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WIĘKSZE ZADANIA
STANISŁAW CHEŁSTOWSKI MAREK MISIAK

Podstawowe pytania, stojące obecnie przed naszą gospodarką, 'dotyczą dróg
I metod działania, które mają w ciągu następnych dwóch lat zapewnić pełną re-

alizację Uchwały VI Zjazdu. Znalezienie odpowiedzi na te pytania wymaga wy-

ciągnięcia wniosków z dotychczasowego rozwoju, wykorzystania wszystkich re-

zerw na podstawie weryfikacji, której dokonuje życie.

OGÓLNIE weryfikacja ta wy-

pada pozytywnie — tak po-

zytywnie, jak nigdy chyba w

naszym powojennym rozwoju. Mimo

to nie jesteśmy w pełni zadowoleni.

To niezadowolenie wynika i z

tego, że potrzeby społeczne rosną

w tempie dorównującym co najmniej
tempu rozwoju gospodarczego, i z

tego, że nie w» wszystkich dziedzi-

nach rozwój jest jednakowo szybki,
że za ogólnym postępem kryją się
wcale niełatwe do rozwiązania
problemy.

Zasadnicza różnica w stosunku do

przeszłości polega ha tym, że

są to problemy, Wynikające z wy-

sokiej dynańaiki, z przyśpieszenia
rozwoju, a nie ze stagnacji i słabego
tempa. Od ich rozwiązania zależy
obecnie utrzymanie dotychczasowej
dynamiki i stworzenia przesłanek
dalszego jOzwoju.

Trzyletni okres realizacji bieżące-
go planu pięcioletniego doprowadził
do powstania nowych proporcji w

gospodarce. Te nowe proporcje wy-

nikają z różnego tempa przyśpiesze-
nia na poszczególnych odcinkach, w

poszczególnych dziedzinach społecz-
no-ekonomicznych.

Bliższa analiza liczbowa, a rów-
nież wnioski dla wielu tych dzie-
dzin zawarte były w artykułach pu-

blikowanych w naszym piśrfiie pod
wspólnym tytułem: „Lata konsek-

wentnych decyzji".

Dlatego też obecnie będziemy się
starali do minimum ograniczyć licz-

by i wskaźniki, zarysowując jedynie
najsilniej występujące tendencje.

Na czoło wysuwa się tempo wzro-

stu płac i innych dochodów ludno-

ści. W tej dziedzinie uzyskaliśmy
największe przyśpieszenie w stosun-

ku do założeń planu pięcioletniego.
Przeciętna płaca realna będzie pod
koniec tego roku najprawdopodob-
niej wyższa, niż te zakładano nia

• koniec roku 1975. Realizacja pro-

gramu regulacji płac została znacz-

nie przyśpieszona.

Drugim źródłem wzrostu przecięt-
nej płacy jest wzrost wydajności
pracy, przeszeregowania i awanse.

Około trzy czwarte wzrostu przecięt-
nej płacy dokonało się z tego właśnie

tytułu. Warto zwrócić uwagę na

strukturę wzrostu płac. Jest to

bowiem praktyczny wykładnik po-

lityki, która wzrost spożycia traktuje
jako źródło przyśpieszenia dynami-
ki rozwojowej. Lepsze opłacanie
wzrostu wydajności pracy i podno-
szenia kwalifikacji wraz z dopływem
nowej techniki zaczyna bowiem obe-

cnie dawać rezultaty w postaci ooraa

wyższego udziału wzrostu wydajno-
ści we wzroście produkcji.

Obok tempa wzrostu przeciętnej
płacy szybko zwiększały się również

pieniężne świadczenia społeczne (o
48 proc. w ciągu 3 lat)Wysoką
dynamikę wykazują również wypła-
ty nie objęta osobowym fundu-

szem płac.

Wszystko to powoduje, że założe-

nia planu pięcioletniego w dziedzi-

nie wzrostu dochodów pieniężnych
ludności są realizowane z wyprze-

dzeniem, wybiegającym znacznie po-

za początkowe' zamierzenia. Wynika
to również-z szybkiego wzrostu . .pro-

dukcji ' rolnej 1 skupu, co •wraz

że stworżfeftiem lepszych warunków

opłacalności tej produkcji — wpływa
na wzrost dochodów ludności roi-:

niczej.

Drugą dziedziną, w której wyprze-

dzenie wynosi również olcolo 2 lat
— są inwestycje. Poziom nakładów

inwestycyjnych w roku bieżącym
będzie mniej więcej taki, jaki prze-

widywano w planie 5-letńim na rok

1975. Efekty tego przyśpieszenia są

różnie odczuwane na różnych od-

cinkach, „w zależności od długości

DOKOŃCZENIE ŃA ŚTR. 4

3ÓZEF SOŁTYSIAK od 22

lat pracuje w Zakładach

Mechanicznych, im. Mar-

celego Nowotki w War-

szawie. Do końca ubieg-
łego roku jako ślusarz-

brygadzista, dziś już eme-

ryt, ale wciąż aktywny za-

wodowo. Pracuje w „swo-

im" dziale na 1/4 etatu w

charakterze mistiża.

„Nie żeby emerytura nie

wystarczała, ale bez tej
roboty byłoby nudno i

szybciej bym się zesta-

rzał" . W Partii jest od

chwili Kongresu Zjedno-
czeniowego. Kilkakrotnie

był sekretarzem OOP.

był także członkiem Rady
Zakładowej.

JÓZEF SOŁTYSIAK i>yłde^
legatem na VI Zjazd PZPR,
obecnie reprezentuje
swój Zakład na I Krajo-
wej Konferencji Partyjnej.
Nia Konferencji zamierza

mówić o ważnych dla

„Nowotki" problemach
eksportu I trudnościach

kooperacyjnych.

nasz komentarz

UCHWAŁA
Sejmu w sprawie systemu edukacji

narodowej ma znaczenie historyczne niejako w

dwóch wymiarach.
Najpierw narzuca się oczywista refleksja, że kładzie-

my podwaliny dla rozwoju społeczno-gospodarczego
w toku całych dziesięcioleci. Skupiamy uwagę na spra-
wach przyszłego bytu narodowego, kładąc nacisk na te

czynniki, które nie mając przecież okazałych form
zewnętrznych, stanowią najsilniej działające dźwignie.
Rozumny i szczodry wkład energii i środków w oświa-

tę nie rentuje bezzwłocznie, ale zwraca się społeczeń-
stwu niezawodnie, systematycznie, w długim okresie
i 10 postaci zwielokrotnionej.

Ową „pożyteczność w prywatnym i publicznym ży-
ciu" — jak pięknie i trafnie formułowali to światli

patrioci z Komisji Edukacji Narodowej przed 200 laty
— zapewni nam system kształcenia i wychowania opar-
ty na powszechnej, bezpłatnej, obowiązkowej i jedoli-
tej pod względem programowym w mieście i na wsi

szkole średniej.*) Jest to, podobnie jak w owym czasie

program szkoły elementarnej Komisji Edukacji Naro-

dowej, system radykalnie postępowy, wręcz rewolucyj-
ny, nie mający precedensu nawet w lej części świata,
która nas wyprzedza pod względem materialnym i cy-
wilizacyjnym. Ale nie jest przecież czymś przypadko-
wym bądź odosobnionym, ma solidny grunt bez mała

30-lecia, a zwłaszcza ostatnich trzech lat rozwoju.

Ten wątek przywołuje myśl, że na wielkie syntezy,
śmiałe wizje w skali niekiedy historycznej, pracują
przedsięwzięcia cząstkowe, o różnym zakresie, charak-
terze i perspektywie, mniej lub bardziej wymierne,,
w 'różnym stopniu działające na wyobraźnię, przy-
szłościowe lub mające znaczenie doraźne. To jest wła-
śnie ów „drugi wymiar historyczny", który uprzytamnia
nam dziejącą się na naszych oczach politykę poczynan
spójnych, wzajemnie się warunkujących i konsekwen-
tnie podporządkowanych jednemu celowi: szybszemu
zaspokajaniu wszechstronnych potrzeb człowieka.

Od roku 1971 do chwili,obecnej przebyliśmy okres,
którego znaczenie mierzymy nie tylko wskaźnikami

niezwykle dynamicznego rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Mamy więcej w portfelach, więcej jest na rynku
towarów, przybywa mieszkań, lepiej, spraiuniej załat-
wiane są ludzkie sprawy pracy i bytu. I aczkolwiek

do pełnego zaspokojenia potrzeb jeszcze daleko, choS
można wymienić wiele problemów, oczekujących roz-

wiązania, to jednak nasze zasoby społeczne wzboga-
ciły się o wartości nieiuspółmięrne do tego, co można

wyliczyć i wymierzyć. Poczucie pewności, że polityka
społeczno-gospodarcza dziś i w odległej perspektywie
kieruje się konsekwentnie interesami społeczeństwa,
że ma na celu spełnienie jego aspiracji materialnych
i duchowych, że załatwienie tej lub owej sprawy to

tylko kwestia czasu i sprawnego loysilku ogółu — to
cenna zdobycz ostatnich zwłaszcza lat.

Niemal od pierwszych dni 1971 roku rozpoczęło się
załatwianie sprau; pilnych, zaległych, dotkliwie bolą-
cych różne grupy społeczne. A jednocześnie nowe kie-
rownictwo partii nie wypuszczało z pola widzenia spraw
odległej perspektywy. Podwyżka płac najniższych, rent,
emerytur, porządkowanie i dofinansowanie spraw so-

cjalnych, problem cen, ich czasowa stabilizacja w zak-
resie podstawowych artykułów żywnościowych itd. itp,
Zarazem powołanie Komitetu Ekspertów do sporzą-
dzenia Raportu o stanie oświaty, czego uwieńcze-
niem jest wspomniana na zastępie Uchwała Sejmu,
W tym samym czasie — utworzenie Komisji Partyjno-
-Rządowej do spraw unowocześnienia zarządzania go-
spodarką i państwem, której szereg projektów już
wprowadzono w życie, a m.in. nowy system ekonomicz-

no-finansowy w tzw. jednostkach inicjujących, wielkie

organizacje gospodarcze itd. Rozpoczęto też prace
w 1971 r. nad nową koncepcją planu na lata 1971—
1975 oraz długofalowego programu przestrzennego
zagospodarowania kraju. Były to lata konsekwent-

nych decyzji. Sprawy bieżące przeplatały się z przed-
sięwzięciańii na rzecz bliższej lub dalszej przyszło-
ści. Powstawały części składowe strategii skonkretyzo-
wanej w Uchwale VI Zjazdu partii.

Część zadań z niej wynikających VI Zjazd zalecił

opracować w postaci długofalowych programów w celu
— jak czytamy w Uchwale —

„... rozwiązywania węzłowych problemów w różnych
dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego. Programy
te powinny uwzględniać podstawowe potrzeby nasze-

go społeczeństwa". Zarówno na podstawie Uchwały
Zjazdu, jak i poprzednich decyzji, bądź będących na-

stępstwem tej Uchwały — powstały liczne- programy

działania, będące obecnie, w zależności od charakteru,
w różnym stadium opracowania lub realizacji. Są to

części składowe ogólnonarodowego programu budowy
„drugiej Polski".

Tak np. trwają prace nad długofalowym programem
poprawy wyżywienia ludności i odpowiedniego wzrostu

produkcji rolnej oraz rozwoju przemysłu rolno-spo-
żywczego, wszelako praktyka już od bez mala 3-ch lat

tworzy materialne przesłanki tego programu. Trwają
prace nad założeniami polityki kształtowania wzrostu
dochodów ludności, w tym plac realnych, nad zmianami

struktury konsumpcji i dostosowaniem do niej pro-
dukcji rynkowej oraz podaży towarów konsumpcyjnych
i usług, nad założeniami planu przestrzennego zagospo-
darowania kraju. Jednocześnie kolejne decyzje bieżące,
•w. zakresie .m.in.'.inwestycji- i-handlu- zagranicznego,
tworzą pewne zrąby tych długofalowych programów.

Oprócz wcześniej przyjętych i zatwierdzonych prog-
ramów: budownictwa i przemysłu mieszkaniowego,
chemizacji • gospodarki narodowej, oprócz bardziej
szczegółowych programów,, jak motoryzacyjny, rozwoju

przemysłu maszyn'i urządzeń dla rolnictwa, przemysłu
rolno-spożywczęgo i handlu, itp. — mamy więc także

przekazany rządowi do realizacji, program reformy
oświaty. Jest to akt najbardziej chyba doniosły. Poza

tym bowiem, że ma roztrzygające znaczenie dla'kształ-
tu przyszłości kraju, zasady systemu oświatowego sta-

nowiły zawsze nieomylny probier? albo postępowości,
albo konserwatyzmu różnych grup, warstw i iclas spo-
łecznych. Trafnie i dosadnie ujął to w swym przemó-
wieniu. sejmowym w imieniu Klubu Poselskiego PZPR,

poseł Franciszek Szlachcic.

„Postęp w oświacie, jak i w ogóle wszelki postęp,
społeczny, napotykał różne opory sił konserwatywnych
i wstecznych. Rzecznicy postępu w historii naszego na-

Todu mieli wielu--przeciwników... Dziś. również nasze

działanie, nasze zamiary mają przeciwników. Można

•powiedzieć, że .Siły postępowe w polsce- przeważnie -nie

miały szczęścia do przeciwników, bowiem nie grzeszyli-
oni mądrpścią. Niestety, nie wybieramy sobie przeciw-
ników, a mamy takich, jakich mamy. Ąle, prawdę mó-

wiąc, " wolelibyśmy mieć mądrych, rozsądnych, bardziej
dalekowzrocznych* .Kierujemy się bowiem -żywotnymi.

interesami narodu i ojczyzny tak podstawowymi, że

każdy powinien je zrozumieć".

Nasza strategia rozwoju, strategia państwa socja-
listycznego oznacza, że pomnażając dorobek materialny
i duchowy społeczeństwa, zmierzając do rozwoju in-

dywidualnego każdego człowieka — odwołuje się prze-
de wszystkim do tegp społeczeństwa, do każdego' czło-

wieka, którego interesom służ.y,

Aktywna, twórcza rola człowieka w rozwijaniu so-

cjalistycznych stosunków społecznych' i materialnej
bazy — -zawsze była przewodnią myślą teorii socja-
lizmu. Ten etap rozwoju, który zyskał już miano rewo-

łucji naukowo-technicznej, uwydatnia tę rozstrzygają-
cą, rolę postaiayiumiejętności człowieka z całą wyra-

, zistością. Ziółaszcza młodzież, jak podkreślono na. VII
Plenum KC PZPR, ma tu najwięcej do powiedzenia,

' największe pole do popisu. Szybszy rozwój sił. wytwór-
czych, taki postęp w warunkach pracy i bytu, jatci jest,
godny socjalizmu, wymaga coraz pełniejszego Zaanga-
żowania nauki, techniki, wszystkiego co postępowe
i najłepsze. A te wartości,-tworzą ludzie, wartości tym
więksże, im lepsi ći ludzie będą, a więc. i bardziej
ideowi, U bardziej' światli," gruńtoiuriiej • wykształceni,
kuliurałni, bogaci wewnętrznie, twórczy. ,

Wszystkie programy obejmujące węzłowe problemy
•budowy'„drugiej Polski" stawiają na' porządku' dnia

szereg zadań-praktycznych. Są to zadania ilościowe,
i, zwłaszcza, jakościowe.'Troszcząc się o ogólną dyna-
miką, musimi) ż-całą energią-i umiejętnością, rltf jakię
nas stać, rozwiązywać problemy sprawnego, oszczęd-
nego- inwestowania, dalszych zmian' strukturalnych,
znacznego, podniesienia efektywności gospodarowania.
Wzajemne warunkujące powiązania tych programów
i zadań. są oczywiste. Chodzi o to, aby je wyraźnie
i konsekwentnie uwidocznić nie tylko w formie ogólnej,
w generalnej strategii rozwoju społeczno-gospddat^ze-
go. Na organach pianistycznych spoczywa więc zadanie

integrowania tych programów i zadań w kolejnych
planach wieloletnich.

W.D.

•) Szczegółowe omówienie reformy - systemu - oświatowego
— patrz nr 41/73 2G: Anna Kuszko — „Pożytecżność-1 pry-
watnymi publicznym życiu".



PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Ostatni numer „NOWYCH DRÓG" przyniósł potęż-
ną porcję artykułów na tematy ekonomiczne. W ni-

niejszym przeglądzie ograniczymy się i braku miejsca
do zasygnalizowania dwóch publikacji, ale równo-
cześnie zachęcamy gorąco do zapoznania się z pozos-
tałymi pozycjami tego b. ciekawego numeru.

Prof. JÓZEF PAJESTKA w obszernym artykule
omawia spoleczno-ekonomlczne znaczenie zmian

wprowadzonych w jednostkach inicjujących. Szczegól-
nie interesujące są uwagi dotyczące trybu wprowa-
dzania nowych zasad gospodarowania, zależności mię-
dzy tymi zasadami a organizacją przemysłu I innych
dziedzin, sił społecznych zainteresowanych bezpośred-
nio w zwiększaniu efektywności gospodarki, a w

związku z tym o dwukryteriowych miernikach oceny.

Autor nie ukrywa, że obecny system wdrażania
zmian ma obok znanych plusów 1 swoje minusy.
Przede wszystkim chodzi o to, że jednostki inicjujące
tkwią niejako w starym organizmie a przecież nie są
one wyizolowane od całej gospodarki. Stąd warunki

zewnętrzne mogą wypaczać osiągane przez nie efek-
ty. Dokonano sporo wysiłków, aby takie oddziaływa-
nie zmniejszyć do minimum. Wydaje się, że warto

tu dodać konieczność pilnego śledzenia wpływu czyn-

ników zewnętrznych I usuwania przea władze cen-

tralne pewnych zasaidniczych trudności. Ważne są bo-
wiem nie tylko nowe zasady funkcjonowania tych
Jednostek, ale t usunięcie dawnych przepisów sprzecz-
nych j! podstawowymi ideami doskonalenia zarządza-
nia 1 kierowania organizaojami gospodarczymi.

Wiele dyskusji na temat zmian w organizacji
przemysłu, Jakie toczyły się w przeszłości, abstraho-
wało od metod funkcjonowania całego mechanizmu
gospodarczego. Obecnie następuje próba dostosowania

organizacji do zasad obowiązujących w poszczegól-
nych Jednostkach Inicjujących. Jest to więo próba
stworzenia systemu spójnego 1 kompleksowego, tak

aby efekty 1 odpowiedzialność były połączone z od-

powiednią gestią, obejmującą cały eykl — od badań

naukowych do zbytu gotowej produkcji.

Na silne podkreślenie zasługuje fakt, że w Jednost-
kach inicjujących następuje próba uzyskania daleko

Idącej zgodności między interesem jednostkowym, za-

kładu 1 Interesem społecznym. Podstawą jest uznanie
za podstawową sile społeczną, zainteresowaną we

wzroście efektywności, całych załóg przez związanie
Ich Interesu materialnego ze wskaźnikiem produkcji
dodanej. Obok tego zastosowane zostało kryterium

zysku, która związane Jest z bodźcami dla kierow-
nictwa. Jednak siła oddziaływania tego drugiego kry-
terium jest ograniczona niejako podwójnie — przez
wpływ jedynie na sytuację materialną kierownictwa
oraz przez system podatkowy, który ma ograniczać
większe zróżnicowanie płao.

Autor zdecydowanie wypowiada się za utrzyma-
niem zasady, że splata kredytów inwestycyjnych
zmniejsza wielkość produkcji dodanej. Problem ten

był mocno dyskutowany, gdyż w ten sposób efek-
tywność inwestowania wpływa bardzo silnie na zarob-
ki całej załogi, podczas gdy jej udział — przynajmniej
w programowaniu i projektowaniu inwestycji — jest
niewielki. Jest to próba postawienia tamy dla inwes-

tycji mało efektywnych, w ogóle dla dążności do nad-

miernego inwestowania. Czy będzie to próba skutecz-
na przekonamy się dopiero po dłuższym nieco czasie.

Problemom inwestycji poświęcony jest drugi arty-
kuł, który chcemy w skrócie omówić — publikacja
ALBINA PŁOCICY pt. „POLITYKA INWESTYCYJ-
NA W ZAŁOŻENIACH I REALIZACJI". Autor po
analizie wielkości I struktury nakładów inwestycyj-
nych oraz pokazaniu zależności między celami spo-
łeczno-gospodarczymi, a polityką inwestycyjną prze-

szedł do zasygnalizowania zadań, Jakie w teJ Rę-
dzinie oczekują nas w najbliższej przysrfoSd. Zada-
nia te — to przede wszystkim usunięcie pewnych
zjawisk niekorzystnych. Należą do nich m. In. baruzo

silny wzrost zaangażowania inwestycyjnego, maiy
udział inwestycji modernizacyjnych w nakładach na

przemysł, opóźnienie w realizacji inwestycji niepro-
dukcyjnych i usługowych, zbyt mały postęp w pod-
noszeniu poziomu technicznego rozwiązań projeKto-

WSzcżególnie interesujące są uwagi autora na temat

analizy tempa wzrostu inwestycji. Wyróżniają się tu

3 zjawiska: ilość 1 wartość gotowych obicktow, odda-

nych do użytku W poszczególnych latach; wielkość I
wzrost nakładów; ilość rozpoczynanych i realizowa-

nych obiektów. Z bieżącej sytuacji wynika, ża mak-

symalnie trzeba zwiększyć tempo w pierwszym przy-
padku, nieco obniżyć tempo wzrostu nakładów, rady-
kalnie zaś zmniejszyć liczbę nowo rozpoczynanych
zadań inwestycyjnyoh. Wymagać to będzie m. in. dal-

szyah zmian w planowaniu inwestycyjnym, które po-
winno się koncentrować nie tyle na nakładach, ile na

uzyskiwanych efektach oraz na kontroli ilości rozpo-
czynanych Inwestycji oraz przebiegu realizacji zadań.

S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

, 0 BIURO POLITYCZNE KC
PZPR omówiło stan przygotowań
do I Krajowej Konferencji Partyj-
nej. Dokonano również oceny rea-

lizacji zadań Narodowego Planu

Gospodarczego za trzy kwartały
bież. roku. Stwierdzono, że w tym
okresie osiągnięty został wydatny
wzrost produkcji przemysłu i bu-
downictwa oraz obrotów handlu za-

granicznego. Pomyślne na ogół Wy-
niki uzyskało rolnictwo. Zalecono
resortom oraz instancjom i organi-
zacjom partyjnym skoncentrowanie

uwagi na sprawnej i efektownej
realizacji zadań IV kwartału br.
i tworzeniu warunków sprzyjają-
cych dobremu startowi do realizacji
przyszłorocznych zadań.

