o zaspo-

kajaniu potrzeb; pojęcie w tym przy-

padku bardzo enigmatyczne. Dyrek-
tor PIOTROWICZ z CTO twierdzi,
że handel nie może tu udźwignąć, za-

szczytnego skądinąd, zadania repre-

zentowania potrzeb społeczeństwa
wobec przemysłu.

—- Bo, proszę pani, społeczeństwo
samo nie wie i nie może wiedzieć,
jakie ma w tym względzie potrzeby;
zmieniają się surowce, technologie
produkcji, zmienia się moda. Jeśli

dodać do tego, że popyt na odzież,
obuwie, dzianiny kształtuje się pod
wpływem z zewnątrz, niejako przy-
chodzi do nas z innych krajów, ma-

my jasny, to znaczy całkiem ciemny,
obraz sytuacji.

Zapomniał pan Jeszcze, że gusty
mamy na miarę krajów najwyżej
rozwiniętych, a kieszeń inną.

— I ekonomika handlu jest inna.

Np. w handlu odzieżą ryzyko jest
zawsze bardzo duże, a u nas marże

w obrocie tym towarem tak niskie,
te niedługo nikt nie będzie chciał

nim handlować.

Handel w ogóle obciążony jest
zbyt dużym ryzykiem. Dziś musimy
wybierać tkaniny na odzież, która

ukaże się na rynku za 9 miesięcy. A

czy pani wie, jak biegnie krzywa
mody? Najpierw wznosi .się powoli,
potem raptownie, a jak spada to od

razu — na łeb na szyję. I wtedy, zo-

staje się z towarem na lodzie.

Moda, gusty, tkaniny — to jeszcze
nie wszystkie niewiadome. Najwięk-
szą jest chyba nasza kieszeń. Co o

niej generalnie wiemy? Tyle, że

przeciętnie jest znacznie grubsza niż

w1970roku,Aleoile—ukogoi
gdzie?

Wśród wielu przygotowywanych
obecnie perspektywicznych progra-
mów opracowuje się też prognozy

spożycia z dochodów osobistych lud-
ności do'roku 1990. Są to dokumen-

ty uczone, firmowane godnymi naz-

wiskami. Jest charakterystyczne, że

analiza stanu wyjściowego, czyli te-

raźniejszości opatrzona jest w nich
wieloma zastrzeżeniami, ogranicza-
jącymi jej poznawczą wartość. Dane

są za stare lub nieporównywalne,
wyliczenia w cenach bieżących za-

ciemniają obraz przemian, wielo-
krotne zmiany klasyfikacji rozcho-

dów i spożycia utrudniają porówny-
walność wydatków na zakup róż-

nych grup towarów i usług. Przede

wszystkim zaś zniekształca wiedzę
o strukturze spożycia niedostateczna

podaż, zakłócenia równowagi czą-

stkowej. A towarzyszą one nam

przecież do dziś, również na rynku
wyrobów przemysłu lekkiego. I jakże
w tych warunkach wyrobić sobie o

nim rzetelną wiedzę, nie wróżyć z

gwiazd, nie gubić się w domysłach?

Pewnym miernikiem sytuacji może

być poziom zapasów w handlu. Dane

o ich wielkości regularnie przytacza
GUS. Krążą one po różnych wyso-

kich urzędach, budząc niepokój i

zgorszenie. Tymczasem okazuje się,
że i one mają wiele mankamentów.

Zapasy porównuje się z analogicz-
nym okresem ubiegłego roku lub

poprzednim kwartałem bieżącego,
nie korelując ich ze wzrostem obro-

tów, choć związek między obu wiel-

kościami jest oczywisty. Zapomina
się też o tym, że wartość zapasów
rośnie wraz ze wzrostem średniego
poziomu cen, wynikającego ze

zwiększonej podaży nowości na ry-
nek. A różnica jest istotna. Jeśli w

okresie od 1.VII.1972 r. do 1.VII.1973

wartość zapasów w branży teksty! -

no-odzieżowej wzrosła o 14,4 proc.,
to wzrost ilościowy wyniósł 7,3 proc.

Uchodzi też uwagi okoliczność, że to

handel składuje zapasy wyrobów
przedsezonowych, np. obecnie okry-
cia jesienno-zimowe, bieliznę z pod-
biciem itp. I że zapasy sumuje się na

koniec kwartałów, kiedy dostawy z

przemysłu do handlu — jak się łat-
wo domyślić nierytmiczne — są

znacznie wyższe niż w pierwszym i

drugim miesiącu.

SPOKOJNIE KU CZYSTSZYM
WODOM

Intencją wszystkiego, co wyżej
napisałam nie jest ani dezawuowa-

nie instytucji związanych z ryn-

kiem wyrobów przemysłu lekkiego,

ani tei — Ich usprawiedliwianie.
Chodziło mi wyłącznie o pokazanie
złożoności występujących tu sytuacji
1 problemów oraz podkreślenie, te

rozwiązywać je należy w atmosferze

spokoju, bez nerwowości i wyciąga-
nia pochopnych wniosków.

Rozwiązywać Jednak trzeba,
wbrew wszelkim trudnościom. Wiel-

ki strumień nakładów przeznaczo-

nych na modernizację i rozwój prze-

mysłu lekkiego już powinien bystrzej

wypływać na rynek w postaci oferty

bardziej urozmaiconej i dostosowa-

nej do popytu. Bardziej precyzyjna
koordynacja działań występujących
na tym rynku partnerów z przemysłu
1 handlu jest zaś jednym z nieodzow-

nych tego warunków.

Niektórzy twierdzą, 2e radykalną
poprawę przynieść tu może dopiero
rozwinięcie na szeroką skalę nauko-

wych metod analizy rynku, zastoso-

wania informatycznego nim sterowa-

nia, do czego konieczne jest odpo-
wiednie „oprzyrządowanie". Nie ne-

gując przydatności tych metod, z

zakresu, rzec można, „wielkiej
medycyny", osobiście przywiązuję
też jednak dużą wagę do bar-

dziej domowych, prostszych sposo-
bów leczenia. Dlaczego? Bo oglą-
dany oczyma klienta obraz rynku
nie jest tak złożony, jak dla

tych, co się nim zajmują w global-
nej skali. Klient nie może zrozumieć,
dlaczego w sklepach z bielizną jest
nieraz tylko jeden rozmiar płóciennej
piżamy, dlaczego tęższe kobiety nie

mogą znaleźć botów, ani sukni,
dlaczego brzydkie są kolory dzia-

nin, dlaczego tak ubogi jest wybór
kostiumów kąpielowych itd. itp. Są
to braki tak prymitywne, że — wy-

daje się — nie trzeba filozofii, aby im

zaradzić. Ich likwidacja pozwoli z

kolei pogłębić wiedzę o tym, czego
ludzie potrzebują, bo przecież łat-

wiej poznawać popyt na podstawie
tego, co klienci kupują, niż za czym

biegają.

Taki jest właśnie obecnie jeden z

kierunków przygotowywanych po-

czynań w handlu. Zająć się staran-

niej poszczególnymi segmentami
rynku — od niemowlęcego po rynek
ludzi starszych — częściej organizo-
wać specjalistyczne giełdy, występo-
wać na nich wobec przemysłu zwar-

tym frontem, ale w doborowej
kompanii „zamówieniowców", którzy
lepiej znają swój segment rynku i

wiedzą czego chcą. Myśli się w

związku z tym o ograniczeniu kon-

traktacji na Targach Krajowych,
wychodząc z założenia, że niemożli-
we jest. aby jedna jednostka han-

dlowa mogła w tak krótkim czasie

dokonać dobrego wyboru wzorów u

250 dostawców.

Jest też cały program, co robić z

towarem już w sklepie. Wpierw —

oczyścić sieć detaliczną z zapasów.
Potem — lepiej eksponować towa-

ry, nie wieszać np. w stoiskach po

20 takich samych sukienek, lecz za-

prezentować cały ich wybór. Jeśli

towar nie idzie, nie trzymać go aż

do przeceny, lecz szukać na niego
amatora w innych sklepach, na innej
ulicy, w innej dzielnicy. Częściej
zmieniać wystawy, nie czekać aż się
tak opatrzą, że przechodnie przesta-
ną na nie zwracać uwagę.

Jest więc pewien program, ale

Jest i szkopuł. Dyr. PIOTROWICZ
mówi o nim szczerze: kadry. Nie ma

chętnych do pracy w handlu, a część
tych, którzy w nim pracują od lat,
ma zwyczaje z czasów, kiedy obo-

wiązywały rozdzielniki, a klient ku-

pował wszystko jak leci. Nie ma

materialnej zachęty do lepszej pra-

cy.

Oczywiście nadzieje na poprawę

należy też — a może przede wszyst-
kim — budować na zwiększeniu się
zdolności wytwórczych przemysłu.
Nowe technologie, nowe atrakcyjne
wyroby są wprawdzie jeszcze mar-

ginesem, ale ten margines wciąż się
rozszerza. W niektórych gałęziach
przemysłu — np. obuwniczym —

powstała stała nadwyżka mocy pro-

dukcyjnych, co pozwala manewro-

wać zamówieniami, np. w razie

szczególnego powodzenia Jakiegoś
modelu butów na rynku — zwiększyć
Jego produkcję, choćby nie w tym
zakładzie, z którego model pierwot-
nie pochodził.

Wydaje się, te 1 w innych dziedzi-

nach wzrost potencjału wytwórcze-
go stwarza już szanse bardziej ela-

stycznego i szybszego dostosowywa-
nia produkcji do ujawnionego po-

pytu, pod warunkiem, że zmienią
się zwyczaje i struktury ukształto-

wane w innych sytuacjach, a trwa-

jące jeszcze mocą bezwładu. Ale jest
to już temat, którym trzeba się za-

jąć oddzielnie.

ZOFIA DŁUGOSZ

TWÓRZMY
SKŁADY

WIELO-

BRANŻOWE
JÓZEF MAŚLANKA

ISTNIEJĄCA
w Polsce sieć skła-

dów hurtowni wąskobranżowych
— zlokalizowana przeważnie w

miastach wojewódzkich — jest nie-

wystarczająca. Ta niedostateczna gę-
stość sieci hurtowni powoduje po-

ważne nieprawidłowości, w szcze-

gólności wskutek odległych, nieefek-

tywnych przewozów, zakupywania
często wbrew potrzebom towarów w

ilościach minimalnych, co w kon-

sekwencji podraża koszty zaopatrze-
nia, transportu i magazynowania.

W rejonach uprzemysłowionych —

a jest ich w Polsce poza miastami

wojewódzkimi około 60, w tym

w województwie krakowskim mini-

mum pięć: Żywiec, Tarnów, Nowy

Targ, Nowy Sącz, Olkusz — istnie-

ją zgrupowania przedsiębiorstw za-

opatrujących się w te same mate-

riały, powszechnie zużywane, a za-

kupywane i zwożone z hurtowni wo-

jewódzkich, oddalonych czasem na-

wet o ponad 100 km.

«

W obecnych warunkach gospodar-

czych realizacja dostaw materiało-

wych przeważnie uwzględnia inte-

resy producentów. Powoduje to brak

należytego zainteresowania wielkoś-

cią kosztów ponoszonych przez od-

biorców. Zachodzi więc potrzeba
zmian w formach organizacyjnych

aparatu obrotu towarowego, a jed-
ną z tych możliwości usprawnienia
obrotu jest powołanie składów wie-

lobranżowych w ośrodkach 1 rejo-
nach przemysłowych. Celem jest
zbliżenie dostawcy do odbiorcy

i obniżenie kosztów transportu i ma-

gazynowania.

Z prac badawczych przeprowadzo-
nych przez Instytut Ekonomiki i Or-

ganizacji Przemysłu —, (zakład w

Krakowie) wynika, że skład hurto-

wy przy obrocie 10—12 min złotych
rocznie ma koszty handlowe równe

uzyskanej marży.

Skład wielobranżowy mógłby ma-

gazynować towary następujących
branż, w ograniczonym początkowo
wachlarzu: wyroby hutnicze, mate-

riały budowlane, artykuły metalowe,
artykuły elektrotechniczne, ogumie-
nie, odzież ochronna i robocza, ar-

tykuły przemysłu papierniczego, wy-

roby przemysłu chemicznego.

Zakładam, to wielkość rocznego

obrotu towarów w składzie wielo-

branżowym w powiecie żywieckim,
na którego przykładzie dokonane zo-

stały wyliczenia, wynosiłaby 30 min

zł. Stanowi to znikomy procent zu-

życia materiałów przez przedsiębior-
stwa powiatu żywieckiego. Docelowo

obrót sięgałby wartości 1S0 milionów

zł. (Asortyment szczegółowy opraco-

wany został na podstawie danych ot-

rzymanych z większych zakładów

powiatu).

Największe efekty ekonomiczne

spodziewane są z tytułu obniżenia

OGÓLNOKRAJOWY
^ KONKURS c

mi
GOSPODARKI

kosztów przemieszczania masy towa-

rowej. Oszczędności obliczono, po-

równując ze sobą dwa rodzaje prze-

wozów transportowych, a mianowi-

cie obecne i przewidywany — po

uruchomieniu składu.

Wyliczona bardzo dokładnie o-

szczędność roczna z tego tytułu wy-

nosi minimum 4,5 min złotych.

Jeśli chodzi o koszty magazyno-

wania, to przewiduje się, że po uru-

chomieniu składu, samych pracowni-
ków branżowo-magazynowych za-

trudnionych w powiecie będzie mniej
o 20 osób. Przy średniej płacy mie-

sięcznej 3 000 zł daje to oszczędność
= 20osóbx3000złx12miesię-
cy = 720 tys. zł rocznie.

Wysokość kosztów handlowych
ustalono na podstawie wskaźników

reprezentujących stosunek kosztów

do obrotu. Obrót wynosi średnio w

poszczególnych branżach (bez amor-

tyzacji) 933 tys. złotych.

Co się tyczy marż i akumulacji
przyjęto średnią marżę w wysokości
7 proc. dla wszystkich branż, co przy
obrocie 30 min złotych daje kwotę
2 100 tys. złotych. Akumulacja, któ-

rej przysparzałby skład wielobran-

żowy przy wyżej podanym obrocie
1 kosztach wynosi 734 tys. zł. Reasu-

mując, razem efekty wartościowe

wyniosłyby 5950 tys. złotych.

Składy wielobranżowe wykazują

większą efektywność od składów

branżowych lub specjalistycznych i z

tego względu wydaje się duszne

przyznanie pierwszeństwa przezna-

czaniu środków inwestycyjnych na

Ich uruchomienie. W planach roz-

woju należy traktować składy wielo-

branżowe jako instytucje towarzy-

szące, integralnie związane z rozwo-

jem przemysłu. Okres przewidywa-

nego zwrotu nakładów inwestycyj-
nych na składy wielobranżowe — z

uwzględnieniem efektów uzyskiwa-
nych przez odbiorców — wynosi
niepełne dwa lata.

W okresie przejściowym, mając na

względzie bezsporne korzyści gospo-

darcze płynące ze zbliżenia źródeł

dostaw do odbiorców, należałoby
powierzyć funkcję tworzenia skła-

dów wielobranżowych Państwowej
Radzie Gospodarki Materiałowej lub

wojewódzkim radom narodowym.

4 STRONA 2YCIE GOSPODARCZE Nr 33 (1144) 19. VIII. 1973 r.



PROPOZYCJE ZMIAN
ZARZĄDZANIA

ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Trwafa przygotowania do zmiany
dotychczasowego modelu orga-
nizacyjnego i zasad zarzqdzania
wielorodzinnymi zasobami mie-
szkaniowymi, stanowiqcych inte-
gralną część przedsięwzięć przy-
jętych do realizacji w ramach
perspektywicznego programu bu-
downictwa mieszkaniowego. Ja-
ki jest stan tych zasobów? Jakie
sq podstawowe słabości dotych-
czasowego systemu gospodaro-
wania zasobami mieszkaniowy-
mi? W jakim kierunku majq iść
zmiany?

WKOŃCU
1971 roku miasta dy-

sponowały 4 762 tys. mieszkań
o powierzchni użytkowej 222

min m®. D6 rad narodowych należało
38 proc. mieszkań, 35 proc. mieszkań
było własnością prywatną (w tym
15 proc. czynszowe i 20 proc. nie-
czynśzowe), spółdzielnie budownic-
twa mieszkaniowego posiadały 15

proc. ćałości miejskich zasobów mie-
szkaniowych, a reszta, tj. 12 proc.
należała do zakładów pracy.

Wartość brutto środków trwałych
gospodarki mieszkaniowej (w cenach
bieżących) wynosiła w tymże roku
991 mld zł, co stanowiło ok. 27,5
proc. wartości wszystkich środków
trwałych gospodarki narodowej.

Dobrym stanem technicznym i do-
brym wyposażeniem charakteryzują
się przede wszystkim zasoby spół-
dzielcze. Przeciętny okres ich użyt-
kowania wynosi 6 lat (jedynie ok. 19
tys. mieszkań spółdzielczych zbudo-
wanych zostałp przed 1956 r.).

Stosunkowo niezły poziom tech-
niczny i w miarę przyzwoite wypo-
sażenie- posiadają mieszkania zakła-
dowe. Szacuje 'się', że około 70' proc.
mieszkań zakładowych 'żirajdujfe - się
w budynkach wzniesionych po 1950
roku. •

Z ogólnej liczby mieszkań znaj-
dujących się w miastach, ok. 30 proc.
wybudowanych zostało jeszcze przed
1913 rokiem, a 28 proc. pochodzi z

lat 1918—1944; Znaczna część tych
mieszkań nie posiada wodociągów,
ubikacji, łazienek i instalacji gazo-
wych. Z uwagi na stan techniczny i
niski standard, dotyczy to zwłaszcza
prywatnych domów czynszowych
pochodzących w całości sprzed 1939

r., poważny procent tych zasobów
kwalifikuje się do wyburzeń.

PODSTAWOWE SŁABOŚCI

Zarządzanie zasobami mieszkanio-
wymi jest aktualnię ściśle związane
z formami ich własności. W rezulta-
cie obiekty wchodzące w skład osied-
la czy zespołu, a więc stanowiące ca-

łość przestrzenno-gospodarczą, za-

rządzane są często przez dwóch i

więcej; właścicieli nie współpracują-
cych źe sobą. Spółdzielnie gospoda-
rują sobie, zakłady pracy sobie, pry-
watni właściciele, jeśli mają pienią-

dze, myślą o. swoich budynkach itd.
W tych warunkach jest dobrze, gdy
nie. widać rażącego marnotrawstwa
tzw. substancji mieszkaniowej i oto-
czenia. Rady narodowe powołane do
koordynacji działalności poszczegól-
nych zarządców zasobami mieszka-
niowymi spełniają tę funkcję wy-

łącznie teoretycznie, dobrze Jedli da-
ją sobie radę z własnymi zasobami,
jako że nie cierpią ani na nadmiar
środków, ani kadry, a mniej więcej
połowa tkanki mieszkaniowej, nad
którą sprawują pieczę nadaje się do
wyburzenia.

Z litery prawa podstawowym ogni-
wem w całym systemie zarządzania
zasobami mieszkaniowymi jeśt ADM
lub kierownictwo osiedla. Jednostki
te nie posiadają jednakże warunków
do samodzielnego wykonywania
swych funkcji. Kierownictwo admi-
nistracji nie jest gospodarzem obiek-
tów powierzonych jego opiece, lecz
wykonawcą dyspozycji i to w stopniu
zależnym od przydzielonych odgórnie
środków (finansowych, etatowych,
płacowych, materiałowych). Działal-
ność ADM ogranicza się więc głów.
nie do spraw nadzoru nad utrzy-
maniem czystości i porządku, inka-
sa czynszów, ściągania zaległych
należności itp. czynności.

Decyzje związane z przejmowa-
niem obiektów do eksploatacji, przy-
gotowaniem i przeprowadzaniem re-

montów kapitalnych budynków, wy-
konawstwem remontów bieżących,
kontrolą poziomu i zakresu usług
świadczonych przez jednostki komu-
nalne — rozstrzyganie o wszystkich
tych sprawach należy do kompeten-
cji kierownictw zarządów budynków
mieszkalnych (ZBM), które jednakże,
z uwagi na szczupłość ciała kierow-
niczego, bliżej spraw nie znają. Ma-
my więc taką sytuację, że instytucja,
która lepiej zna sprawy wymagające
załatwienia nie ma możliwości po-
dejmowania wiążących decyzji, a ta,
która takie decyzje feruje, robi to

„w ciemno".

Partnerem obu tych instytucji jest
samorząd mieszkańców. Zakres dzia-
łalności tego organu nie jest jednak
jednakowy w poszczególnych for-
mach własności zasobów. Stanowi to
zasadnicze utrudnienie w przypad-
kach, gdy jeden samorząd działa na

terenie eksploatowanym . . przez
dwóch lub więcej zarządców.

Słabości tą w mniejszym stopniu,
niemniej jednak występują także w

spółdzielczej gospodarce zasobami

mieszkaniowymi.
Szereg problemów wiąże się z

finansowaniem zasobów mieszkanio-
wych. Pisaliśmy o tych sprawach
szerzej w nr 30 „ŻO". ograniczymy
się więc w tym miejscu do poda-
nia kilku przykładów ilustrujących
sytuację w tei dziedzinie.

Obciążenia finansowe ponoszone
przez użytkowników mieszkań w bu-
dynkach państwowych zróżnicowane
są w zależności od źródła docho-
dów, a ponadto od wielkości miasta,
strefy w mieście oraz wyposażenia
lokalu w urządzenia techniczne. Przy
przeciętnej powierzchni mieszkania
wynoszącej 45 m2, rozpiętość opłat
między lokalami o krańcowych wa-

runkach położenia i wyposażenia nie
przekracza 80 zł miesięcznie. Tym
samym uprzywilejowana jest sytu-
acja najemców zajmujących lokale
w nowych budynkach czynszowych,
a zwłaszcza w nowych zespołach
mieszkaniowych.

Obowiązujące obecnie czynsze
wprowadzone zostały w 1965 roku
(reforma czynszów). Zakładały one

pełne pokrycie kosztów eksploatacji
oraz konserwacji i remontów bieżą-
cych. Przyjęto, że koszty remontów
kapitalnych nadal będą pokrywane
z dotacji państwa i dodatkowych

opłat. Założenia te utrzymały sic do
1968 r. Po zmianie cen na materia,
ły budowlane i niektóre usługi go-
spodarki komunalnej oraz podniesie-
niu płac pracowników zatrudnionych
w jednostkach administrujących za-

sobami, deficyt środków własnych
zaczął się powiększać, zwłaszcza w

budynkach zakładowych i prywat-
nych czynszowych.

Finansowanie spółdzielczej gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi
oparte jest na zasadzie samowystar-
czalności, to znaczy całość kosztów
ponoszonych przez spółdzielnię po-
krywana jest przez użytkowników
lokali. Ale... O ile istnieje bezpo-
średni związek między kosztami po-
noszonymi przez poszczególne spół-
dzielnie a wysokością opłat, o tyle
brak jest takiego związku między
wartością użytkową i innymi walo-
rami lokali. W efekcie, im mniej-
sze miasto, gorsze i starsze miesz-
kania, tym wyższe są koszty ich
utrzymania, a więc i wyższe opłaty
członkowskie.

Gospodarka finansowa poszczegól-
nych zarządów budynków mieszkal-
nych rad narodowych ma charakter
scentralizowany. Dochody osiągane
ze wszystkich budynków ZBM, po-
większone o dotację budżetową —

rozdzielane są na poszczególne ad-
ministracje budynków. W 1966 roku
(pierwszym roku po reformie czyn-
szów) budżet państwa pokrywał 46
proc. nakładów na remonty kapital-
ne budynków w ZBM, resztę zarządy
finansowały środkami własnymi. W
1971 r. udział dotacji budżetowej
wzrósł do 77 proc. całości nakładów
na remonty kapitalne tych zasobów.
Stopień obciążenia budżetu stał się
więc bardzo wysoki.

Finansowanie gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi zakładów pracy
opiera się, podobnie jak w spółdziel-
czości na zasadzie samowystarczal-
ności. Cechą charakterystyczną fi-
nansowania tych zasobów jest brak
podstaw redystrybucji środków po-
chodzących z opłat czynszowych na

utrzymanie zasobów w skali resortu

czy zjednoczenia. Koszty obciążają
więc najczęściej działalność podsta-
wową przedsiębiorstwa, co nie zaw-

sze wychodzi „na zdrowie" miesz-
kańcom.

Vł osobliwy sposób podtrzymuje
się funkcjonowanie prywatnych za-

sobów mieszkaniowych. Niskie opła-
ty czynszowe wystarczają właścicie-
lom tych domów na drobne napra-
wy i konserwacje, toteż czekają oni
celowo na przeprowadzenie remontu

kapitalnego (czyli, inaczej mówiąc,
aż budynek zacznie się rozlatywać),
ponieważ remont kapitalny dotowa-
ny jest z budżetu. Roczne wydatki
budżetu państwa na remonty kapi-
talne prywatnych domów czynszo-
wych, w skali kraju, sięgają 1 mld
zł (35 proc. tej kwoty pokrywane
jest z podatku od nieruchomości, po-
została część pochodzi z obciążenia
hipotecznego budynków).

Szeregiem luk i nieracjonalnych
rozwiązań charakteryzują się także
same zasady utrzymania stanu tech-
nicznego zasobów mieszkaniowych.
Jedną z najbardziej spornych kwe-
stii jest np. obciążanie użytkownika
kosztami napraw wnętrz lokalu, nie-
zależnie od płaconego czynszu, przy
czym kryteria, na podstawie których
dokonuje się wyceny usług są, de-
likatnie mówiąc, płynne. Z tego
m. in. powodu, chociaż nie wyłącz-

nie, zgłaszanie przez mieszkańców
do administracji różnego rodzaju
napraw odbywa się opornie, co pro-
wadzi do znacznych strat gospodar-
czych (miesiącami cieknąca woda ze

spłuczek, nieszczelność kurków itp.) .

Wiele społecznego grosza marnu.

Je się z powodu sformalizowania
przeglądów stanu technicznego bu-
dynków i związanej z tym niezna-
jomości potrzeb remontowych. Nie
jest to spowodowane wyłącznie złą
wolą pracowników administracji. Po
prostu rejestracje potrzeb remonto-

wych ogranicza się do rozmiarów
mających pokrycie w środkach fi-

nansowych bądź możliwości wyko-
nania danych robót. W konsekwen-
cji gospodarka remontowa polega
przede wszystkim na usuwaniu e-

widentnych szkód i zniszczeń (często
o bardzo znacznych rozmiarach), a

w niewielkim stopniu uwzględnia
działania profilaktyczne.

Szczupłość środków na działania

profilaktyczne nie przeszkadza wy-

dawać olbrzymich sum na remonty
kapitalne. Nakłady na techniczne

utrzymanie uspołecznionych zasobów

mieszkaniowych wzrosły z 4,76 mld

złw1966r.dook.7,25m!dzł.
w 1971 r. W tym samym czasie

średnioroczne nakłady na remonty
bieżące w przeliczeniu na 1 ml po-

wierzchni użytkowej pozostały na

niezmienionym poziomie. Luka, je-
śli to łagodne określenie jest tu na

miejscu, w gospodarowaniu środka-
mi na remonty kapitalne polega na

tym, że nie sprawdza się efektyw-
ności prac modernizacyjnych i re-

montowych. Obowiązujące aktualnie

zasady w tej materii zobowiązują
jedynie wykonawcę do tego, aby
koszt remontu nie przekroczył 70

proc. wartości budynku, a pod po-

jęciem remontu rozumie się przy-

wrócenie obiektowi pierwotnych wa-

lorów użytkowych. Jak długo nato-

miast po remoncie budynek będzie
się nadawał do eksploatacji, czy

zmodernizowane mieszkania odpo-
wiadają standardem obecnym po-

trzebom, to są sprawy uboczne.

W rezultacie okres eksploatacji bu-

dynku nie jest w żadnym stopniu
proporcjonalny do poniesionych na-

kładów.

PROPONOWANE ZMIANY

Dla poprawienia zarządzania wie-

lorodzinnymi zasobami mieszkanio-

wymi zamierza się zastąpić dotych-
czasowy 3-szczeblowy system or-

ganizacyjny systemem dwuszczeblo-

wym. W obszarze działania rad na-

rodowych byłyby to osiedlowe za-

rządy budynków i nadrzędna jed-
nostka na szczeblu wojewódzkim.
W spółdzielczości mieszkaniowej
jednostkę podstawową stanowiłyby
spółdzielnie jednoosiedlowe. W jed-
nym i drugim przypadku ma w spo-

sób zasadniczy wzrosnąć rola i zna-

czenie jednostek podstawowych ja-
ko organizacji bezpośrednio zarzą-

dzających budynkami 1 terenami do

nich przynależnymi.
Podniesienie rangi tych Jednostek

miałoby się wyrażać w nadaniu im

osobowości prawnej i całkowitej sa-

modzielności gospodarczej, przez có

rozumie się działalność na zasadach

pełnego rozrachunku gospodarczego.
Warunkami umożliwiającymi taką
działalność byłoby m. in. oddanie

pod zarząd tych jednostek zasobów

o wielkości gwarantującej określony
poziom dochodów oraz możliwość re-

dystrybucji ośrodków finansowych
między jednostkami posiadającymi
Ich nadwyżki.