0 11 bm. odbyło się X PLENAR-
NE POSIEDZENIE KOMITETU
CENTRALNEGO POLSKIEJ ZJED-
NOCZONEJ PARTII ROBOTNI-
CZEJ. Omówiono tezy referatu Ko-
mitetu Centralnego na I Krajową
Konferencję Partyjną oraz informa-
cję Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów „O rozwoju społeczno-
-ekonomicznym Polski w latach
1971—1973".

® Prezydium Rządu podjęło DE-

CYZJĘ USTALAJĄCĄ ROZMIARY
DODATKOWYCH ZADAŃ PRZE-
WOZOWYCH W IV KWARTALE
BR. Poza tym Prezydium Rządu
przedyskutowało problemy współ-
pracy Polski i ZSRR przy budowie
kombinatu celulozowego w Ust-Ili-
mie oraz dostawach celulozy z ZSRR
do Polski. Prezydium Rządu rozpa-
trzyło również niektóre aktualne

•problemy handlu zagranicznego.

13 października — w przed-
dzień 200 rocznicy powstania Komi-

sji Edukacji Narodowej — SEJM
PRL PODJĄŁ JEDNOMYŚLNIE
UCHWAŁĘ W SPRAWIE DALSZE-
GO ROZWOJU SYSTEMU OŚWIA-
TOWEGO W NASZYM KRAJU.

G ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL PLE-

NARNYCH POSIEDZEŃ KOMITE-

TÓW WOJEWÓDZKICH PZPR o-

raz konferencji partyjnych w siłach

zbrojnych i instytucjach centralnych
MON. Stanowił on niezwykle istot-

ny etap przygotowań do I Krajowej
Konferencji Partyjnej. Dokonano

wyboru 1 768 delegatów na konfe-
rencję partyjną.

• Odbywają się UROCZYSTE
SESJE POWIATOWYCH I MIEJ-
SKICH RAD NARODOWYCH pod-
sumowujące bieżącą kadencję. Za-

sadniczym tematem obrad sesji jest
ocena dorobku rady i jej organów.

• Odbyło się POSIEDZENIE
PREZYDIUM KOMISJI PARTYJ-

NO-RZĄDOWEJ DLA UNOWO-
CZEŚNIENIA SYSTEMU FUNK-
CJONOWANIA GOSPODARKI I

PAŃSTWA pod przewodnictwem
członka Biura Politycznego, sekre-
tarza KC PZPR Jana Szydlaka.
Zgodnie z planem pracy prezydium,
przewodniczący poszczególnych ze-

społów problemowych złożyli infor-
mację o stanie realizacji programu
prac w okresie od maja br. tj. od
momentu plenarnego posiedzenia
komisji inaugurującego II etap jej
działalności. Prezydium oceniło za-

awansowanie prac zespołów, a zwła-
szcza w tych tematach, które wiążą
się z I Krajową Konferencją Par-

tyjną.

0 Wydziały zdrowia i opieki spo-
łecznej powiatowych rad narodo-

wych przejma do końca br. WIEJ-
SKIE SPÓŁDZIELCZE OŚRODKI
ZDROWIA. Placówki te istnieją w

320 miejscowościach 13 województw.
W ub. roku spółdzielnie objęły u-

sługatni lekarsko-stomatologicznymi
ponad 2,2 min mieszkańców wsi.
Przekazanie wiejskich spółdzielni
zdrowia władzom terenowym pręy- ,

czyni się do polepszenia opieki lecz-

niczo-profilaktycznej nad ludnością
miejską.

• PRZESZŁO 1 600 NAUCZY-
CIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH O-
TRZYMAŁO ZA MINIONY ROK
AKADEMICKI NAGRODY ministra

nauki, szkolnictwa wyższego i tech-

niki, przyznawane za nowe odkry-
cia i rozwiązania naukowe, za wdro-

żenia wyników badań do produkcji
oraz za osiągnięcia w dziedzinie u-

nowocześniania procesu dydaktycz-
no-wychowawczego w szkołach wyż-
szych.

• RZESZÓW OTRZYMAŁ PIĄ-
TĄ Z KOLEI WYŻSZĄ UCZEL-

NIĘ — filię krakowskiej Państwo-

wej Wyższej Szkoły Muzycznej, któ-
ra w październiku zainaugurowała
swój pierwszy rok akademicki.

O SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

skonstruowany i zbudowany w mie-

leckiej Wytwórni Sprzętu Komuni-

kacyjnego wzbudził sensację na 45
Salonie Samochodowym we Frank-

furcie (NRF). Pojazd zabiera 2 oso-

by i 100 kg bagażu, rozwija szyb-
kość do 60 km/h, jest tani w eksplo-
atacji i co najważniejsze — nie za-

nieczyszcza atmosfery.

—JESIENNY SEZON RYBOŁÓW-
STWA DALEKOMORSKIEGO W
PEŁNI. W ciągu trzęch kwartałów
br. znacznie przekroczono zadania

planowe. Wszystkie przedsiębiorstwa
podlegle Zjednoczeniu Gospodarki
Rybnej w Szczecinie złowiły prawie
460 tys. ton tj. o ponad 50 tys. ton

więcej niż w analogicznym okresie
ub. roku.

@ Przez większą część kraju, z

wyjątkiem rejonów północno-
-wschodnich, PRZESZŁA FALA O-
PADÓW ŚNIEGU. Przyhamowały
one prace polowe, nie wyrządziły
jednak większych szkód w rolnict-
wie. Jedynie lokalne obfite opady
śniegu połamały gałęzie drzew owo-

cowych. Uprawom, które jeszcze
znajdują się w ziemi — nie wyko-
pane ziemniaki i buraki oraz wscho-

dy ozimin — śnieg nie wyrządził
szkód.

91 LISTÓPA&A:BR:WEJDĄ-W
ZYCIE NOWE OPŁATY ZA PRZE-
WOZY PASAŻERÓW SAMOLOTA-
MI PLL „LOT" NA LINIACH KRA-
JOWYCH. Nowe opłaty są zróżnico-
wane zależnie od sezonu. Będą one

wyższe w okresie szczytowego nasi-
lenia przewozów; od 15 czerwca do
15 września, a niższe w pozostałych
trzech kwartałach.

ZA GRANICĄ
B Szereg poważnych pretensji pod

adresem resortów zobowiązanych do

zaopatrywania przemysłu spożyw-
czego w nowoczesny sprzęt technicz-

ny i środki małej mechanizacji wy-
suwa A. KLEMENCZUK, minister

przemysłu spożywczego RFSRR w

artykule pt. „Technika przemysłu
spożywczego" zamieszczonym na ła-
mach moskiewskiego dziennika
TRUD. Wiele już zrobiono w dzie-
dzinie kompleksowej mechanizacji
produkcji. W przemyśle spożywczym
RFSRR zmechanizowano już cał-
kowicie około 219 przedsiębiorstw,
2750 wydziałów produkcyjnych i
6900 linii wytwórczych. W przemy-
śle cukrowniczym, olejarskim, sol-

nym oraz w wytwórniach mąki
ziemniaczanej poziom mechanizacji
osiągnął 95 — 98 proc. Również

prace przeładunkowe zmechanizowa-
no w 80 — 90 proc. Nie wszędzie
jednak sytuacja przedstawia się tak

pomyślnie. Pozostają w tyle fabryki
konserw, makaronów i pieczywa. W
wielu z nich wysoki jest jeszcze
udział pracy ręcznej. W przemyśle
spożywczym pracę ręczną stosuje się
głównie przy robotach przeładunko-
wych, transportowych i magazyno-
wych. Konieczne jest więc urucho-
mienie masowej fabrycznej produk-
cji środków małej i wielkiej mecha-

nizacji. Dotychczas zamówienia rea-

lizowane są w sposób skrajnie nie-

zadowalający. Np. w 1972 r. za-

mówiono 153 samochodów-ładowa-
rek, a otrzymano zaledwie 63; za-

mówiono 541 elektrycznych ładowa-

rek, a otrzymano 194. Nielepiej
przedstawia się sytuacja w roku

Hieżąćyih. ^SzczególnieUPowążne pre-
tensje zgłasza. A. Klemenćzuk pod
adresem ministerstwa budowy ma-

szyn dla przemysłu lekkiego i spo-
żywczego ZSRR. . Prawie połowa
produkowanych przez zakłady tego
resortu urządzeń dla przemysłu spo-
żywczego nie odpowiada nowocze-

snym wymaganiom. Ponadto urzą-
dzeń tych jest po prostu zbyt mało.
Rokrocznie ministerstwo przemysłu

spożywczego RFSRR zaopatrywane
jest w podstawowe urządzenia tech-

nologiczne zaledwie w 63 proc. Ma-

my więc przed sobą — pisze autor —

trudną drogę; musimy konstruować
i wytwarzać brakujące nam urzą-
dzenia we własnych zakładach re-

montowo-mechanicznyćh. Oczywi-
ście jakość tych urządzeń pozosta-
wia wiele do~ życzenia, a ponadto
produkuje się je często ze szkodą
dla remontów.

Q W ubiegłym tygodniu notowa-

nia dolara na niemal wszystkich
międzynarodowych rynkach zniżko-

wały. Jednocześnie zaobserwowano

zwyżkę cen złota. Pod koniec tygod-
nia kurs dolara w Zurychu spadł po-
niżej 3 franków szwajcarskich, w Pa-

ryżu — poniżej 4,20 franków francu-
skich, we Frankfurcie n/Menem —

poniżej 2,40 marek zachodnich. 'Jed-
nocześnie cena złota w Londynie
zwyżkowała z 99 dolarów za uncję,
najpierw do 108 dolarów, a pod koniec

tygodnia osiągnęła poziom 105 dola-
rów. Jeśli chodzi o inne waluty, to

funt szterling dzieli los pieniądza
amerykańskiego, a frank francuski
umacniał swą pozycję nie tylko w

stosunku do dolara, lecz także —

do innych walut. Pewne zwiększenie
napięcia obserwuje się też na ryn-
kach surowcowych. Szybko zwyżkują
zwłaszcza ceny metali kolorowych.
Ocenia się, że te ruchy na rynku
walutowym i surowcowym noszą
raczej charakter spekulacyjny. Ocze-

kuje się bowiem masowego dopływu
dolarów z Bliskiego Wschodu, w

związku z przewidywaniami zwięk-
szonych zakupów surowców i broni
wskutek konfliktu arabsko-izrael-

skiego. ' Wyraża się również obawy,
że państwa arabskie mogą skorzy-
stać z „oręża naftowego", wstrzy-
mując; dosfawy ropy.>

Hj We- wrześniu ceny wyrobów -

przemysłowych w Jugosławii wzro-

sły w stosunku do sierpnia o 2,7 proc.
Ceny środków produkcji zwiększyły
się o 2,1 proc., półfabrykatów — o

3,8 proc., zaś artykułów rynkowych
— o 1,5 proc. W ciągu pierwszych
dziewięciu miesięcy br. wyroby
przemysłowe w Jugosławii podroża-
ły o 14,6 proc. w porównaniu z ana-

logicznym okresem 1972 r. Średnia
płaca nominalna w lipcu br. wynio-
sła 2 004 dinarów, czyli o 16,1 proc.
więcej, niż w tym samym miesiącu
1972 r.

• 57,3 min ton wyniosą łącznie
zbiory pszenicy, żyta i ryżu w USA,
czyli o 11 proc. więcej niż w ubieg-
łym roku. Wiadomość tę podało
Ministerstwo Rolnictwa. Z informa-
cji tej wynika, że największy przy-
rost produkcji nastąpił w zakresie

pszenicy. Natomiast zbiory żyta, ku-

kurydzy i soji będą zapewne niższe
od poprzednich przewidywań.

| Wartość wzajemnych obrotów
handlowych w bieżącym pięcioleciu
między Bułgarią a ZSRR — stwier-
dził na łamach sofijskiego dziennika
TRUD zastępca przewodniczącego
Komisji Planowania Bułgarii
GEORGI GEORGIEW — znacznie
wzrośnie w porównaniu z przewidy-
waniami i wyniesie około 16 420 min
lewów dewizowych. Obok szefokich
form pomocy, ZSRR ma • udzielić

Bułgarii w tym roku poważnych
kredytów w wolnych dewizach..

Q Ocenia się, że ilość Jugosło-
wian pracujących poza krajem prze-
kroczyła milion osób. Tylko w ćiągu
pierwszych ośmiu miesięcy br.

pracę za granicą podjęło 53,8 tys.
Jugosłowian, czyli o 40 proc. wię-
cej niż w analogicznym okresić u-

biegłego roku. Są to jednak dane

według urzędu zatrudnienia i nie

dotyczą rodzin pracowników. Sądzi
się, że jest ich około 20 proc. więcej.
Wzrastająca migracja zarobkowa

jest związana z brakiem miejsc pracy
w Jugosławii. W kwietniu zareje-
strowano ponad 400 tys. osób poszu-
kujących pracy. Emigranci przysłali
do kraju w okresie styczeń-sierpień
bri-846. mln-.dolarójff^Sia. porównania

jugosłowiańskie wpływy z turystyki
wyniosły 372 min dolarów. ,.

B Epidemia cholery na południu
Włoch przyniosła poważne straty.
Ocenia się, że wpływy z turystyki
będą niższe we wrześniu i paździer-
niku o 50 mld lirów. Obroty w hand-
lu rybami spadły o 80 proc., a ceny
zmniejszyły się o 90 proc.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Ceritrale elektroniczna

W. Wielkopolskich Zakładach Teleelek-
tronlcznycli „Teletra" w Poznaniu trwa-
ją intensywne prace, zwiazane z urucho-
mieniem produkcji najnowocześniejszych
obecnie w świecie elektronicznych cen-

tral telefonicznych systemu CITEDIS.
Pierwsza polska centrala elektroniczna
zainstalowana będzie w przyszłym roku
w Poznaniu, następne — w 1975 roku w

Innej dzielnicy Poznania oraz w War-
szawie. Elektroniczne centrale systemu
CITEDIS umożliwiają m. in. stworzenie
cyfrowej sieci telekomunikacyjnej, opar-
tej na szeregu central telefonicznych,
zgrupowanych wokół sterującego ich pra-
cą centrum „obróbki" informacji, wypo-
sażonego w komputer. (PAP)

Nowy rentgen
Jednym z najbardziej nowoczesnych

urządzeń, na stacji pogotowia, które mo-

że ciężko rannym uratować życie, jest
aparat rentgenowski w kształcie litery C.
Klinika urazowa 1 chirurgiczna w Dort-
mundzie zastosowała jako pierwsza w

Europie to urządzenie. Zaletą jego Jest
to, że ranny przy prześwietleniu może
pozostać na noszach, na których został
przywieziony. Zmiana pozycji bowiem nie
tylko powoduje wzmożone bóle, ale może
być również groźna dla życia pacjenta.
W Dortmundzie ranny pozostaje więc
na noszach, a aparatura rentgenowska jest
ustawiana wokół niego. Lekarz prześwie-
tla i rozpoznaje obrażenia na ekranie,
a diagnoza jest zapisywana na taśmie
magnetycznej. Po paru minutach ranny
leży już na stole operacyjnym. Dzięki
dokładnemu rozpoznaniu renteenowskie-
mu możliwe są szybkie zabiegi opera-
cyjne. (DaD)

Super-gigant
Londyńska spółka Olobtik Tankers

Ltd. zamówiła w Japonii zbiornikowiec
0 nośności 706 tysięcy ton. Ta sama spół-
ka użytkuje największy aktualnie statek
na świecie — zbiornikowiec „Globtik To-
kyo" o nośności «81 tysiące ton. Zamó-
wiony obecnie nowy zblornikowiec-gigant
kosztował! będzie 45—50 milionów funtów
1 ma być gotowy w 1977 r. Zostanie od-
dany w dwudziestoletni czarter armato-
rowi japońskiemu „Tokyo Tankers".
(Interpress)

Drenai chirurgiczny
Stefan Misterka 1 Janusz Bielawski

E wrocławskiej Akademii Medycznej
otrzymaU ostatnio certyfikat patentowy
na specjalne narzędzie do tzw. drenażu
płuczącego kości. Znajduje ono szerokie
zastosowanie w leczeniu ostrego 1 prze-
wlekłego zapalenia kości w tych przy-
padkach, gdzie zachodzi konieczność
miejscowego stosowania antybiotyków
1 chemoterapeutyków. Narzędzie zape-
wnia szczelne doprowadzenie środków
antybakteryjnych do Jamy szpikowej
oraz odprowadzenie zakażonej treści.
(PAP)

Karmiqcy rurociqg
Pomysłowe urządzenie do karmienia

zwierząt opracował i opatentował Jan
Grudzlckl z Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego w Wolsztynie. Jest to specjal-
ny rurociąg, który służy do podawania
indywidualnych dawek pokarmowych
wszystkim zwierzętom równocześnie. Za-
pobiega on zanieczyszczeniu lub zakaże-
niu paszy w czasie jej podawania oraz

raacznle zmniejsza pracochłonność
związaną z karmieniem zwierząt paszami
płynnymi. (NiT)

Do 42 ton

Europejska Komisja Ekonomiczna opra-
cowała projekt międzynarodowych prze-
pisów, które ograniczają maksymalny
dopuszczalny ciężar pociągów drogowych
do 42 ton, a maksymalny nacisk na jed-
ną oś do 11,5 tony. Przepisy ustalają
również minimalną moc silników cięża-
rówek na 8 KM/tonę praz ograniczają
szerokość Jezdni zajmowaną przez po-
ciągi drogowe podczas pokonywania za-

krętów. Przepisy mają obowiązywać pro-
ducentów ciężarówek od 1978 r. (WiT)

Wywrotki dla rolnictwa

Radziecki przemysł motoryzacyjny pro-
dukuje wywrotki przeznaczone specjalnie
dla potrzeb rolnictwa, przystosowane do
przewozu ładunków o dużej objętości.
Samochód ciągnie za sobą przyczepę wy-
posażoną również w mechanizm wywro-
tki, tworząc w ten sposób bardzo po-
jemną 1 sprawną jednostkę transportową

'

dla rolnictwa. (Interpress)

Rosyjski na pierwszym
miejscu

Czynne od bardzo dawna i nowocześ-
nie wyposażone „laboratoria" języków
obcych na uniwersytecie w . Marburgu
(NRF) nie mogą już sprostać napływowi

kandydatów. Pomimo zwiększenia ilości
godzin w semestrze z 70 do 130 — wszy-
stkie miejsca są zajęte. Najwięcej zgło-
szeń jest na rosyjski, potem następuje
angielski, szwedzki i niemiecki dla cu-

dzoziemców. Uniwersytet zamierza Btwo-

rzyć tu wielkie, nowoczesne centrum nau-

ki języków obcych. (DaD)

Jeden koń — 5 tuczników

Mechanizacja prac rolnych, zastąpienie
poczciwych siwków końmi mechaniczny-
mi, leży także w Interesie nas — konsu-
mentów mięsa. Naukowcy 1 specjaliści
od rolnictwa wyUczyli, że jeden koń w

ciągu roku zjada tyle paszy, iż wystar-
czyłaby ona na wyżywienie 5 sztuk 100
kg tuczników. (NIT)

Praca w mieście

W ponad 1000 wsi w 9 powiatach bli-
skich Krakowa wiejskie domy stanowią
dla męskiej sUy roboczej — jedynie sy-
pialnie. W 139 wsiach tych powiatów 80
proc. ludności utrzymuje się z pracy w

mieście, w ok. 500 wsiach odsetek ten
stanowi od 50—80 proc., zaś w prawie
400 wsiach — od 20 do 50 proc. Co cie-
kawsze, praca w mieście jest dla tych
wsi niejako czynnikiem miastotwórczym.
W krótkim czasie wiejskie ośrodki prze-
obrazUy się w podmiejskie osady, pełne
nowych domów, nie odbiegających wy-
glądem od podmiejskich willi, zaś gospo-
darstwa rolne przestawiły się na uprawy
warzyw, owoców, hodowlę drobiu i mle-
czarstwo. (PAP)

Gaz w autobusach

Dwie firmy w NT5F, Dalmłer-Benz
1 MAN podjęły prace eksperymentalne
nad przystosowaniem silników autobusów
do napędu gazem ziemnym w celu zmniej-
szenia ^toksyczności spalin. Silniki wyso-
koprężne wyposażono w urządzenia do

wytwarzania mieszanki gazowo-powietrz-
nej, a w miejsce wtryskiwaczy oleju na-

pędowego wmontowano świece zapłono-
we. Silniki te wykazują wystarczającą
sprawność i dają „czyste" spaliny, alo
butle z gazem zajmują zbyt wiele miej-
sca w autobusach 1 są ponadto ładun-
kiem niebezpiecznym. (Interpress)

Porcelana ze... ścieków

Wiele ton importowanego surowca do
produkcji porcelany zaoszczędzi rocznie
fabryka porcelany w Ćmielowie, dzięki
skonstruowaniu przez racjonalizatorów
urządzeń do filtrowaina wody używanej
do rozdrabniania masy porcelanowej.
Urządzenie zatrzymuje' cennv surowiec,
który — zamiast zanieczyszczać rzekę
Kamienną, gdzie zakład odprowadza swo-

je ścieki — używany Jest do produkcji
talerzy, dzbanków i serwisów. (PAP)

Dźwięki z czarnej tablicy
„Grająca tablica" była najoryginalniej-

szym eksponatem wystawy w Ulm, któ-
rej motto brzmiało „Szkoła 73". Na zwy-
kłej szkolnej tablicy narysowane były
białą kredą nuty i gdy nauczyciel lub
uczeń wskazywał je dotykając patycz-
kiem, nuty wydawały odpowiednie tony.
Wynalazca tej technicznej zabawki jest
przekonany, że odda ona nieocenione
usługi podczas nauk] muzyki. 200 wy-
stawców z 8 krajów pokazało poza tym
w Ulm całą masę nowości począwszy
od „modnej" kredy, liczydeł 1 przewoź-
nych szkieletów,- a skończywszy na praw-
dziwej maszynie cyfrowej, przeznaczonej
do użytku szkolnego. Mimo tych „cu-
dów" eksperci przybyli do Ulm wyrazili
przekonanie, że nauczyciel nie będzie w

przyszłości jedynie reżyserem, organiza-
torem czy instrumentem przenoszenia in-
formacji, lecz w pierwszym rzędzie po-
zostanie pedagogiem. (DaD)

Rybołówstwo USA
'

W 1971 r. rybołówstwo Stanów Zjedno-
czonych Ameryki dostarczyło ogółem
2860 tys. ton surowca o Wartości 643 min.
dolarów. Z tej Uczby około 1160 tys. ton
przeznaczono do przerobu na .mączkę
i olej rybny. 60 proc. połowów morskich
USA pochodzi z połowów dokonywanych
w strefie zaledwie 3 mil od brzegów te-
go państwa.' Flota rybacka USA liczy po-
nad 13 tys. statków o pojemności ponad
5 ton, około 68 tys. lodzi motorowych
i około 2 tys. różnych innych jednostek.
Liczba dużych statków rybackich jest
niewielka, żaden z nich nie przekracza
długości 65 m. (Interpress)

Czwarta generacja
komputerów

Amerykańska firma IBM — największy
w świecie producent komputerów — za-

powiedziała wprowadzenie nowych mo-

deli elektronicznych maszyn cyfrowych
Systemu 370. Są to maszyny oznaczone

numerami 158 i 168. Wyposażone są one

w nowe półprzewodnikowe pamięci oraz

tźw. pamięć wirtualną. Pamięć tego typu
otwiera całkowicie nowo możliwości wy-
korzystywania komputerów. Dzięki spe-
cjalnym zabiegom zawartym w wewnętrz.
nych programach pracy maszyny, infor-
matyk korzystający z takiego komputera
ma do swej dyspozycji niemal nieogra-
niczoną pojemność pamięci komputera,
w której może dowolnie lokować niezli-
czone ilości informacji. (PAP)

żywóćik gospodarczy
% Kieleckie Zakłady Wyrobów

Metalowych . zażądały od Gdyńskiej
•Spółdzielni „Sinema" 264 tys. kary
za zwłokę w dostawie opakowań.
Roszczenie jest bezsporne. Kielecka

fabryka jednak poczuła się głupio,
kiedy w odpowiedzi dostała list żeb-

raczy: „Naliczenie kary w poważnym
stopniu osłabi ekonomicznie spół-
dzielnię, a zatrudnionych w niej in-
walidów (w tym 54 proc. ociemnia-

łych) pozbawi około 70 proc. fundu-
szu zakładowego ciężko wypracowa-
nego w 1972". Kieleckie przedsię-
biorstwo machnęło ręką na 75 proc.
należnej mu kwoty, i co się potem
okazało. Po pierwsze, że winni są
nie pracownicy spółdzielni tylko za-

rząd złożony z świetnie widzących
ludzi i oni to powinni płacić. Po

drugie, źe aby nie zapłacić nawet

jednej czwartej kary popełnili oni

wykroczenie spisując karę na konto
strat. W sprawę wdała się prokura-
tura.

— „Głos Szczeciński" pytał, czemu

na środku nowej szosy w Dziionowie
stoi słup elektryczny. Obwodnica jest
zamknięta dla ruchu, bo stoi słup. Ńo
to po co obwodnica? Było albo ją
budować bez słupa, albo wcale. Na
to odpowiedzialny za drogi w tym
rejonie i ich budowę dyr. Korbuto-
wicz odpowiedział, że droga jest
zamknięta nie tylko przez ten słup,
ale również dlatego, że w jednym
miejscu podmywa ją snambo, a w

drugim rzeka. W tej sytuacji słup
na środku drogi jest zupełnie na

miejscu i nic w ogóle nie szkodzi.

Czas już obok katedr logiki formal-
nej powołać także katedry logiki
urzędowej.

O Poezja nie zawsze jest sztuką
hermetyczną, faramuszką Zbędną.
Niektórzy poeci stoją twardo na

gruncie rzeczywistości i oddają pióro
w służbę poprawiania jakości pro-
dukcji lub usprawnienia obrotu to-

warowego. Michał Sepiol z Płocka

służy obu celom na raz. Notatka

krytyczna, w „Tygodniku Płockim"
w sprawie takiej, że masło z war-

szawskiej wytwórni było tam w

sklepach zjełczałe, ma formę wier-

szowaną:

„Masło warszawskie" dumnie ten

zabytek zwie się
Nazwa ta ,sugerować ma znakomitą

jakość

Tymczasem jest zjełczałe jak gminna
wieść niesie

I choć warszawskie to jest bubel

psia kość. "

Dzięki zjełczałemu masłu poezja
nie jałowieje.

O Drugiego października o godz.
15.30 Polskie Radio podało ważną
wiadomość na temat podziału słu-
chawek radiowych u nas produko-
wanych. Otóż słuchawki te dzielą
się na słuchawki nagłowne i słu-
chawki douszne.

- Kierownik kawiarni „Monopol"
w Katowicach. Stefan Stachura u-

dzielił wywiadu prasowego, ponieważ
ogólny zachwyt wywołało jego po-
stanowienie, że do kawiarni ten tyl-
ko będzie mógł wejść, kto z góry

zapłaci 15 zł za konsumpcję. „Kie-
rownictwu lokalu zależało na wy-
tworzeniu w nim spokojnej i od-

prężającej atmosfery, co przedtem
trudno tu było uświadczyć" (Istot-
nie, człowiek nie może być spokojny
póki nie ma pewności, że uda mu

się wydać pieniądze). „Przychodzili
tu różni, bardzo młodzi ludzie..."

(Lokal właściwy dla młodych ludzi
— to kostnica). „Siadali przy stoliku
w pięciu, zamawiali wodę mineralną
i okupowali miejsca przez kilka go-
dzin. " (Raz pretensje do młodzieży,
że pije alkohol, to znowu że wodę
leczniczą). „W sumie dla porządnego
konsumenta brakowało tu miejsca.
(...) obecnie w „ftlonopolu" nietrudno
o wolne miejsce, jest schludnie, spo-
kojnie i miło." Mamy tu wyłożoną

całą ideologię niektórych pracow-
ników gastronomii: zmniejszyć przy-
stępność, niech się ludzie nie pcha-
ją, jak najwięcej forsy wyciągnąć,
czym bardziej pusto, tym lepiej —

wtedy personelowi jest schludnie,
spokojnie i miło.

9 Piękny przykład bohaterskiej
dyscypliny pracy podał w „Krakow-
skiej Kronice TV" red. Julian Woź-

niak, który w korespondencji z Rze-
szowa traktującej o WSK Mielec

powiedział: „Wszyscy robotnicy sta-

wili się jednak punktualnie do pracy
i klęska drużyny piłkarskiej nie bę-
dzie miała wpływu na wykonanie
płanów produkcyjnych." Jeśli już do

tego aż doszło — naszym planom
produkcyjnym nie jest w stanie za-

grozić nawet koniec świata.
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Podstawowy cel społeczno-ekonomtczny bieżącego planu 5-letnlego to szyb-
sza, systematyczna poprawa warunków bytowych, socjalnych I kulturalnych
ludności, osiągana przede wszystkim w drodze przyśpieszenia wzrostu płac
realnych, środki wiodące do uzyskania tego celu to: 1) zdecydowane przy-

spieszenie dynamiki rozwoju gospodarczego; 2) unowocześnienie produkcji
I struktury gospodarki narodowej; 3) poprawa efektywności gospodarowania.
Cele społeczne realizowane są z daleko idącym wyprzedzeniem. Dzięki sku-

tecznej, aktywizującej drzemiące uprzednio siły społeczne nowej polityce eko-

nomicznej, stało się już rzeczywistością założenie zdecydowanego przyspie-
szenia dynamiki gospodarczej. Przedstawiłem to obszernie w pierwszej części
artykułu. Zastanówmy się teraz nad problemami przekształceń strukturalnych
I efektywności gospodarowania

WUCHWALE
VI Zjazdiu do podstawowych zmian

strukturalnych zaliczono systematyczne zwięk-
szenie udziału przemysłów elektromaszynowego

i chemicznego, głównych nośników postępu technicz-

nego, w całości produkcji przemysłowej, oraz zwięk-
szenie tempa produkcji środków konsumpcji (grupa
B) z 6,6 proc. średniorocznie (w ubiegłej pięciolatce)
do 7,3 proc. w bieżącym pięcioleciu. Uchwala stwier-

dzała, że hardziej głębokie przekształcenia struktu-
ralne nie mogą być przeprowadzone w ciągu kilku

lat, traktując jednak jako pilne zadanie opracowanie
perspektywicznego programu w tym zakresie.

ZMIANY STRUKTURALNE

Średnioroczne tempo wzrostu produkcji przemysłu
elektromaszynowego w latach 1971—1972 wyniosło
12,7 proc. i było wyższe, niż w całym przemyśle (9,5
proc.) . Szczególnie dynamicznie rozwijały się najbar-
dziej nowoczesne działy: przemysł precyzyjny (23,8
proc. średniorocznie) oraz elektrotechniczny i elektro-

niczny (15,9 proc. średniorocznie). Nieco szybciej od

przemysłu ogółem, choć nie tak dynamicznie zwięk-
szała się produkcja chemiczna (10,5 proc. średniorocz-

hie). W br. produkcja przemyślu chemicznego uległa
Wyraźnemu przyśpieszeniu. Łącznie udział przemysłu
elektromaszynowego i chemicznego zwiększył się w

produkcji przemysłowej z 34,8 proc. w 1970 r. do
36.6 proc. w 1972 r. Warto również odnotować wzrost

udziału przemysłów precyzyjnego oraz elektrotech-

nicznego i elektronicznego z 5,1 proc. do 6,9 proc.

Bardzo dynamicznie rosła produkcja grupy B

(środki konsumpcji). Zwiększała się ona w latach
1971—1972 średniorocznie o 10,4 proc., podczas, gdy
w minionym pięcioleciu 6,6 proc. (uchwala VI Zjazdu
zakładała wzrost średnioroczny 7,3 proc., plan 8,2
proc.) . W roku 1972 po raz pierwszy od lat tempo
wzrostu grupy B — 12,8 proc. — było szybsze niż

grupy A (środki wytwarzania) — 9,6 proc. Zahamo-
wało to tendencję stałego spadku udziału grupy B
W produkcji przemysłowej. Szybkie tempo produkcji
grupy B było przede wszystkim rezultatem dynamiki
przemysłu spożywczego (9,1 proc. średniorocznie),
odzieżowego (13 proc.) oraz produkcji rynkowej prze-

mysłu elektromaszynowego.

Dwa lata to oczywiście za krótki okres dHa uchwy-
cenia przekszałceń strukturalnych w statystyce. Dla-

tego istotniejsze, niż zmiany w strukturze produkcji,
są zmiany w strukturze inwestycji, które określają
przekształcenia strukturalne, produkcji w dłuższym
okresie czasu. W latach 1971—1972 średnioroczne

tempo nakładów inwestycyjnych w przemyśle wynio-
sło 22 proc., podczas gdy w latach 1966—1970 tylko
7,6 proc. Otwor/.ylo to drogę do zmian w strukturze
inwestowania. . Niskie tempo inwestowania z założe-
nia bowiem ogranicza lub wręcz uniemożliwia doko-

nywanie racjonalnej koncentracji inwestycji w po-

szczególnych dziedzinach. Koncentracja w jednych
dziedzinach przy takim tempie oznaczać bowiem mu-

si w dłuższym okresie brak wzrostu nakładów lub
nawet spadek w innych dziedzinach, co jest niesły-
chanie trudne do przeprowadzenia i zrywa ciągłość
procesu odnowy (reprodukcji) w dziedzinach niepre-
ferowanych. Chyba, że świadomie rezygnuje się z

rozwoju jakiejś gałęzi na rzecz przyśpieszenia rozwo-

ju innych, jak to miało np. miejsce z przemysłem
włókienniczym w Japonii.

Szybkie tempo inwestowania natomiast pozwala
na bardziej harmonijne dokonywanie przekształceń
strukturalnych, eliminując najostrzejsze sprzeczności
między preferowanymi i nie preferowanymi dziedzi-

nami. Nie prowadzi bowiem do rozwiązania: jednym
nic a drugim bardzo dużo, lecz do rozwiązainia: je-
dnym sporo, choć innym jeszcze więcej. Jest to pod-
stawowa cecha rozwoju harmonijnego, która równo-

cześnie nie jest sprzeczna z racjonalną koncentracją
inwestycji, jeśli ogólne tempo inwestowania jest do-

statecznie wysokie. Niezbędnym uzupełnieniem tej
zasady harmonijnego rozwoju jest krótki cykl in-

westowania i szybki zwrot nakładów, tak, aby proces

koncentracji inwestycji mógł ogarnąć następne gałęzie
produkcji.

W latach 1971—1972 koncentracja inwestycji na-

stąpiła w przemyśle elektromaszynowym (średnio-
roczne tempo 25,3 proc.), w hutnictwie żelaza (30.1
proc.), drzewnym (43 proc.) i poligraficznym (42,9
proc.). Bardzo wysokie tempo nakładów miało miejsce
w przemysłach konsumpcyjnych: w lekkim 40,1 proc.

średniorocznie, w spożywczym 41,1 proc. O zwrocie w

polityce inwestowania można mówić w szczególności w

odniesieniu do przemysłu spożywczego, w którym
średnioroczne tempo inwestowania w latach 1966—
1970 wynosiło tylko 5,9 proc. i było niższe od średniej
w przemyśle (7,6 proc.) . Nakłady inwestycyjne na

przemysł spożywczy i lekki łącznie zwiększyły się z

12,7mldzłw1970r. do25,1 mldzłw1972r.iwzro-

sły w nakładach na cały przemysł z 14 proc. do 19

proc.

Wolniejsze natomiast od nakładów na przemysł
ogółem było tempo inwestowania w przemyśle che-

micznym. (14,1 proc. średniorocznie w latach 1971—

1972), chociaż jest to tempo dwa razy szybsze niż
w pięcioleciu 1966—1970 (6,5 proc.). Stawia to na

przyszłość, zwłaszcza w latach 1976—1980, problem
koncentracji nakładów inwestycyjnych w tym prze-

myśle, co wymaga przygotowania już w latach 1974—

1975, zgodnie z programem chemizacji gospodarki na-

rodowej.
Można więc powiedzieć, patrząc od etiwiy produk-

cji i inwestycji, że następuje w naszej gospodarce
żywszy ruch w kierunku przek-szalceń strukturalnych
i unowocześnienia gospodarki. Najdalej idące przesu-

nięcia, zwłaszcza w polityce inwestycyjnej, nastąpiły
na rzecz rozwoju grupy B, choć nie wyraziło się to

dotychczas w zwiększeniu udziału konsumpcyjnych
artykułów przemysłowych w strukturze dostaw ryn-
kowych. Zmiany strukturalne nie objęły jednak w

dostatecznym stopniu wszystkich, decydujących o no-

woczesności dziedzin. Należy również wziąć pod uwa-

gę, że zmiany w strukturze inwestycji na rzecz grupy
B, choć daleko idące w stosunku do przeszłości, a

także w stosunku do poziomu zakładanego w planie
pięcioletnim mogą być dzisiaj oceniane jako niedo-
stateczne ze względu na około dwuletnie wyprzedze-
nie w dziedzinie plac realnych.

Coraz większego znaczenia nabierają również zmia-

ny strukturalne i unowocześnienie produkcji wew-

nątrz poszczególnych przemysłów, branż i grup wyro-
bów.

W związku z szybkim rozwojem gospodarki i do-
chodów ludności rośnie nie tylko globalny popyt ale

jakościowym zmianom — eo dopiero zaczyniamy
ostrzej odczuwać — ulega charakter zapotrzebowania
i potrzeb konsumentów. Zaostrzają się kryteria ja-,
kościowe, asortymentowe ze strony odbiorców 1 w do-
datku ulegają znacznemu zróżnicowaniu. Wszystko to

prowadzi do wniosku, że przejście do bardziej głębo-
kich przemian strukturalnych na podstawie perspek-
tywicznego programu staje się sprawą już dziś w

pełni aktualną i niezbędną, właśnie jako rezultat go-
spodarczego przyśpieszenia.

AKTYWNA ROLA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Zmian strukturalnych nie można rozpatrywać bez
związku z handlem zagranicznym. Po pierwsze dla-

tego, że relacja tempa wzrostu obrotów z zagranicą
do tempa wzrostu dochodu narodowego jest sama

przez się jednym z ważnych elementów struktury
gospodarczej; po drugie, ponieważ handel zagraniczny
umożliwia nam zmiany struktury produktu finalnego'
i dostosowywanie jej do nowych potrzeb z wyprze-
dzeniem w stosunku do przekształceń produkcji kra-

jowej; po trzecie wreszcie, bo wchodzenie w między-
narodowy podział pracy jest — obok potrzeb wewnę-

trznych — jedną z najsilniejszych dźwigni przekształ-
ceń strukturalnych i unowocześnienia gospodarki,
ułatwia zarazem bardziej równomierne rozłożenie w

czasie (kredytowe zakupy dóbr inwestycyjnych) na-

kładów na zmiany strukturalne, które przecież nie

przynoszą natychmiastowych efektów. Aktywna rola
handlu zagranicznego, zarówno po stronie eksportu,
jak importu znalazła pełne zastosowanie w bieżącym
pięcioleciu.

Obroty handlu zagranicznego zwiększały się w

tempie znacznie szybszym od produkcji przemysłowej
i dochodu narodowego, chociaż ich dynamika również

wydatnie wzrosła. Na 1 proc. średniorocznego wzro-

stu dochodu narodowego w latach 1971—1972 przy-

padało 1,5 proc. wzrostu eksportu i 1,8 proc. wzrostu

importu. Zwiększył się więc udział handlu zagra-
nicznego w dochodzie narodowym. ^Ułatwiało to za-

równo zwiększanie dynamiki produkcji, przekształ-
cenia struktury produktu finalnego, lak i przyspie-
szenie procesu modernizacji gospodarki. Ilustrację
tych procesów, oczywiście uproszczoną, operującą
tylko saldami obrotów w poszczególnych grupach,
zawiera tabela I.

Podstawową grupą przynoszącą wysokie, dodatnie

saldo, to paliwa i energia. Decyduje o tym eksport

węgla kamiennego, który łącznie za dwa lata przy-
niósł dodatnie saldo 3,6 mld zł dewizowych, pokry-
wając między innymi wewnątrz tej grupy ujemna
saldo obrotów naftą i produktami naftowymi (1,6
mld zł w ciągu dwóch lat). Następuje w ten sposób
i pokrycie potrzeb bilansowych i unowocześnienie

produkcji przez rozwój petrochemii.. Dodatnie saldo

wyrobów przemysłu lekkiego i pozostałych gałęzi
(w większości artykuły rynkowe) jest niewielkie
i ulega zmniejszeniu, ze względu na potrzeby rynku
wewnętrznego. Saldo- obrotów w ostatniej rubryce
składa się z dodatniego salda obrotów przemysłu
spożywczego i ujemnego obrotów produktami rolnic-
twa. W roku 1972 to ostatnie — w wyniku znacz-

nego postępu w rolnictwie — uległo zmniejszeniu
do 321 min zł dew. (w r. 1971 — 803 min zł dew.),
co łącznie dało w tej grupie niewielką przewagę
eksportu nad importem.

Podstawową grupą, przynoszącą wysokie, ujemne
saldo, to obroty wyrobami przemysłu metalurgiczne-,
go. Wiąże się to z niedorozwojem hutnictwa żelaza
oraz z wysokim tempem budownictwa inwestycyj-
nego. w tym również mieszkaniowego. Podobny cha-
rakter ma ujemne saldo obrotów wyrobami prze-
mysłu mineralnego (nrredzy innymi rosnący import
cementu). Na przyszłość wzrostowi ujemnego salda
w obu grupach powinny przeciwdziałać podejmowa-
ne w tych przemysłach inwestvcie (hutnictwo żelaza
— wzrost średnioroczny w latach 1971—1972 o 30,1
proc., przemysł materiałów budowlanych o 21,7
proc.). Ujemne saldo obrotów produktami chemicz-

nymi wiąże się przede wszystkim z niedorozwojem
wvzszvch faz przetwórstwa (no. włókna sztuczne).

Ogólnie rzecz biorąc, ujemne saldo obrotów wyro-
bami przemysłu iest przede wszystkim skutkiem ros-

naceeo imoortu surowców i półfabrykatów na po-

trzeby produkcji i procesu inwestycyjnego. Stąd
między innymi ogromna doniosłość decyzji VIII Ple-
num w sprawie racionalnei gospodarki materiałowej
we wszystkich dziedzinach.

Oddzielnego omówienia wymaga kształtowanie się
sytuacji w obrotach wyrobami przemysłu elektroma-

szynowego. Tutaj od 1Ś72 r. mamy również «aMo

ujemne, jednakże import wyrobów przemysłu etóK-

tromaszynowego, zwłaszcza urządzeń technologicz-
nych, wpływa najbardziej bezpośrednio na unowo-

cześnienie struktury produkcji, w tym na wzrost

wydajności pracy oraz oszczędność surowców 1 ma-

teriałów. Równocześnie, w odróżnieniu od surowców,
import maszyn i urządzeń może być finansowany
w znacznej mierze o zasady kredytowe.

W tej grupie szczególnie dynamicznie, rósł import
wyrobów przemysłu metalowego • (w tym sprzęt dla
budownictwa mieszkaniowego i gospodarstwa domo-

wego). obrabiarek, wyrobów przeipysłu precyzyjne-
go. maszyn górniczych, hutniczych. Główne pojtycje
orżynoszące saldo dodatnie! to obroty maszynami bu-

dowlanymi i kompletnymi obiektami, tabor kolejo-
wy i oczywiście statki wszelkich typów. Istotny
wpływ na powstanie salda uiemnegó w 19.72 r.. ale
i również na radykalne przyspieszenie Inwestycji
w grupie B. wywarł import maszyn i urządzeń dla

przemysłu lekkieeo i sńożywczego. Ujemne saldo ob-
rotów tymi urządzeniami zwiększyło sie z — 47
min zł dewizowych w 1970 r. do ••— 104" min zł
w 1971-r. i — 396 min zł w .1972 r. Bez tego importu
nie do pomyślenia było przełamanie impaSu tech-

nicznego w przemVslach -konsumpcyjnych.
Handel zagraniczny jest .jednak nie tylko dźwignią

modernizacji i unowocześniania ! struktury go-
spodarki, ale i jej zwierciadłem. Rosnący
import maszyn i urządzeń '

oraz wysoki stopteń
pokrywania zapotrzebowania na nie przez
import, zwłaszcza w przemysłach konsumpcyjnych,
świadczy o niedostatecznym zgraniu wysokiego • tem-

pa inwestowania z tempem rozwoju i strukturą
produkcji przemysłu elektromaszynowego. W krót-

szym horyzoncie czasowym daleko idąca interwepcja
handlu zagranicznego iest tu jednoznacznie pozy-
tywna. W dłuższym horyzoncie czasowym — uwzględ-
niając spłaty kredytów inwestycyjnych — trżefta bę-
dzie albo zmniejszyć importochłonność inwestycji
albo zwiększyć ekspansję eksportową przemysłu elek-

tromaszynowego. lub w pewnym stopniu- pójść w

obu kierunkach. «

Na pewno iuż obecnie najważniejszym kiejrunkiem
i :st dyskontowanie przyspieszenia inwestycyjnego
i modernizacji gospodarki dla dalszego dynamizowa-
nia eksportu przemysłu maszynowego, i inhych prze-
mysłów. bo jest to kierunek działania najbardziej
ofensywny, otwierający drogę do dalszego zwiększa-
nia aktywnej roli. handlu zagranicznego w naszym
rozwoju gospodarczym. Również z tego powodu,
ze względu na konieczność ukształtowania specjali-
zacji proeksportowych, tak potrzebny jest długofalo-
wy program głębokich zmian strukturalnych.