Działalność gospodarcza jednostki
podstawowej oparta byłaby na

wieloletnich rocznych planach gos-

podarczo-finansowych, sporządza-
nych przez kierownictwo jed-
nostki przy uwzględnianiu opi-
nii samorządu mieszkańców. Dy-
rektywy 1 limity gospodarczo-fi -

nansowe uległyby likwidacji, a je-
dyną formą limitów Instytucji nad-

rzędnej byłyby kwoty środków fi-

nansowych podlegających redystry-
bucji lub pochodzących z budżetu

państwa.

W proponowanym systemie zarzą-

dzania rady narodowe pozbawione
zostałyby prawa wydawania jedno-
stkom zarządzającym poleceń, jakie
powinny podejmować konkretne

przedsięwzięcia gospodarcze.

Wiele propozycji dotyczy także

stosunków między zarządcami zaso-

bów mieszkaniowych, a usługodaw-
cami. Ich sens sprowadza sie do u-

stalenia zasady wzajemnej odpowie.
dzielnćfSej Ti1* kar za' niewywiązanie
się z zobowiązań) kontrahentów' b-
raz Uznania, że interesy zarządcy,
reprezentującego mieszkańców, są

nadrzędne w stosunku do interesów

usługodawców.

Aby jednostki podstawowe były
w stanie wykonywać nałożone na

nich zadania, zakłada się7 że zostaną
wyposażone w odpowiednie warszta-

ty, powierzchnie magazynowe, skła-

dowiska materiałów, pomieszczenia
na sprzęt mechaniczny itd. Znacznie

większy nacisk położony ma być
również na Zapewnienie gospodarce
mieszkaniowej wykwalifikowanych
kadr pracowników administracyj-
nych i rzemieślników.

Elementem warunkującym prawi-
dłowe funkcjonowanie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi, byłby, o-

bok form organizacyjnych, środków

technicznych i wsparcia kadrowego,
właściwy system finansowy. Gene-

ralne założenia tego systemu oparte
byłyby na systemie funkcjonującym
obecnie w spółdzielczości mieszka-

niowej (tzn. pełna samowystarczal-
ność finanscv. -SV

J. D.

ORZECZNICTWO

ODBIÓR INWESTYCJI
Z WADAMI
LUB NIEZAKONCZONYCH
CAŁKOWICIE

W naszej rzeczywistości W dał»
szym ciągu spotyka się inwesty-
cje odebrane 1 oddane do użytku
mimo stwierdzonych w nich U-
sterek a zwłaszcza nlezago»
spodarowanie i nieurządzenle te*
renu. Wskutek tego wiele.. no-

wych, zamieszkanych już budyn-
ków 1 osiedli stoi na terenie nia
uporządkowanym, na wpół pu-
stynnym, niestety przez wiele
nieraz lat. Jest to nie tylko u-

ciążliwe dla lokatorów, ale czyni
wrażenie niezrozumiałego 1 nie-
dopuszczalnego lekceważenia fun-
kcjonalności 1 wyglądu nowych
osiedli.

Z tej przyczyny warto przy-
pomnieć, jakie jest w tej sprawie
stanowisko Głównej Komisji Ar-

bitrażowej na tle końkretnego
sporu pomiędzy inwestorem
względnie inwestorem zastępczym
a generalnym wykonawcą Inwe-
stycji, przy czym w danym przy-
padku chodziło właśnie o budy-
nek mieszkalny.

Dyrekcja Inwestycji Mlejsklcll
w N., działając jako inwestor po-
wierniczy Spółdzielni Mieszkanio-
wej, zawarła 23.111.1970 r. B

Przedsiębiorstwem Budownictwa
Miejskiego jako generalnym wy-
konawcą umowę o wykonanie za-

dania inwestycyjnego, obejmują-
cego m.in. budowę budynku mie-
szkalnego nr 8 oraz roboty zew-

nętrzne. Zgodnie z umową Przed-
siębiorstwo obowiązane tyło -wy-
konać i przekazać inwestorowi w

terminie do 15.X.1971 r. budynek
nr 8 łącznie z elewacją oraz kom-
pleksowym zagospodarowaniem
i urządzeniem terenu.

Ponieważ zakończenie całości
robót oraz usunięcie usterek
i niedoróbek nastąpiło ze zwłoką
20-dniową, przeto Dyrekcja In-

westycji Miejskich wystąpiła n*

drogę postępowania arbitrażowe-
go, domagając się zasądzenia ©d
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Miejskiego kar umownych za

zwłokę w wysokości 43.180 zł.
Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wa oddaliła wnicŁ-ek z uzasadnie-
nia, iż ze względu na minimalny
zakres robót niezalcończonych, nia
rzutujących na funkcjonalność
budynku, nie istniały istotna
przeszkody d!a dokonania odbio-
ru końcowego budynku w termi-
nie umownym.

Na skutek odwołania Dyrekcji,
sprawa przeszła do Głównej Ko-
misji Arbitrażowe:, która w dniu
15 czerwca 1972 r. nr 11-4702/73⁄4
zmieniła orzeczenie OKA, wypo-
wiadając następujący pogląd
prawny:

1. Odbiory budynków mieszkal-
nych i obieMów towarzyszących
powinny być dokonywane kum-
pleksowo równocześnie z przeka-
zaniem bndynku do użytku,' po
zakończenia wszystkich rob£t"vr
obiekcie «sffdnie z zawartą umo-

wą, łącznie z urządzeniami to-

warzyszącymi i zagospodarowa-
niem terenn oraz przy przestrze-
ganiu zasady bezusterkowyeh od-
biorów.

2. Inwestor ma prawo, a nie
obowiązek,- d skonania odbiorą
przedmiotu umowy w rada
stwierdzenia wad nie przeszka-
dzających w ubytkowaniu wyko-
nanej inwestycji.

W uzasadnieniu GKA zazna-

czyła m.in.:
„Stosownie do umowy stron

przedmiotem odbioru końcowego
miał być budynek mieszkalny nr

8 wraz z kompleksowym zagospo-
darowaniem i urządzeniem tere-
nu. Pozwany wykonawca mógł
zatem domagać się dokonania
przez powoda inwestora odbioru
końcowego dopiero po zakończe-
niu całości robót składających się
na określony umownie przedmiot
odbioru, tzn. po zakończeniu bu-
dowy budynku oraz robót zew-

nętrznych. Jak wynika ze znaj-
dujących się w aktach protoko-
łów z 2, 11 i 30.X.1971 r., pozwany
nie zakończył w powyższych ter-
minach całości robót zasadniczych
ani w budynku, ani w zakreśla
zagospodarowania i ukształtowa-
nia terenu. Protokoły stwierdza-
ją liczne usterki w budynku;
wśród robót nie wykonanych i nie
zakończonych wymienione zosta-

ły: brak ukształtowania terenu,
małej architektury, placów gospo-
darczych, niezakończenie dróg,
chodników itp., a wśród usterek
brak osprzętu elektrycznego, tJrak
baterii wannowej, złe obsadzenia
stolarki okiennej i drzwiowej,
wadliwe wykonanie posadzek,
tynków itd. Analiza powyższych
protokołów uzasadnia przyjęcie,
iż w grę wchodziły roboty nia
zakończone oraz usterki o zakre-
sie i charakterze utrudniającym
w znacznym stopniu użytkowania
budynku. W tych warunkach po-
wód zasadnie odmówił dokonania
odbioru końcowego budynku, Ja-
dając całkowitego zakończenia
robót oraz zlikwidowania usterek,
jako warunku dokonania odbio-
ru budynku. Nadmienić należy, że
dokonana przez powoda — zgod-
nie zresztą z żądaniem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej inwestora bez-
pośredniego i użytkownika bu-
dynku — odmo w. i przeprowadze-
nia odbioru końcowego budynku
przed kompleksowym zakończe-
niem robót i usunięciem usterek
i niedoróbek znajduje uzasadnie-
nie w przepisach o.w.r .i . (Monitor
Polski 1970, nr 7, poz. 66). Zgodnia
z paragrafem 48 o.w .r.i. inwestor
powinien dokonać kompleksowe-
go odbioru całego zadania inwe-
stycyjnego. chyba że umowa za-
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warta , z - wykonawcą przewiduje
odstępstwo od kompleksowości.
Stosownie zaś do przepisów pa-

ragrafów 49—53 odbiór komplek-
sowy, który powinien być prze-

prowadzony przez inwestora od

wykonawcy jednocześnie z odbio-
rem dokonanym przez użytkowni-
ka '_od' inwestora, . następuje po
stwierdzeniu, że przedmiot odbio-
ru Zdstal należycie wykonany, tzn.

zgodnie .js umową,- z projektem
technicznym, zasadami . wiedży
technicznej z przepisami tech-

niczno-budowlanymi i że jest w

stanit_ nadającym się do odbioru
ora? Sp>,przekazania do użytku.
Dokoiigna przez powoda odmowa

dokcnatfią odbioru budynku nr 8
do czaśu. kompleksowego zakoń-
czenia robót i usunięcia usterek
i niedoróbek uzasadniona jest
również! :w świetle wytycznych
Rządu (plsmó z a8.IX.1971 r. znak:

G^3ł3?l|4/7.i)l .Zgjadnię z powyż-
szymi/'^tyc^ymi;. odbiory bu-

dynków .mieszkalnych i obiektów

towarzyśKkcych, •
. budownictwa

mieszkaniowego powinny być do-

konywane zakończeniu wszy-
stkich robót w óbi.ekcie zgodnie
z zawartą umową, łącznie z u-

rządzeniąmi towarzyszącymi i za-

gospodarowaniem terenu oraz

przy przestrzeganiu'' zasady bez-

usterkowych odbiorów. "Wytyczne
te toskaziiją. jednocześnie na ko-
nieczność przeprowadzenia odbio-
ru końcowego równocześnie z

przekazaniem budynku do użytku.
Powyższe wytyczne, których wy-
danie podyktowane zostało po-

trzebą podniesienia jakości bu-
downictwa mieszkaniowego i za-

pewnienia prawidłowych odbio-
rów, znalazły również wyraz wu-

ohwate nr 1.9 zarządu Centralnego
Związku. Spółdzielni Budownic-
twa Mieszkaniowego z 24.111 .1972
r. w sprawie odbiorów oraz usu-

wania W Okresie rękojmi wad o-

biektów spółdzielni budownictwa

mieszkaniowego. Wprawdzie uch-

wąłata przewiduje możliwość od-
bioru budynku z wadami, które
z punktu widzenia eksplbatacyj-
nęgo i technicznego nie wymagają
natychmiastowego usunięcia oraz

możliwość sukcesywnego odbioru
obiektu częściami, jeżeli jest to

uzasadnione względami technicz-

rio-organizacyjrtymi. Dokonywa-
nie jednak takiej odbiorów ogra-
nicza się, jak to wynika z treści

uchwały, do wyjątkowych przy-
padków uzasadnionych względa-
mi techniczno-organizacyjnymi
i eksploatacyjnymi, a ponadto za-

strzeżone zostało jako uprawnie-
nie inwestora. Powyższe postano-
wienia uchwały zgodne są z dy-
spozycją paragrafu 60 o.w .r .i .,

który pozostawia zamawiającemu
(inwestorowi) decyzję w kwestii

oceny stanu technicznego przed-
miotu umowy i jego przygoto-
w&mia do odbioru oraz prawo, a

nfcer* obowiązek, dokonania odbio-
ru przedmiotu umowy w przypad-
ku stwierdzenia wad nie prze-

szkadzających w użytkowaniu
wykonanej inwestycji.

iSkoro w spornym przypadku
nłe zaistniały podstawy do prze-
prowadzenia takiego odbioru, a

kompleksowe i bezusterkowe za-

kończenie budynku z urządze-
niami' i zagospodarowaniem tere-
nii nastąpiło w terminie do 5.XI.
1971 r., roszczenie powoda o za-

płatę kary umownej za zwłokę
•^'zakończeniu i oddaniu budynku
uśnać należało za zasadne."

I ZARZĄDZENIA

OGÓLNE ZEZWOLENIE
HA NIEKTÓRE CZYNNOŚCI

OBROTU WARTOŚCIAMI
DEWIZOWYMI

,Z dniem 1 sierpnia 1973 r.

Weszło w życie obszerne, bo li-

czące 99 paragrafów, nowe za-

rządzenie Ministra Finansów z

dnia 23 czerwca 1973 r. w spra-
wie zezwolenia na niektóre czyn-
ności obrotu wartościami dewi-

zowymi oraz granicznej kontroli

dewizowej (Monitor Polski Nr 29,
pt>z. 184).

^Zarządzenie składa się z 9 roz-

działów, które — poza przepisa-
ni] ogólnymi i końcowymi — o -

bejmują i normują następujące
zigadnienia: 1) zezwolenia na

czynności obrotu wartościami de-

wizowymi, 2) zezwolenia na czyn-
ności dotyczące nieruchomości i

l<$kali, 3) zezwolenia na przywóz
ofób na trasach zagranicznych,
C zezwolenia na przewóz i u-

bezpieczenie przesyłek w obrocie

z'3⁄4agranicą, 5) zezwolenia na wy-
wóz i przywóz wartości dewizo-

wych przy przekraczaniu granicy
państwowej, 6) zasady i tryb gra-
nicznej kontroli dewizowej, 7)
sfeyp zagranicznych pieniędzy i

cgpków podróżnych oraz zwrotna

•wymiana pieniędzy przez urzędy
celne.

^Niektóre przepisy i zezwolenia

dotyczą bądź ogółu jednostek go-
spodarki uspołecznionej, bądź też

niektórych ich kategorii, jak np.

przedsiębiorstw wydawniczych
przewozowych i usługowych (w
zakresie przewozu), PZU i Desy.

^Nowe zarządzenie uchyliło 24

dotychczas obowiązujące zarzą-
dzenia Ministra Finansów z lat
1952—1971 oraz 4 inne wydane
p-pzez niego akty o charakterze

nRSrmatywrym w zakresie obję-
tvm nnwvm zurzrd^niem.

Opr. STANISŁAWA ZIELIŃSKA

W wyniku szeregu opracowań naukowych, dyskusji między prakty-
kami i naukowcami, a także dzięki wykorzystaniu myśli naukowej,
dorobku technicznego naszych socjalistycznych sąsiadów — coraz

powszechniej toruje sobie drogę przekonanie, że dalszy dynamicz-
ny rozwój produkcji rolnej, a więc i zaspokajanie potrzeb konsum-

pcyjnych społeczeństwa, uzależnione są z kolei od zaopatrywania
tego dziatu gospodarki w nowoczesne środki produkcji. Chodzi

0 wszelkiego rodzaju maszyny rolnicze, ułatwiające komplekso-
wą mechanizację procesów produkcyjnych, nawozy mineralne, no-

woczesne środki ochrony roślin, związki chemiczne — stymulatory
wzrostu i inhibitory produkcji oraz dostateczna ilość dobrych
jakościowo materiałów budowlanych, która gwarantuje funkcjonal-
ność wznoszonych budynków gospodarskich.
Coraz powszechniejsza staje się także świadomość, że niemniej
ważną ro'ę w przyspieszaniu wzrostu produkcji całego rolnictwa

odgrywają rolnicze środki produkcji; intensywne, coraz bardziej
plenne i odporne na choroby odmiany roślin, nowe rasy zwierząt
1 bardziej wydajne w produkcji wielkostadrtej mieszańce bydła,
trzody chlewnej, drobiu i innych zwierząt.
Zyskuje sobie także coraz więcej zwolenników teza, że zasadnicze-

go znaczenia nabiera wzrastający wfiływ nauki na kształtowanie

intensyfikacji rolnictwa pod wpływem przemysłowych i rolniczych
środków produkcji. W obecnych warunkach wiodąca rola przypada
zagadnieniu doskonalenia umiejętności wprowadzania do praktyki
zasad racjonalnej i naukowej organizacji pracy I zarządzania. FOT. B. WIELOPOLSKA

TEMPO
wzrostu dostaw przemy-

słowych, jak i rolniczych środków

produkcji do rolnictwa jest nie-
równomierne. Jeśli produkcja nie-

których środków, jak np. nawozów

sztucznych, szybko i dynamicznie
wzrasta — inne np. mechanizacja
niektórych prac wykazują mniejszą
dynamikę w stosunku do rosnących
stale potrzeb. Wymaga to obecnie

specjalnego podejścia do zaopatry-
wania w te środki poszczególnych
województw i rejonów. Wyrazem te-

go nowego i zróżnicowanego podej-
ścia do uzyskiwania lepszych rezul-
tatów w produkcji roślinnej jest
koncentracja środków produkcji- po-
chodzenia rolniczego i przemysłowe-
go. w ,pcnąd 100 powiatach, posiada,-!
jących urodzajne gleby, gdzie w sto-

sunkowo krótkim czasie można o-

siągnąć wysokie plony zbóż i innych
roślin.

W innych rejonach również sto-
sunkowo szybko i dobre rezultaty
w produkcji bydła osiągnąć można
w oparciu o intensyfikację użytków
zielonych. Pocieszającym z punktu
widzenia doskonalenia „nowej stra-

tejgii" produkcyjnej, zakładającej
maksymalizację produkcji białka ro-

ślinnego, jest podjęcie decyzji o

zwiększaniu produkcji nowej wersji
ciągników, kombajnów zbożowych o-

raz uruchomienie produkcji nowo-

czesnych, zupełnie dotychczas nie

produkowanych, u nas maszyn rol-

niczych, jak kombajnów buracza-

nych i ziemniaczanych, jak również

sprzętu do kompleksowej uprawy
i konserwacji własnych pasz gospo-
darskich. Zamierzenia te, oraz de-

cyzje o imporcie najbardziej niezbę-
dnych maszyn rolniczych zanim do-

starczy je krajowy przemysł, wpły-
wają na przyspieszenie technizacji
naszego rolnictwa.

Z pewnym opóźnieniem rolnictwo

zaczyna zaopatrywać się w odpo-
wiednie rasy i mieszańce trzody
bydła, dzięki wykorzystywaniu zja-
wiska heterozji. Dostarczane do pro
dukcji sztuki charakteryzują się dużą
zdolnością lepsżego przetwarzania
białka roślinnego na białko zwierzę-
ce, dając w ten sposób wyższe przy-

rosty wagowe i zatem większe efek-
ty ekonomiczne.

Przy zwiększających się stale do-

tacjach państwa na rozwój nauk rol-

niczych, w warunkach stopniowego
i stałego doskonalenia metod pracy
nauk rolniczych i ekonomicznych
rolnictwo oczekiwać może systema-
tycznej poprawy zaopatrywania w

nowe, bardziej wysokowydajne
środki produkcji pochodzenia prze-

mysłowego i rolniczego, warun-

kujące intensyfikację produkcji roś-

linnej i produkcji zwierzęcej.
Wypada przypomnieć, że rosnące

zadania produkcji mięsa, oWoeów,
warzyw i innych produktów realizo-
wać należy ,na zmniejszającym się
systematycznie areale użytków rol-

nych naszego kraju. Determinuje to
zarazem strategię produkcyjną na-

szego rolnictwa, zakładającą konie-
czność Opracowywania i doskonale-
nia takich rozwiązań, by w oparciu
na wszystkich dostępnych, podsta-
wowych czynnikach produkcji, przy
coraz lepszej organizacji produkcji
i organizacji pracy — uzyskiwać
zakładane wskaźniki wzrostu mięsa.
Pddstawowym założeniem tej stra-

tegii produkcyjnej jest maksymalna
produkcja białka zwierzęcego w o-

parciu na białku roślinnym uzyski-
wanym z produkcji rolnej oraz na

chemicznych i biologicznych stymu-
latorach wzrostu dostarczanych
przez przemysł chemiczny.

Obecnie, jak i w przyszłości klu-
czowe znaczenie dla utrzymania
i dalszego zwiększania dynamiki roz-

wojowej rolnictwa, wszystkich jego
sektorów ma uruchamianie nowych
jakościowo czynników rozwoju:
sprawne i efektywne inwestowanie,
umiejętne i w mikrę szybkie wpro-
wadzanie postępu naukowo-tech-

nicznego i podnoszenie .kwalifikacji.
Jednym z podstawowych środków,

prowadzących do tego celu, jest spe-

cjalizacja i koncentracja produkcji,
modernizacja istniejących budynków
oraz wprowadzanie przemysłowych
metod produkcji' odpowiadających
aktualnym i ę^pejktywięzny.m ., t£np
dęncjonr, jakie nakreśla rewolucja
naukdwb-fecft.óićźoą jy. ęólniętwęie.

Przemysłowe fermy produkcji
trzody chlewnej bydła mlecznego
i rzeźnego — których już pracuje
kilka, w budowie znajduje się kilka-
naście — to najnowsze' osiągnięcie
nauki i techniki. Są one rezultatem

zespolenia różnorodnych form postę-
pu naukowo-technicznego, wkracza-

jącego coraz szybciej do rolnictwa

wielkótowarowego. Szczególnie waż-

ną rolę odgrywa tu postęp tech-

niczny, biologiczny, organizacyjny
i ekonomiczny.

POSTĘP techniczny! w odróżnie-
niu od dotychczasowej praktyki,
uwidacznia się. przede wszystkim

dzięki zastosowaniu w budownictwie

rolniczym nowych materiałów bu-

dowlanych, charakteryzujących się
zdolnością zapewnienia wszystkich
.niezbędnych warunków, jak odpo-
wiednia i stała temperatura, wilgot-
ność powietrza, określane jako zoo-

higieńa. Zasadniczą rolę spełniają
więc materiały budowlane o odpo-
wiednim współczynniku przewodze-
nia ciepła („K") i stosowane coraz

szerzej urządzenia wentylacyjne, za-

pewniające odpowiedni mikroklimat
w środowisku produkcyjnym. Pro-
wadzone są obecnie z szerokim roz-

machem badania naukowe oraz pra-
ce modernizacyjne w zakładach pro-

dukcji materiałów budowlanych dla
nadania produkowanym wyrobom w

istniejących i nowo projektowanych
zakładach w maksymalnym stopniu
wymagań nowoczesności i' przydat-
ności dla produkcji zwierzęcej.

Do ważnych i mało docenianych
dotychczas elementów postępu tech-

nicznego należy zaliczyć również sto-

sowaną szeroko mechanizację i auto-

matyzację procesów produkcyjnych
stanowiących warunek eliminacji
wielu ciężkich prac w długim i nie-

zwykle złożonym łańcuchu, produkcji
zwierzęcej.

Wprowadzenie zaś posadzek rusz-

towych wpłynęło radykalnie na

zmianę stosowanej dotychczas tech-

nologii produkcji. Z procesu produk-
cyjnego w chlewni czy bukaciarni

wyeliminowany został obornik pro-

dukowany w oparciu na słomie. Po-
została wprawdzie gnojownica, łat-

wiejsza do zmechanizowania; odpa-
dła konieczność wożenia słomy na

ściółkę i wywożenie obornika.

NOWE rozwiązania, maszyny,
tzw.. nośniki postępu technicz-

nego — stymulować muszą u-

dział postępu biologicznego w prze-

mysłowych fermach produkcji zwie-
. rzęcej. Ż rozległego obśz&ru postępu

biologicznego na podkreślenie zasłu-

gują dwie podstawowe grupy zagad-
nień:

O szybsze i skutecznie wykorzy-
stane zjawiska heterozji w chowie
mieszańców: trzody chlewnej, byd-

ła mlecznego, mięsnego i drobiu sta-

nowiących „wkład" produkcyjny do
ferm przemysłowych,

® zagwarantowanie dostatecznej
ilości (iobrych pasz własnych zasob-

nych w białko i witaminy oraz prze-

mysłowych mieszanek.

Produkcja mieszańców polega na

kojarzeniu cech osobników płci żeń-:

skiej i męskiej w przypadku np.
krów rasy mięsnej lub innej rasy

mięsno-mlecznej o wyższych walo-
rach mięsnych w celu poprawienia
przydatności opasowej i cech jako-'
ściowych tuszy u mieszańców pier-
wszego pokolenia.

Widoczny,i pozy tywny, wpływy, wy-
wiera już,, i wywierać będzie,.hete-r
rożja na . intensyfikacje trzody :

chtewnej. Ta' dziedźiii'a posiadała u

nas, i posiadać będzie, niewątpliwie
duże znaczenie dla zaopatrzenia'lud-
ności w mięso i tłuszcze. Dzięki wiel-

kiej płodności, krótkotrwałej ciąży,
wyjątkowo szybkiemu dojrzewaniu,
możliwe jest uzyskanie znacznej
ilości produktu przy stosunkowo nie-

dużych nakładach. Wiele przykładów
potwierdza, że można uzyskiwać w

przeliczeniu na 1 maciorę ponad 2,5
tony żywca wieprzowego tocznie.

Obok racjonalnego ' skarmiania
mieszanek pasz przemysłowych, do-

starczanych przez przemysł paszowy,
które wymagają również usprawnia-
nia kontroli jakości tak, jak: pasze
produkowane we własnych mieszal-
niach w oparciu na suszu zielonek,
zboża, ziemniakach cukrowych z do-
datkiem niezbędnych komponentów
— decydujący wpływ na szybkość

upowszechniania półprzemysłowych
i przemysłowych metod produkcji
zwierzęcej oraz na dynamikę pro-

dukcji mięsa wywierać będzie pow-
szechność stosowania nowoczesnych
sposobów produkcji i konserwacji
pasz własnych, zapewniających uzy-
skanie znacznie większej niż dotych-
czas ilości jednostek karmowych
i białka z jednostkj powierzchni.

Doskonalenie układania struktury
— optymalizację struktury zasie-

wów, skutecznie można osiągać w

oparciu na metodach statystyczno-
-matematycznych i zastosowaniu

maszyn cyfrowych. Jedna z prostych
metod — lecz bardzo interesująca
nie z punktu widzenia praktycznej
przydatności i nie wymagająca za-

stosowania skomplikowanych ma-

szyn — to „planowanie programu".
Taka optymalizacja struktury zasie-

wów, idąca w parze z wysokim na-

wożeniem mineralnym, ze skutecz-

ną walką z chorobami i szkodnikami,
z wprowadzeniem intensywnych od-
mian roślin uprawnych, z wysokim
stopniem mechanizowania prac i z

nowoczesnymi sposobami produkcji
i z konserwacją pasz — prowadzi
do tego, że areał użytków rolnych,
przeznaczony na cele paszowe, do- .

starczać będzie możliwie największą
ilość jednostek paszowych i białka

roślinnego z jednostki powierzchni,
przeznaczonej dla intensywnego ży-
wienia.

Pozwalać to będzie na znacznie

większą, niż dotychczas produkcję
pasz własnych i stosowanie bardziej
efektywnego sposobu skarmiania w'

oparciu na -monodietach, np. siano-
kiszonek dla bydła, kiszonych ziem-
niaków dla trzody'chlewnej, bura- '

ków cukrowych, które uzupełniane
koncentratami, białkowymi, witami-
nami i innymi stymulatorami
wzrostu wpływać będą na regular-
ny i stosunkowo wjrsoki udój mle-
ka i przyrosty wagowe. Monodieta
w żywieniu zwierząt w przemysło-
wych fermach i zwierząt gospodar-

skich to jeden z ważnych elemen-
tów postępu biologicznego i organi-
zacyjnego.

OBECNIE
w warunkach uwi-

doczniającego się deficytu siły
roboczej 'w rolnictwie, a także

przy coraz szerszym wprowadzaniu
innowacji, wielkiego znaczenia na-

biera postęp organizacyjny, zgodne
i efektywne funkcjonowanie kolek-

tywów ludzkich. Z zakresu postę-
pu organizacyjnego wyekspono-
wać należy niektóre ważne ele-

menty w mikro- i makroskali.
W skali ogólnej zawsze ak-
tualne
we i gogi
stkich :zat&aSiiMy"ćK "w 'iferinacłi'
przem^ffi$yM'i, '"gwarantujące bez-

kolizyjną i efektywną pracę całego,
złożonego mechanizmu wytwórczego.

Nieocenioną wprost rolę odegrać
powinno Coraz- szersze zastosowanie
metod sieciowych — do prostych
i bardziej złożonych prac — przy
produkcji pasz i obsłudze zwierząt.
Metody te stanowią ważny element

zarządzania nowoczesnymi obiek-
tami. Nowoczesne zarządzanie nie
może być realizowane. bez znajo-
mości współczesnej techniki i zasto-

sowania'planowania sieciowego. Jak

wykazuje szereg opracowań, techni-
ka ta daje efekt ekonomiczny w tych
przypadkach kiedy : zadanie musi być
wykonane w określonym przedziale
czasowym, kiedy zadanie to składa

się z licznych wzajemnie powiąza-
nych procesów, które, stosując zapis
sieciowy, łączymy w jeden system.

Wysokie kwalifikacje wszystkich
pracowników, naukowa organizacja
pracy w procesie produkcyjnym
wpływają decydująco na wzrost wy-

dajności pracy. Znajduje to między
innymi wyraz w fakcie, że jeden pra-
cownik obsługuje kilkaset sztuk, jak
i w tym, że po raz pierwszy ludzie
zatrudnieni w produkcji zwierzęcej
zadania produkcyjne mogą wykony-
wać z powodzeniem w ramach 8-go-
dzinnego dnia pracy przy 1 dniu w

tygodniu wolnym od pracy. Całok-
ształt działania sprawia, że. istnieje
nie tylko podobieństwo w metodach

pracy z ludźmi-pracującymi w prze-
myśle i podobieństwo w sposobie

kulturalnego spędzania czasu wol-

nego od pracy. Z tym jednak, że

walory naturalnego środowiska kul-
turze organizacji wolnego czasu na-

dają więcej uroku w przypadku pra-
cownika fermy przemysłowej.