W wyniku szybszego średniorocznego tempa wzro-

stu importu (16,6 proc.), niż eksportu (}3,1 proc.)
ujemne saldo bilansu handlowego zwiększyło się,
zwłaszcza w roku 1972. W rezultacie w -latach
1971—1972 przyrost dochodu narodowego podzielorie-
Ko (219,5 mld zł)) był większy, niż przyrost dochodu

narodowego, wytworzonego (197,9 mld zł) o ok. 21,0
mld zł. Mimo niepełnej porównywalności' (patrz przy-

pis do tabeli II)) można przyjąć, że nie był on mniej-
szy od podanej powyżej różnicy. Dane dotyczące
wykorzystania przyrostu dochodu narodowego—po-
dzielonego, zawarte są w tabeli II. ••'.«•

Z punktu widzenia obciążenia w następnych latach

gospodarki narodowej spłatami zobowiązań, ^-miliar-
dowa różnica między dochodem wytworzonym i.po-
dzielonym nie iest wielka. Stanowi óną w ciąga
dwóch lat zaledwie 1,2 proc. dochodu narodowego
(w 1971 r. 0,6 proc., w 1972 r. 1.8 proc.). W przyroście
dochodu narodowego podzielonego jej rola jest już
znaczna, bo wynosi ok. 10 proc. (w 1971 r. § proc*
w 1972 r. 15 proc.). 22 mld zł to w latach 197.1—1972

(patrz tabela II) prawie 1/4 przyrostu- inwestycji
netto, lub oanad 1/5 pr&coątu .spożycia. Nie .UjfiQ»
wlec Wątpliwości. ezs^z^ temtoo w^stówsc®^

podzielonego .nit wytworzBnĆRo ułatwiło rftwhoTĘgią
wysoką dynamikę spożycia i inwestycji, co nie ztółS-
nia faktu, że główną jei podstawą było zwiększenie
tempa tworzenia dochodu narodowego. Pomijam tu

już oczywiście omówiony poprzednio wpływ handlu

zagranicznego na modernizację i unowocześnienie

struktury gospodarki- narodowej.
Doświadczenie wielu krajów wykazuje, że progra-

mowana szybsza ekspansja importu niż eksportu' jest
skutecznym narzędziem nie tylko rozwiązywania pro-
blemów bieżących, ale racjonalnego wchodzenia w

międzynarodowy podział pracy i przygotowania do

rozwinięcia w następnej fazie ekspansji eksportowej,
zarówno pod względem wielkości, jak i efektywności
eksportu. Handel zagraniczny nie jest celem samym
w sobie, lecz układem zasilającym gospodarkę; w

tvm również środkiem umożliwiającym bardziej har-

monijne rozłożeni^ w czasie nakładów . na potrzeby
konsumpcji i na rozwój gospodarki. Na przyszłość
decydującą sprawą-jest natomiast optymalhe wyko-
rzystanie importu in.westvcvinego dla wżmoćnienia

dynamiki i dalszei nopraWy opłacalności eksportu.

EFEKTYWNOŚĆ I RELACJE EKONOMICZNE

Powstaje teraz najbardziej istotne pytańie, w ja-
kim stopniu przyspieszenie rozwoju gospodarczego
wiązało się z poprawą efektywności gospodarowania
i zarazem w iakim stopniu unowocześnienie pro-
dukcji i jei struktury tworzą na przyszłość infra-

strukturę ekonomiczną dla bardziej wydatnego wzro-

stu efektywności naszej gospodarki. Jest to sprawa
niezmiernie istotna, ponieważ wraz z wvczeroywa-
nieńn się prostych rezerw coraz bardziei znaczący
wpływ na utrwalenie dynamiki rozwoju gospodar-
czego — produkcji, inwestycji i spożycia' — będzie
miało sięganie do rezerw iakościowych. a więc ściśle

związanych z podnoszeniem efektywności oracy,
środków trwałych surowców, nakładów inwestycyj-
nych. Niektóre z elementów ułatwiających publicy-
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TABELA I

SALDO OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO (MLN ZŁ DEWIZOWYCH, CENY BIEŻĄCE)

Wyroby przemysłów:

Łata Ogółem Paliwa
i energia Met al u r-

eicznego Mineralnego
Elektro-

maszyno-
wego

Chemicz-
nego

Lekkiego 1
Dozostalvch

eałezi1)

Produkty
przemysłu

sńożywczego
rolnictwa ]
leśnictwa')

1971 .

— 661 +1131 —14(17 —13t +445 —363 +241 —535

1972 —1480 +1268 —1671 —225 —772 —380 + 111 +192

+2399 —327 —743 + 352

<) produkty pozostałych gałęzi mają w większości charakter towarów rynkowych; saldo obrotów mączkami pa-
szowymi włączono do przemysł.i spożywczego.

') włącznie z saldem obrotów nr.i<"/.kami paszowymi; w saldach wyrobów pominięto produkty przemysłu drzew-
nego i papierniczego (łączne saki o za lata 1971—1972 wynosi — 38 min zl) oraz saldo produktów nlesklasyfikowanych
(saldo za dwa lata + 8 min zl).

TABELA II

PRZYROST DOCHODU NARODOWEGO'
PODZIELONEGO W LATACH 1971—72 (ŁĄCZNIK)

W MLD ZŁ W CENACH BIE2ĄCYCH
(REALIZACJI)

Wyszczególnienie Pravrost
wmldzł

Udział w

przyroście
w%

(w zaokraeleniu)

Spożycie ogółem 101,7 , «6*)
Akumulacja 117,8 U

w tym:
Inwestycje netto 96,0 «

przyrost śr. obrotowych
i rezerw 21,8 1°

Dochód narodowy —

ogółem 219,5 100

') W cenach stałych 1971 r. udział spożycia w przy-
roście dochodu narodowego podzielonego jest wyższy
i wynosi ok. 53 proc., zaś akumulacji 47 proc., Inwe-
stycji netto 37 proc.; obliczenia dochodu narodowego
wytworzonego i dochodu narodowego podzielonego nie
s;» w pełni porównywalne. GUS przeprowadza! je bo-
wient niezależnie od siebie; w związku z tym Wystę-
puje suma niezbilansowana wynosząca ok. 1 proc.
dochodu narodowego (w roku 1971 ok. 8 mld. zl, w

roku 1972 ok. 9 mld. złj.

TABELA III

CZYNNIKI
WZROSTU

I RELACJE EKONOMICZNE

DOCHODU NARODOWEGO •

Średnioroczne tempo wzro-

stuw%
Udział w »' .

».
o S

*> §S
B
i

u

SI-N

CzynnizawodowWydajnapracyTechniczuzbrojeńpracyProduktyśrodkówtrwałych
§•8.3

25?
Sao

LILŁ
LIP
FLSS

Gospodarka

1966—1970 6,0
1971—1972 9,1

1,8
1,9

4,2
7,2

3,8
3,8

0,15
3,15

Przemyśl ogółem

1966—1970 7,7 3,4 4,2 4,1 0,00
1971—1972 9,5 2,9 6,5 4,6 1,73 n

') Nlepelnozatrudnlenl w przeliczeniu ha petnoza-
trudnionych. co m. in. powoduje istotne różnice mie-
dzy dynamika zatrudnienia i dynamika czynnych za-

wodowo; dane w tabeli i wynlkalace z nich relacje
ekonomiczne dotyczą całej gosnodarki (włącznie t
gospodarka nieuspołecznioną), jednakże tylko sfery
produkcji materialnej.

NA PÓŁMETKU PIĘCIOLATKI (2)
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cykli inwestycyjnych oraz umiejęt-
ności ich skracania przez różnych
inwestorów. Natomiast w zasadzie
niezależnie od długości cykli działa

płacotwórcza funkcja inwestycji2).
Pynamizuje to więc dodatkowo przy-
chody pieniężne ludności.

Trzecią dziedziną o najwyższym
przyśpieszeniu jest import. I tu za-

łożenia planu przekraczamy mniej
więcej o 2 lata. Jest to zrozumiałe,
gdyż import musi uzupełniać zaopa-
trzenie zarówno inwestycyjne i ko-

operacyjne, jak i rynku wewnętrzne-
go. Na wzrost przywozu szczególnie
6ilnie działa przyśpieszona działal-
ność inwestycyjna. Jest to przy tym
wzrost importu głównie -z wysoko
rozwiniętych^ krajów kapitalistycz-
nych.

Czwartą dziedziną o wysokiej dy-
namice jest produkcja rolna3). Szyb-
sze dotychczas tempo wzrostu pro-

dukcji zwierzęcej niż roślinnej, mi-

mo wysokich plonów, zmusza nas

do zwiększenia importu pasz. Jest
to zagadnienie o tyle ważne dla ogól-
nych proporcji, że ceny pasz na ryn-
kach światowych wzrosły w ciągu
ostatniego 'roku blisko dwukrotnie,
a więc w tempie nie spotykanym w

całym okresie powojennym.

Mniejsze, bo mniej-więcej tylko
roczne wyprzedzenie zadań plano-
wych nastąpiło we wzroście pro-

dukcji przemysłowej, w eksporcie
i w obrotach handlu detalicznego.
Zbliżone jest tempo rozwoju w

transporcie, w budownictwie mie-

szkaniowym i paru innych dzie-
dzinach. Za wzrostem produkcji
przemysłowej „ nadąża" w pełni
•wzrost zatrudnienia.

Te fakty pokazują wyraźnie, na

jakich ogniwach musimy obecnie
skoncentrować uwagę. Pierwszym z

nich jest zapewnienie pokrycia w

postaci towarów i usług dla rosną-

cej siły nabywczej ludności. Jest to

warunek zarówno realizacji celów

społecznych, postawionych przez
VI Zjazd, jak i utrwalenia dotych-
czasowego tempa rozwoju gospodar-
czego.

W tym miejscu powstaje istotne

pytanie: czy można na dłuższą metę
utrzymać sytuację, w której wyko-
nanie założeń planu w dziedzinie do-
chodów znacznie wyprzedza wyko-
nanie założeń w dziedzinie wzrostu

produkcji przemysłowej?
i Odpowiedź na to pytanie kompli-
kuje dodatkowo fakt, że wzrost do-
chodów powoduje (a przynajmniej
powinien powodować) zmiany w

strukturze konsumpcji na rzecz

większego udziału artykułów nieży-
wnościowych. Tak więc tempo wzro-

stu zapotrzebowania na konsumpcyj-
ne artykuły przemysłowe powinno
wyprzedzić, i to dość istotnie, tempo
wzrostu dochodów ludności.

Pozytywna odpowiedź na to pyta-
nie musi zakładać przede wszystkim
istotną zmianę w strukturze produk-
cji przemysłowej, a więc szybszy
wzrost produkcji rynkowej niż ca-

łości produkcji przemysłowej, szcze-

gólnie szybko musi rosnąć produk-
cja konsumpcyjnych artykułów
nieżywnościowych (dotychczas u-

dział przemysłu rolno-spożywczego
w całości dostaw artykułów prze-

mysłowych wynosi ok, 50 proc.) .

Zmiany w strukturze spożycia na

rzecz wzrostu udziału artykułów
nieżywnościowych i usług są bo-
wiem stosunkowo małe, a w I pół-
roczu br. prawie niedostrzegalne.4)
Ponieważ równocześnie handel sy-

gnalizuje niedobory bardzo wielu

artykułów przemysłowych, a PKO

szybki wzrost oszczędności — moż-
na zakładać, że brak zmian w struk-
turze spożycia wynika przede
wszystkim z niedostatecznej (głów-
nie jakościowo, ale i ilościowo) poda-
ży artykułów przemysłowych.

Przemysł w ciągu ostatnich
trzech lat podejmował sporo wysił-
ków dla zwiększenia i urozmaice-
nia produkcji rynkowej. Podkreśla-

jąc niewątpliwy postęp, musimy
pamiętać, że jeszcze szybsze zmia-

ny następują w zapotrzebowaniu
ludności. Są to głównie zmiany
jakościowe. Z reguły najszyb-
szy wzrost zapotrzebowania wy-

stępuje tam, gdzie pokazują się rze-

czywiste nowości, gdzie odczuwalna

jest poprawa jakościowa produkcji.
Stawia to przemysł w nowej sytuacji,
której nie był on jeszcze w stanie
do końca sprostać5). Czy będzie mógł
jej sprostać w ciągu najbliższych
dwóch lat?

Istnieją materialne przesłanki do '

pozytywnej odpowiedzi na to pyta- .

nie. Dopływ nowych środków, no-

wych mocy, nowoczesnej techniki do

przemysłu jest ogromny. Wykorzy-
stainie tych środków na rzecz jako-
ściowego i ilościowego zwiększenia
produkcji rynkowej zależy w dużej
mierze od zrbzumienia wagi tego
problemu, od organizacyjnej spraw-
ności i wysiłku intelektualnego. Re-

zerwy są tu jeszcze bardzo duże.0)
O rosnących zadaniach, jakie stają

obecnie przed przemysłem, decydu-
ją nie tylko dostawy z przemysłu
bezpośrednio na zaopatrzenie rynku,
ale także na zaopatrzenie rolnictwa
i przemysłów tzw. rynkowych w ma-

szyny i urządzenia oraz materiały
i dostawy kooperacyjne. Rozwój pro-
dukcji maszyn i urządzeń dla rol-
nictwa i przemysłu spożywczego,
rozwój produkcji przemysłu che-

micznego dla potrzeb przemysłu lek-

kiego — to niektóre z tych zadań.

Tak więc można powiedzieć, że

utrzymywania wysokiego tempa

wzrostu dochodów zależy przede
wszystkim od pracy przemysłu.

Trudno bowiem liczyć na dotych-
czas uzyskiwane przyspieszenie do-
staw artykułów rynkowych, których
podstawą jest produkcja rolna. Do-

tyczy to przede wszystkim mięsa.
Wzrost spożycia mięsa w cią-

gu3latook.8kgnagłowęlud-
ności nie zaspokoił w pełni po-
pytu, a wymagał wzrostu pogłowia
trzody chlewnej o ok. 7 min sztuk.

Uwzględniając wzrost liczby ludno-
ści w tym okresie, można obecnie
bez .obawy większego błędu szaco-

wać, że dalsze zwiększenie spożycia
0 1 kg mięsa na głowę ludności wy-

maga wzrostu pogłowia trzody o ok.
1 min sztuk. Oznacza to wzrost za-

potrzebowania na paszę rzędu co

najmniej 5 proc. Utrzymanie więc
dotychczasowego tempa wzrostu spo-

życia mięsa byłoby możliwe tylko
przy wzroście produkcji pasz o ok.
12—13 pi"oc. rocznie. Jest to niereal-
ne — takich postępów w produkcji
roślinnej w dłuższym okresie nie

osiągnął żaden kraj. Import pasz jest
zaś obecnie nie tylko bardzo ko-

sztowny, ale i trudny — po prostu
nie ma tych, u których można by
tak poważnie zwiększoną ilość pasz

zakupić.

To uproszczone wyliczenie wska-

zuje raz jeszcze na role przemysłu
w utrzymywaniu równowagi ryn-

kowej przy dynamicznym wzroście
dochodów.

Zadania przemysłu nie kończą się,
rzecz *jasna, na produkcji rynkowej.
Z wielu innych, ważnych proble-
mów, jakie stoją przed tym działem

gospodarki, wymienimy jeszcze je-
den •— nadążenie za zmianami w rol-
nictwie. I znów nie chodzi tylko o

nadążenie za potrzebami ilościo-

wymi, ale o zasadnicze zmia-

ny jakościowe. Inne 'nawozy
są potrzebne, gdy się ich

wysiewa 50 kg ma hektar — inne,
gdy się wysiewa 200 kg. Inne maszy-

ny do zbiorów, gdy plony wynoszą
17—18qzha—innegdy26—30q.
Inny sprzęt mechanizacyjny dla obór
o 5—6 krowach dających po 2 tys. 1

mleka rocznie, a inne dla obór
o 20—30 krowach, dających po 3,5—4
tys. litrów mleka rocznie. Przykłady
takie można by mnożyć,'

Jest jeszcze jeden dział gospo-
darki, który może i powinien rozwi-

jać §ię znacznie dynamiczniej niż

dotychczas, wpływając istotnie i na

rówfiowagę rynkową i na zmiany
w strukturze spożycia — dział usług
„dla .ludności \ UdziałjLisług w struk-
turze spożySa w ostatnich 3-ch la-

tach, nie zwiększył się a zmalał?)
— to zjawisko przy tak dynamicz- •

nym wzroście dochodów jest poważ-
ną anomalią.

Wreszcie trzeba - wspomnieć o ek-

sporcie. Jest to odrębny, bardzo sze-

roki problem już u nas sygnalizowa-
ny.9) Przyspieszenie tempa wzrostu

eksportu i zwiększenie jego opłacal-
ności — to zadanie, które w ciągu
najbliższych 2-ch lat będziemy mu-

sieli wykonać. Z jednej bowiem stro-

ny zaczną się spłaty kredytów —

z drugiej strony szybko rośnie i bę-
dzie rosnąć zapotrzebowanie zarów-
no na import inwestycyjny, jak i na

import zaopatrzeniowy. Chcemy przy
tym, aby handel zagraniczny był
czynnikiem dynamizującym wzrost
dochodu narodowego, zwiększają-
cym efektywność i nowoczesność ca-

łej gospodarki. Łączy to się z po-
trzebami integracyjnymi w RWPG.
Nasz udział w międzynarodowym
podziale pracy zależeć będzie głów-
nie od siły naszego przemysłu, od
poziomu nowoczesności jego pro-

dukcji.

Dotychczas mówiliśmy głównie o

zadaniach, jakie w dziedzinie pro-

dukcji spoczywają na przemyśle. Są
to zadania największe — przemysł
jest wiodącą siłą w naszej gospo-
darce, stąd też i przyśpieszony roz-

wój społeczno-ekonomiczny musi

znajdować tam najsilniejsze zaple-
cze. Nie oznacza to jednak, że zada-
nia te wyczerpują się na ilości i ja-

kości produkcji. Równie ważna jest
odpowiedź na pytanie, jakim ko-

sztem, w jaki sposób zostaje osiąg-
nięty postęp w ilości i jakości pro-

dukcji.

Największą rolę odgrywały do-

tychczas następujące czynniki:
wzrost inwestycji, wzrost wydajnoś-
ci pracy, wzrost zatrudnienia, do-

wpływ z zewnątrz nowej tech-

niki, zmiany w zarządzaniu,
kierowaniu i organizacji, polepsze-
nie pracy własnego zaplecza ba-

dawczego.

Siła działania poszczególnych
czynników dynamizujących rozwój
przemysłu powinna ulegać w następ-

nych latach pewnym zmianom. Od

tempa tych zmian, konsekwencji w

ich wprowadzaniu będzie zależeć

również możliwość dlaszego, równie

dynamicznego rozwoju.

Rola inwestycji będzie nadal duża.

Tempo wzrostu, nakładów inwesty-
cyjnych w latach" 1974—75 będzie
wysokie. Uwzględniając już doko-

naną przySEieszenią. ^dać.^ Ź&, wo-

lumen nakładów inwestycyjnych w

pasftępnych latach będzie ogromny.

Ęksponuje to niezwykle znaczenie

postępu ekonomicznego, jaki musi

zostać dokonany, zarówno w sa-

mym procesie inwestowania, w

«trukturze inwestycji-8), jak i w

wykorzystaniu nowych' mocy pro-

dukcyjnych. Szczególne znaczenie

mieć będzie zwiększanie udziału

nakładów na inwestycje rynkowe
oraz dokonanie ogromnego wysiłku
dla maksymalnie sprawnego prze-

biegu budowy i uruchamiania za-

kładów pracujących na potrzeby
rynku.

Rola przyrostu zatrudnienia w dy-
namizowaniu produkcji powinna
maleć. Już w tym roku dokonany zo-

stał w tej dziedzinie istotny postęp.
Pożądany w latach następnych u-

dział wydajności pracy w przyroś-
cie produkcji przemysłowi powi-
nien wynosić ok p0 proc. Taka po-

prawa relacji jest niezbędna z wie-
lu względów. Po pierwsze — nie

mamy dostatecznych zasobów ludz-
kich dla utrzymywania wysokiego
tempa wzrostu zatrudnienia, po dru-

gie — następuje szybki wzrost u-

zbrojenia technicznego pracy — co

musi znaleźć wyraz w dynamizowa-
niu wydajności — inaczej bowiem
ekonomiczna efektywność nowej te-

chniki stanęłaby pod znakiem zaoy-
tania. Po trzecie wreszcie — istnieje
coraz silniejsza zależność między
tempem wzrostu wydajności pracy,
a tempem wzrostu płac.

Można powiedzieć, że wzrost u-

działu opłacania wydajności pracy

w całym wzroście funduszu płac
warunkuje utrzymanie wysokiej dy-
namiki tego ostatniego.,

Rola dopływu nowej techniki i

myśli naukowej z zewnątrz będzie
nadal duża, ale powinien znacznie

szybciej rosnąć napływ własnej my-

śli technicznej z własnego zaplecza
badawczego. Wynika to z kilku przy-

czyn. Zwiększył się istotnie dopływ
środków materialnych i kadrowych
do zaplecza naukowo-badawezego,
oraz nastąpiły tani korzystne zmia-

ny organizacyjne1"). W niektórych
dziedzinach, dzięki zakupom licencji
dokonaliśmy pewnego skoku, co

stwarza podstawę do samodzielnego
rozwijania zewnętrznych rozwiązań
konstrukcyjnych czy technologicz-•
nych. Szybko wreszcie rośnie nasy-

cenie przemysłu wysoko kwalifiko-

waną kądrą. Wszystko to stwarza

przesłanki dla przyśpieszenia postę-
pu technicznego przy pomocy włas-

nego zaplecza.

Czynnikiem, którego wpływ,będzie
niewątpliwie rosnąć, są zmiany, w

metodach zarządzania, kierowa-

nia i organizacji. Uelastycznie-
nie metod planowania już mia-

ło istotna .. znaę?enig,„., . chqć„, nie,
wszędzie postegu. jedflako-
wy (np. za ji^p^yiizrii^ii^m^r^
nowania nie Nastąpiły zmiany w

sztywnej organizacji i sposobie za-

opatrzenia materiałowego, co utrud-

nia postęp na tym polu). Obecnie

nastąpi rozszerzenie w przemyśle za*
sad zarządzania, obowiązujących w

organizacjach inicjujących. Przy
wszystkich kontrowersjach i dysku-
sjach, jakie budziły i budzą szczegó-
łowe rozwiązania, przyjęte w jed-
nostkach inicjujących — można się
spodziewać znacznego i szybkiego
postępu w efektywności pracy tych
wszystkich przedsiębiorstw, które

przejdą na nowe zasady. Są to

oczywiście tylko możliwości poten-
cjalne — ich wykorzystanie zależeć

będzie od ludzi. Fakt, że załogi ro-

botnicze stają się silą społeczną
bezpośrednie zainteresowana w po-

prawie efektywności gospodarowa-
nia, rhusi przynieść decydujące re-

zultaty na tym tak ważnym odcin-

ku.

Rozszerzanie zmian w metodach

planowania na cały przemysł jest
jedną z głównych przesłanek wzro-

stu dochodów i spożycia. Można bo-

wiem spodziewać się (na podstawie
dotychczasowych doświadczeń jed-
nostek inicjujących) znacznego postę-

pu w takich dziedzinach, jak wzrost

wydajności pracy, gospodarka ma-

teriałowa, wykorzystanie majątku
trwałego, wreszcie — dostosowanie

struktury produkcji do potrzeb od-

biorców.

Konsekwetnie realizowana zasada

o jedności polityk; społecznej i gos-

podarczej, przyjęcie, że celem dzia-

. łania ekonomicznego jest stworzenie

materialnych przesłanek dla reali-

zacji zadań społecznych, przede
wszystkim dla wzrostu spożycia —

przyniosło już poważne rezultaty.

W ciągu następnych 2-ch lat stoją-
ce przed nami zadania są nie mniej-
sze i nie łat.wiejsze niż dotychczas.

Nad wytyczeniem tych zadań

obradować będzie Krajowa Konfe-

rencja Partyjna.
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styczną refleksję o zmianach w efektywności gospo-
darowania zawiera tabela III.

Dane zawarte w tabeli wyraźnie ilustrują, że w

latach 1971—1972 nastąpiło nie tylko przyspieszenie
tempa wzrostu, ale zwiększyła się w tym przyspiesze-
niu rola czynników intensywnych, efektywnościo-
wych, w stosunku do sytuacji w latach 1966—1970.

Szybciej rosła wydajność pracy, poprawie uległa pro-

duktywność środków trwałych. Nieco lepiej ukształ-

towały się również relacje ekonomiczne: zwiększył
się udział wydajności pracy w przyroście produkcji,
zmniejszył natomiast udział uzbrnienia technicznego
w przyroście wydajności pracy. Ta ostatnia relacja
kształtuje się jednak w przemyśle w związku z wy-
sokim temnem inwestowania, znacznie mniej ko-

rzystnie, niż w całej eosoodarce narodowej (71 proc.

przyrostu wydajności iest rezultatem wro=tn uzbro-

jenia technicznego, choć w latach 1966—1970 aż 98

proc.) .

Nadal wysoki udział nrzyrostu uzbrojenia technicz-

nego pracy w przyroście wydajności, a nie dość
wvsoki udział przyrostu wydajności w przyroście
produkcji świadczą, że rezerwy wzrostu wydajności
pracy i produkcji są nadal duże. a nakłady inwesty-
cyjne w sferze produkcji materialnej nie dość efek-
tywnie wykorzystywane. Dwie miary musimy więc
stosować przy ocenie zmian efektywności: w stosun-

ku do przeszłości postęp iest niewątpliwy, w stosun-

ku do nowo ukształtowanych warunków społeczno-
- ekonomicznvch (m.in. wzrost inwestvcii i wzrost

plac realnych) — na pewno niewystarczający.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na związek mię-
dzy wzrostem wydajności pracy i wzrostem uzbro-

jenia technicznego. Wzrost uzbrojenia technicznego
to nakład, to wzrost nakładów inwestycyjnych w

przeliczeniu na 1 zatrudnionego. Rzecz w tym. żeby
efekt, wyrażany przez wzrost wydajności, był większy
od wzrostu nakładów. Chodzi o to, aby w rezultacie
można było uzyskać nadwyżkę, dodatkowe środki na

wzrost spożycia. Bez tej nadwyżki cały wzrost wy-

dajności byłby rezultatem wzrostu nakładów inwe-

stycyjnych. kosztów już poniesionych i nie starczało-

by środków na opłacanie wzrostu wydajności pracy.
Bardzo blisko tego układu kształtowała się właśnie

sytuacja w latach 1966—1970 (ponad 90 proc. udziału
wzrostu uzbrojenia technicznego w przyroście wy-

dajności pracy). Stanowiło to Jedną z przyczyn mi->

nimalnego tempa wzrostu płac realnych, co oddzia-

ływało potem zwrotnie i negatywnie na tempo wy-

dajności pracy.
Kształtowanie się relacji między tempem wzrostu

wydajności pracy i tempem wzrostu uzbrojenia tech-

nicznego wywiera bezpośredni wpływ na tempo
wzrostu dochodu narodowego oraz na podział tego do-
chodu na spożycie i inwestycje. Szybkie tempo wzros-

tu uzbrojenia technicznego stanowi obiektywną prze-

słankę przyśpieszenia wzrostu wydajności pracy i do-
chodu narodowego, jest więc zjawiskiem absolutnie

pozytywnym. Im jednak wyższy jest udział przyrostu
uzbrojenia w przyroście wydajności pracy, tym szyb-
ciej rośnie udział inwestycji w dochodzie narodowym,
spada zaś udział spożycia, co ogranicza tempo wzrostu

tego spożycia, a nawet może doprowadzić od jego za-

hamowania. Chodzi więc o to, aby tempo wzrostu wy-

dajności pracy wysoko wyprzedzało tempo wzrostu

uzbrojenia technicznego. Dotychczas uzyskane relacje
w przemyśle (6,5 proc. wydajność, 4,6 proc. uzbroje-
nie) — jeszcze nie mogą nas zadowalać.

Analogiczne rozumowanie odnieść można do nakła-
dów inwestycyjnych, to znaczy środków, które dopie-
ro po oddaniu obiektu czy maszyny do eksploatarji
zaczynają wpływać na tempo wzrostu dochodu na-

rodowego, w tym spożycia, Im dłużej środki te tkwią
w sferze inwestycji, są one bezczynne, oznaczają wy-
datek bez efektu. Wzrost skal' zamrożenia środków
w procesie inwestycyjnym (podobnie jak wzrost stop-
nia niewykorzystania już czvr.nych mocy wytwór-
czych), prowadzić musi nieuchronnie do wzrostu u-

działu inwestycji w dochodzie narodowym i zahamo-
wania tempa wzrostu spożycia. Wysokie tempo inwes-
towania jest zjawiskiem pozytywnym, wpływa na

przyśpieszenie wzrostu dochodu narodowego i spoży-
cia, jeśli nie wzrasta skala zamrożenia środków in-

westycyjnych i następuje pełne wykorzystanie nowych
mocy produkcyjnych. Im mniejsze zamrożenie i krót-

szy pełny cykl inwestycyjny (licząc go z okresem

dojścia do pełnego wykorzystana mocy) tym mocniej-
sze podstawy trwałego wzrostu spożycia. W tej sferze

mamy również jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza
w przemyśle, gdzie tempo inwestowania jest najwyż-
sze.

W tabeli III nie znajdują uwidocznieni a zmiany
w efektywności wykorzystania surowców i materia-

łów, brak nam bowiem bezpośrednich metod pomiam
ich efektywności w skali gospodarki narodowej, a tak-

że odpowiednich danych. Pośrednio o bardzo szybkim
wzroście zapotrzebowania na surowce i materiały
i nienadążaniu za nim produkcji krajowej informują
przytoczone uprzednio informacje o sytuacji w handlu

zagranicznym. Jeżeli nawet w dziedzinie gospodarki
materiałowej nastąpiła pewna poprawa, to na pewno

stopień surowcochłonności naszej gospodarki jest na-

dal zbyt wysoki.
- Trudno jest ocenić, jak kształtuje się tempo wzrostu

zużycia surowców (wraz z przyrostem zapasów) w na-

szej gospodarce w stosunku do tempa wzrostu pro-

dukcji i dochodu narodowego. Jest to niezmiernie
ważna proporcja, wymagająca głębszych analiz. W

każdym razie szybki wzrost zapotrzebowania na su-

rowce. nie mówiąc już o wzroście materiałochłonności

produkcji i inwestycji, musi powodować albo wzrost

imoortu, albo wzrost produkcji kraiowej, albo jedno
i drugie. Wzrost produkcji krajowej nie może s.ię
obyć bez wzrostu inwestycji, a są one i kapitałochłon-
ne i charakteryzują sie długim cvklem.

Problemy moteriałochłonności produkcji są więc bez-

pośrednio powiązane z kształtowaniem się proporcji
produkcji i struktury inwestycji oraz długością cyklu
inwestycyjnego. Wywierają istotny wpływ na tempo
•wzrostu dochodu narodowego i jego podział na spo-

życie i inwestycje. W obniżeniu materiałochłonności

produkcji, w racjonalnej gospodarce materiałowej,
zmniejszeniu zużycia surowców w przeliczeniu na

jednostkę produkcji — tkwi jedna z największych,
jakościowych rezerw utrzymania wzrostu gosoo-
darczego. a zarazem systematycznego wzrostu spoży-
cia. Po tę rezerwę musimy sięgnąć mocniej w drugiej
połowie pięciolecia.

Dalsza poprawa efektywności gospodarowania za-

leży od każdego stanowiska pracy, wydziału, przed-
siębiorstwa. W dłuższym okresie czasu ważki wpływ
wywierają również zmiany struktury gospodarczej.
Poziom efektywności (np surowcochłonności) po-

szczególnych dziedzin nie jest jednakowy. Nie jest
również jednakowy i nie może bvć poziom uzbro-

jenia technicznego. Jeżeli wziąć poziom uzbrojenia
technicznego w całym przemyśle za 1, to w jednych
gałęziach jest on 3—5-krotnie niżsizy. w innych 2—5-

krotnie wyższy. Głębsze przekształcenia strukturalne

gospodarki, o których mówiliśmy poprzednio, są więc
również jedną z dróg poprawy efektywności gospo-
darowania. Jest to dźwignia silna, ale działająca w

dłuższym okresie czasu. W najbliższych dwu latach

największe rezerwy poprawy gospodarności tkwią
w zwykłej, ale solidnej poprawie organizacji pracy
oraz w konsekwentnym wdrażaniu i rozszerzaniu no-

wych zasad planowania i zarządzania.

Pierwsze wyniki działalności przedsiębiorstw ini-

cjujących, choć jeszcze bardzo wstępne, wskazują, że

ogólny kierunek zmian trafia wprost w największe
słabości a zarazem problemy naszej gospodarki, a

między innymi (przez wyeksponowanie w kryteriach
oceny działalności przedsiębiorstw roli produkcji czy-

stej) dopinguje przedsiębiorstwa do wzrostu wydaj-
ności pracy w ścisłym powiązaniu z oszczędnością
prScv uprzedmiotowionej (surowce, prawidłowa go-
spodarka środkami trwałymi i inwestycjami). Otwie-
ra to na przyszłość nowe możliwości dobrego koja-
rzenia wysokiego tempa wzrostu i systematycznego

wzrostu spożycia. Wymaga jednak dużej konsekwen-

cji w działaniu, stałej analizy uzyskiwanych rezulta-
tów efektywnościowych i społecznych. Dobre rezul-

taty tu i w całej gospodarce wyznaczają nowe, bar-

dziej ambitne zadania. Określi je I Krajowa Konfe-
rencja Partyjna.

Zdecydowanie pomyślne \vyniki, jakie zostały
osiągnięte w pierwszych latach bieżącego pięciolecia
nie oznaczają, że wszystkie problemy mamy już poza

sobą. Odwrotnie, nonadplanowe rezultaty, wysokie
obroty, jakie nadane zostały rozwojowi spałeczno-
- gospodarczemu mobilizują i zmuszają do wzmoże-
nia wysiłków^ Nie we wszvstkich dziedzinach stopień
wyprzedzenia zadań planowych jest jednolity, a to

oznacza konieczność wyrównywania frontu gospodar-
czego. wyrównywania przez równanie w eórę. Szyb-
kie tempo rozwoju zaostrza wymagania w stosunku
do kierownictw zakładów pracy, szczególnie w dzie-
dzinie organizacji nracv. sprawnego kierowania ko-

lektywami pracowniczymi. Szybki wzrost dochodów
ludności dyktuie nie tvlko niezbedność zwiększania
ilości produkcji, ale także stałei odnowy asortymen-
tu. systematycznej ponrawv jakości produkcji, lep-
szego dostosowania struktury nrodukcii do potrzeb
ludności. Postęp snoleczno-fTosnodTczv oznacza za-

razem rosnące, wyższe kryteria oceny działalności

jednostek i kolektywów, wvmaea większej odpowie-
dzialności i dvscvpliny wykonania zadań.

W przemówieniu na X Plenum I sekretarz KC
PZPR Edward Gierek stwierdził: „W analizach i de-

cyzjach. które przedłożymy na Konferencji, kierować
sie powinniśmy nadrzędnym celem. — konsekwentnej
i optymalnej realizacji proqramu VI Zjazdu, a więc
kojarzenia wysokieao tempa wzrostu (josnndarczecio
z wydatna ponrawą warunków bvtowtich ludzi pra-
cy. Określa on jedynie słuszną linię v^Vtvki partii.
Linii tej trzymamy się i s całym zdecydowaniem
nadal będziemy się trzymać. Tą dropa wzmacniać

będziemy dalej i rozwijać socjalizm w Polsce".

Dotychczasowe wyniki i szeroka konsultacja prze-

prowadzona w nonPd tvsinru zrkłpr^w nracv orzed

Konferencją wykazały że linia partii jest generalnie
i powszechnie anrobowana. Świadczą 0 tvm również

rezultaty socjalistycznego współzawodnictwa, które
w ubiegłym i bieżącym roku przyniosło dziesiątki
miliat-dów złotych dodPtkowpi oonadoianowei pro-
dukcji. I Kraiowa Konferencja Partyjna będąc wy-
razem umacniania kierowniczej roli riartii i umac-

niania leninowskich zasad w życiu wetvnątrzDartvj-
nym. orzvriiesie wnikliwą ocenę rozwoiu SDołeczno-
- eoso odarczeeo. Określi środki, pfezb^rine dla utrzy-
mania osiaenięte

H
o t^m^s» rozwoiu ni-a? nowe zacH-

nia sprzyjające konsekwentnej realizacji uchwał VI

Zjazdu.

JAN GŁÓWCZYK

1) Wszystkie przytoczone w artykule danp liczbowe
1 wskaźniki zaczerpniete zostały z roczników statystycznych
GUS. Rocznika Statystycznego Handlu '?aaranlcznest> GUS
1973, z Uchwały VI Zjazdu Urhwalv Seimu o planie na

lata 1971—1975. z komunikafńw GUS o wvkonaniu planów
gospodarczych, względnie obliczone zos.aly na podstawie
tych źródeł.
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SPRAWY EKONOMISTÓW

AKTYWIZAC JA
WSZYSTKICH OGNIW

SPOTKANIE najwyższych In-

stancji Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego na półmetku o-

kresu międzyzj azdowego, które od-

było się 10 października potwierdziło
tezy przygotowywanej przez ZG PTE

oceny realizacji uchwał Krajowego
Zjazdu Ekonomistów i PTE oraz wy-

tycznych pracy do końca kadencji.

Wstępem do dyskusji było wystą-
pienie sekretarza generalnego To-

warzystwa doc. dr hab. ALEK-

SANDRA ŁUKASZEWICZA, w któ-

rym mówca skoncentrował się na

charakterystyce proponowanych
podstawowych wytycznych działania

Towarzystwa do końca kadencji.
Wyeksponował on następujące za-

gadnienia:

9 aktywizację form działania To-

warzystwa w środowisku młodych
ekonomistów;

O problemy wzmocnienia działa-

nia Towarzystwa na polu edukacji
ekonomicznej społeczeństwa;

O problemy aktywizacji różnych
ogniw Towarzystwa oraz rozwoju
działalności aparatu Towarzystwa;

0 problemy rozwoju działalności

Towarzystwa w ramach tzw. „kom-
pleksu spraw ekonomistów";

9 sprawy rozwoju współpracy z

zagranicą.

Pozytywnie zostały ocenione wy-

siłki Zarządu Głównego zmierzające
do takiej analizy dotychczasowego
rozwoju Towarzystwa, w której

wskazuje się nie tylko na to, co

zostało zrobione, ale również na to,
czego nie zrobiono, co wymaga oce-

ny krytycznej. Tylko dwóch dysku-
tantów zdecydowanie domagało się
uwzględnienia w ocenie większej
ilości elementów pozytywnie świad-

czących o dotychczasowej działalno-

ści Towarzystwa. Byli nimi przed-
stawiciele: Rady Koordynacji Kół w

Biurach Projektów: mgr EUGE-

NIUSZ OSTROWSKI, oraz Rady
Koordynacji Branżowej w Przemyśle
Węglowym — mgr JANUSZ STA-

ROWICZ. Obaj dyskutanci przyta-
czali przykłady podejmowanych
przez reprezentowane przez nich o-

gniwa różnych inicjatyw o dużym
znaczeniu dla podnoszenia rangi ra-

chunku ekonomicznego.

Przedstawiciele dwóch komisji Za-

rządu Głównego: Komisji Przemysłu
Lekkiego: prof. dr JERZY RACH-

WALSKI; Komisji Ekonomiki Jako-

ści i Postępu Technicznego: prof.
dr BRONISŁAW OYRZANOWSKI

podkreślali znaczenie tego rodzaju
form działalności w Towarzystwie.
Ogólnie rzecz biorąc, na co zwra-

cali w dyskusji uwagę również inni

uczestnicy tego spotkania '— komisje
przy Zarządzie Głównym PTE, a

także sekcje przy Oddziałach Wo-

jewódzkich — stanowią ogniwa, wy-

magające dalszej aktywizacji. W

każdej dziedzinie życia gospodarcze-
go jest bardzo dużo do zrobienia

dla podniesienia rangi rachunku e-

konomicznego. Otoczenie często wy-

o tematyce
turystyczno —

kraioznawczei

6 ze, skór i skóropodobnych: portmonetki,

portfele, etui, torby, teczki,

0 z drewna: kasety, talerze ozdobne, pas-

mantenyjki, karciarki,

ze szkła i tworzyw

sztucznych: lusterka,
breloczki itp.,

O widokówki czarno-białe i ko-

lorowe oraz kalendarze,

O turystyczne wyroby kaletnicze

ze skór i skaju, aktówki, tecz-

ki, torby, torebki itp.

oferują
w dużym wyborze do dostawy w

1974 roku i latach następnych
ZAKŁADY PRODUKCYJNE PTTK

„FOTO-PAM" we Wrocławiu,

PI. Teatralny 1, tel. 333-48 i 387-80 .

Na Targach Krajowych „Jesień 73"

w poznaniu wystawiamy w pawilo-
nienr10i16.

KW-45

wiera presję na środowisko ekono-

mistów, by rachunek ekonomiczny
był zniekształcany pod kątem róż-

nych celów partykularnych. Temat

ten był podniesiony przez prof. B.

OYRZANOWSKIEGO. Ochrona au-

tentyczności rachunku ekonomiczne-

go i zaangażowanie się w tę spra-

wę również ogniw Towarzystwa •—

to ważne zadanie społeczne. Prof.

Oyrzanowski podniósł również waż-

na sprawę pogłębienia współpracy
komisji przy ZG i sekcji przy Od-

działach Wojewódzkich z Kołami
PTE w zakładach pracy. Dotych-
czasowa współpraca ma w tej dzie-

dzinie często charakter dość sforma-

lizowany i polega na jednostronnym
przekazywaniu różnych materiałów

informacyjnych do kół — jak to ma

miejsce np. w przypadku komisji
ekonomiki jakości. Brak bardziej
rozwiniętych form współpracy po-

między komisjami i sekcjami, a kb-

łami. Do tego tematu nawiązywał
również reprezentujący Oddział Wo-

jewódzki w Krakowie: doc. dr hab.
JERZY KRUCZAŁA, który mówił o

konieczności ściślejszej współpracy
w Towarzystwie ogniw grupujących
środowisko naukowe i akademickie
z kołami PTE, grupującymi ekono-

mistów zajmujących się praktyką
gospodarczą.

Na uwagę zasługuje wypowiedź
Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomicz-

nych przy Zakładach Azotowych w

Tarnowie mgr WIESŁAWA LE-

WANDOWSKIEGO. Podjął on próbę
krytyki zbyt małej aktywności śro-

dowiska ekonomistów w polityce
doskonalenia metod planowania i za-

rządzania oraz intensyfikacji dzia-
łalności gospodarczej przedsię-
biorstw przemysłowych. Powołując
się na przykłady ze swojego zakła-

du pracy,.' dyskutant podkreślał, że

środowisko ekonomistów chce ak-

tywniej uczestniczyć w polityce roz-

woju społeczno-gospodarczego swo-

ich zakładów pracy i regionów. Do
ekonomistów tarnowskich zwracają
się' z "konkretnymi potrzebami w

dziedzinie szkolenia na temat u-

sprawnień w planowaniu i zarzą-
dzaniu — różne organizacje i in-

stancje. Problem polega na tym, że

ekonomiści tarnowscy często nie ma-

ją dostatecznej informacji o gene-

ralnych kierunkach doskonalenia

metod planowania i zarządzania i

intensyfikacji gospodarki. Dysku-
tant podkreślał zwłaszcza znaczenie

wykorzystania kół PTE przy zakła-

dach pracy dla rozwoju nowych,
kompleksowych zasad planowania i

zarządzania wewnątrz tych wiel-

kich organizacji gospodarczych, któ-

re już zostały zaliczone do jedno-
stek inicjujących. Chodzi o to, by
nowe zasady planowania i zarządza-
nia rozwijały się nie tylko w cen-

trali jednostek inicjujących, ale by
przenikały w głąb, do poszczegól-
nych przedsiębiorstw w ramach każ-

dej z tych jednostek.

W setkach kół PTE w przedsię-
biorstwach przemysłowych występu-
ją problemy powiększenia rangi eko-

nomistów i kół PTE drogą powięk-
szenia ich udziału w konkretnych
działaniach, na rzecz doskonalenia

metod planowania i zarządzania,
wdrażania nowych, kompleksowych
zmian w metodach planowania i za-

rządzania itp. Prof. dr JÓZEF PA-

JESTKA w podsumowaniu wnio-

sków wspólnego posiedzenia Plenum

ZG i Rady Naczelnej Towarzystwa
podkreślił, m. in. w nawiązaniu do

wypowiedzi mgr W. Lewandowskie-

go, że Towarzystwo, kierUjąc się
właśnie dążeniem, do wlaczenia
swoich członków w rozwiązywanie
problemów kompleksowego dosko-
nalenia metod planowania i za-

rządzania powołało do życia w

Warszawie Klub Jednostek Inic-

jujących, a także podobne klu-

by przy poszczególnych oddzia-

łach wojewódzkich. Jest to sfe-

ra działalności o rosnącym dla To-

warzystwa i środowiska ekonomi-
stów Znaczeniu. Oddziały i inne og-
niwa Towarzystwa nie powinny tu-

taj oczekiwać ze swoją inicjatywą
na wytyczne ze strony naczelnych
władz Towarzystwa. Powinny one

same wychodzić z właściwymi .ini-

cjatywami.