Kluczową rolę w dalszym uspraw-
nianiu organizacji produkcji i orga-
nizacji pracy odgrywać będzie in-

formatyka i zarządzanie oparte na

elektronicznej technice obliczeniowej
pozwalającej na zobiektywizowanie
podejmowania najbardziej właści-

wych, optymalnych decyzji.
Z uwagi na oczywisty fakt, że

przemysłowe fermy produkcji -zwie-

rząt w istocie swej są skoncentrowa-

nym wyrazem wszystkich fórm po-

stępu, jaki niesie z sobą rewolucja
naukowo-techniczna, dalsza ich mo-

dernizacja wymaga śledzenia, ewi-

dencjonowania i przewartóściowy-
wania zasadniczych zjawisk technicz-

nych, organizacyjnych, ekonomicz-

nych i innych dla dalszej zmiany
i doskonalenia. Postęp bowiem nigdy
nie stoi w miejscu. W obecnych cza-

sach szybko i dynamicznie rozwija
się.

Za fundamentalną zasadę postępu,
w tym postępu organizacyjnego w

makroskali, szczególnie przy stero-

waniu dalszym rozwojem term uznać

należy zastosowanie systemu infor-
matyki. Jest tó zatem współczesne

i nowe narzędzie, którego zastoso-

wanie rządzi się własnymi prawami,
niezależnie od. zadań, do realizacji
których narzędzie to ma być użyte.
Wychodząc z założenia, że poprawne
i. efektywne -zarządzanie Wymaga
uwzględnienia" szerokiego. strumienia

informacji i zmian zachodzących w

procesie rozwoju rolnictwa, węzło-
wym zagadnieniem staje się. organi-
zacja obiegu informacji w systerpach
zarządzania gospodarczego, czyli za-

gadnienie budowy i'funkcjonowania
gospodarczego systemu informacyj-
nego dla potrzeb przemysłowych
ferm produkcji, zwierzęcej.

SYNTETYCZNYM.
•

wyrazem Wy-
fs lępowaHia-if«oddziaływania o-

mawianych poprzednio rodzajów
postępu jest postęp ekonomiczny. • ~

Postęp ekonomiczny można roz-

patrywać również w makro- fmikro
skali. Sprowadza się on z jednej
strony do uzyskiwania wysokich e-

fektów produkcyjnych — jak uzy-
skiwana masa produktów — co jest
niezmiernie ważne z punktu widze-
nia przetwarzania produkcji roślin-

nej na białko zwierzęce. Wprowa-
dzenie pojęcia postępu ekonomicz-

nego wydaje się niezmiernie ważne
i celowe, gdyż na

' obecnym etapie
rozwoju społecznego możliwy jest do

zaakceptowania przez społeczeństwo
tylko taki postęp, który zapewnia
równocześnie realizację zakładanych
efektów ekonomicznych. Syntetycz-
nym Wyrazem przejawiania się po-

stępu naukowo-technicznego w pro^.
dukcji zwierzęcej jest wydajność
pracy.

Ta kategoria ekonomicznie nie

znajdowała dotychczas w naszej li-

teraturze ekonomicznej i w zastoso-

waniu praktycznym odpowiedniego
naświetlenia i interpretacji.

Wydajność pracy w
' przemysło-

wych fermach produkcji zwierzęcej,
opartych na paszach mońodietyćz-
nyeh i na mieszankach przemysło-
wych wymownie podkreśla wyższość
tego rodzaju, produkcji nad tradycyj-
nymi. W przemysłowych fermach
produkcji zvyierzęcej bowiem ilość
sztuk bydła mięsnego trzody chlew-

nej, którymi opiekuje się jeden pra-
cownik, nierzadko dochodzi do 1200
— 1500 sztuk i jest kilkanaście razy

wyższa niż w gospodarce chłopskiej
lub wielkotowarowej fermie uspo-
łecznionej prowadzonej tradycyjnym
sposobem. '

Wpływa to zatem w decydujący
sposób na wydajność pracy, mierzo-

ną produkcją globalną lub produk-
cją czystą w przeliczeniu na jedne-
go zatrudnionego.

Wzrastająca stale wydajność pracy
bowiem jest podstawą dobrobytu
społecznego. Przy tym wypada uw-

zględnić fakt, jaki. występuję przy

opanowywaniu nowej technologii, że

jednostkowe koszty produkcji, w ok-
resie jej opanowywania są niekiedy
wyższe od kosztów produkcji uzy-
skiwanych tradycyjnym sposobem.
W miarę opanowywania tej techno-

logii produkcja wzrasta, maleją jed-
nostkowe koszty produkcji. Zależą
one • głównie od, umiejętnego syn-

chronizowania postępu technicznego,
biologicznego, organizacyjnego z po-

stępem ekononiieznym.

Wielkoprzemysłowe fermy produ-
kcji " zwierząt to wzajemne wielo-
warstwowe zespalanie postępu na-

ukowo-technicznego, w którym-„wio-
dącą rolę zaczyna, odgrywać' nauka
i należyta organizacja pracy.

STRONA ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 35 (1144) 19. VIII. 1973 r.



NIC

NIE ZASTĄPI
KOLEI

ZBIGNIEW WYCZESANY

„Nie moiemy dopuścić do sytuacji, w której choćby część dodatkowego wysiłku produkcyjnego załóg
nie przyniosła praktycznego efektu z przyczyny transportu" - z takim hasłem rozpoczęli kolejarze re-

alizację tegorocznych zadań przewozowych. I słowa dotrzymują. W okresie pierwszych siedmiu miesię-
cy br. przewieźli o 14,5 min ton ładunków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, prze-
kraczając - w zwiqzku z szybszym tempem rozwoju gospodarczego - zadania planowe za ten okres
o 2,7 min ton. Prawie w całości wykonano zgłoszone do przewozu, dużo wyższe niż w ub. roku, ilości
węgla, rud i pirytów, metali i wyrobów metalowych, kamieni, piasku i żwiru, cementu, nawozów iip.
W przewozach towarowych w Polsce zaznacza się wyraźna dominanta ładunków surowcowych i to

przeważnie na dalekich trasach. Górnictwo nasze wydobywa ok. 50 różnych kopalin w rozmiarach
przekraczających 350 min ton rocznie. Prognozy rozwoju gospodarczego przewidują, że w roku 1980

wydobycie surowców mineralnych osiągnie 500 min ton, a w roku 1990 - około 740 min ton. Wydobywać
- to znaczy także przewozić. A przecież rozwój górnictwa nie wyczerpuje transportowych potrzeb gos-
podarki.

Fot. MACIEJ KL03

WTRAKCIE
opracowywania

prognozy transportowej szcze-

gółowej analizie poddano prze-

widywany fizyczny wzrost produkcji
100 ważniejszych wyrobów przemy-
słowych. Z wyliczeń tych wynika, że
obok górnictwa w szybkim tempie
rosnąć będzie produkcja hutnictwa,
przemysłu chemicznego, budownict-
wa i przemysłu materiałów budowla-

nych, a jednocześnie nastąpi szybki
wzrost obrotów towarowych z zagra-
nicą. Wywoła to coraz większe zapo-
trzebowanie na dalekie przewozy ła-
dunków masowych — węgla, koksu,
rud, metali i wyrobów metalowych,
siarki, nawozów sztucznych, kamie-
ni budowlanych i kruszyw, wyrobów
betonowych, cementu.

Rozwój międzynarodowych sto-

sunków gospodarczych wpływa na

znaczne ożywienie tranzytu przecho-
dzącego przez terytorium Polski.
Wzrostowi przewozów międzynaro-
dowych sprzyjają pogłębiające się
procesy integracyjne krajów RWPG,
a w szczególności rozwój specjaliza-
cji i kooperacji, tworzenie między-
narodowych organizacji gospodar-
czych i rozszerzanie wymiany han-

dlowej. Przyjmuje się, że w okresie
do 1990 r. nastąpi przeszło trzykrot-
ny wzrost przewozów tranzyto-
wych,tj.z25mintonW1970r.do
około 80 min ton w 1990 r.

Z wielkości i charakteru ładunków

wynika jeden wniosek: w przewo-
zach ich żaden inny rodzaj transpor-
tu nie zastąpi kolei. Wprawdzie przy
przewozie niektórych towarów ma-

sowych w określonych kierunkach
wchodzi w rachubę żegluga śródlą-
dowa, a transport ropy i niektórych
produktów petrochemicznych przej-
mowany będzie przez rurociągi, jed-
nakże zasięg obu tych rodzajów
transportu jest z wielu przyczyn og-
raniczony. W tej sytuacji odpowie-
dzialność za przewozy o decydują-
cym znaczeniu dla gospodarki naro-

dowej ponosi przede wszystkim tran-

sport kolejowy.
Ze względu więc na znaczenie

transportu kolejowego dla gospodar-
ki narodowej i jej dalszego, harmo-

nijnego rozwoju — rozbudowa i mo-

dernizacja kolei staje się zadaniem

niezwykle pilnym i ważnym. Jest to

tym bardziej oczywiste, kiedy spoj-
rzymy na obecny stan technicznej
infrastruktury kolejowej.

STAN BAZY TECHNICZNEJ

Długość linii kolejowych wynosi o-

becnie 26,7 tys. km, w tym 3200 km
linii wąskotorowych. Układ linii ko-

lejowych i rozmieszczenie stacji sta-

wowi relikt różnie rozwijających się
systemów gospodarczych zaborców
oraz odmiennych potrzeb i zakresu

rozwoju gospodarki narodowej w

okresie międzywojennym. Z ponad
23 tys. km linii kolejowych normal-

notorowych pełną przydatność z

punktu widzenia masowych potrzeb
przewozowych ma tylko 11—12 tys.
km linii. Jest 'to tak zwany układ

podstawowy sieci PKP (są to linie

kolejowe wychodzące ze Śląska do

portów w Szczecinie, w Świnoujściu,
w Gdańsku i w Gdyni, do central-

nej i północno-wschodniej części
kraju oraz linie leżące na kierun-
ku wschód-zachód, obsługujące mię-
dzynarodowy ruch pasażerski i towa-

rowy). Obecne wykorzystanie zdol-
ności przepustowej linii kolejowych
układu podstawowego waha się w

granicach od 60 do 100 proc. Rów-
nocześnie na tych liniach przewozi
się około 80 proc. masy towarowej
transportowanej ogółem przez PKP.

Pozostałe linie kolejowe mają zna-

czenie pomocnicze i uzupełniające,
charakteryzują się niskim obciąże-
niem eksploatacyjnym. W 1970 r. ob-

ciążenie to na ok. 9,5 tys. km linii

kolejowych było niższe od 3 min

brutto ton na 1 km linii (w skali

rocznej).
Podstawową rolę w organizowaniu

przewozów towarowych spełniają
stacje rozrządowe. Działalność ma-

newrowa związana z organizacją
pracy pociągów jest obecnie w du-

żym stopniu rozproszona, wykony-
wana przez 102 stacje rozrządowe.
Niezbędna jest więc zasadnicza re-

konstrukcja tej działalności. Decy-
dujące jednak znaczenie dla struk-

tury technologicznej procesu prze-

wozowego realizowanego przez tran-

sport kolejowy, ma ogromne roz-

proszenie czynności ładunkowych.
Prace ładunkowe wykonywane są o-

becnie w 6250 punktach, przy czym

większość tych punktów ma nader

niską częstotliwość nadawania lub

wydawania przesyłek. Ponad 50 proc.
punktów ładunkowych obsługuje w

ciągu doby od 3 do 6 wagonów, a

średnia odległość między punktami
odprawy na całej sieci PKP wynosi
zaledwie 8,7 km.

Eksploatacje linii o małym natę-
żeniu, ładowni i bocznic o niewiel-

kiej liczbie czynności ładunkowych —

odbijają się niekorzystnie na ryt-
miczności pracy kolei, jak również

wpływają na niską efektywność ek-

sploatacyjno-ekonomiczną środków

trakcyjnych i taboru, nie mówiąc już
0 tym, że powodują konieczność za-

trudniania licznego personelu obsłu-

gi i nadzoru, utrzymywania w stałej
gotowości urządzeń technicznych itd.

TENDENCJE ROZWOJU
SIECI KOLEJOWEJ

Jeżeli więc kolej ma odgrywać do-

minującą rolę w masowych przewo-
zach międzyregionalnych i w ruchu

obsługującym aglomeracje miejskie
niezbędne jest, aby w ciągu najbliż-
szych lat PKP pozbyły się obciążają-
cego balastu w postaci obsługi linii
1 punktów ładunkowych o minimal-

nym ruchu, co umożliwi równocze-
śnie koncentrację wysiłków w roz-

budowie i modernizacji układu linii
o podstawowym znaczeniu.

Z dotychczasowych badań nad

przestrzennym zagospodarowaniem
kraju i kształtowaniem się potrzeb
przewozowych rysuje się następują-
cy układ linii kolejowych:

O układ podstawowy, o łącznej
długości ok. 11 tys. km, do którego
zalicza się ciągi tranzytowe i krajo-
we, wykonujące zasadnicze przewozy
ładunków i pasażerów. W ramach
układu podstawowego ukształtuje
się układ linii magistralnych o łącz-
nej długości 7,5 tys. km, które po

przebudowie powinny zapewnić
sprawne funkcjonowanie połączeń
między 23 aglomeracjami miejskimi
oraz połączeń międzynarodowych. Na
liniach tych przewiduje się zwięk-
szenie szybkości ruchu rzędu 140-160

km/godz., a na niektórych liniach —

do 200 km/godz.
9 układ uzupełniający (ok. 9 tys.

km).
O układ zanikający (ok. 4 tys. km)

linii lokalnych o bardzo małym ru-

chu, który powinien być sukcesyw-
nie likwidowany.

Biorąc pod uwagę konieczność u-

zupełnienia sieci kolejowej nowymi
liniami (ok. 1000 km), nastąpi w

przyszłości zmniejszenie ogólnej dłu-

gości sieci kolejowej do ok. 20 tys.
km.

Realizację tego docelowego ukła-
du rozpoczęto na szerszą skalę w

bieżącym pięcioleciu. Dotyczy to

przede wszystkim budowy nowych
odcinków linii i drugich torów oraz

dalszej elektryfikacji linii kolejo-
wych.

Dla zwiększenia zdolności przewo-

zowej ciągu komunikacyjnego Sląslc
— Warszawa rozpoczęto realizację
nowej linii kolejowej Zawiercie-Ra-
dzice. W przedłużeniu tego ciągu od-
budowano i zelektryfikowano linię
Mińsk Mazowiecki—Tłuszcz. Zasad-
nicze usprawnienie pracy przewozo-
wej w okręgu katowickim nastąpi w

wyniku zakończenia budowy i elek-

tryfikacji całego systemu obwodnic
wokół Śląska.

W przyszłości, w wyniku uzupeł-
nień w sieci kolejowej, zostaną u-

kształtowane nowe ciągi transpor-
towe, w tym tak zwany ciąg „hut-
niczy", łączący przy pomocy nowej
trasy rejon graniczny Hrubieszowa
ze Śląskiem (co będzie miało istot-
ne znaczenie dla II etapu rozbudo-

wy huty „Katowice") oraz ciąg tran-

sportowy Śląsk—Warszawa — półno-
cne rejony kraju, polegający na

przedłużeniu magistrali Zawiercie —

Radzice do Płocka i dalej w kie-
runku północnym do portów mor-

skich.

Ze względu na spodziewane po-

trzeby przewozowe nowego zagłębia
węglowego w regionie lubelskim, za-

kłada się budowę odcinków linii na

trasie Chełm—Włodawa—Biała Pod-

laska—Białystok. Ten ciąg transpor-
towy połączy południowo-wschodnie
tereny kraju z Pojezierzem Mazur-
skim. W rejonie Bełchatowa przewi-
duje się budowę odcinka linii dla

zaspokojenia potrzeb przewozowych
związanych z eksploatacją złóż wę-

gla brunatnego. Przyczyni się to

również do skrócenia połączenia ko-

lejowego w relacji Warszawa—Wro-
cław.

Stopniowo prowadzona jest rozbu-
dowa i modernizacja stacji rozrzą-

dowych. Zakłada się, że liczba ich

powinna być w przyszłości ograni-
czona do 55 stacji rozrządowych i 6

stacji zbiorczych w Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym. Najpilniej-
sze zadanie stanowi modernizacja 5

stacji rozrządowych o znaczeniu o-

gólnokrajowym (Warszawa—Praga,
Poznań-Franowo, Łódź—Olechów,
Lublin—Tatary i Wrocław—Bro-

chów), stacji granicznych i porto-
wych, a także najbardziej obciążo-
nych węzłów kolejowych.

W szybkim tempie kontynuowana
Jest elektryfikacja linii kolejowych.
Obecny plan pięcioletni przewidy-
wał zelektryfikowanie 1250 km li-
nii. Dokonana analiza potrzeb i moż-
liwości pozwoliła na zwiększenie za-

kresu robót elektryfikacyjnych w

tym pięcioleciu do 1800 km linii. W
ten sposób w końcu 1975 r. ogólna
długość zelektryfikowanych linii ko-

lejowych wyniesie ok. 5 ,5 tys. km.
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towarowych oraz wygoda podróży
zależą w dużym stopniu od jakości
torów, których utrzymanie — przy
wyjątkowo silnym obciążeniu prze-
wozami — Jest rzeczą szczególnie
ważną. W ostatnich latach obserwu-

jemy przyspieszenie robót w tej
dziedzinie, a także rozszerzenie
ich zakresu. Na tory kolejowe wkra-
cza nowoczesna technologia i orga-
nizacja. Zorganizowano bazy uprze-

mysłowionego montażu komplet-
nych przęseł torowych, których uk-
ładanie przy pomocy specjalistycz-
nych maszyn — na uprzednio przy-

gotowanym torowisku — umożliwia

radykalne przyspieszenie remontów

kapitalnych i modernizacji linii ko-

lejowych.
Warto tu przy okazji wskazać na

dwa istotne szczegóły. Na liniach u-

kładu podstawowego wprowadza się
szyny S-60, o wysokiej wytrzyma-
łości, które nawet na liniach najsil-
niej obciążonych ruchem, zapewnia-
ją żywotność toru przez okres 8—10

lat, podczas gdy dotychczas stosowa-
ne szyny S-49 wymagały wymiany
już po 5 latach. Równocześnie — dla
wzmocnienia konstrukcji torowej —

zwiększa się warstwę tłucznia pod
podkładami z 25 cm do 35—40 cm.

Spodziewać się więc należy, że w

niedługim czasie na wszystkich ma-

gistralnych liniach komfort podró-
ży radykalnie się poprawi, zwłaszcza
że w coraz większym stopniu na li-
niach tych stosuje się tzw. szyny
bezstykowe.

Nie mniejsze znaczenie dla pełne-
go i terminowego zaspokojenia po-
trzeb przewozowych — obok moder-

nizacji sieci kolejowej — ma ilo-

ściowy wzrost taboru kolejowego
oraz poprawa jego struktury i stanu

technicznego. Nowy tabor — z uwa-

gi na stosunkowo długi okres eksplo-
atacji — powinien odpowiadać prze-
widywanym przewozom i ich cha-
rakterowi. Wagon kryty jest śred-
nio eksploatowany w ciągu 32 lat,
węglarka — 24 lata, platforma — 24

lata, cysterna — 32 lata itp. Jeśli

zważyć, że w ciągu najbliższej deka-

dy, to znaczy do roku 1983, koleje w

całej Europie przejść mają na samo-

czynny sprzęg wagonów, to również
i PKP, jako członek Międzynarodo-
wego Związku Kolei (UIC) muszą

podjąć niełatwy przecież i kosztow-

ny proces modernizacji parku wago-
nów towarowych1). Oznacza to prze-
de wszystkim wycofanie z eksploa-
tacji znacznej wciąż liczby starych
wagonów i zastąpienie ich wagona-
mi o nowoczesnej konstrukcji, wa-

gonami w dużym stopniu przystoso-
wanymi do przewozu określonych
ładunków.

Tak np. do przewozu węgla prze-

widuje się sześcioosiowy wagon sa-

mowyładowczy, dla przewozu koksu
— wagon o dużej objętości ze wzglę-
du na mały ciężar właściwy koksu;
dla przewozu rudy przewiduje się —

wzorem wielu kolei europejskich —

wagon o zwiększonej nośności: dla

przewozu piasku, żwiru, kamienia i
materiałów budowlanych przewiduje
się wagon specjalizowany samowyła-
dowczy: dla przewozu półwyrobów 1

surowców hutniczych np. dużych ar-

kuszy blach — wagon specjalizowa-
ny o obniżonej podłodze z urządze-
niami do mocowania ładunków: dla

przewozów kontenerowych — plat-
formy.

Jest to na razie pieśń przyszłości.
Wobec braku rezerw wagonowych
PKP kierują na trasy cały posia-
dany tabor. Około 20 proc. całego
parku wagonów towarowych stano-

wi tabor wyprodukowany przed ro-

kiem 1945, a przeciętny wiek wago-
nów, w zależności od ich rodzaju wa-

ha się w granicach od 13 do 26 lat.
Znaczna część taboru posiada stare

zestawy kołowe, liczące ponad 50 lat.

Wysoki stopień zużycia tych zesta-

wów oraz innych elementów jest po-
wodem licznych uszkodzeń wagonów,
a w konsekwencji awarii (właśnie tu

tkwi jedna z głównych przyczyn nie-

regularności kursowania pociągów).
W latach 1962—1971 przeciętny czas

wyłączenia wagonu . z eksploatacji
dla celów naprawy wzrósł z 64 do 84
dni. Unowocześnienie parku wago-
nów towarowych jest więc sprawą

pilną.

W bieżącym pięcioleciu PKP otrzy-
mają 58 tys. wagonów towarowych,
a więc więcej, niż w którejkolwiek
pięciolatce. Zdecydowana większość
nowego taboru to wagony czteroo-

siowe o dużej ładowności. Równo-
cześnie dla zapewnienia poprawy

" stanu technicznego istniejącego par-
ku wagonowego przewiduje się mo-

dernizację ponad 33 tys. wagonów
towarowych (wymiana zestawów ko-

łowych z łożyskami ślizgowjmi na

toczne, unowocześnienie urządzeń
ciągłowych, zderznych i hamulców).

ZMIANY W ORGANIZACJI
PRZEWOZÓW

Dysponowanie przez kolej zmo-

dernizowanym taborem wagonów i

trakcji pozwoli na usprawnienie pro-
cesów eksploatacyjno-przewozowych
oraz na doskonalenie metod zarzą-
dzania i kierowania tą gałęzią tran-

sportu. Ten kierunek działania —

podobnie jak dotychczas — realizo-

wany będzie m. in. przez dalszą kon-

centrację pracy przewozowej na pod-
stawowym układzie sieci PKP, roz-

wijanie przewozów zmarszrutyzowa-
nych i wahadłowych, tworzenie tras

przerzutowych.
W ramach przyszłego zintegrowa-

nego systemu transportowego zakła-
da się wprowadzenie do praktyki ek-

sploatacyjnej czterech podsystemów
organizacji przewozowych towaro-

wych:
— podsystem I — przewozy maso-

we do odbiorców wielkich całopo-
ciągowych partii ładunków (przewo-
zy marszrutowe);

— podsystem n — przewozy ma-

sowe do odbiorców stosunkowo nie-
wielkich partii ładunków (urucho-
mienie tego podsystemu następować
będzie w miarę wprowadzania do ek-

sploatacji rejonowych baz przeła-
dunkowych obsługiwanych przez
transport samochodowy);

— podsystem III — przewozy

kontenerowe;
— podsystem IV — przewozy nie-

masowe i nietypowe (podsystem ten

oparty jest na zasadach obecnie sto-

sowanych w normalnej organizacji
przewozów towarowych z wolnym
obrotem wagonów).

Sukcesywne wprowadzanie w naj-
bliższych latach bardziej noworze-

snych systemów organizacji proce-
sów przewozowych powinno przy-

czynić się do poprawy sprawności
pracy eksploatacyjnej kolei, do za-

pewnienia niezbędnych zdolności

przewozowych przy relatywnie niż-

szych nakładach i środkach, niż przy
organizacji tradycyjnej, oraz do

zwiększenia stopnia wykorzystania
moiątku trwałego.

W dotychczasowym systemie. pra-

cy kolei częściowo rozwinięty jest
podsystem I. Przewozy marszrutowe

wynoszą obecnie ok. 100 min ton

rocznie i stanowią ok. 25 proc. ogól-
nych przewozów kolejowych. W 1975
roku udział przewozów pociągami
zmarszrutyzowanymi obejmie ok. 27

proc. wszystkich ładunków.

Praktycznie nie istnieje podestem
przewozów kontenerowych. W tej
dziedzinie jesteśmy zdecydowanie
opóźnieni. Ostatnio właśnie Prezy-
dium Rządu krytycznie oceniło re-

alizację kontenerowego systemu
transportowego i podięło uchwałę
wytyczającą działania techniczne,
organizacyjne I ekonomiczne po-
szczególnych resortów gosoodar-
czych tak aby w 1975 r. wielkość

przewozów w kontenerach osinene-
ła 2.1 min ton w transporcie kole-

jowym, 2,8 min ton w transporcie
samochodowym i 750 tys. w tran-

sporcie morskim.

Duże nadzieje przykłada się nato-
miast do podsystemu II, w ramach

którego przewożone będą zwartymi
pociągami masowe ładunki do re-

jonowych oaz przeładunkowych.
Podsystem ten tworzony będzie jut
w najbliższych latach. Przewiduje siq
w I etapie wybudowanie ok. 130 re-

jonowych baz przeładunkowych, do

których kierowane będą pociągi z ta-

kimi ładunkami jak węgiel opałowy
dla mniejszych zakładów przemysło-
wych i na zaopatrzenie ludności, ma-

teriały budowlane, nawozy sztuczna

itp. Z rejonowych baz przeładunko-
wych ładunki rozwożone będą do
odbiorców transportem samochodo-

wym. Szacuje się, że do roku 1980

poprzez rejonowe bazy przeładunko-
we, powinno przechodzić ok. 115 min

ton ładunków. W bazach takich pow-

staną możliwości mechanizacji i au-

tomatyzacji prac przeładunkowych,
tym bardziej, że w przyszłości część
rejonowych baz przejmie obsługą
kontenerów.

Dokonanie radykalnych zmian w

organizacji procesów przewozowych
jest równie ważne, jak intensywno
działanie w dziedzinie modernizacji
bazy technicznej transportu. Z prze-

glądu wybranych zagadnień rozwoju,
transportu kolejowego wynika, że
dla wykonania swoich zadań musi

być on ściślej powiązany z pracą }
perspektywami rozwoju innych gai
łęzi transportu. Obecne powiązaniil
organizacyjne i dyspozycyjne międzjj'
koleją, transportem samochodowym
i żeglugą śródlądową nie zdały pra$
ktycznego egzaminu. W przypadkach
szczególnych napięć w latach ubieg*
łych trzeba było sięgać do arsenału
środków niemal stanu wyjątkowego,
aby uzyskać niezbędne współdziała-
nie poszczególnych gałęzi transportu.
W tej sytuacji trzeba więc poszuki-
wać nowych form organizacji i ste-

rowania procesem przewozowym,

gdyż tylko w ten sposób będzie moż-
na lepiej i pełniej zaspokoić potrze-
by gospodarki narodowej na wzra-

stające w szybkim tempie przewozy.

Kolej w naszym systemie tran*
sportowym odgrywa i odgrywać bę-
dzie nawet po 2000 roku czołową
rolę, ale nie zawsze l nie wszędzif
musi ona przejmować nowe zadania

przewozowe. Dotyczy to np. zaopa-
trzenia w węgiel wielkich elektrow-
ni nad środkową Wisłą (Kozienice,
Połaniec, a w przj s-'ł«.<ci »«3zcze jed-
na wielka elektrownia w tym rejo-
nie). D!a przewiezienia do tego ob-
szaru kilkuai-icsięciu milionów toU

węgla rocznie lr?.°ba by zbudowaft
nowe linie kolejowe, r.ajnć pod Ich

zabudowę nowe obszary najbardziej
żyznej ziemi w kraju, podczas gdy
mniej więcej tym samym kosztem
można doprowadzić do uregulowa-
nia Wicłv i ta drosfi wodnn przewo-
zić ze Śląska wesriel I inna towary*).

Oczywiście ar. i żegluga Jródlądo-
wa, ani transport f -cnoclir Uowy nio

są w stanie zastąpić kolei. Obie to

gałęzie transportu mogą jednak sku-
tecznie jej pomagać, zwłaszcza żeg*
luga śródlądowa, w masowych prze-
wozach bezpośrednich mięJ/.y zakła-
dami zlokalizowanymi nad Odrq,
górną i środkową Wisłą oraz porta-
mi morskimi.

') zgodnie z dotychczasowymi ustal**
niaml. wprowadzenie sprzęgów samo*
czynnych w taborze kolejowym w ruchu
międzynarodowym powinno nastąpić
kwietniu 1931 r. Do tc;o czasu trzeb*
przystosować do samoczynnego sprzęgu
dziesiątki tysięcy wagonów towarowych,
kilka tvsiecy wannrSiw oso^owvrh oraf
lokomotyw. Koszt tej operacji wynieśli
olt. 10 młd 2ł.