Dyskutanci nawiązywali również

do problemów aktywizacji form

działania Towarzystwa w środowi-

sku młodych ekonomistów. Temat

ten podniósł m. in. przedstawiciel"
warszawskiego środowiska ekonomi-
stów dr LUCJAN SIEMION. „Mło-
dość w Towarzystwie i młodość To-

warzystwa" — pod takim hasłem

dyskutant omówił inicjatywy, jakie
w celu odmłodzenia Towarzystwa
zostały podjęte przez Oddział War-

szawski PTE. Oddział ten. jak
i niektóre inne oddziały np. Oddział

Łódzki PTE — mają już na swoim

koncie różne konkretne osiągnięcia
na tym polu. Różnego rodzaju
„Olimpiady Ekonomiczne" organizo-
wane w ramach szkół średnich i

wyższych, stworzenie kół zaintereso-
wań ekonomistów w szkolnictwie

wyższym i średnim; rozwój współ-
pracy 3⁄4 or garfizacj ąmi' młodzieżowy-
mi — to "niektóre ż tych inicja-
tyw.

Kolejny kompleks problemów:
„spraw ekonomistów" — to temat,
który przewijał się we wszystkich
niemal wypowiedziach.

Po pierwsze, z czym się wszyscy

zgadzali — jest możliwy i koniecz-

ny realny postęp w realizacji sze-

regu konkretnych postulatów zwią-
zanych np. z - powiększeniem rangi
Kół PTE w ramach konferencji Sa-

morządu Robotniczego, współucze-
stniczeniem kół PTE w Klubach

Techniki i Racjonalizacji. Były w

tej sprawie wyraźne ustalenia w

uchwale Zjazdowej PTE. W naj-
bliższym czasie przewiduje się spot-
kanie z kierownictwem. CRZZ, w ce-

lu "zatwierdzenia o*dpO wiednjich wy-
' tycznych.

Formalne założenia funkcjonowa-
nia Klubu Techniki i Racjonalizacji,.
a także założenia dotyczące orgańiza- .

cji Konferencji Samorządu Robotni- •

czego umożliwiają Kołom PTE i in-

nym ogniwom Towarzystwa rozwój
ich uczestnictwa. Realny efekt roz-

woju działalności Kół PTE w ra-

mach KSR i na innych płaszczyz-
nach życia zakładowego będzie za-

leżał jednak przede wszystkim od

tego, jak Koła są do tego przygo-

towane. Dlatego też i w tej dzie-

dzinie Koła i inne ogniwa Towa-

rzystwa, nie czekając na instrukcje,
muszą intensywnie same się przy-

gotowywać do podnoszenia rangi w

swoich zakładach pracy i środowi-

skach.

Po drugie — sprawy statusu za-

wodowego ekonomistów, podnosze-
nia rangi zawodu ekonomisty, wzro-

stu fachowości i kwalifikacji ludzi

piastujących stanowiska ekonomi-
stów.

Jak należy ocenić dotychczasową
działalność Towarzystwa na tym od-

cinku?

Wystąpiły pewne sprawy kontro-

wersyjne. Były one związane zwłasz-

cza z tematem tzw. ochrony praw-

nej zawodu ekonomisty. W doku-

mencie opracowanym przez Zarząd
Główny PTE zajęte zostało stano-

wisko, że: „wyjaśnienia wymaga w

szeregach Towarzystwa sprawa
tzw. ochrony zawodu, gdzie nie wy-

stępują analogie z zawodami trady-
cyjnymi, prawnie chronionymi".
Z tym stanowiskiem nie zgodził się
przedstawiciel Oddziału Gdańskiego
PTE prof. dr WITOLD ANDRUSZ-

KIEWICZ, uważając że ochrona

prawna zawodu -ekonomisty powinna
być nadal sprawą wnoszoną przez

Towarzystwo, w imieniu środowiska

ekonomistów, do właściwych instan-

cji państwowych. Wypowiadając się
obszernie na ten temat, prof. dr

JÓZEF PAJESTKA uzasadniał, że

ochrona prawna takich zawodów, e-

konomicżnych, jak np. dyrektorzy
naczelni przedsiębiorstw,. czy innych
tego typu jednostek nie może pole-
gać na zastrzeżeniu tych stanowisk

wyłącznie dla ludzi mających dyp-
lom ukończenia wyższej szkoły eko-

nomicznej. Zawody ekonomiczne nie

mogą być traktowane w sposób zbyt
hermetyczny. Nie oznacza to jednak,
że Towarzystwo rezygnuje ze zwięk-
szania swojego udziału w walce o

wzrost fachowości i kwalifikacji lu-
dżi .piastujących stanowiska wyma-

gające wiedzyekonomicznej.
' W" dyskusji i w podsumowaniu
zgodzono się, że w kręgu spraw,

które w dalszej działalności Towa-

rzystwa będą realizowane w ramach

tzw. „kompleksu spraw ekonomi-

stów" — będą się znajdować sprawy

taryfikacji różnych zawodów wyma-

gających wiedzy ekonomicznej. To-

warzystwo będzie więc prowadziło
działalność w kierunku podnoszenia
prąwno-zawódowej rangi ekonomi-

stów. Restytuowana w tym celu Ko-

misja d/s Ekonomistów przy Za-

rządzie Głównym PTE nawiązała już
kontakty z Ministerstwem Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych. Obok in-

nych, powinna być załatwiona w

nadchodzącym okresie czasu, sprawa

wykonywania zawodu przez ekono-

, mistów w wieku emerytalnym. Wy-
korzystanie bogactwa doświadczeń

tej grupy ekonomistów jest bowiem

istotne zarówno w świetle potrzeb
kadrowych w gospodarce narodowej,
jak i z punktu widzenia zapewnie-
nia jej odpowiedniej rangi społecz-
nej.

*

Zarząd Główny i Rada Naczelna,
zaakceptowały przedłożony doku-

ment oceniający dotychczasową rea-

lizację uchwał ostatniego Zjazdu
oraz proponujący wytyczne do prac

do końca kadencji, przyjmując, że

wnioski i uwagi zgłoszone w toku

wspólnego posiedzenia najwyższych
w okresie międzyzjazdowym instan-

cji Towarzystwa — zostaną uwzględ-
nione w ostatecznej redakcji tego
dokumentu.

M.M.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTE

Po wspólnym posiedzeniu z Radą
Naczelną Towarzystwa, na odbytym
posiedzeniu plenarnym Zarządu
Głównego PTE — Zarząd przyjął re-

zygnację 4 członków oraz zgodnie
ze statutem powołał nowych człon-
ków ZG. Przyjęto rezygnację nastę-
pujących członkow Zarządu Główne-
go i Prezydium Zarządu Głównego:
mgr LEONARDA SIEMIĄTKOW-
SKIEGO, mgr inż. JERZEGO HUKA,
dr ZBIGNIEWA MADEJA, mgr inż.
CZESŁAWA PRZEWOŹNIKA, oraz

rezygnację mgr. HENRYKA GA-
WROŃSKIEGO z Prezydium ZG.

W skład Zarządu Głównego powo-

łani zostali: mgr RYSZARD

CWIERTNIA, mgr ZBIGNIEW JA-

NUSZKO, doc. dr JAN KLUCZYŃ-
SKI, mgr JAN GŁÓWCZYK, mgr

TADEUSZ MIGDAŁ, doc. dr hab.

MACIEJ PERCZYNSKI, mgr STA-
NISŁAW PICHULA.

Jednocześnie w związku z potrze-
bą uzupełnienia składu Prezydium
Zarządu Głównego powołano w jego
skład: mgr JANA GŁOWCZYKA,

mgr ZBIGNIEWA JANUSZKO, doc

dr hab. STANISŁAWA NOWAC-

KIEGO, mgr STANISŁAWA PI-

CHULĘ (na stanowisko skarbnika),
prof. dr hab. WŁADYSŁAWA ZA-

STAWNEGO (na stanowisko wice-

prezesa).

Mgr BRONISŁAW CIAŚ, który
był dotychczas skarbnikiem, został

powołany na stanowisko wiceprezesa.

MJM.

MOŻLIWOŚĆ EGZEKUCJI

PRZEZ BANK

JEGO NALEŻNOŚCI

W myśl art. 21 ust. 2 Prawa
bankowego (Dz. U . z 1960 r. Nr 20
poz. 212) wyciągi z ksiąg banku
oraz, inne dokumenty stwierdza-
jące zobowiązanie na rzecz banku
i zaopatrzone w oświadczenie
banku, że oparte na nich rosz-

czenia są wymagalne, mają moc

prawną tytułów wykonawczych
bez potrzeby uzyskiwania dla
nich sądowych klauzul wykonal-
ności. Egzekucja należności
stwierdzonych tymi dokumentami
odbywa się według wyboru banku
bądź w trybie przepisanym w ko-
deksie postępowania cywilnego,
bądź w trybie egzekucji admini-
stracyjnej.

Powyższa zasada ma zastosowa-
nie do wszystkich dłużników ban-
ków z wyjątkiem roszczeń ban-
ków przeciwko jednostkom, któ-
rych spory z bankiem należą do
właściwości państwowego arbi-
trażu gospodarczego (art. 21 ust.

4 Prawa bankowego).
W oparciu o powyższe przepisy,

Bank Spółdzielczy w P. podjął
kroki egzekucyjne przeciwko Ka-
tarzynie L., domagając się ścią-
gnięcia z niej kwoty 150.000 zł
w związku z udzieloną przez nią
poręką na pożyczkę zaciągniętą
w Banku przez Jana C.

W odpowiedzi na to, Katarzyna-
L. wystąpiła przeciwkb Bankowi
Spółdzielczemu do sądu z powódz-
twem, w którym żądała umorze-

nia wszczętej przeciwko niej eg-
zekucji podkreślając, że Udzieliła
poręki tylko do wysokości 7.000
zł, zaś Bank Spółdzielczy podjął
przeciwko niej kroki egzekucyjne
na podstawie dokumentów podro-
bionych lub przerobionych.

W toku procesu Katarzyna L.
zmarła, a na jej miejsce do spra-
wy wstąpiła jej córka Henryka
C., jako jedyna spadkobierczyni.

Sąd Wojewódzki ustalił, że Jan
C. złożył 1966 r. wniosek o po-
życzkę w pozwanym Banku w wy-
sokości 7.000. — złiżewzwią-
zku z tym złożył m. in. poręczenie
Katarzyny L.

Chociaż pożyczka ta została mu

wówczas przyznana, nie podjął
jej, a natomiast w roku następ-
nym Bank udzielił mu 2 in-

nych pożyczek w łącznej sumie
111.508.— zl.

Wobec niedochowania później
przez Jana C. warunków spłaty
otrzymanej pożyczki. Bank Spół-
dzielczy podjął kroki egzekucyjne
właśnie przeciwko Katarzynie L.,
jako poręczycielce.

W toku postępowania dowodo-
wego Sąd Wojewódzki ustalił tak-
że,'że Katarzyna Ł.- złożyła..swoje
poręczanie" na < egzemplarzu. me

wypełnionym1 (v,in blancoi">, ]ed-*
nakże intencją poręczycieticj oyio
danie bankowi gwarancji na po-
życzkę w kwocie 7.000 zł, a nie
na późniejsze pożyczki, na które
użyto poręczenia Katarzyny L. .

Zdaniem Sądu Wojewódzkiego,
skoro w chwili poręczenia żadna
suma nie była wyszczególniona w

skrypcie dłużnym, zaś do istoty
poręczenia należy określenie .zo-

bowiązania, przeto czynność porę-
czenia dokonana przez Katarzynę
L. była nieważna.

Z tych przyczyn §ąd Woje-
wódzki umorzył egzekucję
wszczętą na wniosek Banku
Spółdzielczego.

Sąd Najwyższy rewizję wnie-
sioną przez Bank Spółdzielczy
uznał za bezzasadną, wypowiada-
jąc w wyroku z dnia 3 paździer-
nika 1972 r. nr. I Cft 351//72 na-

stępujący pogląd prawny:
Prawodawca dopuszczając eg-

zekucję należności bankowych na

podstawie wyciągu z ksiąg banku
lub innych dokumentów stwier-
dzających zobowiązanie na rzecz

banku bez potrzeby uzyskiwania
dla nich sądowych klauzul wy-
konalności miał na względzie
istnienie dokumentów nie bu-
dzących wątpliwości w swej tre-
ści. Dokumenty te stanowią
szczególny rodzaj tytułu wyko-
nawczego i dlatego oraz w celu
zapobieżenia wszczęciu egzekucji
w wypadkach wątpliwych pod-
dano je kontroli sądu w postę-
powaniu na skutek powództwa o

umorzenie egzekucji.
W uzasadnieniu swego wyroku

Sąd Najwyższy zaznaczył m. in.:
„Wbrew zarzutom skarżącego

należy stwierdzić, że Sąd Woje-
wódzki zgodnie z nakazem za-

wartymwart.3§2iart.232
k.p.c . zbadał wszechstronnie
wszelkie istotne dla rozstrzygnię-

cia sprawy okoliczności, a zwłasz-
cza wyjaśnił należycie okolicz-
ności poprzedzające i towarzyszą-
ce podpisaniu skryptu dłużnego
przez Katarzynę L.

Zebrany przez Sąd Wojewódzki
materiał dowodowy upoważniał do
poczynionych przez ten Sąd

ustaleń i wniosków. Wolne od
błędów logicznych i zgodne z za-

sadami doświadczenia są ustale-
nia w przedmiocie daty podpisa-
nia skryptu dłużnego przez Ka-
tarzynę L., jak i kwoty, której
miała dotyczyć poręka (7.000 zł).

Kwestionując ustalenia Sądu
Wojewódzkiego co do tego, iż Ka-
tarzyna L. podpisała skrypt dłużny
in blanco, skarżący przeoczył ze-

znania świadka Tadeusza N., któ-
ry jako lustrator Centralnego
Związku Spółdzielni Oszczędno-

DOKOFLCZENIE NA STR; 6

tf l 57 (1148) 133.IX. 1975 r.
ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA $



orzeqznjlctwo
DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

ściowo-Pożyczkowych w paź-
dzierniku 1969 r. przeprowadzał
w Banku Spółdzielczym w P.

specjalną inspekcję. Wówczas
okazano mu skrypt dłużny opie-
wający na kwotę 111 508 zł i pod-
pisany m. in. przez Katarzynę L.
i Jerzego R. Ówczesny kierownik
Banku Franciszek B. oświadczył
w związku z tym na piśmie w

dniu 7 października 1969 r. , że

zięć powódki, czyhiąc starania w

banku o kredyt w wysokości
7.000 zł. w dniu 18 listopada
1966 r. złożył podpisany in blan-
co skrypt dłużny bez deklaracji.
Następnie jednak z przyznanego
inu kredytu w kwocie 7.000 zł

nie skorzystał, lecz podpisany w

ten sposób skrypt dłużny pozo-
stawił do wykorzystania na ca-

całość kredytu kontraktacyjnego.
- W świetle prawidłowych usta-

leń Sądu Wojewódzkiego (...) traf-
na jest argumentacja Sądu Wo-

jewódzkiego co do tego, iż w po-
siadaniu pozwanego pozostał
skrypt dłużny dotyczący jedynie
nie pobranej pożyczki w kwocie
7.000 zł. (...)

Ustawodawca, dopuszczając w

firt. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 13
kwietnia 1960 r. o prawie banko-

wym (Dz.U. nr 20, poz. 121) egzeku-
cję należności bankowych na pod-
stawie wyciągu z ksiąg banku i

innych dokumentów stwierdzają-
cych zobowiązanie na rzecz banku
bez potrzeby uzyskiwania dla
nich sądowych klauzul wykonal-
ności, miał na względzie istnienie
dokumentów nie budzących wąt-
pliwości w swej treści. Dokumen-

ty te stanowią szczególny rodzaj
tytułu wykonawczego i dlatego
oraz w celu zapobieżenia wszczę-
ciu egzekucji w wypadkach wąt-
tliwych poddano je kontroli sądu
w postępowaniu na skutek po-
wództwa o umorzenie egzekucji
(ftrt. 21 ust. 4 prawa bankowego).

Ponieważ pozwany Bank — jak
to wynika z prawidłowych usta-

leń Sądu Wojewódzkiego —

wszczął przeciwko Katarzynie L,
egzekucję na podstawie doku-

mentu, któremu nie można było
przypisać mocy prawnej tytułu
•Wykonawczego, egzekucja ta pod-
legała umorzeniu w całości.

Zasadności powództwa nie mo-

]gą przysłaniać ani podważyć pod-
niesione w rewizji trudności w

odzyskaniu kwot wypłaconych
Janowi C. tytułem pożyczki. ( . ..)"

nowe przepisy

i zarządzenia
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH

AKTÓW RESORTOWYCH
MINISTRA FINANSÓW

OGŁOSZONYCH
W MONITORZE

POLSKIM

W dążeniu do uporządkowania
i'wyjaśnienia dalszej mocy obo-

wiązującej wykonawczych resor-

towych aktów prawnych z ubie-

głych lat, ogłoszonych w dzien-
.riiku urzędowym „Monitor, Polski"
Minister Finansów obwieszcze-
niem z dnia 11 września 1973 r.

(Mpnitor Polski Nr 44, poz. 243)
ogłosił dokładny spis aktów na-

dal obowiązujących.
'Spis podaje daty wydania i ty-

tuły 243 dotychczasowych aktów

resortowych Ministra Finansów,
które nadal zachowały moc obo-

wiązującą, oraz wskazuje kiedy
akty te były ogłoszone.

W spisie wymienione zostały
wykonawcze akty prawne doty-
czące m. in.: systemu budżeto-

wego, gospodarki finansowej i

opodatkowania przedsiębiorstw
państwowych i innych jednostek
gospodarki uspołecznionej, opo-
datkowania osób fizycznych i jed-
nostek nie uspołecznionych, ra-

chunkowości oraz kontroli gospo-
darczej i finansowej, obrotu de-

wizowego, działalności banków,
ubezpieczeń krajowych i osobo-

wych wreszcie innych zagadnień
wchodzących w zakres działa-
lności resortu Ministra Finan-
sów.

Spis nie obejmuje aktów nor-

matywnych ogłoszonych w Dzien-
niku Ustaw.

MAKSYMALNE OKRESY
KREDYTOWANIA

INWESTYCJI
- Wspólne zarządzenie Przewod-

niczącego Komisji Planowania

przy Radzie Ministrów i Mi-

nistra Finansów z dnia 7 sierpnia
1973 r. (Monitor Polski Nr 35,
poz. 213) ustaliło maksymalne
okresy kredytowania inwestycji,
podane w załączniku do zarzą-
dzenia.

Okres kredytowania obejmuje
cykl realizacji inwestycji, czas

osiągania projektowanych zdol-
ności produkcyjnych oraz część
okresu eksploatacji, w której
następuje spłata zaciągniętego
kredytu.

Okresy kredytowania zależą
,od tego, czy inwestycja polegała
na budowie nowych zakładów
lub wydziałów produkcyjnych,
czy też na ich modernizacji.
Wynoszą one: w pierwszym
przypadku od 8—20 lat, w zależ-
ności od gałęzi przemysłu oraz

od 6—14 lat, gdy chodzi o mo-

dernizację.
Opracowała:

STANISŁAWA ZIELIŃSKA

W publikacjach dotyczących perspektyw rozwoju
i dróg przebudowy naszego rolnictwa wykazywano,
że dalszy rozwój rolnictwa oznacza przekształcenie go
ze średnio rozwiniętego w wysoko rozwinięte. Wy-
maga to dostarczenia rolnictwu nowoczesnych środ-
ków produkcji. Wymaga to zarazem specjalizacji pro-
dukcji, ukształtowania podziału pracy odpowiadają-
cego wymogom wysoko rozwiniętego rolnictwa. Pro-
cesom tym musi towarzyszyć koncentracja produkcji
oraz koncentracja ziemi (przebudowa struktury agrar-
nej).

NASZE
rolnictwo cechuje za-

cofana, rozdrobniona struktu-
ra agrarna, nie odpowiadająca

już poziomowi sił wytwórczych
rolnictwa. Przy obecnym stanie tej
struktury wykonanie zadań wzrostu

produkcji rolnei byłobv utri^nio-
ne. Jedno i drugie nakazuje dążyć
do dostosowania struktury agrar-
nej do poziomu sił wytwórczych
naszego rolnictwa. Dostosowanie to

drogą koncentracji ziemi w ramach

indywidualnych gospodarstw, nie

negując jej znaczenia, nie może
rozwiązać problemu, gdyż tego ro-

dzaju koncentracja byłaby zbyt
powolna (nie mówiąc już o jej
ujemnych aspektach ekonomicz-

nych i socjalnych). Dostosowanie
to drogą bezpośredniego zespolenia
i uspołecznienia ziemi też nie jest
obecnie możliwe. Nie dojrzały jesz-
cze do te«> obiektywne warunki.

W tej sjtuac.ii pozostaje trzecia

droga rozwiązania tej kwestii; do-
konać dostosowania struktury ag-
rarnej do stanu sił wytwórczych
bez naruszania stanu struktury
własności gospodarstw drogą kon-

centracji kooperacyjnej, tzn. drogą
powstawania chłoDskich zespołów
nrodukcvinvch. Koncentracia ta

byłaby lak najściślej powiązana ze

specjalizacją produkcji.

Koncentracji kooperacyjnej towa-

rzyszyłaby koncentracja indywi-
dualna (też łączona ze specjalizacją
produkcji). Jedna i druga forma
koncentracji miałaby także charak-
ter wertykalny (Dionowy), tzn. do-

konywałaby SL5 za pomocą i w po-

wiązaniu (kooperacyjnym współ-
działaniu) z instytucjami integru-
jącymi (kółka rolnicze. PGR i in.) .

Oczywiście wymienione formy kon-

centracji uzupełniałyby autonomicz-
ne procesy koncentracja dokonujące
się w ramach PGR. ośrodków rol-
nech kółek rolniczych oraz spół-
dzielni produkcyjnych*).

Kierunek na rozwój różnorodnych
form kooperacji gospodarstw chłop-
skich, łączony ściśle ze specjali-
zacją produkcji,, który powinien
stać się głównym kierunkiem do-

stosowywania. struktury agrarnej
do stanu sił wytwórczych rolnic- ...

twa na obecnym etapie jego spo- ,

łącznej., przebudowy — jest zgodny
z tendencjami ewolucji wysoko
rozwiniętego rolnictwa. Potwierdza-

ją to liczne przykłady rolnictwa

rozwiniętych krajów. W naszych
warunkach tego rodzaju ewolucja
może być w swej treści tylko so-

cjalistyczna. Jest to zgodne nie tyl-
ko z interesem ogólnospołecznym,
lecz także z interesem producentów
rolnych.