•) Obecnie popyt na przewozy tylko
w rejonie górnej Wisły szacowany Jest
88 min ton rocznie.
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PRZESTRZENNE

ZAGOSPODAROWANIE

KRAJU

Prowadzone aktualnie prace nad perspektywicznym programem
pmstttennego zagospodarowania Polski sq juź daleko zaawanso-

wali». W różnych czasopismach pojawiajq się artykuły charaktery-
zujące to lub inne rysy tego programu, którego całość, być może

Jui w stosunkowo niedługim czasie, zostanie poddana szerokiej dys-
kusji publicznej.
Wydaje się, że dobrze będzie, jeśli przed przystąpieniem do omawia-
nia różnych szczegółów tego wielkiego programu rozwinie się rów-
nież dyskusja nad jego zasadniczymi założeniami. W poniższym
artykule zostanq przedstawione pewne zasadnicze problemy z za-

kresu ekonomiczno-społecznego wariantowania tego programu.

WARIANTOWANIE
PROGRAMU

NA
WSTĘPIE tych rozważań na-

leży zaznaczyć, że sam fakt o.

pracowania po raz pierwszy w

Polsce kompleksowego programu
przestrzennego zagospodarowania
kraju stanowi nowy, jakościo-
wo wyższy etap planowania
przestrzennego w stosunku do

poprzedniego okresu, kiedy pla-
ny

'

przestrzennego zagcspodaro-
wani& miały charakter wycin-
kowy, nieskoordynowany i krótko-

okresowy, a ponadto nie były po-
wiązane w logiczny sposób z ogól-
nym programem rozwoju ekonomicz-

no-społecznego całego kraju. Te za-

sadnicze braki poprzedniego etapu
planowania przestrzennego tłumaczą
w dużym stopniu dlaczego planowa-
nie to nie miało dostatecznej egze-
kutywy i dlaczego w faktycznym to-

ku rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w małym stopniu uwzględniano
postulaty, wynikające z opracowy-

wanych kolejno planów przestrzen-
nych ha różnych szczeblach.

Obecnie można się spodziewać, że
w wyniku organicznego powiązania
długofalowego planu przestrzennego
zagospodarowania kraju z całością
planu perspektywicznego, wymaga-
nia planu przestrzennego będą prze-

strzegane w większym niż dotych-
czas stopniu.

ROLA PLANU
PRZESTRZENNEGO

'.ii. • "

Na tle tego niewątpliwego postępu
w stosunku do stanu dotychczaso-
wego należy zadać sobie pytanie, czy

jest on dostateczny w stosunku do

wymagań, które należy stawiać pla-
nowaniu perspektywicznemu na o-

becnym etapie naszego rozwoju w o-

góle i -naszej umiejętności analizy
przyszłości, w szczególności?

Dla uzyskania odpowiedzi na to

pytanie należy przede wszystkim ok-
reślić bliżej rolę przestrzennego za-

gospodarowania kraju w ogólnym
rozwoju sił wytwórczych i stosun-
ków społecznych. Nietrudno dojść
do wniosku, że wywiera ona bardzo

silny wpływ na ten rozwój w zakre-
sie:

-0 warunków bytowych (mieszkanio-
wo-komunalnych, usług materialnych) 1

•topola ich zróżnicowania w zależności
Od typu 1 rozplanowania jednostek osad-

niczych,
f itopnia I zróżnicowania dostępności

do usług niematerialnych (oświata, zdro-

wie, nauka, kultura) różnych szczebli,

0 poziomu 1 zróżnicowania warunków

komunikacyjnych ludności (w tym czasu

traconego na komunikację),
0 wielkości 1 struktury zatrudnienia

ludności i poziomu wydajności pracy

(szczególnie w rolnictwie i w infrastruk-
turze) I Jego zróżnicowania regionalne-
I°>

0 lokalizacji przemysłu, Instytutów
naukowych, uczelni 1 ich zróżnicowania

regionalnego w tym zakresie,

0 wielkości 1 struktury prodakcji prze-
mysłu I usług dla zaspokojenia final-
nych potrzeb ludności (w związku z tym,
4e analogiczne potrzeby mogą byó za-

• ppltajane w różny sposób),

0 wpływu na otaczające środowisko

przyro&nlcze 1 warunki życia ludności w

tym środowisku (zanieczyszczenie powie-
trza, wody, natężenie hałasu, stopień kon-
taktu c przyrodą).

Jest rzeczą zrozumiałą, że podob-
nie, ale w jeszcze większym stopniu,
aniżeli przy projektowaniu poszcze-

gólnego obiektu lub zespołu obiek-

tów, możliwe jest projektowanie i

realizacja wielu wariantów rozwią-
zań układu przestrzennego i że te

różne warianty mogą się między so-

bą różnić w sposób bardzo istotny,
zarówno pod względem wyspecyfi-
kowanych wyżej społeczno-byto-
wych efektów dla ludności, jak i pod
względem szeroko pojętych nakła-
dów koniecznych dla realizacji ok-

reślonego wariantu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Różnice te mo-

gą być bardzo poważne, jeśli uw-

zględnić fakt, że poza bezpośredni-
mi technologicznymi procesami we-

wnątrz zakładów przemysłowych
wszystko inne w gospodarce i w

warunkach życia ludności, a więc
ok. 2/3 inwestycji i zatrudnienia w

bardzo poważnym stopniu zależy od

przyjęcia zasad i kierunków prze-
strzennego zagospodarowania kraju.

Przykładowo można rozpatrzyć:

0 warianty różniące się bardzo poważ-
nie mniejszym lub większym tempem I

kierunkami urbanizacji oraz związanym
z tym w dużym stopniu tempem zmiany
struktury agrarnej;

O warianty różniące się stopniem kon-

centracji ukiadu osadniczego, przemysło-
wego, infrastruktury technicznej 1 socjal-
nej;

O warianty różniące się poważnie tery-
torialnym rozmieszczeniem wymienio-
nych wyżej elementów zagospodarowania
przestrzennego kraju, jak również wa-

rianty różniące się pod względem głów-
nych zasad rozplanowania jednostek
sadniczych. '

Przy obecnym, dość dużym stop-
niu rozeznania tych zagadnień od

strony technicznej i ekonomicznej,
należy, zdaniem autora, stwierdzić,
że istnieją możliwości dokonania ilo-

. ściowej i wartościowej charaktery-
styki poszczególnych wariantów, za-

równo w zakresie efektów, jak i na-

kładów na cały okres planu perspek-
tywicznego, a w pewnym stopniu
również dla okresu ponadperspekty-
wicznego do roku 2000.

Możliwości uzyskania takiej cho-

ciażby przybliżonej charakterystyki
wynikają stąd, że w przybliżeniu
znany jest możliwy do uzyskania po-
stęp techniczny i ekonomiczny w

tym okresie, który w zasadniczych
swoich elementach będzie bazował
na osiągnięciach technicznych i eko-

nomicznych już zrealizowanych lub

przewidywanych do realizacji w kra-

jach bardziej rozwiniętych gospodar-'

Jest więc rzeczą zrozumiałą, że
właściwe opracowanie tak doniosłe-

go programu, jakim jest przestrzen-
ne perspektywiczne zagospodarowa-
nie całego kraju o tak wielkich prze-

widywanych efektach i wymagające
zaangażowania ogromnych środków,
nie może się obejść bez dokonania

konfrontacji ze sobą szeregu istot-
nie różniących się między sobą wa-

riantów, przy czym konfrontacji o-

partej o skwantyfikowaną i wywar-

tościowaną charakterystykę ekono-

miczno-społeczną tych wariantów.

Tylko na takiej podstawie możli-
we jest, zdaniem autora, dokonanie

wyboru wariantu przestrzennego za-

gospodarowania kraju, który można

byłoby uznać za wariant zbliżony do

optymalnego w oparciu o obiektyw-
ne kryteria, nie zaś o subiektywne
przekonania.

AKTUALNE KONCEPCJE

Na tle wymienionych wyżej nie-

zbędnych wymogów dla racjonalne-

go opracowania programu prze-
strzennego zagospodarowania kraju,
spróbujmy scharakteryzować aktu-
alnie opracowywane projekty.

Projekty te stanowią wynik docie-
rania się szeregu koncepcji wyjścio-
wych, początkowo dosyć od siebie

odległych.

Należały do nich koncepcje prof.
S. Leszczy ckiego i współautorów,
którzy kładli główny nacisk na przy-

spieszony rozwój wielkich aglomera-
cji, prof. B . Malisza, który podkre-
ślał ważną rolę pasm łączących wę-
zły aglomeracji i postulował przy-
spieszony rozwój osadnictwa wzdłuż

tych pasm; doc. Mrzygłoda, który
podkreślał bardzo wielką rolę roz-

woju kilkudziesięciu ośrodków sub-

regionalnych dla bardziej równo-

miernego rozmieszczenia sił wytwór-
czych w kraju i zmniejszenia różnic

międzyregionalnych oraz prof. B .

Winiarskiego i S. M. Zawadzkiego,
którzy akcentowali potrzebę przy-
spieszonego rozwoju określonych re-

gionów kraju, albo z tytułu ich lep-
szych walorów naturalno-ekono-

micznych, albo też celem zmniejsze-
nia ich względnego zacofania.

Powstały w wyniku kilkuletnich

dyskusji i prac planistycznych ak-

tualny wariant, którego zarysy były
publikowane w szeregu czasopism,
zawiera w sobie elementy wszyst-
kich wymienionych wyżej koncep-
cji, stanowiąc w ten sposób wyraz
kompromisu między nimi, przy za-

chowaniu jednakże wiodącfej roli

pierwszej koncepcji, tj. dominującej
roli istniejących wielkich aglomera-
cji i związanych z nimi okręgów
przemysłowych, w których ma być
skupionych ok. 2/3 całego budownict-
wa mieszkaniowego i zatrudnienia

przemysłowego kraju.

Charakteryzując ten wariant w

sposób najbardziej ogólny, można
stwierdzić, że zakłada on rozwój i

przebudowę prawie wszystkich ele-
mentów istniejącego zagospodarowa-
nia przestrzennego kraju, a więc w

mniejszym lub większym stopniu
wszystkich - miast - i ośrodków prze*
myślowych, nawet najmniejszych i

pozostawienie większaści.wsi (przy
skupieniu dużej części ludności wiej-
skiej w ośrodkach gminnych).

W związku z tym zakłada on rów-
nież dalszy rozwój wszystkich ele-
mentów zabudowy oraz infrastruk-

tury technicznej i socjalnej, obsłu-

gujących tę bardzo zróżnicowaną
sieć osadniczą i produkcyjną, przy
ich stopniowej modernizacji i uno-

wocześnieniu.

Ideą przewodnią tego wariantu
Jest kontynuacja dotychczasowych
tendencji rozwojowych, np. w zakre-
sie tempa urbanizacji, zmiany roli

poszczególnych grup miast i ośrod-
ków przemysłowych, oraz poszcze-
gólnych regionów w ogólnym rozwo-

ju kraju, przy założeniu — większej
koordynacji wzajemnie powiązanych
elementów zagospodarowania prze-

strzennego, a także usunięcia rażą-
cych braków w nienadążaniu roz-

woju infrastruktury technicznej za

rozwojem przemysłu.

Docelowo proponowany model

przestrzennego zagospodarowania
kraju byłby podobny do istniejące-
go aktualnie w bardziej rozwinię-
tych krajach Europy.

Z punktu widzenia oceny jakości
przedstawionego wyżej wynikowego,
kompromisowego wariantu, należy
podkreślić co następuje:

W toku wieloletnich prac nad pro-

jektem tego planu, szczególnie zin-

tensyfikowanych w ostatnim okre-
sie, wykonano wiele opracowań czą-
stkowych, dotyczących np. gospodar-
ki mieszkaniowej, komunalnej, za-

gadnień infrastrukturalnych, które

oprócz założeń ilościowych zawierają
określoną (chociaż niepełną) charak-

terystykę ekonomiczną analizowa-

nych problemów. Opracowania te

mogłyby wejść w skład komplekso-
wej charakterystyki ekonomicznej
programu zagospodarowania prze-
strzennego kraju, jednakże tak się
nie stało, przede wszystkim z tego
względu, że zabrakło innych waż-

nych elementów takiej charaktery-
styki, związanych np. z rozmieszcze-
niem przemysłu i rolnictwa i praw-
dopodobnie również w związku z

przyjętym założeniem, że samo za-

gospodarowanie przestrzenne nie po-
siada swojej samodzielnej charakte-

rystyki ekonomicznej, dającej się
wydzielić od charakterystyki rozmie-

szczanych obiektów, a wreszcie na

skutek niedopracowania samej me-

todyki i kryteriów takiego rachun-
ku.

Tak więc należy stwierdzić, że jak
dotychczas nie ma całościowej cha-

rakterystyki ekonomiczno-społecznej
wariantu, -opartego na przyjętej kon-

cepcji, co stanowi niewątpliwie jego
istotny brak.

' Z tego podstawowego braku wy-

pływa również w sposób oczywisty
druga podstawowa wada, a miano-

wicie, że dokonana w toku wstęp-

nych rozważań eliminacja innych,
często zasadniczo odmiennych propo-

zycji zagospodarowania przestrzen-

nego (m. in. propozycji autora niniej-
szego artykułu) została dokonana nie

w oparciu o jakieś chociażby naj-
bardziej wstępne szacunki ekono-

miczno-społeczne. Oczywistym skut-

kiem tego założenia jest to, że w

opracowaniu nie dokonano porówna-
nia prezentowanego programu prze-

strzennego zagospodarowania kraju
z innymi możliwymi do realizacji i

zasadniczo odmiennymi wariantami

np. w zakresie tempa urbanizacji,
stopnia koncentracji i różnic w roz-

mieszczeniu różnych elementów uk-

ładu przestrzennego (o czym była
mowa wyżej) odnośnie niezbędnych
nakładów i przewidywanych efek-

tów ekonomiczno-społecznych.

W związku z powyższymi brakami
w wymiernym ekonomicznie uza-

sadnieniu prezentowanego programu
nie można, jak się wydaje, wypo-
wiedzieć się bbećrtle W sposób do-
statecznie uzasadniony, czy rzeczy-
wiście opracowany aktućtlnie pro-
gram stanowi właściwą kierunkowo

koncepcję perspektywicznego pro-

gramu zagospodarowania prze-

strzennego.

W świetle przeprowadzonego tu

wywodu, odpowiedź na postawione
na wstępie pytanie, czy uzyskano
dostateczny postęp w metodach op-

racowania programu przestrzennego

zagospodarowania kraju nie jest za-

dowalająca.

Jednocześnie jednak nie ma po-

wodu do nadmiernego pesymizmu.
Ten fakt, że wykonano szereg po-

ważnych opracowań cząstkowych
posiadających określoną charaktery-
stykę ekonomiczną umożliwia rów-

nież ich wariantowanie przy potrak-
towaniu szeregu wielkości, przyję-
tych w nich a priori jako niezmien-

ne, jako zmiennych parametrów de-

cyzyjnych. Możliwe jest również sca-

lenie tych opracowań w jedno opra-

cowanie kompleksowe, pod warun-

kiem uzupełnienia brakujących ele-

mentów oraz uwzględnienia wystę-

pujących między nimi wzajemnych
relacji i sprzężeń. Dlatego wydaje
się. że w nadchodzącej fazie prac nad

programem przestrzennego zagospo-

darowania kraju możliwe i koniecz-

ne jest przebadanie w oparciu
o istniejące materiały cząstkowe
szeregu poważnie różniących się
międły sobą kompleksowych wa-

riantów zagospodarowania prze-

strzennego.

Wykonanie takiego opracowania
Jest niezbędne nie tylko dla doko-
nania wyboru wariantu, który rze-

czywiście można byłoby uznać za w

przybliżeniu optymalny, ale również

po to, żeby w toku realizacji planu
nie został on szybko przekreślony

przez życie, ze względu na wyja-
wioną w praktyce nieoptymalność w

stosunku do wymogów przyszłego
rozwoju.

KRYTERIA SPOŁECZNE

Wskazując na niedostatki meto-

dyczne aktualnego wariantu planu,
autor niniejszego artykułu nie ma

zamiaru ograniczyć się tylko do kry-
tyki, ale pragnie również wskazać
na konkretne problemy merytorycz-
ne i zasadnicze ujęcia metodyczne,
które by mogły pomóc w toku dal-

szych prac nad ulepszeniem planu.

Wydaje się, że będzie najlepiej, je-
śli jako punkt wyjściowy naszych
rozważań przyjmiemy bliższe spre-

cyzowanie kryteriów społecznych,
którym powinno odpowiadać zago-
spodarowanie przestrzenne kraju w

warunkach społeczeństwa socjali-
stycznego o wysokim poziomie roz-

woju sił wytwórczych, który to po-
ziom rozwoju Polska powinna i mo-

że osiągnąć ok. roku 1990.

Jako podstawowe kryterium spo-

łeczne, wynikające z nadchodzącego
etapu rozwoju i służące dalszemu je-
go przyspieszeniu, należy przyjąć,
moim zdaniem, powszechną dostęp-
ność dla całej ludności wszelkiego
rodzaju usług od podstawowych po-

czynając i na najwyższych kończąc.
Chodzi tu zarówno o usługi bytowo-
-komunalne, jak i o usługi zdrowot-

ne, oświatowe, kulturalne. Chodzi

także o powszechną dostępność no-

woczesnych zakładów pracy i insty-
tutów naukowych. Spełnienie tego

kryterium, które nigdy przedtem nie

mogło być realnie stawiane i dopie-
ro obecnie może i powinno być po-

stawione w całej rozciągłości, ozna-

czałoby stworzenie całej ludności

pełnych i równych szans rozwoju w

warunkach wysokiego poziomu za-

spo^ępa jejpotrzeb.

Djatego potrzebne jest spełnienie
dwóch warunk6w:

0 po pierwsze: aby tyla zapewniona
dostateczna Ilość l odpowiednia jakość
nowoczesnych usług i miejsc pracy,

0 po wtóre, aby były one łatwo do-

stępne lokalizacyjnie dla ludności całego
kraju, co się ściśle wiąże z zasadniczy-
mi założeniami w zakresie'. przyszłego
rozmieszczenia jednostek osadniczych 1

zakładów pracy.

Z punktu widzenia tego podstawo-
wego kryterium społecznego, prefe-
rowany aktualnie wariant, zakłada-

jący nadal ogromne zróżnicowanie

jednostek osadniczych, od centrów

aglomeracji, wyposażonych we

wszystkie nowoczesne usługi, w tym
również najwyższego rzędu, aż do
ośrodków gminnych, pozbawionych
usług wyższego rzędu oraz wiosek

zupełnie pozbawionych usług, nie

spełnia go w dostatecznym stopniu.

Można założyć również inny wa-

riant, zasadniczo odmienny (prefero-
wany przez autora niniejszego arty-
kułu), w którym już w roku 1990

ogromna większość ludności Polski,
(a w roku 2000 cała ludność) miesz-

kałaby w dużych miastach, posiada-
jących usługi najwyższego rzędu, no-

woczesne zakłady pracy z różnych
dziedzin, instytuty naukowe oraz

wyższe uczelnie. Miasta te nie byłyby
jednocześnie tak wielkie, jak obec-
nie duże aglomeracje, unikając przez
to ich ujemnych cech z punktu wi-
dzenia warunków bytowych ludno-
ści oraz utrudnionego kontaktu z

przyrodą. Nieliczna część tej ludno-

ści, pracująca w rolnictwie uspo-
łecznionym oraz w zakładach pracy

położonych poza miastem na skutek

wymuszonej ich lokalizacji, dojeż-
dżałaby do nich.

Jest rzeczą niewątpliwą, że taki
wariant znacznie lepiej spełniałby
postawione wyżej główne kryterium
społeczne — powszechnej i łatwej
dostępności do usług najwyższego
rzędu oraz do nowoczesnych miejsc
pracy.

MIECZYSŁAW RAKOWSKI

Powstaje Jednak podstawowe py-
tanie: jak wpłynęłaby realizacja te-

go wariantu na społeczną wydajność
pracy w porównaniu z wariantem
aktualnie preferowanym i czy nie

byłaby ona znacznie od niego kosz-

towniejsza.

W tym miejscu pragnę zarysować
moje stanowisko w tej sprawie w

sposób ogólnyr

Wymagania w dziedzinie wzrostu

społecznej wydajności pracy będą w

okresie perspektywicznym bardzo

wysokie. Ze względu na nieduży o-

gólny wzrost zasobów siły roboczej,
spadek udziału zatrudnienia w pro-

dukcji materialnej na rzecz usług i

ogólne skrócenie czasu pracy, wy-

dajność pracy w produkcji material-

nej powinna wzrastać w tempie 8—9

proc. rocznie, wobec dotychczasowe-
go tempa 4—5 proc. w okresie lat

1950—1970. To dwukrotne przyspie-
szenie jest bardzo trudne do osiąg-
nięcia. Wymogi w tym zakresie mo-

głyby zostać jednak w istotny spo-

sób złagodzone, gdyby dzięki rady-
kalniejszym zmianom W przestrzen-
nym zagospodarowaniu kraju, a mia-

nowicie: dzięki szybszej urbanizacji
została przyspieszona zmiana struk-

tury agrarnej i przyspieszony odpływ
ludności z rolnictwa do innych dzie-

dzin, dzięki większej, lecz nie nad-

miernej, koncentracji infrastruktu-

ry technicznej i bytowo-socjalnej,
można było poważnie zmniejszyć za-

trudnienie w obsłudze tych dziedzin,
a wreszcie gdyby dzięki racjonal-
niejszemu modelowi zamieszkania I

komunikacji można było zapewnić
ludności wysoki poziom dobrobytu,
przy względnie ograniczonych wy-

datkach na eksploatację mieszkań i

komunikację. Wariant autora niniej-
szo. astykułu spełnia, jak to zosta-

nie wykazane, znacznie lepiej od

preferowanego aktualnie wariantu,
te właśnie wymogi.

Co się tyczy nakładów inwestycyj-
nych, to — jak postaramy się wy-
kazać — wariant autora niniejszego
artykułu jest znacznie tańszy we

wszystkich podstawowych elemen-

tach, a także globalnie od aktualnie

preferowanego wariantu, mimo wię-
kszej na niektórych odcinkach skali

likwidacji istniejącego majątku.
Dzięki wyn'kającej stąd ogólnej ob-
niżce kapitałochłonności rozwoju,
możliwe byłoby uzvskanie istotne-

go przyspieszenia tego rozwoju z

rozporządzalnych środków na po-
szczególnych etapach, a także prze-
znaczenie większej części ogólnych
zasobów inwestycyjnych i zatrud-
nienia na tzw. sferę nieprodukcyjną.

Przyspieszenie zmian struktury
agrarnej, uzyskanie dużych względ-
nych oszczędności zatrudnienia w

obsłudze infrastruktury technicznej
i bytowo-socjalnej, tańszy model

konsumpcji ludności w zakresie mie-

szkalnictwa i komunikacji oraz niż-

sza ogólna kapitałochłonność rozwo-

ju, pozwoliłyby w istotny sposób
przyspieszyć tempo zmniejszania dy-
stansu, dzielącego Polskę od najbar-
dziej rozwiniętych krajów, a ponadto
zbudować docelowo znacznie lepszy
model zagospodarowania przestrzen-

nego od tego. jaki charakteryzuje
rozwinięte kraje kapitalistyczne, w

których występują nadal ogromne

sprzeczności między metropoliami a

zapadłymi miasteczkami, czy wio-

skami oraz między różnymi regiona-
mi.

Szczegółową analizę wymienionych
zagadnień, w nawiązaniu do kon-
kretnych dziedzin oraz ich ogólne
syntetyczne, ekonomiczno-społeczne
ujęcie, postaramy się przedstawić w

najbliższych numerach „Życia Go-

spodarczego".

RECENZJE • RECENZJE

BOLESŁAW KŁAPKOWSKI i ZDZISŁAW CIĘCI-
WA w pracy pt. „TRÓJCZYNNIKOWY MODEL GO-
SPODARKI SOCJALISTYCZNEJ" (PWN, Warszawa,
19$3) prezentują pewną nie znajdującą raczej bliższych
odpowiedników w naszej literaturze próbę ujęcia go-
spodarki socjalistycznej. Autorom chodzi o uchwycenie
prawidłowości, które w procesie rozszerzonej repro-

dukcji społecznej określają pozycję człowieka w jego
podwójnej roli: jako producenta i jako konsumenta.
Model swój nazywają trójczynnikowym ze względu na

trzy czynniki produkcji: jeden osobowy i dwa rzeczowe

— Środki pracy i przedmioty pracy.

Budując model, autorzy wychodzą z założenia, łe
mankamentem modeli empirycznych (np. bilansów go-
spodarki narodowej) jest brak koordynacji i ujęcia
dwóch strumieni produkcyjnych równolegle w procesie

reprodukcji: I) strumienia towarów — wartości użyt-
kowych i wartości oraz 2) strumienia pieniądza (wiel-
kości realne i nominalne). W związku z tym starają
się rozwinąć metody rachunku uwzględniające oba te

strumienie. Dalej w modelu rozwiniętym przez auto-

rów wspomnianej książki procesy gospodarcze rozpa-
truje się w ramach dwóch sfer: 1) • Sfery pracy i 2)
sfery konsumpcji. W sferze pracy społeczeństwo działa

w sposób zorganizowany, produkcja ma charakter

społeczny. W sferze konsumpcji zaś społeczeństwo dzia-
ła w sposób zatomizowany, składając się z wielu ko-

mórek kierujących się celami indywidualnymi. Kolej-
nym elementem, założeniem modelu jest podział gos-
podarki na dwa wielkie działy (inwestycji i konsump-
cji) oraz wpływ inwestycji na stopień realizacji celu.

Autorzy zabiegają tu o przedstawienie złożoności tego

procesu, tj. wielo- i różnokierunkowe oddziaływania
inwestycji przy różnym horyzoncie czasowym; sporo

uwagi poświęcają czynnikowi czasu w przebiegu omó-
wionych procesów. »

Książka ta składa się z trzech części: I —„Charakte-
rystyka modełu gospodarki socjalistycznej"; II O-
gólne zasady konstrukcji modelu gospodarki socjali-
stycznef (łącznie z ilustracją liczbową); Ul — Trói-

czynnikowy model gospodarki socjalistycznej w ujęciu
rachunkowości społecznej". Rozumowanie autorów roz-

wija się na wielu płaszczyznach, ale ostatecznie prznii-
muje postać księgowości społecznej. Autorzy stoma

się przynajmniej częściowo zbliżyć metody ewidencH

danych, charakteryzujących układ gospodarki narodo-

wej, do metod ewidencji w skali mikroekonomicznej
tj. w skali przedsiębiorstw i zjednoczeń. ZAf
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SPOTKAMY
LIPSKU

Jesienne Targi Lipskie 73 będą
Otwarte w dniach 2—9 września. W

nadchodzących Targach zaprezentu-

je swoją ofertę blisko 6 500 wysław,
ców z 50 krajów europejskich i za-

morskich. Przestrzeń wystawiennicza

wynosi w br. 270 tys. ma. Spodziewa-
ni są goście sponad 80 krajów świa-

ta. Targom, jak to zwykle jest w

zwyczaju, towarzyszyć będzie seria

imprez: spotkań, sympozjów, poka-
zów, które pozwolą ich uczestnikom

zapoznać się z' najważniejszymi
osiągnięciami . naiikowo-tećhiirćżńy-

mi, stworzą -platformę roboczych
kontaktów, wyjniąiiy, doświadczeń w

naj różnorodniej szych dziedzinach

gospodarki, nauki i techniki. .

Głównym akcentem będzie nauko-

wy kongres poświęcony techriologii
produkcji i obróbki włókien che-

micznych (5—6 wrzesień), w którym
weźmie udział orientacyjnie 300 spe-

cjalistów z 20 krajów.
Warto wymienić kolokwium na te-

mat: wpływ układów zawieszenia 1

resorowania na bezpieczeństwo,
komfort jazdy i wyniki eksploata-
cyjne pojazdów samochodowych
(30—31 sierpnia, w Halle, wyprze-

dzając nieco Targi); sympozjum na

temat nowych osiągnięć w techni-
ce katalitycznej (3—4 wrzesień, w

Lipsku) oraz sesję naukową poświę-
coną technice wysolcocząsteczkowej
polimeryzacji (tuż po Targach, 10—
12 wrzesień, W Karl-Marks-Stadt).

W dwa lata po przyjęciu przez

bukareszteńską sesję RWPG prog-
ramu kompleksowej socjalistycznej
integracji — będziemy mieli możność

zobaczyć praktyczne efekty dwu- 1

wielostronnych poczynań gospodar-
czych, zwłaszcza w takich dziedzi-
nach jak chemia, wyposażenie dla

przemysłu chemicznego, sprzęt me-

dyczny, budowa maszyn poligraficz-
nych, maszyny dla przemysłu teks-

tylnego oraz w zakresie przemysło-
wych artykułów konsumpcyjnych.

Wiadomo już, że w ekspozycji
Związku Radzieckiego pokazany bę-
dzie model wysokowydajnego auto-

matu tkackiego, do którego poszcze-

gólne części i zestawy dostarczą:
Polska, CSRS, Węgry i Bułgaria. Ta

współpraca pozwoli w okresie jed-
nego roku podjąć produkcję skom-

plikowanej maszyny.

„Befama" z Bielska razem z fab-

ryką „Malimo" z Karl-Marks-Stadt

prezentuje jako nowość współdzia-
łanie zgrzeblarki podwójnej z ma-

szyną do włóknin przeszywanych.
W zakresie produkcji urządzeń do

przetwórstwa tworzyw NRD wraz z

ZSRR pokażą wynik współpracy,
wytłaczarkę dwuślimakową oraz wy-

tłaczarkę przędzalniczą. •

W dziale transportu zobaczyć bę-
dzie można siodłową naczepę kon-

tenerową, do której część nośną pro-

dukuje NRD, zaś ciągnik CSRS.

Jesienne Targi Lipskie nie są tar-

gami powszechnymi, ich profil obej-

muje artykuły techniczne i dobra in-

westycyjne oraz przemysłowe arty-

kuły konsumpcyjne. Doświadcze-

nie wykazuje, że korzystne jest
dla celów targowych, jak rów-

nież „zagęszczenia" informacji
techniczno-handlowych koncentro-

wanie ofert wielu wystawców jed-

nej branży pod jednym dachem.

Stwarza to szansę konfrontacji wy-

robów, ułatwia kontakty fachowców.

W tym roku po raz pierwszy w Lip-
sku zaprezentowana będzie grupa

branżową opatrzona tyturem: „No-
woczesne postępowe, metody i two-

rzenia pówięrźphnl <Jvłókieffnićzej
oraz apretura". Udział w ekspozycji
tej grupy biorą wystawcy 20 kra-

jów.
Po raz drugi łącznie pokażą swo-

je osiągnięcia producenci maszyn
do przetwórstwa tworzyw (800. pro-
ducentów i eksporterów z 25 kra-
jów).

Dokonajmy, dla porządku, przeglą-
du naj ważniej szj'ch branż reprezen-

towanych na Targach: jest więc
kompleks chemiczny — chemiczna

aparatura produkcyjna, produkty or-

ganiczne, nieorganiczne, tworzywa,

urządzenia i maszyny do przetwór-
stwa. Kompleks włókienniczy, obej-
mujący maszyny i urządzenia dla

przędzalni włókien naturalnych i

chemicznych, tkalni, dziewiarni, do

produkcji włókien, do produkcji kon-

fekcji i obuwia. Dalej — ekspozycja
przemysłu poligraficznego, motory-

zacyjnego, sprzętu medycznego. Po

za tym — fotochemia, farmacja, ko-

smetyki. Cały dział nazywany tra-

dycyjnie EXPOVITA poświęcony
jest artykułom sportowym, turysty-

cznym, ogrodniczym, temu wszyst-

kiemu, co może nam być potrzebne
w czasie wolnym od pracy.

Poważną ofertę składa przemysł
meblarski. Pod hasłem „INTECTA"
— wysoka wartość użytkowa, for-

my i barwy", prezentowany jest pro-

gram kompletnego urządzenia
wnętrz, możliwy do realizacji przy

wielobranżowej współpracy.

Na tegorocznych Jesiennych Tar-

gach Lipskich reprezentowane bę-
dzie, łącznie z gospodarzami, 13 kra-

jów wspólnoty socjalistycznej — na

powierzchni wystawowej 230 tys. m1.

Największym wystawcą spośród kra-

jów obozu socjalistycznego będzie
ZSRR, zajmując 8 300 m2 powierzch-
ni. Polska w stosunku do roku

ubiegłego poszerzyła swoją ekspozy-
cję — pokażemy swoje towary i mo-

żliwości eksportowe na 4 200 ms. Naj-

większym naszym wystawcą w bran-

ży maszyn włókienniczych będzie
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicz-
nego „VAR1MEX" .

L. F.

TYSIĘCY
ASZY

W BUKARESZCIE w redakcji

„Probleme Economice" podej-
muje polskich dziennikarzy

sekretarz redakcji tow. STEVE GIO.
GA i zanim nasza nieliczna ekipa
wybierze się w rajd reporterski po
Rumunii, udziela nam podstawo-
wych, syntetycznych informacji.

23 sierpnia Rumunia obchodzi
swoje święto narodowe — 18 rocz-

nicę uchwalenia konstytucji Socjali-
stycznej Republiki Rumunii. Warto
z tej okazji podać parę liczb obra-
zujących dotychczasowe efekty bu-
downictwa socjalistycznego.

Porównując ostatni, „pełny" rok
przedwojenny 1938 z wynikami roku
ostatniego, produkcja przemysłowa
Rumunii wzrosła 25 razy. Cztery
dziedziny gospodarki rozwijane były
szczególnie forsownie: rozbudowano
bazę energetyczną, przemysły su-

rowcowe, włączając w to metalur-
gię, chemię, przemysł elektrotech-
niczny i elektroniczny. Te cztery
główne dziedziny gospodarki zajmu-
ją obecnie w strukturze gospodarki
przemysłowej Rumunii 54 procent.
Udział przemysłu w tworzeniu naro-

dowego dochodu Rumunii stale się
zwiększa. W roku 1971 wynosił on

56,8 proc., podczas gdy w roku 1950
zaledwie 44 proc. Produkcja prze-
mysłowa jednego tylko 1971 roku
była 1,6 raza wyższa w porównaniu
z całym okresem pierwszej 5-latki
1051—1955.

Rozwój przemysłu rumuńskiego u-

zależniony jest, w erze rewolucji na-

ulcowo-technicznej, od intensyfika-
cji własnej bazy naukowej, kon-
strukcyjnej, technologicznej — aktu-
alnie Rumunia posiada 77 in-

stytutów badawczych i biur projek-
towych oraz ok. 100 zakładowych
laboratoriów badawczych.

Aby sprawniej sterować gospo-
darką, dokonano niedawno general-
nej reformy organizacyjnej przemy-
słu. Nastąpiła centralizacja, zamiast
blisko 210 organizacji branżowych
utworzono 80 silnych central prze-
mysłowych wyposażonych w daleko
idącą samodzielność i uprawnienia e-

konomiczne. Organizacje te tworzo-
no na zasadzie więzów technologicz-
nych, ograniczając dla poszczegól-
nych przedsiębiorstw ilość obligato-
ryjnych wskaźników.

Przeglądając szkic o gospodarce
rumuńskiej wynotowałem następu-
jące zdania: — Jeśli porównamy
Rumunią z krajami pod względem
ekonomicznym rozwiniętymi można

jaszcze dziś w wielu dziedzinach
stwierdzić występujące znaczne róż-
nice. Dochód narodowy w przelicze-
niu na mieszkańca wynosi w Rumu-
nii 500—600 dolarów. Jest 4—5 razy
niższy niż w krajach rozwiniętych.
W całej serii przemysłów podstawo-
wych rozmiary produkcji w odnie-
sieniu do 1 mieszkańca są jeszcze
2- i 4-krotnie niższe. Udział ludno-
ści pracującej w rolnictwie w sto-
sunku do ogółu zatrudnionych wy-
nosi 46,4 proc. To znacznie leniej
niż przed paru laty, lecz w krajach
rozwiniętych gospodarczo w rolni-
ctwie znajduje zatrudnienie tylko
10—15 procent ogółu pracujących. Z
tych względów można stwierdzić, że
Rumunia ze stadium kraju niedo-
statecznie rozwiniętego wkroczyła na

drogę intensyfikacji gospodarczej,
czyni ogromne wysiłki, by przyspie-
szyć postęp materialny, naukowy,
riw?!!?"""- ^'»

, by dogonić rozwinięte
kraje świata.

Zadania perspektywiczne — podej-
muje temat red. Steve Gioga — ja-
kie sobie stawiamy, są następujące:
do roku 1990 ro2wój produkcji prze-
mysłowej chcemy zwiększyć 6—7
krotnie. Dochód narodowy powinien
się zwiększyć 5-krotnie. Wydajność
pracy w przemyśle 3—4-krotnie; po-
dobny mnożnik osiągnąć powinno
rolnictwo, przy czym oczekuje się
spadku liczby zatrudnionych w so-

cjalistycznym rolnictwie do 15 proc.
op^łu pracujących.

Przemysł maszynowy i chemia te
dwa najbardziej progresywne resor-

ty gospodarcze powinny wpłynąć na

zmianę struktury produkcvlnej. do-
starczając aż 60 procent ogólnej pro-
dukcji przemysłowej.

NA ŁAZIKU PRZEZ AFRYKĘ
Niewielki pawilonik pełni funkcje

fabrycznego muzeum.

Oto drewniany pień-kowadło 1

młoty, którymi tak przecież niedaw-
no, w 1957 roku klepano blachy pier-
wszej karoserii. Stojący obok wóz-
-eksponat, na którym widać jeszcze
ślady saharyjskiego piasku, odbył
rajd transafrykański od Senegalu do
Kenii.

— Miasteczko Cimpulung jest mo-

że mało znane, za to nasze wozy,
samochody terenowe ARO ekspor-
tujemy do ponad 40 krajów świata.
Do Polski aktualnie 3 500 sztuk —

mówi główny dyrektor techniczny
Fabryki Mechanicznej MUSCEL
inż. MIHAI PESCARU — Wiemy na

pewno, że nie ma ich w Australii
i na Antarktydzie — żartuje. Wyda-

je sie, że wybraliśmy dobrą specja-
lizację. Wytrwały terenowy łazik.nie

jest może zbyt wytworny, jest za to

pojazdem poszukiwanym. W Kolum-
bii otrzymał przezwisko „byk-el to-
ro". Nasz rekordowy egzemplarz ma

na liczniku 947 tys. kilometrów.

Wychodzimy na ukwiecony dzie-
dziniec. — 17 tys. różanych krzaków.
Kochają się w tych kwiatach.

Fabryka w Cimpulung jest jedną
z 25 należących do Centrali Przemy-
słowej CIATMA, obejmującej pro-
dukcję samochodów, traktorów i ma-

szyn rolniczych. Zapleczem nauko-
wo-badawczym Centrali jest 6 insty-
tutów, stanowiących integralny człon
tęj organizacji. Miasteczko, oparte o

południowe zbocza f>6r Fagaras. jest
niewielkie. Przed 20 laty liczyło 45
tys. mieszkańców, dziś — 60 tysięcy.
Fabryka jest tu najważniejszym za-

kładem i niewątpliwie wywiera
wpływ na jego rozwój, jest
czynnikiem miastotwórczym. Hi-
storia zakładu jest nietypowa.
Najpierw była tu papiernia za-

łożona w 1880 roku. Potem w

latach trzydziestych zmienia profil
i branżę na mechaniczną. W czasie
wojny produkowano tu samoloty i

wyposażenie lotnicze. Po zniszcze-
niach wojennych proste urządzenia
gospodarcze, potem maszyny włó-
kiennicze. potem części zamienne do
samochodów i wreszcie — decyzja
o produkcji samochodów tereno-

wych. Obecnie wytwarza się tu 25
tys maszyn rocznie, jednak w prze-
liczeniu, biorąc pod uwagę produk-
cję części zamiennych i elementów
kooperacyjnych dla innych zakładów
przemysłu motoryzacyjnego, rozmia-
ry produkcji ocenia się na 85 tys.
samochodów. Ogólnie wiadomo, że
przemysł motoryzacyjny wymaga
szerokiego rozkooperowania — tutaj
podobnie, 60 proc. pojazdów powsta-
je 7. podzespołów i detali wytwarza-
nych na miejscu, pozostałe 40 proc.
pochodzi ze 100 współpracujących
zakładów.

— Niemal wszystkie kraje socja-
listyczne postawiły na rozwój moto-

ryzacji, niemal wszystkie utworzyły
własne przemysły motoryzacyjne.
Przemawiały za tym racje ekono-
miczne, lecz nieraz również presti-
żowe — mówi dyrektor. — Jednak
zasadniczą sprewa jest uwodnienie

programów, unikanie dublowania
produkcji, trafny wybór specjaliza-
cji. Mimo dokonanych w tym za-

kresie uzgodnień w ramach RWPG
nie wszystko jest jeszcze „dotarte",
co przynosi straty... W naszej fabry-
ce będziemy nadał rozwijać konstru-
kcję potrzebnych i poszukiwanych
pojazdów terenowych. Posiadamy
własne biuro konstrukcyjne, własną
prototypownię, ze 110 inżynierów,
którymi dysponujemy 3/4 zajmuje się
pracami rozwojowymi. Włączając
personel pomocnic?!/: techników,
kreślarzy, w pracach rozwojowych
bierze udział ok. 300 osób. Na jed-
nego inżyniera „pracuje" trzech pra-
cowników kadry pomocniczej.

Inwestycje w przemyśle motoryza-
cyjnym uważane są w Rumunii za

wysoce efektywne. Przyrost wartości
produkcji 1 lei uzyskuje się wyda-
jąc 2 inwestycyjne leje.

— Kiedy będziecie wracać do Pi-
testi — zwraca uwagę dziennika-
rzy — rzućcie okiem w łewo, na

przedmieściach miasta, w stronę Co-
libasi. Powstała tam zbudowana od
podstaw nowiutka fabryka samocho-
dów osobowych DACIA w oparciu
0 francuską licencję RENAULT.

Pierwsza DACIA 1300 zjechała z

taśmy montażowej w czerwcu 1969 r.

Niedawno opuściła fabrykę maszyna
z numerem 110 000, a przy końcu
bieżącego planu 5-letniego 110 000
wozów stanowić będzie produkcję
roczną. Na ten samochód jest obe-
cnie w Rumunii duże zapotrzebowa-
nie (cena 70 tys. lei), jak również
pytają oń importerzy. Można więc
powiedzieć, że okręg (judec) Pitesti
staje się swego rodzaju „zagłębiem
motoryzacyjnym".

W ogóle jest to okręg o naiwyższej
w ostatnich latach dynamice roz-

wojowej, sięgającej 17 proc. przyro-
stu orodukcji rocznie.

Pitesti wybiło się spośród 49 okrę-
gów, na jakie podzielony jest kraj
pod wzgledem produkcii Drzetnysło-
wej, na III miejsce po firaszowie i po
Bukareszcie ma się rozumieć. Jeśli
w latach 1953—65 wydano na inwe-
stycje w tym terenie 15 mld lei, to
w bieżącej 5-łatce nakłady te wy-
niosą 20 mld. Korzystać z tych środ-
ków będą głównie cztery dziedziny
przemysłu: motoryzacja, chemia, e-

nergetyka (po zbudowaniu na rzece

Ardżesz pierwszej hydrocentrali rea-

lizować się będzie kolejno całą ka-
skadę. zespół 9 zapór i elektrowni)
1 wreszcie przemysł drzewny.

Moldoveanu i Negoiu to dwa naj-
ważniejsze szczyty karpackie Rumu-
nii, od nich .na południe rozpoście-
rają się szerokie leśne postawy.

BYŁ ZIS, JEST MAN, BĘDZlP
W Braszowie zwiedzamy inną fa-

brykę należącą do tej samej Centra-
li Przemysłowej CIATMA — Fabry-
kę Samochodów Ciężarowych.

Gospodarze pokazują nam od razu

oplecioną transporterami ogromną
halę montażu — transport wewnę-
trzny rozwiązany jest wzorowo. O-
gólna długość powietrznych linii
transporterów sięja 60 km.

Pokazują nam od razu swoją du-
mę — nowy typ samochodu cięża-
rowego z silnikiem Diesla, według
licencji zachodnioniemieckiej, które-
go produkcję podjęto w roku ubie-
głym. Konstrukcja jest MAN'a, na-

tomiast ze względu na rozmiary pro-
dukcji inżynierowie rumuńscy mu-

sieli opracować oryginalne rozwiąza-
nia technologiczne. MAN ma wiel-
kie doświadczenia techniczni i kon-
strukcyjne, lecz własną produkcję
ma stosunkowo niewielką. Produk-
cja licencjobiorcy jest 5-krotnie
wyższa niż ta u licencjodawcy. Ina-
czej trzeba by było więc zaprojek-

• tować proces wytwarzania. Każdy
kraj, zwłaszcza kraj rozwijający się
potrzebuje samochodów, zwłaszcza o

wielkiej ładowności.

— Postanowiliśmy wykorzystać tę
koniunkturę. Zaczynaliśmy od 4-to-
nowych Zisów, budowanych wg do-
kumentacji radzieckiej z silnikami
benzynowymi. W 1964 roku wszedł
nowy model 8-cylindrowy z silni-
kiem o układzie V — opowiada nam

SERBAN MOTAS z wydziału pla-
nowania — a w roku ubiegłym ru-

szyła taśma produkcyjna silników
Diesla.

Obecnie fabryka produkuje trzy
podstawowe typy samochodów cię-
żarowych z silnikami benzynowymi
i wysokoprężnymi, wraz z liczną ro-

dziną pochodnych samochodów spe-
cjali^a-yinvch. TO BUCEGT n noń-
ności 5 ton; to 12-tonowy ROMAN,
to 30-tonowy DAC; a trwają prace
nad uruchomieniem produkcji wozu

60-tonowego . W bieżącym roku wy-
jedzie z fabryki 35 tys. ciężarówek,
w tym 9 tysięcy z silnikiem Diesla.
Wroku1975—40tys., wtympo-
łowa z silnikami wysokoprężnymi.

Fabryka niezmiernie się vr ostat-
nich latach rozrosła, potroiła swo-

ją załogę z 6 do 18 tysięcy. Niczym
nie przypomina „ROMLOCU". fabry-
ki lokomotyw, która była prababką
dzisiejszej braszowskiej FSC.

Centralną sprawą przy uruchomie-
niu nowej produkcji, a zwłaszcza
przy podejmowaniu 'produkcji licen-
cyjnej, jest szybkie opanowanie no-

wej technologii. Na tym polu czyha
najwięcej niespodzianek.

— Staramy się im zapobiec — mó-
wi S. MOTAS — Jak? Przede wszy-

stkim przygotowując dobrze załogę.
Przy fabryce istnieje centrum wysz-
kolenia, swego rodzaju uniwersytet
techniczny, w którym rocznie wzy
się 2 tys. robotników. Centrum dy-
sponuje własnym internatem. Prak-
tykę młodzi robotnicy zyskują przy
warsztfcie.

W Braszowie działają 3 insty.
tuty naukowo-badawcze, związane
programowo ż przemysłem motory-
zacyjnym, zwłaszcza jeden z nich In-
stytut Badań Produkcyjnych i Pro-
jektowania Technologii był w okre-
sie wdrażania nowej produkcji nie-
zastąpiony. Pracuje w nim 800 wy-
soko kwalifikowanych fachowców.

Żeby przybliżyć (w sensie zu-

pełnie fizycznym) i zacieśnić współ-
pracę z nauką tuż w pobliżu fabry-
ki buduje się jeden z gmachów uni-
wersytetu, w którym znajdą po-
mieszczenie katedry związane z bran-
żą motoryzacyjną. Wynikną z tego
korzyści i dla zakładów i d'a uczelni.

By mieć wpływ na postęp tech-
nologiczny zbudowano na terenie za-

kładów w pierwszym rządzie silny
wydział obrabiarkowy, wydział przy-
gotowujący i poszczególne obrabiar-
ki specjalne i obrabiarki zespołowe
i wreszcie całe automatyczne linie
obróbcze. Decyzji o podjęciu produk-
cji licencyjnej- towarzyszyć musi od
razu program doskonalenia tej pro-
dukcji już własnymi siłami. To pra-
wda znana, Haramy się ją realizo-
wać.

Zanotowałem jeszcze jedną myśl,
która padła podczas tego spotkania.
Pytaliśmy o możliwość współpracy
rumuńskiego przemysłu motoryza-
cyjnego, z polskim i innymi w ra-

mach RVfPG: istnieje już ta współ-
praca z radzieckim przemysłem sa-

mochodowym i węgierskim, z Pola-
kami toczą się rozmowy. Jedna pra-
wda jest pewna i znalazła potwier-
dzenie w kooperacyjnych stosunkach
Rumunii z innymi krajami. Aby pro-
ponować współpracę, trzeba samemu

dysponować określonym potencja-
łem produkcyjnym 1 doświadczeniem.
Specjalizacji na ogół nie daje się
„wydyskutować" . Trzeba ją sobie
wywalczyć, nawet wśród przyjaciół;
trzeba pokazać co się potrafi, czym
się dysponuje; w ekonomice decydu-
ją fakty.

10000 M W GŁĄB ZIEMI

Na rozległym dziedzińcu Fabryki
im. 1 Maja w Ploiesti trwa montaż
wysmukłej wieży — kratownicy niby
przęsła mostu. W porcie Gałacz bu-
duje się drugą część urządzenia —

RUMUŃSKI NOTATNIK (2)

LECH FROELICH

platformę morską. Całość, wraz s

niezbędnymi urządzeniami napę-
dowymi stanowić będzie pierw-
szą rumuńską, morską plat-
formę do wierceń geologicznych,
do wierceń za ropą i gazem ziem-
nym. Wobec bogatych złóż wę-
glowodorów, coraz częściej odkrywa-
nych pod dnem morskim, ta tech-
nika wierceń staje się coraz bardziej
atrakcyjna. Ploiesti jest tradycyjną
stolicą rumuńskiego przemysłu naf-
towego. Zakłady „1 Maja", produku-
jące od ćwierćwiecza coraz dosko-
nalsze urządzenia wiertnicze, są na-

turalnym zapleczem technicznym te-

go przemysłu. Tu historia fabryki
posiada również epizody dramatycz-
ne. Założona w 1907 roku, jako war-

sztat remontujący obce, importowa-
ne urządzenia wiertnicze, w czasLa
wojny przekształcona w fabrykę u-

zbrojenia, zbombardowana w 60 proc.
przez lotnictwo alianckie... W roku
1948 fabrykę znacjonalizowano i z

woli załogi nadano jej imię „1 Maja".
Powrócono do pierwotnego profilu,
lecz już nie remontów, lecz produk-
cji. W ciągu tych lat, uwzględniająo
oczywiście niski poziom wyjściowy,
wzrosła ona 12-krotnie. Rumuni nar

uczyli się budować urządzenia o

możliwości prowadzenia wierceń od
1200 do 10 000 metrów. Wywalczyli
sobie tę specjalizację i zajmują na

światowej tabeli producentów 3
miejsce po USA i ZSRR; a jako eks-
porterzy 2 miejsce po Stanach
Zjednoczonych. Na międzynarodo-
wych targach rumuńskie urządzenia
wiertnicze zdobyły 4 złote medale.
Aktualnie przy pomocy rumuńskie-
go sprzętu pobite zostały 2 rekordy
w zakresie płobokicli wierceń: re-

kord europejski — wiercenie na te-
renie NRD do głębokości 7192 m

w roku 1572 i rekord południowo-
amerykański — wiercenie do głębo-
kości 5 161 m z roku 1968.

Przy pomocy rumuńskiej aparatu-
ry wiertniczej dokonano odkryć ro-

py w Algierze, na Kubie i w Bra-

zylii.
Jeśli ropa na świecie Jest artyku-

łem nadal niezwykle poszukiwanym
i jej ceny mają tendencję zwyżko-
wą, to rzutuje to równocześnie na

ceny sprzętu górniczego, niezbędne-
go do jej wydobywania. W bieżącej
5-latce Zakłady im. 1 Maja w Ploie-

sti zamierzają podwoić rozmiary
swojej produkcji.

Dyrektor fabryki inżynier STE-
LIAN TEODORESCU prezentuje
nam bieżący program fabryki: jej
zdolność produkcyjna 60 urządzeń
wiertniczych rocznie; w katalogu 16
różnych typów instalacji; gryzy
wiertnicze, koronki zbrojone węgli-
kami spiekanymi, równie sprawne,
jak koronki diamentowe, a znacznie
tańr^e, produkowane są w wielkich
seriach. Ponadto zakłady prowadzą,
jako uzupełniającą, produkcję cięż-
kiego sprzętu inwestycyjnego dla
metalurgii. Ok. 70 proc. swojej pro-
dukcji „1 Maj" eksportuje do 20
krajów świata, do Polski również.

Zakłady robią dobre wrażenie,
zbudowane są z rozmachem, w ha-
lach widać ład i czystość. Pracę w

tych zakładach uważa się za swoisty
awans społeczny, za wyróżnienie. Na
światową pozycję tej fabryki pracu-
je własne biuro rozwojowe, ogólno-
branżowe biuro konstrukcyjno-roz-
wojowe w Bukareszcie, Instytut Ba-
dań i Projektów Urządzeń Wiertni-
czych w Bukareszcie. Zależność mię-
dzy efektami produkcyjnymi a wkła-
dem myśli naukowo-badawczej jest
oczywista.

*

Jestem w Socjalistycznej Republi-
ce Rumunii po raz trzeci. Co 5 lat
miałem możliwość zwiedzenia wy-
branych zakładów przemysłowych.
Podczas pierwszej wizyty odwiedzi-
łem, razem z grupą dziennikarzy,
znane zakłady ELECTROPUTERE w

Krajowej. Ruszył tam właśnie mon-

taż licencyjnych lokomotyw diesel-
-elektrycznych. Pierwsze sztuki
montowano z części szwajcarskich,
dostarczanych przez Sulzera. W na-

szym gronie budziły się wówczas
wątpliwości. Jak Rumuni poradzą
sobie z tą dziedziną produkcji, nie
mając w niej niemal żadnych tra-

dycji. Poradzili sobie i w roku 1971
produkcja sięgała 266 sztuk rocznie.
Są poszukiwane, chętnie kupowane,
jeżdżą również na liniach PKP. Suk-
ces, jaki osiągnęli tam i gdzie in-
dziej, polega moim zdaniem na kon-
centrowaniu sił na wybranych wę-
złowych problemach produkcyjnych,
atakowaniu ich „czołowo", angażu-
jąc wszystkie dostępne środki; w

przypadku braku własnych rozwią-
zań — na korzystaniu z przodują-
cych licencji, biorąc przy tym od-
ważnie na siebie pełne ryzyko go-
spodarcze, jakie towarzyszy każde-
mu na dużą skalę przedsięwzięciu
gospodarczemu. Saldo tych decyzji
jest dodatnie.

Nr 53 (11144) 19. VUI. 1973 r.
ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA 9



CZY WSPÓLNE
POKOŃCZENIE ZE STR. 1

zhfidna — zahamowałaby inicjatywę
zakładową, a nie mamy na razie na-

wet zalążków przemysłu turystycz-
nego, który mógłby przejąć te fun-
kcje na. siebie i nie dopuścić do o-

gromnyćh strat, do cofnięcia się
wstecz, spowodowanego nawet rocz-

ną przerwą w inwestowaniu.

Zastoju na razie nie ma. FWP
stara się jak może, choć może nie-

wjele. Ną konferencji prasowej nie

oaeruje się tu nawet zbiorczymi da-

nj?mj — wymienia po prostu każdy
nowy punkt żywienia, każdy nowy

ogiękt: w Niechorzu nowy dom

hotelowy, który ma 82 miejsca, w

Karpaczu — 36 nowych miejsc, w

Krynicy Morskiej — 2 pawilony po
1(® miejsc. I tak w pół godziny zre-

ferować można całą działalność in-

westycyjną tej instytucji w szcze-

gółach.
- Mówię to bez najmniejszej ironii.

Tn/dno przecież wymagać od mu-

cHy, żeby nagle urodziła Pegaza.
FWP stara się rozszerzyć swoje usłu-

gi'wynajmując (po zniżonych cenach)
kwatery prywatne (w 10 miejscowo-
ściach 700 miejsc!). Remontuje —

pgki co swój skromny, rozsypują-
cy, się dobytek. Nakłady na remonty
kapitalne wzrosły z około 45 min zł

w,1972r.do80minw1073r„anak-
łady. inwestycyjne, wynoszące w

1SIJ2 r. około 60 min dochodzą już
w7l973 r. do 100 min.

Wzrost więc prawie dwukrotny,
choć wszystko to starcza zaledwie
nar drobne kroczki do przodu. Po-
dobne czyni PTTK i Gromada. Or-
bis nie jest nastawiony na tanie

wezasy. A budownictwo .zakładowe?
W porównaniu z FWP nosi nadal

siedmiomilowe buty. Na podstawie
danyeh.NBP można bowiem ustalić,
żes suma przeznaczona na inwesty-
cje' socjalne i kulturalne przez po-
szczególne zakłady pracy osiągnie w

bieżącym roku blisko półtora miliar-
da złotych, z czego przytłaczającą
większość przeznacza się na wcza-

sowe budownictwo zakładowe. Same

tiotacje na ten cel z budżetu państwa
(nje licząc amortyzacji z obiektów

wczasowych i sum z funduszy zak-

ładowych), wyniosą w tym roku
25b .min zł, a więc 1,5 raza więcej
n^ cały fundusz inwestycyjny FWP.

WBREW WSPÓLNYM
INTERESOM

bobrze to, czy źle? To zależy, z

której strony podejść do tego zagad-
nienia. Jeśli uwzględnić rosnące pot-
rzfeby — to zawsze lepszy rydz niż
nft\ Nie mamy na razie przedsię-
biorstw ani turystycznych, ani bu-

ddwlanych, które dałyby gwarancję,
żdSprźejmą te funkcje. Jedynie zak-

ła9y pracy, jak dowodzi praktyka,
mfcgą wygospodarować nie tylko
środki, ale i mo<5e przerobowe swoich

przedsiębiorstw budowlanych, bądź
remontowych, żeby tworzyć inwe-

stycje wczasowe.