Kierując się wymienionymi wy-

żej względami, kierownictwo Partii
i Rządu podjęło już w końcu 1971
r. szereg podstawowych decyzji w.

omawianych sprawach. Miedzy in-

nymi wskazano na potrzebę two-

rzenia warunków snr;..y yj.i
powstawaniu różnorodnych form
zespołowego działania rolników in-

dywidualnych. Decyzje te znalazły
następnie wyraz w aktach praw-

nych, zwłaszcza w Uchwale 44 Ra-

dy Ministrów z 11 lutego 1972 r.

w sprawie pomocy państwa dla

rolniczych, spółdzielni produkcyj-
nych oraz dla innych form zespo-
łowei gospodarki w rolnictwie.
Uchwała ta stanowi m.in. o statu-

sie prawnym nowei formv ^esDoio-

wego gospodarowania w rolnictwie,
to jest zespołach rolników indywi-
dualnych. (Zgodnie z tą Uchwałą
za zespół rolników uważa się grupę
złożoną co najmniej z trzech rolni-
ków, którzy podejmą zespołowy
działalność w zakresie produkcii
rolnej). Jednocześnie wydzielono
niezbędne środki finansowe umożli-

wiające powstawanie i rozwój tych
zespołów. Wskazano też na koniecz-
ność rozwijania specjalizacji ro-

dukcji. także w gospodarstwach in-

dywidualnych. Zobowiązano rów-
nież PGR. kółka rolnicze i spół-
dzielnie produkcyjne do rozwoju
współpracy w zakresie produkcji
rolnej; współpraca ta powinna tak-
że dotyczyć gospodarstw indywi-
dualnych oraz zespołów rolników.

Do końca 1972 r. powstało ok.
300 zespołów rolników indywidual-
nych. Na początku II kwartału 1973
r. liczba ta wynosiła iuż' ponad
1 000 zespołów (w tym ok. 500 ze-

sogłów Drodukcii zwierzeccil. Obrc-
nie* liczba ta jest oczywiście znacz-

nie wyższa. Jednocześnie szybko
poczęła zwiększać się liczba gospo-
darstw indywidualnych, "-icislizu-

jących się w określonych dziedzi-
nach produkcii. Liczba tvch gospo-
darstw sięga iuż dziesiątków tysię-
cy. Znaczną część tvch gospodarstw
Drowadzi specializacie w koopera-
cii z uspołecznionymi gospodar-
stwami rolnymi. W t^iedzinie Dro-
dukcii zwierzęcej liczba gospo-
darstw kooperujących wynosi ok.
30 ^tys.

Wymienione zalążki nowego w

rolnictwie wymagaią bacznej uwa-

gi oraz pierwszej oceny. W celu za-

poznania się z doświadczeniami

omawianych nowych form działa-

nia w rolnictwie. Komitet Ekono-
miki Rolnictwa V Wydziału PAN

odbył w dniach 27—28 września se-

sję wyjazdową na terenie woje-
wództwa łódzkiego. Dzięki uprzej-
mości władz politycznych i admi-
nistraevinveh woi. łódzkiego człon-
kowie Komitetu mogli zapoznać się
z kierunkami rozwoju rolnictwa i

racjonalizacji gospodarstw indywi-
dualnych oraz zwiedzić kilka go-

spodarstw podejmujących specjali-
zację produkcji bądź także i zespo-
łowe współdziałanie.

WOJEWÓDZTWIE łódzkim

specjalizuje się w produkcji
zwierzęcej już 4 270 gospo-

darstw; z tei liczby ponad 2 tvs.

specjalizuje się w hodowli bydła
i ok. 2 tys. w hodowli trzody
chlewnej oraz pewna część w ho-
dowli owiec. Gospodarstwa podej-
mują specjalistyczną produkcję
przeważnie w powiązaniach koope-
racyjnych z gospodarstwami spół-
dzielczymi. państwowymi oraz kó-
łek rolniczych.

W województwie zorganizowano
dotychczas 90 zespołów indywidual-
nych rolników, które prowadzą

nowo wybudowaną chlewnię wraz

ze zmodernizowaną oborą (pod
wspólnym dachem) o zmechanizo-

wanym procesie produkcji. Na
zmechanizowanie produkcji rolnik
dostał 70 tys. zł dotacji. W gospo-
darstwie oprócz właściciela pracuje
żona i córka. Ta obsada siły robo-

czej wystarcza, według opinii ob.

E.K., aby powiększyć produkcję
tuczników do 200 sztuk. W tym ce-

lu ob. E.K . planuje w najbliższym
czasie powiększyć budynki gospo-
darskie.

Gospodarstwo ob. W .P . kooperu-
je z WRZD Bartoszewice w dzie-
dzinie odchowu bukatów. Po-
wierzchnia użytków rolnvch 8,2 ha.
Obecnie gospodarstwo hoduje 102

buhajki. Od czasu rozpoczęcia ko-

operacji rolnik nqbvł już trzecią
partię buhajków po 100 -sztuk każ-
da. Gospodarstwo posiada także 7
tuczników 2 maciory i 1 knura. W

przyszłości ob. W.P . zamierza

przejść całkowicie na jednokierun-
kową hodowlę, tzn. bvdło opasowe
i zwiększyć odchów buhajków do
250 sztuk rocznie. Wymaga to wy-
budowania pomieszczenia dla od-
chowu letniego.

Zespół rolników indywidualnych
zorganizowany w Żarnowicy pow.
Piotrków. Zespół składa się z 3 rol-

ników, powierzchnia ich gospo-
darstw wynosi 31,2 ha użytków rol-

nych. Członkowie zespołu osiągali
dotychczas jedne z najlepszych wy-
ników produkcyjnych w rejonie.
Decyzję zespołowego działania pod-
jęli wiosną tego roku. Pla/nują pod-
jąć zespołową produkcję młodego
bydła, którego obsada ma wynieść
480 sztuk. Planują wprowadzić
wspólną uprawę produkcji roślinnej
dla potrzeb tej hodowli. Na cele

inwestycyjne rolnicy otrzymali 2

min zł kredytu. Rolnicy wkrót-
ce roapoczną budowę obory
dla zespołowej hodowli bydła opa-

sowego. Zespół będzie pracował w

darstw indywidualnych, że formę
tę, w integralnym ziwiąziku z kółka-
mi rolniczymi należy jak najbar-
dziej popierać i rozwijać. W tym
kontekście można pnzyjąć, że kieru-
nek na rozwój różnorodnych form
kooperacji gospodarki chłopskiej po-
winien stać się głównym kierun-
kiem dostosowywania struktury
agrarnej do stanu sił wytwórczych
rolnictwa na obeonym etapie jego
społecznej przebudowy.

Druga ogólna uwaga wiąże się
z tempem omawianego procesu. O-
tóż dotychczasowe doświadczenie

wskazuje na to, że proces koopero-
wania i specjalizacji gospodarki po-
stępuje powoli, że może postępować
długo, znacznie dłużej niż sądziliś-
my. Historia minionych 15 lat uczy

nas, że tempo rozwoju i unowocześ-
niania rolnictwa, a wraz z tym i je-
go przebudowy kształtowało się z

reguły znacznie poniżej zamierzeń.

Plany w tej dziedzinie nie mogły
być zrealizowane wskutek niewyko-
nywania planu dostaw niezbędnych
środków produkcji dla rolnictwa.
Mimo ogromnego wysiłku i zdecy-
dowanej poprawy w tej dziedzinie
nadal jednak na to samo zjawisko
zdają się wskazywać doświadczenia

rozwoju kooperacji i specjalizacji
gospodarstw chłopskich. (Słusznie
przeto gospodarze województwa
łódzkiego rysują ostrożnie perspek-
tywy w tej dziedzinie).

Może ktoś zapytać, czy potrzebne
jest nam szybsze tempo postępu ko-

operacji i specjalizacji gospodarstw?
Oczywiście nie chodzi o tempo dla

samego tempa., wykazanie się wyso-
kimi wskaźnikami w tej dziedzinie.
Rzecz w tym, że bez przyspieszenia
intensyfikacji i specjalizacji produk-
cji rolnej oraz wiążącej się z tym
ściśle kooperacji gospodarstw rol-

nych nie rozwiążemy rychło naszych
trudności w dziedzinie zaopatrzenia
rynku w produkty spożywcze. A

MIECZYSŁAW MIESZCZANKOWSKI

wspólną działalność produkcyjną.
Zespołowa produkcja tych gospo-
darstw dotyczy głównie tuczu by-
dła i trzody ęhlęsypęj (59 zespołów
urędukcii zwierzęcej i ,3$ zespołów
produkcji -roślinne]). Powstało, także
950 zespołów grupowego użytkowa-
nia sprzętu i ciągników oraz 103
ośrodki wspólnot łąkowo-pastwis-
kowych.

Według wstępnych prognoz władz

wojewódzkich, do 1975 roku liczba

zespołów indywidualnych rolników

podejmujących wspólną produkcję
wyniesie ok. 400. a do 1980 roku
— ok. 1 000 zespołów. Zespoły te

gospodarowałyby na ok. 30 tys. ha,
tj. ok. 3 proc. użytków rolnych
województwa.

A oto przykłady nowych form
gospodarowania w rolnictwie, z

którymi mieli możność zar""rię,ć się
członkowie Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa PAN.

PGR Kołacin podjął w ubiegłym
roku inicjatywę kooperacji z go-
spodarstwami indywidualnymi w

dziedzinie produkcji trzoay mlew-
ne.i . Kooperacja ta polega na tym,
że PGK dostarcza roIniKom indy-
widualnym prośne lochy. Lochy te

są dostarczane rolnikom na zasa-

dach kredytowej sprzeoaży, będąc
wyceniane według cen sKupu żyw-
ca, przeznaczonego na tucz. Splata
kredytu odbywa się w formie' do-

stawy warchlaków do tuczami
PGR według cen obowiązujących w

skupie. Dotychczas sprzedano roi-
niltom b9 loch (przeciętnie 5 loch
na jedno gospodarstwo).

Tucz PGR Kołacin oparty jest
na własnej hodowli, na aosiawach
warchlaków od kooperujących rol-
ników oraz w zakupie warchlaków
z innych PGE-ów. Tucz odbywa się
w chlewni liczącej 320 stanowisk

(produkcja ciągiaj oraz w dwóch
Doinieszc<.emaiii prowizorycznych
liczących 240 sztuk (produkcja se-

zonowa).

Gospodarstwo ob. H.B .. koope-
rującego z PGR Kołacin w dzie-
dzinie trzody chlewnej. Gospodar-
stwo liczy 10,6 ha użytków rol-

nych. Rolnik otrzymał od PGR Ko-
łacin 8 ner T. od których sprzedał
24 sztuki warchlaków dla koope-
ranta. Obecnie rolnik hcduie.

oprócz 8 macior, 10 tuczników i 28

warchlaków (ponadto 3 krowy i 3

iałówki). W gospodarstwie wybudo-
wano nową chlewnię o 18 kojcach.
W przyszłości ob. H.B. planuje
przestawić całą produkcję zwierzę-
cą na odchów prosiąt do warchla-
ków od loch nabytych od koope-
ranta.

Gospodarstwo wdrożeniowe ob.
E. K., współpracujące z WRZD
Bartoszewice. Powierzchnia użyt-
ków rolnych 8,35 ha. Gospodarstwo
specializuje się w produkcii żywca
wieprzowego. W bieżącym roku rol-
nik utrzymuje 2 knury ł 5 macior,
od których planuje tizyskać 120
tuczników. Gospodarstwo posiada

składzie siedmiu osób. Produkcję
będzie prowadził w stałej współ-
pracy i przy pomocy specjalistów
z WRZD Bartoszewice.

Wojewódzki Rolniczy Zakład Do-

świadczalny w Bartoszewicach' pro-
wadzi rozległą działalność, której
nie sposób tu w pełni zobrazować.
Pod bezpośrednią opieką WRZD
Bartoszewice znajduje się sieć go-
spodarstw wdrożeniowych (przecięt-
nie po trzy gospodarstwa w każdym
powiecie). Na przykładzie tych go-
spodarstw WRZD organizuje szko-
lenie praktyczne służące do dosko-
nalenia zawodowego i metodyczne-
go gminnej służby rolnej. WRZD

zorganizował również sieć ok. 4 tys.
gospodarstw przykładowych (1—2
gospodarstw . w każdym sołectwie),
w których gminna służba rolna pro-
wadzi prace upowszechnieniowe
(głównie demonstracje i pokazy).
WRZD współpracuje z gospodar-
stwami specjalistycznymi, w których
realizację prac upowszechnienio-
wych rozpoczęły instytucje branżo-
we. WRZD prowadzi własne gospo-
darstwo rolne o powierzchni ok. 500
ha. Gospodarstwo to podjęło koope-
rację z 38 rolnikami indywidualny-
mi w dziedzinie żywca wołowego.
Pozwoliło to zwiększyć znacznie ho-

dowlę tego bydła. Z innej dziełal-
ności WRZD Bartoszewice należy
wymienić jeszcze wystawy rolnicze,
a zwłaszcza zorganizowanie wysta-
wy stosowania różnego sprzętu rol-

niczego oraz wzorcowych budynków
gospodarczych. Ta bardzo pożytecz-
na wystawa, zwiedzana licznie przez
rolników, zyskała wysoką ocenę
członków Komitetu Ekonomiki Rol-
nictwa PAN.

SPRÓBUJMY sformułować kilka

najważniejszych uwag i wnios-

ków, które wiążą się z przedsta-
wionymi po krotce nowymi zjawis-
kami w rolnictwie.

Pierwsza ogólna uwaga nasuwa

się na tle niedawnych jeszcze dy-
skusji,- w których podawano w wąt-
pliwość szanse powstawania zespołów
rolników indywidualnych, a także
możliwości rozwoju specjalizacji pro-

dukcji w naszych, niewielkich

przecież obszarowo, gospodar-
stwach rolnych. Próbowano udo-
wadniać, że indywidualizm naszych
rolników będzie generalną przeszko-
dą, która uniemożliwi wspólne pro-
wadzenie produkcji przez trzech czy
czterech rolników. Dzisiaj można

już stwierdzić, że praktyka wykazała
bezzasadność tych poglądów. Wyka-
zała ona i wykazuje, że przyjęte
koncepcje kooperacji gospodarstw
chłopskich są realne.

Prawda ta może już wydawać się
dzisiaj banalna i konstatujemy ją
nie po to, aby przypomnieć niedaw-

nym przeciwnikom dyskusji, że nie
mieli racji. Chodzi bowiem o rzecz

daleko ważniejszą. Pierwsze do-
świadczenia praktyki zespołów rol-
ników indywidualnych zdają się
wskazywać, że znaleźliśmy wre-

szcie najwłaściwszą formę ko-

operacyjnej transformacji gospo-

przyspieszenie to zależy przede
wszystkim od przemysłu. Należy
zdać sobie sprawę z obiektywnej
prawdy, że przemysł nie nadąża < za

potrzebami rolnictwa i że z kolei
wskutek tego rolnictwo nie nadąża
za potrzebami w dziedzinie wzrostu

spożycia środków żywności.
Nie jest tajemnicą stan niedo-

rozwoju przemysłu maszyn rolni-

czych; w tej dziedzinie jesteśmy za-

cofani o kilkanaście lat w porów-
naniu z rozwiniętymi krajami. Tak
na przykład w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej około 20 proc.
produkcji przemysłu maszynowego
stanowi produkcja dla rolnictwa. U
nas odsetek ten kształtuje się poni-
żej 10 proc. Zjawisko to nie doty-
czy tylko maszyn rolniczych. Szcze-

gólnie ostro daje się odczuwać w

rolnictwie deficyt materiałów budo-

wlanych oraz niezbędnych urządzeń
do wyposażenia budynków gospo-
darskich. Bez radykalnej poprawy
w tej dziedzinie niezmiernie trudno

będzię. rozwiązać sprawę przyspie-
szenia rozwoju i .specjalizacji hodo-
wli zwierząt. Omawiane zjawiska
stawiają naszym planistom palące
problemy do rozwiązania w pracach
przy konstruowaniu narodowego
planu gospodarczego na lata 1975—

1980. Ale może da się jeszcze to

zrobić w tej dziedzinie w nadcho-

dzących latach bieżącego planu pię-
cioletniego?

Tempo intensyfikacji i specjaliza-
cji produkcji rolnej zależy oczywiś-
cie nie tylko od przemysłu. Zależy
od całej siec; ogniw gospodarczych
związanych z rolnictwem, pracują-
cych dla rolnictwa. Słuszn'e podkre-
śla się, że bez zasadniczych ulepszeń
i jakościowych zmian w skupie pro-
duktów rolnych trudno będzie a

sukcesy w dziedzinie postępów spe-
cjalizacji i kooperacji produkcji rol-

nej. To samo dotyczy dziedziny re-

montów i napraw maszyn rolniczych
i podobnego rodzaju usług dla rol-
nictwa. Niemniej dotkliwie wystę-
puje brak tzw. mocy przerobowych
w dziedzinie budownictwa grspodar-
czego dla rolnictwa. Łączy się to w

kompleks z deficytem materiałów

budowlanych. Zwiedzając na poglą-
dowej wystawie wzorcową oborę dla

specjalizujących się w hodowli by-
dła gospodarstw, dowiedzieliśmy się,
że normalnym trybem nie sposób
było ją zbudować, że tylko dzięki
interwencji władz było możliwe u-

zyskanie niezbędnego budulca oraz

zapewnienie wykonawcy. Jak wo-

bec tego ma sobie poradzić rolnik, .

który zechciałby wybudować tego
typu oborę i zaprowadzić wyspecja-
lizowaną produkcję?

Należy zdawać sobie oczywiście
sprawę z obiektywnych trudności w

wymienionych dziedzinach, które to

trudności nieprędko będą mogły
być przezwyciężone. I dlatego tym
bardziej należy podkreślić koniecz-
ność przestrzegania zasady stabil-
ności warunków kontraktacyjnych,
gdyż należą one do decydujących
czynników w rozwoju specjalizacji

1 kooperacji produkcji rolnej. Mó-

wiąc o stabilności mamy na myśli
zwłaszcza niedopuszczanie do zy-

gzaków w dziedzinie cen. Producen-
ci wskazywali, że z prób specjali-
zacji w produkcji truskawek prze-
rzucali się na bydło bądź ha trzo-

dę, teraz niektórzy myślą o brojle-
rach. ' Zmićniali kierunki specjali-
zacji, gdyż zmieniano rentowność

poszczególnych dziedzin produkcji.
W maju bieżącego roku Minister-
stwo Rolnictwa 'spowodowało zmia-

nę warunków skupu bukatów ;'na
eksport. Wszyscy zgodnie stwierdza-

ją, że te nowe warunki są mnięj
korzystne, zwłaszcza dla PGR bio-

rących udział w kooperacyjnej pro-

dukcji bukatów. Wszyscy też zgod-
nie stwierdzają, że hamuje to roz-

wój kooperacji w tej dziedzinie. Czy
zmiany te były potrzebne i uzasad-
nione? Pytanie wydaje się retorycz-
ne, gdyż nikt nie był w stanie wska^
zać na racjonalne przyczyny tych
zmian. Należy zapobiec, by nie wy-
stąpiły one w innych dziedzinach

przynosząc ujemne skutki.

SPECJALIZACJA
i kooperacja

produkcii rolnej stawiają dopie-
ro pierwsze kroki; specjalizacja

ta z reguły nie ma jeszcze ukształ-

towanego ani optymalnego charak-
teru. (Specjalizujące się gospodar-
stwa indywidualne prowadzą jeszcze
wielostronną produkcję zwierzęcą,
nie mają optymalnej obsady pogło-
wia w wybranym kierunku specja-
lizacji). Uwzględniając to należałoby
postulować konieczność opracowa-
nia wzorców, które mogłyby być za-

lecane rolnikom. Dotyczy to wzor-

ców budynków gospodarskich, wzor-

ców optymalnego stanu pogłowia,
wzorców urządzenia gospodarki itd.
Wzorce te opracowane dla poszcze-

gólnych typów produkcji i regionów
gospodarczych mogłyby być już tyl-
ko dostosowywane do poszczegól-
nych gospodarstw. Postulat ten jest
już częściowo realizowany, ale 'sta-
nowczo w za małym stopniu.

To samo dotyczy wzorców w dzie-
dzinie funkcjonowania zespołów go-
spodarstw indywidualnych. Jak pro-
wadzić zespołową produkcję, jak or-

ganizować podział pracy, jak dzielić
dochód? Nie mamy w tej dziedzinie

żadnych doświadczeń.. I rolnicy bę-
dą skazani na własne siły i pomy-
słowość oraz porady instruktorów.
A trzeba i mbżna im w tym pomóc.
Możemy korzystać w tej dziedzinie
z doświadczeń podobnych gospo-
darstw w innych krajach. Trzeba

zapoznać się z tymi doświadczenia-
mi i te, które są do wykorzystania,
dostosować do naszych warunków.
Jest to wdzięczne zadanie dla pra-
cowników naukowych ekonomicz-

nych wydziałów rolniczych uczelni.

Mogą być różne podstawowe ogni-
wa rozwoju operacyjno-specjali-
stycanej produkcji zwierzęcej.
Funkcje te mogą pełnić i PGR
i spółdzielnie produkcyjne i

przedsiębiorstwa tuczu przemy-

słowego i ośrodki
_

rolne kółek.
•Ale dla PGR kooperacyjna .działal-
ność zawsze będzie miała marginal-
ny charakter. Ponadto na przeważa-
jącej części* obszarów liczba PGR

jest niewielka; to samo dotyczy
spółdzielni. Dlatego wydaje się, że

podstawowe zadanie w tej dziedzi-
nie, zwłaszcza na obszarach, gdzie
jest mało PGR, powinno przypaść
kółkom rolniczym. Należy dążyć' do

tego, aby w każdej gminie organi-
zować ośrodek rolny kółek rolni-

czych prowadzący na zasadach ko-

operacji wielkostadną hodowlę by-
dła bądź trzody chlewnej. Propozy-
cje w tej dziedzinie były wielekroć

zgłaszane, omawiane na łamach pra-

sy, m.in. „Życia Gospodarczego".
Znajdują one również zrozumienie
wśród działaczy gospodarczych wo-

jewództw (na tę drogę rozwoju
wskazywali gospodarze woj. łódz-

kiego). Rzecz w tym, aby przejść
do szerszego niż dotychczas, działa-
nia w tej dziedzinie.

Dotychczas zgłoszone uwagi i wnio-
ski dotyczą kooperacji } specjaliza-
cji w dziedzinie produkcji zwierzę-
cej. Postępy w tej dziedzinie wy-

magają dużych nakładów, napoty-
kają liczsne trudności natury
obiektywnej, nie mówiąc, że z na-

tury rzeczy (cechy specyficzne pro-

dukcji zwierzęcej) mogą być zbyt
szybkie. Dlatego nie należy za-

pominać o produkcji roślinnej
d skierować na nią, jeżeli nie
podstawową, to jednakową d3zę wy-
siłku i uwagi. Specjalizacyjno-ko-
operacyjne poczynania bowiem nie

wymagają w tej dziedzinie tak du-

żych nakładów, mogą czynić stosun-

kowo znacznie szybciej postępy i

przynosić duże efekty.