STrudno ocenić, czy to budownic-
two jest tańsze, czy droższe. Nikt
tir bowiem nie zdoła wydzielić dok-
ładnie poniesionych nakładów. Fak-
tedn jest natomiast, że koszty prowa-
dzenia takiego zakładowego domu są
o^viele wyższe niż w instytucji wy-

specjalizowanej, że każdy dom ma

własną pralnię, własny transport, we

w|asnym zakresie prowadzi zaopat-
r^nfe, a to kosztuje. I faktem jest,
że nie tylko zaplecze, ale i same do-

my zakładowe jedynie w sezoni? i w

okresie świątecznym, „p ękają na

ogół w szwach", a później — robi

się .w nich przestronnie., Byłam w

styczniu' W Wiśle w takim domu na

ponad 100 miejsc, całym wyłożonym
•w&wnątrz drewnianą boazerią, z ko-

lorowym telewizorem, świetlicami,
kawiarnią. Na drugim turnusie, po
6 * stycznia było w nim... 20 osób.

Nie można bowiem tolerować sy-

tuacji, w której przy tak ogromnym
braku możliwości zapewnienia wy-

poczynku ludziom pracy jedni mają
co rokU warunki znakomite - inni

nfe friogą się dobić skierowania prr.ez
wiele lat. A p^ecież wszystkie
ośrodki Wczasowe, i te „wlrsne" i te

ogólnodostępne, budowane są koniec
końców ze wspólnych społecznych
pieniędzy.

jeśli przyjrzeć się danym GUS o

kosztach i dochodach działalności

socjalno-bytowej przedsiębiorstw za

19®72 r. to okazuje się, że ogółem z

ośrodków wczasowych skorzystało w

roku 1972 1 440 tys. osób, w porów-
naniu do 1 210 tys. osób w 1971 r., co

stanowi wzrost o 19 proc. Liczba
oaób korzystających z wczasów w

ośrodkach zakładowych wzrosła w

analogicznym okresie tylko o 14

pmc. Odpłatność osób korzystają-
cych z tych wczasów — o ok. 11 proc.
Natomiast w ośrodkach ogólnodo-
stfpnych,, liczba osób korzystających
z „wcgaśów w 1972 roku wzrosła o

4Z. proq. w stosunku do roku 1971,
a odpłatność korzystających — o po-
nad 74 proc.

Jeśli te dane zestawi się jeszcze
z wysokością nakładów inwestycyj-
nych na budownictwo własne zakła-
dów pracy i FWP oraz z wysokością
dlSjatót z funduszy socjalnych, to ra-

żące różnice w sytuacji poszczegól-
nych, grup społecznych, jak i marno-

trawstwo wynikające, z niepełnego
wykorzystania bazy, zarysują się z

całą jaskrawością.

Wypoczynek jest prawem wszy-
stkich ludzi pracy. Nie znaczy to, że
nie ma tu pewnych preferencji uza-

sadnionych trudnością wykonywane-
go zawodu, warunkami pracy i ży-
cia. Są więc branże, które swoim

pracownikom nie tylko mogą — ze

względu na zgromadzone środki —

ale po prostu muszą stworzyć szer-

sze możliwości korzystania ze zor-

ganizowanych form wypoczynku.
Budować więcej nie powinno jednak
w socjalistycznych warunkach ozna-

czać drożej, bez liczenia się z możli-
wościami i podstawowymi potrzeba-
mi innych grup zawodowych. Idą
bowiem na ten cel nasze wspólne,
społeczne pieniądze, niezależnie od

tego, z czyjej powstały pracy, bo
środki produkcji są wspólne. I pie-
niądze te muszą najpełniej służyć
caiemu społeczeństwu. Wstyd przy-
pominać te prawdy tak podstawo-
we. Jednakże w obliczu wczasowej
praktyki staje się to, niestety, ko-
nieczne. Partykularyzm osiągnął tu

bowiem niepokojące rozmiary.

CO DALEJ?

Położyć definitywny kres zakłado-

wej działalności wczasowej — to w

naszej obecnej sytuacji podcinanie
gałęzi, na której siedzimy. Pozwalać
nadal na swobodny, niekontrolowany
rozwój w tej dziedzinie, to znaczy

pogłębiać i tak już rażące dyspro-
porcje w korzystaniu z usług wcza-

sowych między poszczególnymi gru-
pami zatrudnionych i tolerować na-

dal marnotrawienie skromnych
przecież środków społecznych.

A więc, jakie jest wyjście?
Poszukuje się go od lat z mizer-

nym — jak dotąd — rezultatem.
Chodzi o to, żeby nie tracąc niewąt-
pliwie plusów, jakie stwarza inicja-
tywa poszczególnych zakładów pra-
cy, zlikwidować związane z tym mi-

nusy. A więc koordynować poczyna-
nia inwestycyjne, uwzględniając pla-
ny przestrzennego zagospodarowa-
nia okolic turystycznych, a więc —

jednoczyć środki poszczególnych
przedsiębiorstw i wspólnie, tzn. ta-

niej prowadzić działalność bieżącą.

Zjednoczenie „Uzdrowiska Pol-
skie" tworzy takie wspólne organi-
zacje od lat, wkłada w tę działal-
ność wiele trudu i — mimo bar-

dziej niż we wczasach sprzyjających
warunków — dalekie jest od' sulc-'
cesu.

A z wczasami żaden eksperyment •

się Jeszcze nie udal. Zachęcano Na-

kłady, żeby oddawały swoje domy w

administrację FWP — nie tracąc
praw do korzystania z takiej ilości

miejsc, jaką wybudowały. Nie zato-

czyła ta akcja szerszych kręgów. Ani

branże, czy też zakłady, zwłaszcza te

wielkie, dysponujące dobrze wypo-

sażonymi obiektamj nie kwapią się
do tego, ani FWP nie przejawia ini-

cjatywy w tym względzie. Ma dość

kłopotów ze swoim „majątkiem".
Przejęło na razie administrację 50
ośrodków zakładowych, w tym np.

wszystkie wczasowiska Zw. Zaw.
Prac. Państwowych, w liczbie 8.

Były też inne pomysły wspólnego
inwestowania i gospodarowania i one

spaliły na panewce.

Słynny Jaszowiec, budowany wed-

ług jednolitej koncepcji urbanisty-
cznej miał' być modelem wspólnego
użytkowania obiektów. Kiedy jed-
nak zakończyły się prace budowlane

przy poszczególnych domach, każdy
wziął „swoje szmatki i lalki" i zre-

zygnował z tej wspólnej „zabawy".
Teraz Kołobrzeg próbuje zespolić
środki i w Lublinie władze lokalne

mają zagospodarować swoje jezioro
zupełnie inaczej niż to zrobiono nad
Zalewem Zegrzyńskim. Zebrały na

ten cel od różnych inwestorów pra-
wie miliard złotych. Oby tym razem

się powiodło!

REALNA SZANSA...

Wspólne zagospodarowanie po-

szczególnych ośrodków to przede
wszystkim nakłady na infrastruktu-

rę, często bardzo wysokie. Trudno
mieć pretensję do zakładów pracy,
do branżowych związków zawodo-

wych, że nie podejmują tego trudu.
Ostatecznie nie one powołane są do

budowy dróg, kolektorów, wodocią-
gów i innych urządzeń. Środki i or-

ganizacja tego rodzaju prac — to

zadania rad narodowych. Stworzony
został jednak ostatnio pomost, któ-

ry może prowadzić do pełnej inte-

gracji poczynań w tym względzie.
Pomostem tym jest niewątpliwie
nchwalona ostatnio przez sejm re-

forma zakładowych funduszy spo-

łec?nych, o której szerzej informo-
waliśmy.*) Zapowiada ona .przede
wszystkim tworzenie funduszy soc-

jalnych we wszystkich zakładach i

sukcesywne ujednolicenie ich wyso-
kości do 2 proc. funduszu płac do
roku 1978. Zakłada też scalenie

wszystkich strumieni, którymi dotąd
płynęły środki i dotacje na działal-
ność socjalną w jeden tiindusz. Pod-
miotem funduszu jest człowiek pra-

cy. Dotacje płynąć więc będą nie na

działalność wczasową — tzn. nie

według liczby obiektów socjalnych i

kulturalnych, którymi dysponuje
zakład czy FWP — tylko na zatrud-

nionego w relacji do funduszu płac.
Jest to już pewien krok naprzód

w- dziedzinie niwelowania różnic;

szansa, którą można wykorzystać,
jeśli oczywiście stworzy się po temu

odpowiednie warunki, dostosuje do

tych przepisów model inwestowania

społecznego.
Od 1 stycznia 1974 r. każdy zakład

kupować będzie usługi dla swojej
załogi po ich pełnym koszcie wraz

z amortyzacją. FWP nie będzie więc
otrzymywał — jak dotąd — dotacji
na działalność. Jego wpływy zależeć

będą od umów na kupno usług za-

wartych z poszczególnymi zakłada-
mi. I w domach zakładowych, w

ośrodkach własnych wprowadzony
zostanie tego typu rozrachunek, choć

zakłady zachowają póki zechcą —

swoje prawo własności. Pozwoli to

porównać koszty i szukać w rezulta-
cie tańszych rozwiązań.

Tylko jakich? Żadna z instytucji,
zajmujących się wypoczynkiem i tu-

rystyką, w obecnym stanie orga-
nizacyjnym, nie jest zdolna przejąć
domów w administrację, nie jest
zdolna rozszerzyć dynamicznie zak-
resu usług. A to grozi konsekwen-

cjami, z których już dziś musimy so-

bie zdawać sprawę.

Popyt na te usługi, już dziś dużo

większy niż podaż, w miarę upow-
szechniania funduszy socjalnych
zwielokrotni się niewątpliwie. Przed-

siębiorstwa dysponujące doświadcze-
niem w tego typu działalności zdo-

łają swoim załogom zapewnić usłu-

gi, a co zrobią zakłady, które nie są

przygotowane do prowadzenia tej
działalności? Jeśli się jej podejmą
na własną rękę — rozproszenie
środków dojdzie do. zenitu, do czego
dopuścić nie wolno! Jeśli nie zdołają
kupić usług preferowanych przez

społeczeństwo — a więc usług wcza-

sowych, będą wydatkować społeczne
fundusze na rozmaite imprezy, wy-

cieczki, wczasy niedzielne wątpliwej
jakości. Słowem bez większego po-

żytku dla pracowników i bez złej
woli ze strony organizatorów —

roztrwoniony zostanie społeczny
fundusz.

Byłoby to w naszych warunkach

niewybaczalnym błędem! A więc
nowy system finansowania działal-
ności socjalnej jest nie tylko pomo-
stem do . modelu zakładającego in-

tegrację działalności i szybki roz-

wój turystyki ogólnodostępnej. Sy-
stem ten wymaga, nakazuje tworze-

nie sieci otwartej, która gwaranto-
wałaby załogom, Cflrąz szerzej.^dyępo?,
nującym środkami, zakup usług naj-
bardziej potrzebnych. Z tej szansy
i konieczności zdać, . sobie muszą

sprawę władze regionów, w których
można prowadzić działalność wcza-

sową. Trzeba bez zwłoki rozstrzyg-
nąć sprawę utworzenia przemysłu
turystycznego w naszym kraju. Na te

cele wydaje się, zarówno z funduszy
społecznych, jak i z prywatnych kie-

szeni, ogromne sumy. Można znaleźć
i dodatkowe źródła finansowania.
Musi jednak istnieć w tej sprawie
jasna koncepcja organizacyjna i in-

stytucje, które byłyby zdolne do pro-
wadzenia i przewodzenia działalności

wypoczynkowo-turystycznej.

Zakłady pracy będą mogły — na

podstawie analizy kosztów — po-

dejmować decyzje czy nadal bory-
kać się z własnymi obiektami wcza-

sowymi, czy też oddać je w wyspe-

cjalizowane, najbardziej powołane
do tego ręce i zagwarantować sobie

usługi zawartymi umowami. Ale

muszą mieć taką możliwość. Dziś —

bądźmy szczerzy — nie ma właści.
wie komu oddać tych ośrodków ani
z kim zawrzeć umowy. FWP z tru-

dem przestawia się na nowe tory.

...I KONIECZNOŚĆ

Konieczność szybkich i zasadni-

czych zmian w tej dziedzinie wypły-
wa zresztą nie tylko z przyczyn e-

konomicznych. Zmienia się w tych
latach zasadniczo struktura załóg
zakładowych, a ma to dla turystyki
i wypoczynku ogromne znaczenie.
Już w 1975 roku co czwarty pra-
cownik gospodarki będzie człowie-
kiem młodym, wykształconym, wy-

chowanym w innych warunkach,
mającym zupełnie innC aspiracje.

Jeszcze w ubiegłym latach wcza-

sowe budownictwo zakładowe speł-
niało swoją rolę riłe tylko ze wzglę-
du na fakt, że była to jedyna droga
-ozwoju działalności socjalnej. Od-

powiadało ono — i warto to chyba
podkreślić — ówczesnym potrzebom
załóg. Gwarantowało bowiem ro-

dzinny wypoczynek i we własnym
gronie. Skłaniało więc o wiele sku-

teczniej niż dlugolethia działalność

propagandowa związków zawodo-

wych robotników do wyjazdu na

wczasy. Ci ludzie czuli się skrępo-
wani wśród obcych.

Ale młodzi?! Oni przeciwnie —

mają nawyk spędzania wakacji, tzn

urlopu poza domem, chcą zmieniać
środowisko, poznawać nowych lu-

dzi, zwiedzać nowe okolice, chcą u-

prawiać turystykę czynną, wzboga-
cać w czasie urlopu swoja osobo-
wość. I to właśnie zakładać musi
model socjalistycznej turystyki i

wypoczynku, z którego stworzeniem
nie możemy się już dalej opóźniać.

ANNA KUSZKO

•) Jerzy Rybacki: „Reforma zakłado-
wych funduszy społecznych". (2.G . nr 26
z 1 lipca 1973 r.).

W recenzji Profesora SEWERYNA ŻURAWICKfE-
GO (Drogi harmonijnego rozwoju na margine-
sie książki JONASA KORNAIEGO: ptl „Rush

versus Harmonie Growth, Amsterdam, 1972, —Ż .G . nr

31/1973) znalazło się wiele sądów skierowanych pod
adresem węgierskiego ekonomisty. Sądy te wypowie-
dziane są w dodatku w tonie zdradzającym duże na-

pięcie emocjonalne Recenzenta. Oto część tych sądów:
kokietowanie zachodniej publiczności, maniera irytu-
jąca, obawa, by nie być przypadkiem pośądzonym
przez areopag • zachodnich uczonych o nieuctwo,
„zgrzytliwy wtręt" w rozumow&niu Kornaiego, który
„dźwięczy obco w uszach marksisty". Cala zaś książ-
ka została oceniona jako niezrozumiały zygzak w do-
robku Kornaiego.

Profesor Żurawicki jest przekonany, iż' posługiwa-
nie się przez marksistę takimi pojęciami, jak: wzrost,
prawo Gossena, metoda input-oufput, strumienie i za-

soby, renta konsumenta, wyczekiwanie take-off,
jest wyrazem unowocześniania marksizmu przez na-

dawanie mu zachodniego połoru, i że takie postępo-
wanie jest „nie tylko zbędne, ale i szkodliwe".

Dla informacji dodaję też że wymieniłem wszystkie
terminy, które profesor Żurawicki Wypomina ekono-
miście węgierskiemu. Pragnąłbym bowiem uniknąć wra-

żenia Czytelnika, że moja analiza warsztatu Recen-
zenta jest wyrywkowa. Postaram się poddać konfron-
tacji te sądy Recenzenta z podstawą, na jakiej zo-

stały oparte, unikając jediiak ideologicznego sporu
z Profesorem Żurawickim.

1 (Wzrost) Dwie opinie Profesora Żurawickiego*.
a) (Kornai) „Przyznaje, że termin wzrost harmo-

nijny nie jest zbyt precyzyjny, sądzi ^ jednakże, że
dalsze wywody ułatwią zrozumienie treści, którą pod
to pojęcie podkłada. Stwierdzając, żew zasadzie
Kornai zachowuje merytorycznie prawidłową'linię rof-
zumowania, nie sposób jednakże nie wytknąć mu, że

posługując się terminologią bądź ukutą przez siebie

*samego, bądź zapożyczoną z literatury zachodniej, nie
ułatwia ani sobie, ani czytelnikowi krajów socjali-
stycznych zadania. Faktycznie Kornai ma na myśli
harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy — i słusz-
nie— ale Wtłaczając rozwój w wąskie pojęcie wzro-

StUi-czuje się raz po'raz zmuszony do różnorakiejin-
terpretacji terminu ,,wzrost", b) „Kórnai chociaż* za.

czyna rozważania od potrzeb konsumenckich podkre- .

śla jednak wyraźnie, że chodzi mu przede wszystkim
0 zharmonizowanie relacji pomiędzy siłami, a sto-
sunkami wytwórczymi:."

A oto, od jakiego ograniczenia tematu rozpoczął
swe rozważania Kornai:

„3.1 . Preiinąinarny remarks. (1) W moim studium (to znaczy
w recenzowanej książce — uwaga T.K.) zamierzam badać
harmonię' procesów reaWycH, działalności inateH&TłkMtóyiZ-
nej (produkcja, obrót, konsumpcja) oraa ściśle z "tym zwią-.
zanycb procesów duchowych, intelektualnych. W terjninologii
marltsowskiej ekonomii politycznej: pri^rtmioforit- tnpich 'za*
Interesowań jest harmonia między SIŁAMI WYTWORCfcYMI:
nie będę więc analizował ani STOSUNKÓW PRODUKCJI,
ani też ich związku z silami wytwórczymi. Jak już pisałem
w przedmowie, nie zajmuję się tym, w jaki sposób wzrost
gospodarczy jest związany z władza polityczna oraz Ze
stosunkami własności, ,z relacjami pomiędzy rządem I lud-
nością, z klasową strukturą społeczeństwa itd. W gruncie
rzeczy nawet INSTYTUCJONALNE FORMY GOSPODARKI
w węższym sensie — używając węgierskiej terminologii eko-
nomicznej: mechanizmy ekonomiczne, systemy kontroli —

pozostaną poza zakresem mego badania. Oczywiście nie uwa-

żam, że wszystkie tp prohlemv mogą być lekceważone. Prze-
ciwnie, właśnie dlatego, że wierzę iż mają one fundamentalne
znaczenie, pragnąłbym uniknąć powierzchownej i amatorskiej
Ich analizy" (s. 25—26 wszystkie podkreślenia w oryginale,
tłumaczenie T.K.)

2 (Prawo Gossena). Cytat z recenzji profesora Żu-
rawickiego: „Stwierdza (Kornai — uwaga T. K .),

• że potrzeby ludzkie są różnorakie i cechują je
duże indywidualne różnice. Jest to truizm i nie wia-
domo dlaczego Kornai bierze za dobrą monetę w tym
względzie prawo Gossena, a na domiar sugeruje, że
harmonia realizuje się poprzez stosowanie reguły pro-
porcjonalności w zaspokajaniu potrzeb".

A oto jedyne miejsce w książce Kornaiego, w któ-'

rym występuje Gossen:
„Można obserwować jako stochastyczne zjawisko masowe

(a od czasów Gossena nie jest to zjawisko ekonomistom1
nieznane), że w rezultacie wpływów społecznych ludzie dążą
do zaspokojenia swych potrzeb proporcjonalnie, na poziomie
odpowiadającym ich otoczeniu, warunkom materialnym i kul-
turalnym, w jakich żyją. Jeśli osiągną wyższą stopę życiową,
dążą do lepszego odżywiania się, posiadania wygodniejszych
mieszkań, korzystania z lepszego transportu — wszystko to
w tym samym czasie. Mamy do czynienia z ogólnymi zasa-

dami natury ludzkiej, zasadami rozwoju potrzeb, których
konkretne formy przejawiania się zależą od przeważających
warunków społecznych. Postulat harmonii odzwierciedla' w

pierwszym rzędzie zasady proporcjonalności między potrze-
bami ludzkimi", (s. 10—11).

Pojęcie „prawa Gossena" w tekście omawiane}
książki nigdzie nie występuje, a wobec tego, że Kornai

powołuje się na obserwacje typu statystycznego (sto-
chastycznego), pozostaje tajemnicą,- na jakiej podsta-
wie Profesor Żurawicki twierdzi, że ekonomista wę-

gierski bierze to prawo „za dobrą monetę". Nie jest
też prawdą, że Kornai „na domiar sugeruje, że har-
monia realizuje się poprzez stosowanie reguły pro-

porcjonalności w zaspokajaniu potrzeb", jeżeli w in-

tencji Profesora Żurawickiego zarzut ten miał zna-

czyć, że Kornai wierzy w istnienie jakiejś abstrak-

cyjnej, ponadhistorycznej reguły. Nie tylko cytowa-
ny fragment, ale liczne miejsca książki całkowicie
temu przeczą. Duża część rozważanych przez Kornaie-

go problemów długookresowego planowania wynika
właśnie stąd, że takiej reguły nie ma.

3 (Metoda input-output). Opinia Profesora Żura-
wickiego: „Także nie bardzo wiadomo po co Kor-
nai pcha na siłę metodę „input-output", gdzie wy-

stępować może ona tulko jako zbędny trafaret". W

recenzji Profesora Żurawickiego zdanie to następuje
po dwóch cytowanych wyżej. Stają się one podstawą
następującego osądu: „Jest to maniera irytująca w

rozlicznych miejscach nie tylko w obecnie omawia-

nej książce, jest to obawa, by nie być posądzonym
przez areopag zachodnich uczonych o nieuctwo czy

nieznajomość zachodnich osiągnięć".
Sąsiedztwo zdania o prawie Gossena i o metodzie

input-output nasuwa przypuszczenie, że Recenzent do-

patrzył się owego zbędnego trafaretu w akapicie, któ-

ry występuje w książce Kornai zaraz po cytowanym
już fragmencie o proporcjonalności potrzeb. Brzmi on:

„Drugi czynnik kształtujący wymogi harmonii ma charakter
techniczny i opiera się na zasadach nauk przyrodniczych
oraz na doświadczeniu inżynierii. Mam na myśli dobrze
znane tp"hniczne relncje pomiędzy nakładami i wynikami
produkcji (between the inputs and outputs of produktion).
Na tych właśnie relacjach technicznych onieraja sie technicz-
nie określone zjawiska komplementarności: na przykład liczba
samochodów, sieć dróg i stacji benzynowych musza rosnąć

jednocześnie w określonej proporcji, ponieważ wszystkie one

tworzą niezbędne nakłady na motoryzacje" (str. 11).
Zwróćmy uwagę, że Kornai mówi tu o nakładach

1 wynikach produkcji w kategoriach czysto technicz-

nych, wręcz „przedekonomicznych", tak, jak mówiłby

0 tym inżynier pracujący w produkcji. Uhikając bez-

pośredniego odwołania się do Leońtiefa, nie mówi ani
w tym fragmencie, ani w całej książce o tablicach

przepływów międzygałęziowych, ani o metodzie in-

put-output. Byłoby natomiast ciekawe, gdyby Profe-
sor Żurawicki udowodnił, że można konkretnie w ka-

tegoriach planowania długookresowego, analizować

problemy wewnętrznej harmonii w procesie produk-
cji, nie posługując się jakimkolwiek pojęciem nakła-
dów i wyników. Wszak po an^ielrku inputs znaczy

nakłady, a plan to przede wszystkim zestawienie...
ale co też ja zaczynam wyjaśniać?

4 (Strumień i zasób, wyczekiwanie oraz renta kon-

sumenta). Profesor Żurawicki: „Zastanawiając się
nad możliwościami pomiaru harmonijnego ,wzro--

stu, Kornai (...) 'sądzi, że wśród wskaźników, -które

powinny zastąpić fetysz „stopy wzrostu" powinien się
znaleźć wskaźnik stosunku strumienia zasobów (flow
and• stock)"Wykazujący stosunek rezygnacji z potrzeb
dzisiejszych na rzecz jutrzejszych. Nietrudno tu odczy-
tać reminiscencje z marshallowskiej '„ renty konsumen. -' '

ta" i koncepcji wyczekiwania (waiting). Jest to naszym

zdanijem zgrzytliwy wtręt...
"

We fragmencie książki zatytułowanym: INDICA-
TORS OF FLOW AND. STOCK (s. 62-67) Kornai do-

maga Się nie j.ędnego wskaźnika, lecz wielu Wskaź-
ników; nie wyrażających stosunku strumienia"'i za-

sobów, lecz dbtyczącyciv.zasobu. Wskazują ha 'to. już
pierwsze dwa zdania fragmentu:

„Gdy czytamy oświadczenia polityków lub studiujemy ab-
strakcyjne modele teoretyczne ekonomistów, widzimy, że
zarówno jedni Jak i drudzy pływają z reguły dla scharak-
teryzowania wzrostu wskaźników dotyczących strumienia
(flow-type indlcators), jak dochód narodowy, GDP, GNP.
Tymczasem d'-». onisu r"y/'o—in rnzwo.iu di^.etfo kraju' ko-
nieczne są również wskaźniki dotyczące zasobu". (62—63).

Dla wprowadzenia zaś w temat Kornai ucieka się
do analogii dwóch rodzin. Załóżmy, że rodzina A ma

wysoki dochód od paru pokoleń, rodzina B zaczęła
dopiero otrzymywać wysoki dochód. Jeśli ten dochód

(np. - miesięczny) jest równy dochodowi rodziny A, to

powierzchowny obserwator mógłby dojść do wniosku,
że obie rodziny żyją na tej samej stopie, podobnie się
odżywiają, ubierają, mają podobny samochód itp. Tym-
czasem bliższe wejrzenie ukaże nam duże różnice na

korzyść rodziny A, gdyż ma ona nagromadzony od

pokoleń duży zasób — więcej mebli, obrazów, lepsze
dywany, a może także dobrze urządzony dom letni-

skowy. Natomiast rodzina B musi się tego wszystkiego
dorabiać.

Kornai powiada, że podobnie ma się sprawa z róż-

nymi krajami. Dla pełniejszego przedstawienia osią-
gniętego przez nie poziomu rozwoju trzeba znać nie

tylko wskaźniki strumienia-, np. stopę wzrostu dochodu-

narodowego, lecz także wskaźniki zasobu danego kraju,
Jak nągromadzone bogactwo gospodarstw domowych,
zasoby mieszkalne, urządzenia zdrowotne, edukacyj-
ne itp.

Czy ma to cokolwiek wspólnego z koncepcjami Mar-
shalla? Przypomnijmy, że ten zwolennik subiektywnej
teorii wartości określił jako rentę konsumenta wyobra-
żoną, czysto abstrakcyjną różnicę między tym, co kon-
sument za dane dobro płaci rzeczywiście, a tym co

byłby skłonny zapłacić za wszystkie niemarginalne
jednostki tego dobra. Przypomnijmy dalej, że Mar-
shall tłumaczył pochodzenie zysku kapitalistycznego
tym, że kapitalista musi czekać na rezultaty swych
nakładów, a dobra teraźniejsze mają dla niego wię-
kszą wartość niż przyszłe. Trzeba więc wynagrodzić
go za to czekanie. Jeżeli to wszystko ma coś wspólnego
z rozważaniami Kornaieso, to najzwyklejsze przysło-
wie zawierające element czas.u, jak: czekaj tatka lat-

ka", musiałoby być uznane za rezultat filiacji Mar-
shalla.

5 (Take-off). Pisze Profesor Żurawicki: „Przecho-
dząc do rozwaMń na temat wzrostu „nieharmó-
nijnego", a więc gwałtownie przyspieszonego,

Kornai odwołuje• się do koncepcji W.Rostowa „tahe-
-off". Okres ten na Węgrzech — zdaniem Kornai —

przypadł na lata 1949—1953".

Znów fakty przeczą temu twierdzeniu.
Pierwszy raz Kornai używa zwrotu „take-off w nA-

: stępującym zdaniu:
„Osobiście wierzę, że gdy tylko jakiś kraj ma za sobą pier-
wszy, burzliwy okres przezwyciężenia zacofania, okres «take-
-off«, I rozwija się następnie mnifj lub baniziej harmonij-
nie, kształtuje coś w rodzaju «normalnej» stopy wzrostu;**
(s. 81).

Drugi raz używa w identyczny sposób tego okre-
ślenia we fragmencie zatytułowanym: Digression: po-
lemics with the theory of unbalanccd growth (s. 137).

1 tyle. Nigdzie natomiast Kornai nie odwołuje się do

Rostowa, ani tym bardziej do jego koncepcji. Może

profesor Żurawicki przeoczył fakt, że określenie „take-
-off" żyje już dziś własnym życiem, niezależnym od

koncepcji Rostowa, że wzrostem tym posługują się
liczni „angielsko-języczni" studenci, którzy nie potra-
filiby nic powiedzieć ani o Rostowie, ani o jego kon-

cepcji.

PORA na ustosunkowanie się do konkluzyjnej części
recenzji Profesora Żurawickiego. Oto konkluzje
adresowane do ekonomisty węgierskiego:

„Wypowiedzi Kornai zawarte w tej pracy były (...)
przeznaczone nie dla słuchacza węgierskiego — • lecz

holenderskiego, ale właśnie w związku z tym nasuwa

się refleksja, czy marksistowski ekonomista gwoli
znalezienia kontaktu ze słuchaczem nie przywykłym
do języka MARKSA, powinien przestawić się na pre-
zentację swych wywodów w pojęciach niemarksistow-
skich (...) marksizmowi nie -jest potrzebna zawiła or-

namentyka w postaci „eleganckiej attyki", twórczy
marksizm nie polega na eklektycznym włączaniu cho-

ciażby tylko terminologicznie kategorii, którymi ope-

rują GOSSEN, MARSHALL, czy ROSTOW".

Szczerze przyznaję, że te konkluzje Profesora Żura-
wickiego wręcz mnie poraziły. Ale porażenie to nie

było ani skutkiem dowodzonej wyżej bezpodstawności
opinii, ani też rezultatem ich ideologicznej treści.
W osłupienie wprowadziło mnie zaprezentowane w re-

cenzji wyobrażenie Profesora Żurawickiego o „zawiłej
ornamentyce" i „eleganckiej attyce". Równie mocnych
wrażeń dostarczyło mi z łatwością dające się wyczytać
wyobrażenie Recenzenta o łatwości wkupienia się w

łaski „areopagu zachodnich uczonych". Oto dla nadania

swym wywodom „zachodniego poloru" wystarczy po-

służyć się kilkoma takimi pojęciami, jak wzrost, in-

put-output, renta konsumenta i take-off, a więc poję-
ciami nie wykraczającymi poza najmarniejszv skrypt
historii myśli ekonomicznej. Tę „unowocieśniającą
wiedzę" można by posiąść w drodze samolotem qd-
rzutowym z Węgier do Holandii a jeśli skrypt byłby
zwięzły, to nawet samolotem ponaddżwiękowym.

10 STRONIA ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 33 (1144) 19. VIII. 1973 r.
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dostosuje się do zmienionych warun-

winr. cł?S.® Wego zachowując nadmiernie scentralizo-
waną strukturę zarządzania, połączoną z powszechnym stosowa-
niem narzędzi bezpośrednich w stosunkach wewnętrznych, zagrożo-

.Procesów inercyjnych i bezwładu organiza-
cyjnego. Z kolei odwrotnie, zbyt optymistyczne i nie przemyślane mo-

dyfikacje decentralistyczne mogą okazać się sprzeczne z warunka-
mi i celami działania układu. Spowodują one wówczas pojawianie
"Ir d' emnieJ /Ch ł,awisk anarchi

> działania wewnątrz

ANALIZA
Z tego punktu Widzenia

dokonujących się zmian w ca-

łościowym systemie zarządzania,
a w tej mierze głównych na tym
polu zmian jakimi jest tworzenie du-

żych organizacji, wydaje się bardzo

Interesująca i potrzebna. Przedmio-
tem zatem artykułu jest przedsta-
wienie zasad i prawidłowości wyboru
optymalnego kształtu wewnętrznego
systemu ekonomiczno-finansowego
dużej organizacji. Określa on bo-
wiem funkcjonalność obrony struk-
tur organizacyjnych i decyzyjnych,
a także łagodzi słabości rozwiązań
organizacyjnych mniej sprawnych.
Dodatkowym argumentem przema-

wiającym za analizą tego problemu
jest dająca się zauważyć w więk-
szości tzw. jednostek inicjujących -

subiektywna tendencja zarządów or-

ganizacji do wyboru scentralizowa-

nych rozwiązań wewnętrznych sy-
stemów ekonomiczno-finansowych.

ZASADA WYBORU

Wstępnie — i raczej naprowadza-
Jąco — sformułujemy ogólną zasadę
wyboru kształtu wewnętrznego sy-
stemu ekonomiczno-finansowego or-

ganizacji. Brzmi ona następująco:
Organizacje działające we wstępnych
fazach społecznego procesu produk-
cji (przemysły wydobywcze) oraz or-

ganizacje o charakterze poziomym —

integrowane według tego samego
produktu lub procesu technologicz-
nego — w przemysłach przetwór-
czych, powinny obierać scentralizo-
wane rozwiązania. Natomiast orga-
nizacje pionowe — integrowane we-

dług określonego celu finalnego lub

ciągu procesu technologicznego — w

przemysłach przetwórczych oraz

wszystkie organizacje w przemys-
łach konsumpcyjnych powinny obie-
rać rozwiązania zdecentralizowane.

Daje się to uzasadnić konieczno-

ścią zachowania dużej elastyczności
i autonomii (zarówno w decyzjach
eksploatacyjnych, jak i rozwojo-
wych) integrowanych jednostek w

przemysłach konsumpcyjnych. Wy-
nika to z dużej zmienności potrzeb
tynkowych, konieczności konkuren-

cji producentów dóbr konsumpcyj-
nych oraz otwartego charakteru tych
organizacji.

W organizacjach działających na-

tomiast w przemysłach wydobyw-
czych, energetycznym i przetwór-
czych (w tym ostatnim przypadku
tylko organizacje poziome), ze wzglę-
du na jednorodność profilu produk-
cji ich jednostek wewnętrznych, po-
dobieństwo a nawet tożsamość tech-

nologii, racjonalniejsze okazują się
rozwiązania scentralizowane. Nie

jest tutaj wskazany ani korzystny
duży zakres autonomii jednostek we-

wnętrznych w decyzjach eksploata-
cyjnych, ani tym bardziej w rozwo-

jowych. O rozwoju tych dziedzin nie
może decydować rachunek mikroe-

konomiczny niższych ogniw, lecz

ogólne założenia i cele polityki go-
spodarczej, które w tym zakresie

mają bardziej charakter wyboru
społeczno-politycznego aniżeli eko-

nomicznego.

Znakomita większość organizacji
pozostałych w przemysłach prze-

twórczych to domena rozwiązań łą-
czących w sobie w różnym stopniu
rozwiązania scentralizowane i decen-

tralistyczne. W zależności od sfery
czy płaszczyzny gospodarowania, od
roli danego ogniwa w całości orga-
nizacji, stosuje się kombinowanie
elementów typowych dla odmien-

nych systemów.

Wybór określonego rozwiązania
systemu nie jest i nie może być spra-

wą mechaniczną, jakby to mogło wy-
nikać z uogólnionej zasady. Kon-
kretne organizacje nastręczają wie-
le trudnych do rozstrzygnięcia pro-
blemów. Brak w wielu spośród nich

czystości podziału na przemysły wy-

dobywcze, przetwórcze i konsump-
cyjne, na typowe organizacje piono-
we i poziome. Trudne jest też okre-
ślenie wystarczającej elastyczności
wobec zmian w otoczeniu ekonomi-

cznym (różne tempo postępu tech-

nicznego w różnych dziedzinach),
wobec zmienności potrzeb rynku
krajowego i rynków zewnętrznych.
Również poziom kadry kierowniczej
integrowanych jednostek może nie-

kiedy skłaniać do obrania przez za-

rząd organizacji rozwiązań odbie-

gających od tych, jakie wynikają z

zasady.

CECHY SYSTEMU
ZDECENTRALIZOWANEGO
I SCENTRALIZOWANEGO

daniem Jest przede wszystkim wy-

woływanie procesów autoregulacji
ekonomicznej w określonym ukła-
dzie gospodarczym. Układ ten musi

być podatny na sterowanie kierun-
kowe przez ogniwa centralne a jed-
nocześnie skłonny do pełnego reali-
zowania zasady gospodarności w la-
mach swej autonomii decyzyjnej; w

zakresie działalności eksploatacyjnej
i rozwojowej.

Określenie takie Jest wystarczają-
ce, jeśli rozpatrujemy organizaclę ja-
ko tzw. układ spójny. Nie jest na-

tomiast wystarczające, jeśli uwzględ-
nić odmienność funkcji i zakresu de-

cyzji poszczególnych szczebli drabi-

ny zarządzania organizacji oraz od-

rębność i stopień autonomii poszcze-

gólnych integrowanych jednostek
wewnętrznych. Skuteczność zarzą-
dzania organizacją zależy nie

tylko od sposobu sterowania całością,
ale także — a może nawet przede

A szerokim stoso-wanlem narzędzi bez-
pośrednich w (tarowaniu jednostkami
wewnętrznymi.

KONSEKWENCJE WYBORU
SYSTEMU

Rozróżnienie dwóch krańcowych
typów systemów ekonomiczno-finan-
sowych dużych organizacji nie jest
zabiegiem formalnym. Kryją się za

nim dwie odmienne koncepcje wew-

nętrznego sterowania większymi or-

ganizacjami gospodarczymi.
System zdecentralizowany powi-

nien być stosowany w organizacjach,
w zarządzaniu którymi wskazana

jest daleko idąca autonomia integro-
wanych jednostek czy to ze względu
na potrzebę ich elastyczności rynko-
wej, szybko dokonujące się zmiany
w technikach wytwarzania lub wy-

robach, czy też ze względu na duże
ich zróżnicowanie i granice rozpię-
tości kierowania przez zarząd. Fun-

kcje zarządu organizacji skoncentro-
wane są wówczas na czynnościach
regulacyjnych oraz wyznaczaniu ce-

lów taktycznych. Polega to w głów-
nej mierze na stwarzaniu odpowied-
nich systemów zasilania i motywacji
integrowanym jednostkom oraz ok-
reślania długookresowych celów dla

całości2).
Żadne decyzje wykonawcze — któ-

rych skutkiem bezpośrednim są

zmiany rzeczy — zarówno eksploata-
cyjne jak i rozwojowe, nie są podej-
mowane na szczeblu zarządu orga-
nizacji. W zakresie decyzji eksploa-
tacyjnych, dotyczących wykorzysta-

dostosowanie się do potrzeb otocze-

nia, wykorzystywanie nadarzających
się okazji itp.

Zarząd organizacji natomiast w

Bystemie zdecentralizowanym wpły-
wa w takim stopniu na powodzenie
całości, w jakim obrał właściwe kie-
runki działania taktycznego i w ja-
kim stopniu jego działalność regu-
lacyjna umotywowała integrowane
przedsiębiorstwa do efektywnej
działalności. W konsekwencji, dopie-
ro taki system zakłada faktyczną
decentralizację przedsiębiorstw, a

nie tylko decentralizację dużych or-

ganizacji jako całości.

W scentralizowanym systemie
ekonomiczno-finansowym filozofia

zarządzenia organizacją jest odmien-
na. W istocie rzeczy zakłada się w

nim decentralizację zarządu organi-
zacji i pełną centralizację organiza-
cji wewnętrznych. Wymaga to głęb-
szego uzasadnienia.

Podmiotem regulacyjnego cddzia-

lywania ze strony centrum -- po-
dobnie jak w pierwszym przypadku
— jest zarząd organizacji, z tym je-
dnak, że zarząd organizacji w isto-
cie rzeczy jest jedynym ogniwem gry
ekonomicznej z otoczeniem ekono-

micznym organizacji. Jego decyzje
wywołują bezpośrednie skutki rze-

czowe w zakresie eksploatacji i roz-

woju. Organizacje wewnętrzne są

jedynie stymulowane w kierunku

efektywnego realizowania decyzji
zarządu. Nie dokonuje się jednak w

nich pełnego wyboru w oparciu na

kryteriach rachunku mikroekonomi-

cznego. Stąd też zakres funkcji re-

tej grupy instrumentów można zali-

czyć także procentowe stawki po-
datku obrotowego dla dużych grup
asortymentowych.

Odrębną grupę omawianych in-

stumentów stanowią ceny, przelicz-
niki dewizowe, taryfy, cła itp. W od-
różnieniu od wyżej wymienionych
instrumentów uniwersalnych ' usta-

lanych na względnie długie okresy
i w niezmiennej wielkości, instru-

menty typu cenowego charakteryzu-
ją się względną zmiennością.

Zauważamy też, że instrumenty
uniwersalne grupy pierwszej nie mo-

gą być różnicowane dla poszczegól-
nych dużych organizacji. Nie jest też-
wskazane różnicowanie ich przez za-

rząd wewnątrz organizacji w stosun-
ku do poszczególnych integrowanych
jednostek. Zniekształca to bowiem

podstawowe dane rachunku mikro-

ekonomicznego i powoduje, że wyni-
ki jednostek nie mają charakteru

powszechnego, ponieważ nie są po-

równywalne.
Różnicowanie pierwszej grupy in-

strumentów uniwersalnych przez za-

rząd jest jedynie dopuszczalne wów-
czas, gdy mamy do czynienia z tyr
pem organizacji silnie scentralizo-

wanych w których organizacje wew-

nętrzne prowadzone są na zasadach
tzw. wewnętrznego (ograniczonego)
rozrachunku gospodarczego. Wydaje
się, że w sytuacji takiej jest możli-
we pewne wewnętrzne różnicowa-
nie niektórych instrumentów. Szcze-

gólnie może to dotyczyć narzutu na

fundusz wynagrodzeń. W przypad-
kach takich jednak organizacja jako
całość musi się rozliczać według po-

YSTEMY EKONOMIC
DUŻYCH ORGANIZAC

ALEKSANDER 7ĘDRASZCZYK

Przez system ekonomiczno-finan-

sowy organizacji rozumie się zwyk-
le sposób jej zasilania, motywowa-
nia i informacji. Znajduje on swoj
wyraz w odpowiednim systemie
miernikowo-bodścowym, zasadach
tworzenia i wykorzystywania fun-
duszy, zasadach ustalania cen, kre-

dytowania i dotowania itp. Jego za-

wszystkim — od sposobu sterowania

integrowanymi jednostkami. Ich we-

wnętrzna, cząstkowa elastyczność,
dynamizm i efektywność oraz skłon-
ność do realizowania celów wspól-
nych wpływa w sposób zasadniczy na

prowadzenie całości.

Same jednak sposoby integrowa-
nia jednostek wewnętrznych, przez

system ekonomiczno-finansowy, mo-

gą być różne. Główne typy rozwią-
zań systemów wewnętrznych podzie-
limy na scentralizowane i zdecen-
tralizowane.

W przybliżeniu typ zdecentalizo-

wany może być stosowany w rozwią-
zaniach organizacyjnych określanych
nazwą zrzeszenie przedsiębiorstw i

zjednoczenie przedsiębiorstw, nato-

miast typ scentralizowany w rozwią-
zaniach: zjednoczenie przemysłu,
kombinat (przedsiębiorstwo wielo-

zakładowe').

Do istotnych cech zdecentralizo-

wanego systemu ekonomiczno-finan-
sowego dużej organizacji należą:

0 marginesowe występowanie funkcji
redystrybucyjnych na szczeblu zarządu
organizacji (brak funduszy redystrybu-
cyjnych 1 celqwych, występują jedynie
fundusze „buforowe"-tecliniczno-rozli-
czeniowe, jako konsekwencja funkcji re-

gulacyjnych zarządu);
0 stosowanie cen realizacji (zewnęt-

rznych) w stosunku do Integrowanych
jednostek;

O rozliczanie się z budżetem przez za-

rząd jedynie z łącznych wyników;
0 bezpośredniość stosunków Integrowa-

nych jednostek z bankiem i budżetem
w zakresie kredytów inwestycyjnych 1

obrotowych, oprocentowania środków
trwałych, opodatkowania funduszu wy-
nagrodzeń (w płatnościach o charakterze
podatkowym na rzecz budżetu dopusz-
cza się jedynie pośredniczenia zarządu
organizacji) i

0 zróżnicowanie sposobów zasilania I
motywacji jednostek wewnętrznych;

0 wyjątkowość narzędzi bezpośred-
nich (nakazowych) w stosunkach wew-

nętrznych;
O integracja wyników • handlu za-

granicznego z wynikiem finansowym na

szczeblu integrowanych przedsiębiorstw.

W odróżnieniu od systemu zde-

centralizowanego, system scentrali-

zowany charakteryzuje się:

O daleko idącymi poczynaniami redy-
strybucyjnymi zarządu organizacji-, pole-
gającymi na tworzeniu wspólnych fun-
duszy celowych, a także specjalnych fun-
duszy redystrybucyjnych np. funduszu
rozwoju, postępu techniczno-ekonomicz-
nego, rezerwowych funduszy premio-
wych, wynagrodzeń Itp.;

0 wyłącznością stosunków c bankiem
i budżetem na szczeblu zarządu oraz

całkowitą odpowiedzialnością tego ostat-
niego za zobowiązania z nich wynikają-
cych;

0 stosowaniem wewnętrznych cen

rozliczeniowych;
0 autokratycznymi ustalaniem cen na

wyroby 1 półfabrykaty będące przedmio-
tem obrotu pomiędzy jednostkami wew-

nętrznymi
0 centralnym finansowaniem afery

przedprodukcyjne] (B+B + W);
0 integracją wyników z handlu za-

granicznego z wynikiem finansowym na

szczeblu zarządu organizacji;

nia istniejącej struktury produkcyj-
nej, pozostawia się całkowitą swo-

bodę decyzyjną integrowanym
przedsiębiorstwom. Pozwala to na

właściwie ukształtowany system mo-

tywacji.
W zakresie natomiast decyzji roz-

wojowych, zmierzających do zmia-

ny (powiększania, przekształcenia,
modyfikowania) istniejącej struktu-

ry produkcyjnej, postępuje się w

nieco odmienny sposób. Istnieje bo-
wiem niebezpieczeństwo braku ich

kierunkowej zgodności z celami tak-

tycznymi zarządu. Przede wszystkim
metodami ekonomicznymi reguluje
się szerokość kanałów dopływu śro-
dków finansowych na cele rozwoju
np. poprzez odpowiednie opodatko-
wanie części rozwojowej zysku net-

to. Stwarza się też z reguły takie

stymulacyjne sprzężenia (bodźce roz-

wojowe), które skłaniają integrowa-
ne jednostki do optymalnych decvzji
rozwojowej. Gdyby mechanizm

ekonomiczny nie całkiem gwaran-
tował kierunkową zgodność decyzji
rozwojowych integrowanych jed-
nostek z zarządem organizacji,
wskazane jest stosowanie tzw. dy-
rektywy akceptującej.

Polega ona na akceptowaniu przez
zarząd organizacji szczegółowych
projektów rozwojowych integrowa-
nych jednostek. Przyjmuje się -wów-
czas w statusie organizacji, że jeśli
projektowane przedsięwzięcie rozwo-

jowe — np. wprowadzenie do pro-

dukcji nowego wyrobu, unowocze-

śnienie technologii, rozbudowa zak-
ładu — przekracza określoną war-

tość, określony czas zwrotu lub nie

gwarantuje minimalnego poziomu
efektywności, wymagane jest akcep-
towanie tego przedsięwzięcia przez

zarząd. Brak akceptacji takiego
przedsięwzięcia nie oznacza bynaj-
mniej, że zarząd organizacji zapro-

ponuje inne rozwiązanie. Oznacza to

jedynie oczekiwanie przez zarząd na

inną propozycję jednostki integrowa-
nej, w której mogą — choć nie mu-

szą — być uwzględnione sugestie za-

rządu.

Jak z tego wynika, stosowanie dy-
rektywy akceptującej niejako gwa-
rantuje sprowadzenie gry inwesty-
cyjnej na szczebel integrowanej
jednostki. Jednocześnie tak rozu-

miana dyrektywa w niczym nie o-

słabia autoregulacyjnego działania

jej systemu ekonomiczno-finanso-

wego.

Warto tutaj zauważyć, że w syste-
mie zdecentralizowanym podmiotem,
w którym ma się toczyć w całej
rozciągłości gra ekonomiczna (stoso-
wanie rozwiniętego rachunku mik-

roekonomicznego), który w związ-
ku z tym można uznać za podstawo-
wy, jest integrowane przedsiębior-
stwo. Dokonuje się w nim niczym
nie ograniczonego wyboru ekonomi-

cznego w oparciu na kryteriach ra-

chunku mikroekonomicznego. Ponie-
waż to ono jest właśnie częścią
składową organizacji, w kompeten-
cjach którego spoczywa elastyczne

gulacyjnych zarządu jest tutaj
mniejszy. Natomiast zdecydowanie
ązerszy jest zakres decyzji operaty-
wnych.

Zakres czynności taktycznych po-
winień być nie mniejszy niż w roz-

wiązaniu zdecentralizowanym. Za-
chodzi jednak tutaj obawa, czy w

jednym ogniwie zarządzania jest do

pogodzenia daleko idące połączenie
czynności związanych z działalnoś-

cią operatywną i wyznaczeniem ce-

lów długookresowych. W przypadku
poziomych organizacji w przemys-
łach wydobywczych, w niektórych
przemysłach przetwórczych, na py-
tanie to można odpowiedzić twier-

dząco. W bardziej skomplikowanych
organizacjach pionowych i pozio-
mych w przemysłach przetwórczych
— aby nie wspominać o organizac-
jach w przemysłach konsumpcyj-
nych — odpowiedź będzie negatyw-
na.

Tak więc wybór określonego sy-
stemu ekonomiczno-finansowego nie
stanowi celu samoistnego. Determi-

nuje on bowiem funkcje i rolę za-

rządów organizacji oraz jednostek
wewnętrznych. Można myśl tę wy-
razić bardziej dokładniej. Wybór ok-

reślonej koncepcji zarządzania dużą
organizacją determinuje wybór roz-

wiązań jej wewnętrznego systemu
ekonomiczno-finansowego.

System scentralizowany zakłada,
że głównym podmiotem działalności

gospodarczej jest duża organizacja
jako całość. Natomiast w systemie
zdecentralizowanym zakłada się, że

tym podmiotem działalności są in-

tegrowane jednostki, sam zaś zarząd
jej ogniwem regulacyjnym, swoistym
trustem mózgów.

Z przeglądu cech i założeń posz-

czególnych typów systemów zdają
się wynikać pewne przewagi sy-
stemu zdecentralizowanego. Nie

przesądza to jednak dużej użytecz-
ności w konkretnych przypadkach
systemu scentralizowanego. Z reguły
rozwiązania praktyczne będą się
zbliżały do omawianych typów, łą-
cząc w sobie ich składowe elemen-

ty:

INSTRUMENTY UNIWERSALNE

Najogólniej instrumenty ekonomi-
czne używane w systemach ekono-

micznych dużej organizacji podzielić
można na uniwersalne i indywidua-
lizowane. Istotną cechą instrumen-
tów uniwersalnych jest to, że okre-

ślają minimalny poziom efektyw-
ności posiadanych zasobów oraz

„podwyższają" ceny użytkowanych
czynników wytwórczych. Należą do
nich przede wszystkim oprocentowa-
nie środków trwałych netto, narzut

ńa fundusz wynagrodzeń, stawki

amortyzacyjne oraz oprocentowanie
kredytów inwestycyjnych i różnego
rodzaju kredytów obrotowych a da-

lej procentowe stawki narzutu w

koszty od łącznego funduszu wyna-
grodzeń na fundusz nagród rocz-

nych, mieszkaniowy i socjalny. Do

wszechnie przyjętej wielkości instru-
mentu.

Za nieporozumienie natomiast na-

leży uznać głoszony niekiedy po-

gląd, że instrumenty te należy uży-
wać w taki sposób, aby doprowadzić
do wyrównania poziomu rento-

wności poszczególnych organizacji.
Centrum gospodarcze musi mieć po-

równywalną informację o poziomie
efektywności zasobów, będących w

dyspozycji poszczególnych organiza-
cji.

W krańcowych przypadkach ni-

skiej rentowności czy nawet defi-

cytowości niektórych organizacji o

wiele lepiej mieć świadomość ta-

kiego stanu rzeczy i dotować przed-
miotowo niektóre rodzaje działal-
ności takich organizacji, niż różni-
cować dla nich instrumenty uniwer-
salne. Zresztą dla celów, o których
tutaj mowa, bardziej nadają się in-

strumenty indywidualizowane.
W grupie instrumentów uniwer-

salnych pozostaje jeszcze do omó-
wienia kwestia cen. Pominiemy jed-
nak ustalanie cen na produkty (pół-
produkty) będące przedmiotem obro-
tu wewnętrznego między integrowa-
nymi jednostkami w danej organi-
zacji.

Otóż, w niektórych organizacjach
pojawiły się tendencje do wewnęt-
rznego różnicowania cen w obrotach

zewnętrznych. Oznacza to, że cena

realizacji oddziaływa na organizacje
jako całość. Natomiast organizacja
pobiera (i płaci) swym przedsiębior-
stwom wewnętrznym cenę odmien-

ną; wyższą lub niższą od ceny reali-

zacji. Sytuacja taka jest jedynie do

pomyślenia w tych rodzajach dzia-
łalności, gdzie struktura potrzeb
rynkowych zdecydowanie odbiega od

indywidualnych warunków produk-
cji i tam gdzie systemy cen dóbr za-

opatrzeniowych są niewłaściwe. W

uporządkowanym systemie gospo-
darczym wewnętrzne ceny rozlicze-
niowe nie powinny być stosowane.

Zauważymy zatem, iż różnicowa-
nie wewnętrzne instrumentów uni-

wersalnych — ogólnie rzecz ujmując
— nie jest właściwym zabiegiem za-

rządu w ekonomicznym sterowaniu

integrowanymi organizacjami. Pod-
waża bowiem zasady rachunku mik-

roekonomicznego, nie pozwalając na

porównywalność jego wyników. Pe-
wien wyjątek stanowi tutaj ich we-

wnętrzne różnicowanie w ramach

organizacji silnie scentralizowanych
oraz w organizacjach, w których nie

jest uporządkowany system cen. za-

równo dóbr zaopatrzeniowych (np.
zbyt wysokie ceny transakcyjne im-

portowanych surowców podstawo-
wych), jak i cen realizacji dóbr wy-
tworzonych.

INSTRUMENTY INDYWIDUALNE

Przejdźmy obecnie do drugiej gru-
py instrumentów, a mianowicie do
instrumentów indywidualnych. Na-

leżą do nich:

A współczynnik elastyczności „U", ok*
reślający relacje przyrostu funduszu płaf
w zależności od przyrostu produkcji do*
danej;

0 normatyw „N", określający relacji
przyrostu funduszu premiowego w zależ»
noścl od przyrostu zysku;

0 normatyw „D" określający udział li
przyroście dewl; % eksportu do krajónr
Kil;

0 normatyw określający odpis I wyj*
sokość rezerw funduszu tlyspozycjnego;

0 normatyw określający odpis i wy^'
sokość rezerw funduszu premiowego kle»
rowulctwu oraz zasady Jego opodatkować
nia;

O odplB na fundusz przedsiębiorstwa |
skala opodatkowania tego funduszu nft
szczeblu zjednoczenia, Jak 1 zasady two-
rzenia rezerw;

0 stawki narzutu w koszty na fupdusB
postępu techniczno-ekonomlczncgo w od»
niesieniu do sprzedaży w cenach reall^
zacji;

0 dopłaty, obciążenia, dotacje ltp.|
0 dodatkowo do grupy tej można zali*

czyt również bazowe wielkości produk-
cji dodanej, funduszu wynagrodzeń, łun»
duszu premii dla kierownictwa oraz nie»
które dyrektywy określone wartościowe
np. minimalne kwoty eksportu,

Nie wnikając szczegółowo w moż-
liwości różnicowania konstrukcji
normatywów „R", „N" i „D" w ogó-
le, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w przypadkach uzasadnionych za-

rząd stosował odmienne ich kon-

strukcje i wielkości w stosunku d0

integrowanych jednostek. I tak na

przykład: jeśli uzna, że tak zwana

gra inwestycyjna, oparta o dolicza-
nie z produkcji dodanej kredytów
inwestycyjnych wraz z odsetkami

jest dla określonej integrowanej
jednostki wewnętrznej zbyt „ostra",
może jej zaproponować formułę pro-

dukcji dodanej w oparciu na odli-
czaniu amortyzacji.

Nie zapominajmy jednak, te obok

niezbędnej niekiedy indywidualiza-
cji formuł, najważniejszą rzeczą dla

zarządu jest sztuka różnicowania

normatywów w odniesieniu do spe-

cyfiki każdej integrowanej jednost-
ki. Jest to zresztą najważniejsza
czynność zarządu w ramach Jegp
funkcji regulacyjnych.

W rozwiązaniach systemowycll
specjalną rolę pełni tworzenie re-

zerw w zakresie-rozwoju, premii dla

personelu kierowniczego oraz fun-
duszu dyspozycyjnego. Ich zadaniein

jest gromadzenie w okresie sprzyjai-
jącym (a także, startu w nowym
systemie) środkow na wypłaty g
tych tytułów w okresach przyszłych,
mniej sprzyjających, jeśli chodzi o

bieżące wyniki. Istnieje bowiem
realne niebezpieczeństwo niedoboru
w pewnych okresach środków na ta

cele.

Zjawisko takie jest możliwe w ok-
resach opanowywania nowej pro-
dukcji, modernizowania technologii.
Innym powodem czasowego pogor-
szenia relacji ekonomicznych może

być — szczególnie w organizacjach
o specjalizacji eksportowej — spa-
dek koniunktury na rynkach za-

granicznych. - Rezerwy takie działają
wówczas stabilizująco na poziom do-
chodów pracowniczych i zakrea
samofinansowania rozwoju.

Zastanawiające jest jednak czy ko-
nieczne jest tworzenie równoległych
rezerw; raz na szczeblu zarządu, a

drugi na szczeblu integrowanych
przedsiębiorstw. W rozwiązaniach
bardziej scentralizowanych rezerwy,
takie powinny być raczej tworzona

wyłącznie na szczeblu zarządu. Nie

jest natomiast uzasadnione tworze-

nie ich na szczeblu przedsiębiorstw
wewnętrznych. W rozwiązaniach
zdecentralizowanych jest natomiast
odwrotnie. Słuszny też wydaje się
postulat, aby dla „sprawdzonych"
organizacji tworzenie rezerw uczy-
nić sprawą wewnętrzną, a nawet

także fakultatywną, zostawiając ją
uznaniu kolegium organizacji.

Nieco inne funkcje w systemie
ekonomicznym pełnią zasady opgdat-
kowania funduszu premiowego i roz-

woju. Opodatkowania te w dużej
części mają charakter „klap bezpie-
czeństwa" systemu.

Przez system premiowania kierow-
nictwa od uzyskanego wyniku finan-
sowego (lub jego poprawy) pragnie
się zainteresować przedsiębiorstwo
poprawą efektywności. Jednak zasa-

da taka zachowana w czystej postaci
mogłaby doprowadzić do nieuzasad-

nionych dochodów tej grupy pracu-

jących lub do zbyt wielkiego zróż-
nicowania dochodów. Nie bez zna-

czenia jest tutaj obawa o równowa-

gę rynkową.

Przez samofinansowanie, będące
podstawą tzw. bodźców rozwojo-
wych, pragnie się — oprócz nadziei

poprawy racjonalności procesów in-

westycyjnych — wydłużyć horyzont
czasowy decyzji przedsiębiorstwa. I

znowu istnieje obawa, aby nie do-

prowadzić w ten sposób nadmier-

nych inwestycji, grożących z jeditej
strony przekroczeniem zdolności pro-

dukcyjnych przedsiębiorstw wyko-
nawstwa inwestycyjnego, a z dru-

giej do niezgodnego z generalnymi
kierunkami strategicznymi ulokowa-
nia środków na rozwój.

Z tych więc powodów zasady opo-
datkowania części rozwojowej zyska
są zindywidualizowane dla każdej
organizacji, wewnątrz zaś organiza-
cji indywidualizowane dla każdej'
integrowanej jednostki. Rozwiąza-
nie takie, zachowując w dużym'
stopniu pożądaną stymulację eko-

nomiczną, pozwala jednocześnie ra-

chować ład w procesach rozwojo-
wych w skali medio — i makro-

ekonomicznej.

1) Przedstawił to zagadnienie szeroko Ka-
zimierz Golinowskl, Interpretacja fiafta
WOG, „Życie Gospodarcze" Nr 81/197*,

2) Funkcje regulacyjne zarządu omówi-
łem szerzej w art. Duże organizacje prze-
mysłowe, „Zycie Gospodarcze" Nr 39 I
36/1972
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Dlaczego kuleją
usługi?

W numerze 28/73 „Życia Gospodar-
czego" ukazał się artykuł CZESŁA-
WA NIEWADZIEGO pt. „USŁUGI" .

Pracując w Departamencie Progno-
Eowania MHW1U, o<2 kilku miesięcy
zajmuję się problematyką usług. Z

szeregiem stwierdzeń Czesława Nie-

wadzlego nie mogę się zgodzić, a nie-
które inne wymagają, według mnie,
dodatkowego skomentowania.

Przede wszystkim przesadne Jest

twierdzenie, że zbyt mała podaż u-

Slilg powoduje napięcie na rynku ar-

tykułów żywnościowych. Wobec ma-

lej elastyczności dochodowej popytu
na te artykuły, podaż usług nie od-

grywa tu roli.

Autor ma natomiast rację, pisząc o

potrzebie przygotowania naukowo-ba-

dawczego zaplecza dla sfery usług.
Baz tego nie można dziś liczyć na

dokonanie przełomu w jakiejkolwiek
dziedzinie gospodarki.

Niestety, jedyna placówka nauko-

wo-badawcza, parająca się problema-
tyką usług bytowych, tj. Instytut
Przemysłu Drobnego I Rzemiosła nie-
wiele zrobił w tej dziedzinie do koń-
ca 1972 roku. Dopiero obecnie two-

rzy się podstawy właściwej działalno-
ści badawczej, która wyda owoce po

pewnym czasie.

Najważniejszą przeszkodą w szer-

szym rozwoju usług dla ludności Jest

jednak, ogólnie biorąc, brak dosta-

tecznych środków zarówno material-

nych, jak i ludzkich. Sprowadza się
to wszystko do konieczności przez-
naczania na usługi większych niż do-

tąd nakładów, we wszystkich ich for-
mach — na zakup nowoczesnego
sprzętu, środków transportu oraz na

budowę funkcjonalnych pomieszczeń.
Nie można kwestionować potrzeby
dalszych nakładów dlatego, że do-

tychczasowe nie są w terminach wy-
korzystane. Jak wiemy, w całej go-
spodarce spotykamy się (i walczymy)
z analogicznym zjawiskiem — usługi
nie są tu specjalnie niechlubnym wy-
jątkiem, gdyż sprawa dotyczy dosko-

nalenia całego mechanizmu realizacji
Inwestycji.

mgr ROMAN KLIMKIEWICZ
Ożarów Mazowiecki

ekonomiczne

osiągnięcia
krytyki prasowej

W bieżącym roku obserwujemy po-
ważne nasilenie różnego rodzaju kry-
tyki 1 interwencji w prasie, radiu 1
telewizji, dotyczących zwłaszcza han-
dlu i budownictwa. Redaktorzy wszel-
kiego rodzaju środków masowego
przekazu dwoją się 1 troją, aby uzy-
skać jak najwięcej sensacyjnych od-
kryć braków towarowych występują-
cych w placówkach handlu detalicz-
nego, czy opóźnień w realizacji inwe-
stycji.

W ślad za tym idą „samopochwaly",
że krytyka czy interwencja odniosła
w danym przypadku natychmiastowy
skutek, łe do nlacAwkl X dostarrzo-
no bezzwłocznie brakujący artykuł,
że do budowy Y skierowano do-
tlą. kową ekipę lub brakujący mate-
riał.

Są to niewątpliwie osiągnięcia ko-
rzystnu dla jednostek, zespołów czy
nawet rejonów kraju, a Więc osiąg-
nięcia „mikroekonomiczne". Zostaje
zaspokojny popyt Jednostki czy gru-
py, przyśpiesza się zakończenie danej
inwe^tvrii itp.

Takie krytyki i interwencje na pew-
no oddziaływają mobilizująco na o-

pipszalyrh zaopatrzeniowcow czy In-
westorów i wykonawców i to nie tyl-
ko tych, których w danym przypadku
wskazano, ale i innych, którzy nie
chcą, aby ich publicznlę skrytyko-
wano przed społeczeństwem.

Doceniając w pełni pozytywne wy-
nikł uzyskane drogą publicznej In-
terwencji, chciałbym jednak zwrócić
uwagę, że w skali makroekonomicz-
nej rezultaty nie są zawszę tak w peł-
ni optymistyczne, dodatnie. Już od
początku żniw okazało się, że wy-
stępuje ogólny brak wielu części za-

miennych do maszyn żnlwłiych np.
płacht i listewek do snopowiązałek.
Stwierdzenie takiego braku przez re-

portera w miejscowości X może spo-
wodować bezzwłoczne uzupełnienie
braku przez hurt czy jednostkę nad-
rzędną danej organizacji handlowej,
ale uzupełnić braki można z dwóch
źródeł: z dyspozycyjnego zapasu lub
z przerzutu z innego terenu, gdzie da-
ny artykuł jeszcze jest, ale po zabra-
niu go tam wystąpi niedobór. Takie
załatwienie sprawy Jest więc poło-

wiczne, Jest „zapchaniem dziury", a

nie rozwiązaniem zagadnienia.
Podobnie jest wówczas, gdy na za-

kwestionowaną budowę przerzuci się
robotników czy sprzęt z innej budo-
wy. Interwencja będzie pozytywnie
załatwiona, ale ze szkodą dla Innej
inwestycji, może nawet w skali ogól-
nej ważniejszej, lecz nie poddanej
krytyce prasowej.

Omówiona powyżej reakcja następu-
je . również wówczas, gdy na biurku
dyrektora lub prezesa przedsiębior-
stwa zadzwoni telefon kierownika
jednostki nadrzędnej ze szczebla wo-

jewódzkiego, a w każdym razie z

Warszawy: interwencja samego mini-
sterstwa czy prezesa Centralnego
Związku Spółdzielczości. Takie tele-
fony, cliocby miały nawet charakter
uprzejmej prośby, są skuteczne. Pro-
ducent dostarczy artykuł wskazane-
mu odbiorcy, choćby kosztem Innych
może nie mniej potrzebujących tego
materiału.

Nieraz skrytykowany handlowiec
czy wykonawca Inwestycji urucha-
mia cały aparat służb zaopatrzenio-
wych 1 rozsyła go „w Polskę" wła-
snymi środkami lokomocji czy wyna-
jętymi — byle usatysfakcjonować
krytykującego czy polecającego.

Wydaje się jednak konieczno, że-
by cl, którzy interweniują, mieli to
na uwadze 1 starali stę dojść do sed-
na sprawy, ustalić, czy jest to brak
obiektywny, czy subiektywny i Ja-
kim kosztem jest on usuwany. Osią-
ganie pozornych efektów jednostko-
wych, przy niewspółmiernych nak-
ładach poniesionych dla ich uzyska-
nia, nie jest chyba celowe.

mgr STEFAN KOZF OWSKI
Śrem

Nieporozumienie
w sprawie chmieSu

Nawiązując do zamleszczónego w nr

12 „Zycla Gospodarczego" artykułu
JANUSZA KLAUDELA pt. „ CHMIE-
LARSTWO — SZANSA ROZWOJU"
Departament Produkcji Roślinnej 1
Ochrony Roślin wyjaśnia:

Uprawa chmielu w Polsce obejmuje
obecnie około 2,5 tys. ha. Zakłada się,
że do roku 1980 powierzchnia ta wzro-

śnie do ponad 3,7 tys. ha, co po-
winno pozwolić na uzyskanie co naj-
mniej 4,5 tys. ton surowca i zaspo-
kojenie potrzeb krajowych 1 na ek-
sport. Około 80 proc. powierzchni u-

prawy chmielu znajduje się w gospo-
darstwach chłopskich, natomiast resz-

ta około 450 ha w państwowych go-
spodarstwach rolnych. Sugestie auto-
ra dotyczące zwiększenia powierzchni
uprawy chmielu w PGR są słuszne,
mogą być jednak realizowane stop-
niowo, równolegle z postępem w me-

chanizacji produkcji tej uprawy.

Dla zwiększenia atrakcyjności upra-
wy chmielu i podniesienia jego opła-
calności, w bleżącjrm roku została
podwyższona cena- skupu średnio o

20,3 proc. Nieporozumieniem wydaje
się więc proponowane przez autora
artykułu zaniechanie zakładania
chmielników do końca bieżącej pię-
ciolatki, do czasu opracowania bliżej
nie sprecyzowanego „nowego progra-
mu produkcji chmielu 1 stworzenia
wyjściowych elementów do jego rea-

lizacji"
Ministerstwo Rolnictwa przy współ-

udziale Ministerstwa Przemyślu Spo-
żywczego i Skupu zmierza do stop-
niowego rozwoju uprawy chmielu w

państwowych gospodarstwach rol-
nych, przez powiększenie istniejących
chmielników oraz tworzenie nowych
większych obiektów chmielarskich w

pierwszej kolejności na terenie wo-

jewództwa lubelskiego.
W ostatnich latach osiągnięto znacz-

ny postęp w zmechanizowaniu zbio-
ru chmielu. Po raz pierwszy w hi-
storii polskiego chmielarstwa został
opracowany prototyp zrywarki do

chmielu, przydatny przede wszystkim
w małych plantacjach chłopskich
oraz w średnich chmielnikach PGR.
W ub. roltu 20 zrywarek zmontowa-
nych przez zakłady POM w Zamościu,
w oparciu o założenia konstrukcyjne
dr Zaorskiego, pracowało w gospo-
darstwach chmielarskich. Jakkolwiek
maszyny te wykazują sporo usterek
technicznych będą one użytkowane
w bieżącym sezonie po dokonaniu
przez wykonawcę odpowiednich po-
prawek.

Autor artykułu proponuje stworze-
nie nowego obiektu doświadczalno-
-eksperymentalnego. Taką właśnie
funkcję spełnia od lat z powodzeniem
Zakład Uprawy 1 liodowli Chmielu w
Puławach. Działanie tego Zakładu zo-
stało ostatnio znacznie rozszerzone

przez powołanie specjalistycznego Za-
kładu Doświadczalnego Uprawy
Chmielu w Jastkowie w woj. lubel-
skim. Zakład ten będzie rozwiązywał
zagadnienia związane z ulepszeniem
metod uprawy 1 nawożenia chmielu,
Jak również będzie prowadzić prace
nad organizacją 1 Ekonomiką wielko-
towarowego gospodarstwa chmlelar-
skiego, adaptacją nowych maszyn i
urządzeń. Będzie zajmować się rów-
nież oceną nowych odmian chm'elu
zarówno krajowycb, jak i sprowadzo-
nych z zagranicy dla określenia ich
przydatności produkcyjnej 1 techno-
logicznej.

Departament nie podziela również
sugestii autora na temat zorganizowa-
nia oddzielnego technikum chmielar-
skiego. Przygotowanie specjalistyczne
w zakresie uprawy chmielu można
bowiem osiągnąć przez poszerzenie
wiadomości na temat tej usprawy w

istniejących już technikach rolni-
czych.

Ponadto budzą, zastrzeżenie wypo-
wiedzi autora artykułu na temat o-

gtanlczonych możliwości w zakresie
aklimatyzacji i rejoulzowanla Ich w

zmienionych warunkach glebowo-kll-
matyczuych. Dotychczasowe obser-
wacje poszczególnych odmian ze

światowej literatury fachowej świad-
czą o zdolności aklimatyzacyjnej od-
mian chmielu.

Słuszne są wnioski autora wskazu-
jące na konieczność przechodzenia w

uprawie chmielu na gospodarowanie
zespołowe, spółdzielcze itormy usług i
eksploatacji maszyn do zbioru i susze-
nia chmielu. Organizację zespołowej
gospodarki chmielu podjął ostatnio
Związek Plantatorów Chmielu.

Na terenią, województwa lubelskiego
zarejestrowano już szereg zespołów u-

prawowych, które wspólnie podejmą
prace uprawowo-pielęgnacyjne, jak
również przeprowadzą zespołowy
zbiór chmielu.

lnż KAZIMIERZ ANDRZEJEWSKI
Wicedyrektor Departamentu

Produkcji Roślinnej
1 Ochrony Roślin

Ministerstwa Rolnictwa,
Warszawa

Nieudane próby
i udane... błędy

Z audycji radiowej, nadanej 3 sier-
pnia (Warszawa II o godz. 6 .35), do-
wiedzieli się słuchacze, że w maga-
zynach handlu uspołecznionego leży
16 min par butów Szkoda, że nie po-
dano, Ile w tej liczbie jest modeli.
Na Krajowych Targach w Poznaniu
co roku — wiosną i jesienią — prze-
mysł i rzemiosło występują z ogrom-
ną ilością wzorów obuwia, których
liczba bodaj czy nie przekracza jed-
nego tysiąca. Jest to — moim zda-
niem — rezultat metody zbyt często
w przemyśle lekkim stosowanej, mia-
nowicie metody nieudanych prób i
Udanycb błędów.

Skąd bierze się tak wielka liczba
modeli, świadcząca o niezwykłej po-
mysłowości plastyków projektantów?
Podejrzewam, Iż stąd, że plastycy-
-projektancl są zatrudnieni w fabry-
kach na pełnych etatach. Jest oczy-
wiste, że ci artyści muszą coś robić
w ciągu 200 godzin miesięcznie; za-
tem tworzą nowe modele. Nie trze-
ba być filozofem, aby dojść, do wnio-
sku, że ta wielka ilość musi przejść
w marną Jakość. Aby położyć tamę
tej Inflacji projektów, proponuję
zwolnienie z przemysłu obuwnicze-
go stale tam zatrudnionych plasty-
ków, a w zamian ogłaszanie corocz-
nie wolnych konkursów na wzory bu-
tów 1 ocenianie ich przez komisje, w

których zasiadaliby m. In. ortoi»"dzi
I wybitni praktycy rzemiosła. Wzo-
rów byłoby wtedy znacznie mniej, ale

za to bardziej udanych. Projekt Jest
może śmiały, ale tfbecna sytuącja do-
maga się cnyiba • zmian, wobec zale-
wu modell-potwprków, których po-
wielanie przynosi gospodarce straty,
a użytkpwnlkom obuwia sprawia cier-
pienia fizyczne i psychiczne.

HENRYK KALWARYJSKI
Poznań

Wielkie trudności

małych zakładów
WALDEMAR SZAŁEWICZ w arty-

kule pt. ,,DU2Y WKŁAD MAŁYCH
ZAKŁADÓW" zamieszczonym w „Ży-
ciu Gospodarczym" nr 28 z 15.7.1973 r.

poruszył problemy z punktu widze-
nia konsumenta usług bardzo istot-
ne.

Chcieliśmy Jednak ustosunkować się
do spraw dotyczących działalności go-
spodarki komunalnej: przepisy doty-
czące gospodarki terenowej i ochrony
środowiska ukierunkowują przede
wszystkim produkcję materiału ro-

ślinnego na potrzeby miasta w za-

kresie terenów zielonych. Wspomnia-
ne przepisy zabraniają produkcji wa-

rzyw w ogrodach gospodarki komu-
nalnej. Wskazane byłoby więc wy-
wołanie zmiany przepisów, co było
postulowane przez Wojewódzkie
Zrzeszenie pod adresem resortu.

Niezależnie od tego Wojewódzkie
Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej 1
Mieszkaniowej Krakowa podjęło ini-
cjatywę w latach 1970—1972 budowy I
rozbudowy szklarni w ramach fun-
duszu aktywizacji gospodarczej ma-

łych miast (Dąbrowa' Tarn., Żabno,
Dobczyce) Szklarnie te poza zaspo-
kojeniem potrzeb terenów zielonych
prowadzą produkcję warzywniczą,
która kierowana Jest na rynek miej-
scowy

W związku z zaprzestaniem prowa-
dzonej przez MPGK Dąbrowa Tar-
nowska produkcji szyldów I znalców
drogowych wyjaśnia się, że z uwagi
na • to, że produkcja ta nie Jest pro-
dukcją profilową gospodarki komu-
nalnej, brak było puli materiałowej
do. zaspokojenia potrzeb w zakresie
blachy oraz odpowiednich lakierów.
Dodatkowym elementem było 1 to, ii
wykonywane były one niewłaściwie,
co powodowało reklamacje i zastrze-
żenia odbiorców.

Autor artykułu był w tym okreslfe
dyrektorem wspomnianego przedsię-
biorstwa i poruszone przez niego pro-
blemy i trudności z zakresu gospo-
darki komunalnej były mu doskona-
le znane.

mgr ANTONI PRZYTOCKI
Zastępca Dyrektora

d/s Ekonomicznych Wojewódzkiego
Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Krakowie

REZERWY ZASOBÓW PRACY

Obserwujemy na niektórych
terenach duży wzrost liczby
miejsc pracy dla mężczyzn i
trudności w pozyskaniu odpo-
wiedniej liczby nowych pra-
cowników dla zaspokojenia
tych potrzeb. Wskazuje to,
że już obecnie konieczne jest
szersze sięgnięcie po niektóre

rezerwy zasobów pracy. Rezer-

wą taką jest wysokie zatrud-
nienie w transporcie wewnątrz-
zakładowym i w pracach prze-
ładunkowych, szacowane obec-
nie na ok. 1,8 min osób. Mecha-

nizacja tych prac może pozwo-
lić na ograniczenie zatrudnienia
na omawianym odcinku do ok.

0,8 min osób.. Już więc obecnie
warto pomyśleć o takim ukie-
runkowaniu mechanizacji prac
przeładunkowych w transporcie
wewnątrzzakładowym, aby pro-
wadziła ona do redukcji zatrud-
nienia przede wszystkim na te-

renach, gdzie występują naj-
ostrzejsze braki rąk do praev.

(Sb)

EKSPLOATACJA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH

Liczne sygnały, wskazujące na

nieprawidłowości w eksploata-
cji pojazdów mechanicznvch

sprawiły że Prezes Rady Mini-
strów wydał zarządzenie uowo-

łujące specjalny zespół do o-

pracowania raoortu o stanie eks-

ploatacji poiazdów mechanicz-

nych i maszyn.

Zadaniem zespołu jest nie tyl-
ko dokonanie kompleksowej o-

ceny stanu eksploatacji pojaz-
dów mechanicznych i maszyn,
ale również:

© opracowanie programu pod-
niesienia poziomu eksploatacji
pojazdów mechanicznych i ma-

szyn łącznie z zakresem prac
badawczych dotyczących obsłu-

gi, renowacji oraz określenia

optymalnych zapasów części za-

miennych, serwisów obsługi itp.

© ustalenie wytycznych do

programu kształcenia kadr spe-

cjalistów.

® przygotowanie projektu u-

chwały Rady Ministrów okreś-

lającej zadania dla resortów w

zakresie poprawy eksploatacji
pojazdów mechanicznych i ma-

szyn.

Zespól ma zakończyć pracę di
30 czerwca 1974 r. (BS)

REMONTY SZKÓŁ

W prawie 60 tys. obiektów

szkolnych prowadzone są prace

konserwacyjne i malarskie, dro-
bne naprawy oraz przeglądy u-

rządzeń ogrzewniczych. Jednocze-

śnie remontem kapitalnym obję-
to w tym roku 4187 obiektów

szkolnych, z czego 1903 na wsi.
Ła.czne nakłady na ten cel wy-
noszą ponad miliard 600 min

złotych.
Przypuszczać należy, że usta-

lony na 25 sierpnia termin go-
towości obiektów do przyjęcia
uczniów zostanie dotrzymany. Po-
dobnie jednak, jak w ub. roku

zajść mogą takie przypadki, że
duże remonty zaplanowane w

cyklu dwuletnim będą prowadzo-
ne po 1 września. Nie powinno
to jednak spowodować zakłóceń
w zajęciach szkolnych. (msk)

DYSCYPLINA PŁAC
W OŚWIACIE

Ukształtowanie osobowego fun-
duszu plac w placówkach o-

światowych po wprowadzeniu
regulacji płac nauczycieli wy-

kazało, że na tym odcinku wy-

stąpiła równocześnie tendencja
do rozluźnienia dyscypliny płac
i zatrudnienia. W związku z

tym konieczne okazało się pod-
jęcie szeregu decyzji wzmacnia-

jących dyscyplinę zatrudnienia
i płac, co znajduje wyraz
zwłaszcza w następujących posu-

nięciach:

© Wprowadzenie w ramach

rocznych limitów osobowego
funduszu plac dodatkowego ich

podziału na okres od stycznia

do końca sierpnia i od września
do końca grudnia. Chodzi bo-
wiem o to, aby ewentualne o-

szczędności funduszu płac w

okresie od stycznia do sierpnia
nie stanowiły podstawy dla nad-

miernego wzrostu zatrudnienia
od września, tj. od nowego ro-

ku szkolnego, co automatycznie
angażuje znaczne środki na rok

następny.

9 Przejęcie.,w 1974 r. przez
rady narodoWe planowania, li-
mitowania i finansowania cało-
ści osobowego funduszu płac
szkół podległych resortówi o-

światy i wychowania, ale rów-
nież innym resortom (z wy-
jątkiem resortu górnictwa i e-

nergetyki oraz komunikacji).

O Wprowadzenie zasady, że
w ramach rocznego limitu oso-

bowego funduszu płac Minister

Oświaty i Wychowania ustala
dla województw wysokość wy-
datków na dodatki specjalne dla

nauczycieli, prezydia wojewódz-
kich rad narodowych — dla

powiatów, a prezydia powiato-
towych rad narodowych — dla

gmin i szkół . finansowanych
bezpośrednio z budżetu powia-
towego.

O Utworzenie w prezydiach
rad narodowych specjalnej 1—

1,5 proc. rezerwy funduszu płac
na korektę nieścisłości podzia-
łu funduszu płac dla pracowni-
ków oświaty. (Sb)

STYPENDIA W ROKU
SZKOLNYM 1972/73

Podstawowym problemem po-

lityki stypendialnej jest ustale-

nie, czy wraz ze wzrostem pozio-
mu dochodów rodzin pracowni-
czych powinna maleć liczba ucz-

niów otrzymujących stypendia,
czy też należy dążyć do systema-
tycznej weryfikacji kryteriów
materialnych, upoważniających
do otrzymywania Stypęrfdiów. tak

aby liczba stypendystów nie tyl-
ko nie malała, ale nawet rosła.

Opublikowane ostatnio dane
GUS wskazują, że w roku szkol-

nym 1972/73 otrzymywało stypen-
dia ok. 8,4 tys. uczniów liceów

ogólnokształcących, 29,2 proc.
uczniów szkół zawodowych i ok.
40 proc. uczniów szkół wyższych.
Zwraca przy tym uwagę maleją-
cy odsetek uczniów szkół wyż-
szych otrzymujących stypendia,
która to tendencja została zaha-
mowana dopiero wprowadzoną od
marca br. reformą systemu sty-
pendialnego.

W związku ze wzrostem docho-
dów ludności trzeba się liczyć, że

spadek odsetka uczniów korzy-
stających ze stypendiów może
wkrótce objąć również uczniów
liceów ogólnokształcących i nie-

których szkół zawodowych. I na

tym odcinku pożądana okazuje
się reforma systemu stypendial-
nego. (Sb)

SŁABSZE OGNIWO
JAKOŚCI PRODUKCJI

Najwyższe kwotowo straty na

brakach i kosztach napraw gwa-
rancyjnych w ub.r, zanotowano
w przemyśle maszynowym (po-
nad 4 mld zł) i ten też prze-

mysł wykazał największy udział

strąt na.bjrakacb w koszcie wła-

snym produkcji (2.66 proc.) .

Na drugim miejscu znajduje
się- przemysł ciężki, gdzie stra*
tv na brakach wyniosły około

2,4 mld zł i stanowiły 1,18 proc.
kosztu własnego produkcji.

Trzecią pozycje zajmuje prze-

mysł materiałów budowlanych
(ok. 0,8 mld zł strat itp. 2 proc.

kosztów własnych produkcji).,
W resorcie przemysłu maszy-

nowego o wvsokim poziomie
strat na brakach decvduie głów-
nie przemysł elektromaszynowy
(33 proc. ogółu strat).

W resorcie przemysłu ciężkie-
go o poziomie strat na brakach

decyduje hutnictwo żelaza i stali

(ok. 56 proc. ogółu strat). W re-

sorcie przemysłu materiałów bu-

dowlanych o poziomie strat de-

cyduje głównie przemysł szklar-
ski i ceramiczny (ok. 70 proc.
ogółu strat).

Najwyższy wzrost uznanych
reklamacji jakościowych w sto-
sunku do 1971 r. wystąpił w

1972 r. w przemyśle maszyno-

wym (o 25 Droc. nrzy wzroście

sprzedaży o 10 proc.) i w prze-

mm

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI

myślę materiałów budowlanych
(ok. 29 proc. przy wzroście

sprzedaży 15 proc.) .

Najwyższe straty z tytułu kar

konwencjonalnych występowały
w Drzedsiębiorstwach Min. Prze-

mysłu Lekkiego (ok. 380 min zł)
1 Przemysłu Maszynowego (112
min zł), (sb).

ROZDYSPONOWANIE
NADWYŻEK

Podział przez rady narodowe-

nadwyżek budżetowych w znacz-

nym stopniu ilustruje napięcie
potrzeb na poszczególnych odcin-
kach gospodarki terenowej. Są-
dząc z danych na koniec maja br.

największe napięcie potrzeb wy-
stępuje w gospodarce komunal-

nej, usługach socjalnych { kultu,
ralnych oraz w działalności re-

montowej. W niektórych jednak
przypadkach wydaje się, że niski

poziom dofinansowania poszcze-
gólnych potrzeb związany jest z

niedocenianiem ich przez niektó-
re rady narodowe.

Na początku bież. roku budżety
wojewódzkich rad narodowych
dysponowały nadwyżką budże-

tową do podziału w granicach
2,8 mld zł. Z kwoty tej do końca

• maja br. 254 min zł przeznaczono
na gospodarkę komunalną, 514
min zł. na usługi socjalne i kul_
turalne oraz 542 min zł na ka-

pitalne remonty.
Charakterystyczne jest jednak,

że na spłatę zadłużeń za leki dla

uprawnionych rady narodowe

przeznaczyły tylko 40 min zł, z

czego 20 min zł przypada tia War-

szawę. Zadłużenia te są tymcza-
sem znacznie wyższe. Oznacza to,
że wiele rad narodowych nie

spłacając zadłużeń za leki pono-
si znaczne straty z tytułu odse-
tek od nieuregulowanych zobo-

wiązań.
Na potrzeby gospodarki komu-

nalnej najwięcej środków prze-

znaczyło woj. koszalińskie (36
min zł), krakowskie (25,5 min zł),
lubelskie (24,9 min zł). Nie prze-

znaczyło na ten cel dodatkowych
środków z nadwyżki Łódź miasto
i Kraków. Niewiele przeznaczył
też na potrzeby gospodarki ko-

munalnej Wrocław (250 tys. zł

przy 74 min złotych nadwyżki do

podziału).
Na działalność socjalną i .kul-

turalną najwięcej dodatkowych
środków przeznaczyła Warszawa

(122 mlh zł) oraz woj. kieleckie

(54,6 min zł), białostockie (ok. 36
min zł) i zielonogórskie (35 min

zł)- Relatywnie niewiele przezna-

czyło natomiast na ten cel woj.
katowickie (19,6 min zł przy nad-

wyżce do podziału rzędu 188 min

zł).
Woj. katowickie najwięcej do-

datkowych środków zaangażuje
natomiast w remonty kapitalne
(81,7 min zł). (Sb)
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