Rozwój mechanizacji rolnictwa (w
tym kombajn „Bizon"), doświadcze-
nia żniw 1972 i 1973 r., powstawanie
i rozwój zespołów użytkowania ma-

szyn rolniczych kółek — wszystko
to sprawiło, że wśród mas rolników
coraz bardziej dojrzewa już idea
bloków uprawowych, zbo a i innych
płodów. Tu naprawdę wystarczy tyl-
ko wzmożenie działalności czynnika
organizacyjnego, aby pójść dużymi
krokami naprzód.

W tym kontekście ostatnia uwaga.
Zapoznanie się z doświadczeniami

woj. łódzkiego w omawianej dzie-
dzinie jeszcze raz wykazało, w jak
wysokim stopniu postęp w rolnic-
twie zależy od licznej już.kadry rol-
ników z cenzusem zatrudnionych w

ogniwach pracujących na rzecz rol-
nictwa (instruktorów rolniczych za-

kładów doświadczalnych, agrono-
mów gromadzkich itd.). Należy zwię-
kszyć aktywność tej kadry (odcią-
żając ją od prac administracyjnych).
Należy szerzej i śmielej postawić
przed nią zadania w dziedzinie roz-

woju kooperacji i specjalizacji pro-

dukcji rolnej.

Por. Kierunki socjologu polskiego
rolnictwa „Życie Gospodarcze" nr 44
oras 47/1972,
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lata konsekwentnych decyzji

MYŚL
MÓGŁBY Wl

JERZY SUfcDYKOWSKI

Przemysł maszynowy
słusznie znajduje się w

centrum zainteresowania
polityki gospodarczej, a

także opinii społecznej.
Jego funkcjonowanie by-
wa często przedmiotem
krytycznych analiz. Nic w

tym dziwnego. Ten olbrzy-
mi organizm gospodarczy
I produkcyjny, w skład
któręgo wchodzą tak is-
totne dla nowoczesnej
gospodarki branże, jak
budowa maszyn, elektro-
nika i elektrotechnika,
przemysł precyzyjny, mo-

toryzacyjny, komputero-
wy, przemysł rynkowych
artykułów konsumpcyj-
nych trwałego użytku —

jest łącznie najpotężniej-
szym w naszej gospodar-
ce „konsumentem" nakła-
dów inwestycyjnych.

PRZEMYSŁ
maszynowy, wytwa-

rzając 70 proc. znajdujących się
na rynku wyrobów przemysło-

wych, decyduje o sytuacji rynkowej,
nowoczesności wyposażenia gospo-
darstw domowych, o zaspokojeniu
rosnących potrzeb społecznych, o

strukturze spożycia. Dostawca no-

woczesnych maszyn, urządzeń i pod-
zespołów ma decydujący wpływ na

efektywność i strukturę eksportu, na

„swobodę manewru" na rynkach za-

granicznych i stopień naszego udzia-
łu w wyższych formach międzynaro-
dowego podziału pracy. Od przemy-
słu maszynowego zależy nowocze-

sność wyposażenia nowo uruchamia-

nych i modernizowanych zakładów,
a tym samym późniejsza efektyw-
ność i zdolności produkcyjne tych
obiektów.

Jest też' przemysł maszynowy naj-
poważniejszym „konsumentem" na-

kładów na badania naukowe i roz-

wojowe. Dwa problemy węzłowe:
„maszyny, urządzenia, narzędzia
i wyroby maszynowe" oraz „metody,
środki i systemy mierzenia, kontroli,
sterowania i automatyzacji oraz

urządzenia i systemy łączności" —

pochłaniają łącznie około 45 proc.

całkowitych nakładów na prace ba-
dawcze prowadzone w ramach prob-
lemów węzłowych w Polsce. Tema-

tyka pierwszego z nich leży całko-
wicie w obrębie działania przemysłu
maszynowego, jego organizmów ba-

dawczych i produkcyjnych, tematy-
ka drugiego angażuje ten potencjał
co najmniej w 80 proc.

Jest więc rzeczą bardzo istotną, w

jaki sposób wykorzystywane są te

olbrzymie środki, jaka jest strategia
i efekty ich zastosowania. Ze wzglę-
du na rozmiary i decydującą wagę
skupionych w resorcie przemysłu
maszynowego branż, trudno przece-
nić jego wpływ na wielki obszar,
wręcz całość naszej gospodarki

ZDECYDOWANE
WYPRZEDZENIE

Uchwała VI Zjazdu PZPR nakła-
dała na przemysł maszynowy bardzo

poważne i uchwytne liczbowo zada-
nia. Stwierdzała ona m. in.:

©Należy zwiększyć udział przemysłów
maszynowego i chemicznego w całości
produkcji przemysłowej.

m Produkcja przemysłu maszynowego
w 1975 roku powinna być wyższa o blisko
70 proc. w porównaniu z 1970 rokiem.
Szczególnie szybko należy rozwijać pro-
dukcją wyrobów dla potrzeb rynkowych.

Przemysł maszynowy powinien zwięk-
szyć eksport o około 65 proc.

Sytuację, jaka zarysowała się w

przemyśle maszynowym po prawie
3 latach realizacji bieżącej pięciolat-
ki, ilustruje tabela. Dane dla roku

bieżącego obliczone są według wy-
konania przewidywanego przez re-

sort.

Jeśli dodatkowo wyodrębnimy
produkcję rynkową, to według za-

łożeń planu 5-letniego do końca 1973
roku powinna ona wzrosnąć o 47

proc., podczas gdy obecnie przewi-
dywany w tym okresie wzrost wy-
niesie 62,1 proc. W tym samym cza-

sie wzrost nakładów inwestycyjnych
na produkcję rynkową ponad dwu-
krotnie przekraczał w resorcie prze-

mysłu maszynowego osiągnięty
wzrost nakładów na całość inwesty-
cji.
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I NOWE PROBLEMY

Jak widać z tabeli, pod względem
wzrostu produkcji i eksportu prze-
mysł maszynowy wyprzedził zdecy-
dowanie tak zadania planowe, jak
i przeciętny wzrost osiągany w 3-Iet-
nim okresie przez całość przemysłu.
Zdecydowanie przekraczane są rów-
nież zadania przyjęte w uchwale VI

Zjazdu. Wzrost produkcji sprzedanej
o 51 proc. . w ciągu trzech lat pięcio-
latki stwarza realne szanse zdecydo-
wanego przekroczenia w 1975 roku

założonego w uchwale wzrostu pro-

dukcji o 70 proc. w porównaniu z

1970 rokiem.

Wzrost produkcji artykułów ryn-

kowych już w 1973 roku okazał się
większy niż wzrost pierwotnie pla-
nowany do 1975 roku. Sprzyjał temu

między innymi większy niż przewi-
dywano wzrost produkcji samocho-

dów, jednakże (jak szerzej omówiłem
to w artykule „Przemysł społeczny
czy dostawca masy towarowej" Ż.G.
nr 34) wzrost produkcji innych ar-

tykułów rynkowych trwałego użytku
jest nie mniejszy, a nawet w niektó-

rych grupach Większy od wzrostu

produkcji samochodów osobowych.
Na baczną uwagę zasługuje bardzo

poważne przekroczenie założeń pla-
nu eksportu, a zwłaszcza bardzo zna-

czny (o 122,2 proc.!) wzrost eksportu
do krajów kapitalistycznych. W 1974
roku można realnie oczekiwać osiąg-
nięcia poziomu eksportu wyrobów
przemysłu maszynowego przewidy-
wanego na koniec 1975 roku. Wzrost

eksportu do krajów socjalistycznych
jest również, większy od przewidy-
wanego i wynieść ma do końca br.
53 proc. wobec przewidywanych 43

proc. Tak więc, obok szybko rosną-
cych dostaw rynkowych, bardzo po-

zytywną cechą ostatnich lat rozwoju
przemysłu maszynowego jest zdecy-
dowana poprawa rozmiarów i tempa
wzrostu eksportu na rynki wolnode-
wizowe.

Ponadplanowy wzrost eksportu
wyrobów przemysłu maszynowego w

okresie 1971—1973 przyniósł nam do-
datkowo 535 min zł dew., z czego
eksport do kr&jów kapitalistycznych
— dodatkowo 210 min zł dew. Bar-
dzo szybki wzrost eksportu, zwłasz-
cza na najtrudniejsze rynki, jest do-

brym miernikiem pokazującym po-
stęp nowoczesności, przynajmniej
niektórych grup wyrobów przemysłu
maszynowego, które stały się w

ostatnich latach wyrobami łatwo

zbywalnymi i konkurencyjnymi w

stosunku do analogicznych wyrobów
firm zachodnich. Ten wzrost eks-

portu jest wciąż bezpośrednim efek-
tem podjętych w ostatnich latach

programów unowocześnienia szeregu
gałęzi przemysłu maszynowego, po-

łączonych częściowo z zakupami
licencji. Jest on też wynikiem ro-

snącej kooperacji międzynarodowej,
zwłaszcza z firmami reprezentujący-
mi wysoki światowy poziom techni-

czny.

Przebieg ostatnich trzech lat wy-
kazał, że znacznie złagodzone zostało
bardzo poważne zagrożenie, jakim
był w okresie-przed 1971 rokiem spa-
dek tempa wzrostu produkcji prze-

_ „r .nnrównawcza osiągniętej dynamiki wzrostu podstawowych parametrów
w resorcte p^zen^sfu^ maszynowego w' okrasie 1971-1973 w stosunku do całego
przemysłu krajowego

1973/1970

wyszczególnienie 1971/1970 1972/1971 1973/19" według
zał.

planu
5-letniego

według
przewi-

dywanego
wykonania

produkcja
sprzedana wg. efen zbytu

MPM
cały przemysł

114,0
109,2

114,9
110,5

115,8
111,1

143,0
126,4

151,0
134,4

Eksport ogółem
MPM 119.8
cały przemysł 109,1

— w tym eksport do krajów
kapitalistycznych^ 120,4

cały przemysł 111,8

118,1
117,1

134,7
115,5

112.9
115.5

136.8
132.6

147,0
126.7

ra.s

134.8

159.8
147,6

222.2
170.9

myslu maszynowego w stosunku do

tempa wzrostu nakładów inwesty-
cyjnych w całej gospodarce. W ostat-

nich trzech latach utrzymano w

przemyśle maszynowym stałe wyso-
kie tempo wzrostu produkcji sprze-

danej, a nawet zwiększono je nieco
w roku ubiegłym. Wysokiej dynami-
ce produkcji oraz eksportu (zwłasz-
cza do krajów kapitalistycznych) to-

warzyszył jednak jeszcze szybszy
wzrost importu, na który składały
się zwłaszcza zakupy maszyn, licencji
oraz dóbr inwestycyjnych dla prze-

mysłu maszynowego. Coraz większe-
go znaczenia nabiera więc problem
efektywnego wykorzystania tych
zwiększonych nakładów inwestycyj-
nych i zakupów importowych. Cho-
dzi o jak najszybsze wzmożenie eks-

pansji produkcyjnej i eksportowej,
oczywiście na najwyższym poziomie
nowoczesności, co powinno być
przede wszystkim wynikiem wzrostu

wydajności pracy, poprawy organi-
zacji produkcji oraz wykorzystania
rezerw w- obiektach już istniejących,
zwłaszcza w drodze modernizacji.

W zakresie wzrostu wydajności
pracy uzyskano tempo wzrostu w

granicach zakładanych przez plan.
Jest ono wprawdzie dość znaczne

i większe niż w całym przemyśle,
większe też niż przed 1971 rokiem,
jednak na pewno nie wyczerpuje
możliwości zgrupowanych w MPM

przedsiębiorstw. W tej sytuacji bar-
dzo duże przyrosty produkcji i eks-

portu, jakie osiągamy ostatnio, wy-

magają dużych nakładów na budowę
nowych obiektów przemysłowych.
Stan ten nie jest możliwy do utrzy-
mania przez dłuższy czas. Konieczny
jest przełom w dziedzinie moderni-

zacji, organizacji pracy, stosowania

różnorodnych innowacji technicz-

nych i organizacyjnych.
Zwraca również uwagę zmniejsza-

jące się tempo wzrostu eksportu ogó-
łem, choć bardzo wysokie i przekra-
czające założenia planu. W roku bie-

żącym po raz pierwszy przyrost eks-

portu w przemyśle ogółem był więk-
szy niż przyrost eksportu w przemy-
śle maszynowym. Oznacza to, że —

choć sprzedajemy coraz więcej —

sprzedawać jest coraz trudniej. Ten

proces wymaga gruntownego rozwa-

żenia i wyświetlenia przyczyn.

wydajność pracy
MPM
cały przemysł

109.8 109,7
106,0 108,2

109,2«) 109.7»)
106.4*)

*) średniorocznie

UNOWOCZEŚNIENIE
PRZEZ WIELKIE PROGRAMY

Zbyt powolny postęp nowoczesno-

ści oraz zmian strukturalnych w

przemyśle maszynowym — są

przedmiotem dość częstej krytyki.
Jeśli zbadać strukturę i nowocze-

sność produkcji przemysłu maszyno-
wego w różnych jego branżach i ga-
łęziach, otrzymamy obraz wielce

niejednolity. Są wielkie obszary,
gdzie twierdzenie pozostaje na-

dal całkowicie słuszne, są też in-

ne, gdzie w minionych latach doko-
nano ogromnego i — można to dziś

powiedzieć — efektywnego wysiłku
dla zmiany przestarzałej struktury
produkcji. Niezależnie od zadań usta-

lonych w planie 5-letnim w resorcie

przemysłu maszynowego realizowa-

nych jest kilka wielkich komplekso-
wych programów rozwoju pewnych
wybranych branż. Wymienić tu na-

leży przede wszystkim: programy
rozwoju:

4 przemysłu motoryzacyjnego, a zwła-
szcza samochodów osobowych i autobu-
sów,

¢) elektroniki,
Q przemysłu środków informatyki 1 au-

tomatyki,
O przemysłu maszyn budowlanych,
0 przemysłu kabli,
O maszyn rolniczych, a zwłaszcza kom-

bajnów, i ciągników.

Programy te w całości lub znacz-

nej części oparte są na decyzjach
Prezydium Rządu lub uchwałach Ra-

dy Ministrów nakładających na re-

sort określone obowiązki, ale też za-

pewniających mu znaczne środki
i priorytety. W tych właśnie bran-
żach skupia się zdecydowana więk-
szość zakupów licencyjnych oraz

środków inwestycyjnych. Tutaj też

osiągane są najlepsze rezultaty, jeśli
chodzi o nowoczesność wyrobów,
wzrost produkcji, skracanie cyklu jej
odnowienia.

Osiągnięcia przemysłu motoryza-
cyjnego w ostatnich latach są pow-
szechnie znane i nie ma potrzeby ich

przypominania. Przemyśl maszynowy

jednak w niedostatecznym jeszcze
stopniu wykorzystuje szansę, jaką
dla innych jego branż stanowi uru-

chomienie w przemyśle motoryzacyj-
nym produkcji wielkiej ilości nowo-

czesnych podzespołów i elementów,
wytwarzanych z pomocą również no-

woczesnych technologii. Ten postu-
lowany „transfer elementów i tech-

nologii" z przemysłu motoryzacyjne-
go do innych branż mógłby wpłynąć
na ich unowocześnienie oraz na lep-
sze wykorzystanie zakupionych
licencji motoryzacyjnych.

Elektronika była przez wiele lat

branżą niesłychanych wręcz opóź-
nień i nie wykorzystanych szans.

•j
Podjęte w 1971 roku, jeszcze przed
VI Zjazdem, decyzje partyjno-rzą-
dowe dotyczące rozwoju elektroniki
oraz związanego z nią bezpośrednio
przemysłu środków informatyki i au-

tomatyki — wytyczyły program roz-

woju tych branż. Trzeba, tu zwrócić

uwagę na decydujące znaczenie elek-
troniki i podstawowych podzespołów
elektronicznych (takich jak np. ukła-

dy scalone) dla szeregu najistotniej-
szych branż przemysłowych, wręcz
dla całej gospodarki. Z podzespęłów
i układów elektronicznych korzysta-
ją przemysły,takie, jak informatyka,
automatyka i aparatura pomiarowa,
przemysł rynkowych artykułów kon-

sumpcyjnych, przemysł obrabiarko-

wy, motoryzacyjny, lotniczy, okręto-
wy itd. Zacofanie elektroniki „ob-
ciążało" jednocześnie i inne dziedzi-

ny gospodarki.
Realizując przyjęty program, pod-

jęto już produkcję różnych nowo-

czesnych podzespołów elektronicz-

nych głównie w oparciu na całko-

witych lub częściowych licencjach.
Tylko ta droga umożliwiała wyjście
z zacofania. Rozwijająca się obec-
nie produkcja nowoczesnych pod-
zespołów elektronicznych nie za-

spokaja jeszcze olbrzymich po-

trzeb, lecz tempo rozwoju elek-
troniki w ostatnich dwóch la-
tach pozwala sądzić, że postulowane
przez wspomniany program zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb krajo-
wych w 1975 roku jest całkowicie
realne. Umożliwiłoby to prawdziwą
„inwazję" elektroniki i jej wytwo-
rów do innych branż przemysło-
wych, do wielu dziedzin życia, co

Również przemysł maszyn rolni-

czych obok sukcesów, takich jak
podjęcie produkcji kombajnu BIZON
i niektórych ostatnio opracowanych
maszyn, ma olbrzymie zaległości,
które co rychlej winny zostać usu-

nięte w ramach realizowanego pro-

gramu, Nasze maszyny są mało no-

woczesne, zawodne, a przede wszyst-
kim nie dostosowane do wysokich
plonów ostatnio osiąganych przez
rolnictwo. I w tym przemyśle kryją
aię olbrzymie rezerwy.

Przemysł kablowy należy do tych
branż przemysłu maszynowego, gdzie
wytwarzane są elementy i podzespo-
ły niezbędne w wielu innych bran-

, żach przemysłowych. Podjęto tu

działanie dla unowocześnienia pro-

dukcji np. kabli energetycznych, ste-

rowniczych i sygnalizacyjnych, ale —

szerzej myśląc — zdecydowanej po-
prawy wymaga cała sfera produkcji
różnych drobniejszych podzespołów
maszynowych i „normaliów".

Dokonano tu szeregu ważnych
i kosztownych posunięć inwestycyj-
nych, ale zadania do realizacji są

jeszcze olbrzymie. Taką branżą pod-
zespołów jest np. — omawiana już —

elektronika. Ważne podzespoły wy-

konywać będzie uruchamiana fabry-
ka sprzęgieł w Ostrzeszowie. Poważ-

ną poprawę można zanotować w

dziedzinie urządzeń hydraulicznych.
Wciąż jednak zdecydowanego pro-

gramu poprawy i unowocześnienia

wymaga wręcz „wstydliwa" sprawa
produkcji dostatecznej ilości dobrych
narzędzi ręcznych, zwykłych śrub,
nakrętek itp.

ZMIANA STRUKTURY,
UNOWOCZEŚNIENIE

ZAPLECZA

. Poza obszarem oddziaływania tych
programów pozostają jednak pewne

dziedziny bardzo istotne, tym waż-

niejsze, że mające bezpośredni
wpływ na produkcję rynkową. Nale-

ży do nich na przykład produkcja
maszyn dla przemysłu lekkiego i ma-

szyn dla przemysłu spożywczego. Tu

zmiany są wciąż niewielkie, a sto-

Przemysł maszynowy posiada obec-
nie mało nowoczesną, struktury wła-

snego parku maszynowego^ własnych
środków produkcji. Mamy kilkakrot-
nie mniej — niż kraje o najwyższym
stopniu rozwoju technicznego —

obrabiarek do obróbki wykańczają-
cej, obrabiarek sterowanych" .nume-

rycznie oraz zautomatyzowanych.
Udział obrabiarek dq obróbki pla-
stycznej w parku maszynowym jest
ponad dwukrotnie mniejszy niż w

krajach wysoko rozwiniętych. Opóź-
nieni jesteśmy w stosowaniu wielu

nowoczesnych i. powszechnych gdzie
indziej technologii, takich jak ob-
róbka cieplna czy odlewanie precy-
zyjne. Listę tę można prowadzić da-

lej.
Tu przede wszystkim tkwi odpo-

wiedź na pytanie o przyczyny żbyt
wielkiej „bezwładności" struktury
produkcji naszego prżemysłu maszy-
nowego, o przyczyny jego» wciąż nie-

dostatecznego przystosowywania' się
do tendencji światowych. Przesta-
rzała struktura parku maszynowego
stwarza przesłanki dla przestarzałej
struktury produkcji i powolnego
tempa jej odnowy. Wyrabia .niewfraż-
liwość na własną myśl i techniczną.
Tam, gdzie podjęto realizację wiel-
kich programów unowocześniania
i rozwoju," gdzie dokonanb poważ-
nych zakupów technologii i, wypo-

sażenia,. tam efekty są dziś 'widoczne.
Zmiana struktury w całym, przemy-
śle maszynowym nie może się jed-
nak dokonać ciągle w, ten sposób.

W polityce rozwojowej lat najbliż-
szych przemysł ryaszynowy'powinien
uwzględnić konieczność . stopniowej
zmiany struktury parku maszynowe-

go przez uruchamianie własnej >pro-
dukcji niektórych maszyn, porozu-
mienia kooperacyjne i specjalizacyj-
ne, a nacje wszystko przez celową
modernizację istniejących .zakładów.
W przemyśle maszynowym mamy
bowiem do czynienia ż niepokojącym
zjawiskiem, jakim jest zmniejszanie
się w ostatnich latach stopnia zuży-
cia budynków a zwiększanie stopnia
zużycia maszyn. Oznacza to, że

wznosimy nowe hale i zakłady,-a
zbyt wolno mbdernizujemy ięh wy-

posażenie.

. Fot. ALEKSANDER. JAŁOSlttgfcl

przyczyniłoby się do Ich szybkich
przemian jakościowych.

Pomyślnie realizowany jest pro-
gram rozwoju przemysłu informaty-
ki i automatyki. Zrealizowano bar-
dzo trudne zadanie jakim było po-
stulowane przez wspomniany pro-

gram uruchomienie w 1973 roku

przemysłowej produkcji komputerów
III generacji. Dziś wytwarzane w

Polsce elektroniczne maszyny liczące
ODRA 1305 i 1325' reprezentują
przyzwoity poziom światowy. To sa-

mo powiedzieć trzeba o wchodzącej
do produkcji maszynie R-30 nale-

żącej do jednolitego systemu kom-

puterów krajów RWPG.

W przemyśle maszyn budowlanych
oraz w przemyśle ciężkich maszyn
roboczych trzeba odnotować zdecy-
dowaną poprawę nowoczesności

produkcji w ciągu ostatnich trzech
lat. Znaczenia tego przemysłu, zwła-
szcza wobec olbrzymich zadań inwe-

stycyjnych w całej gospodarce, nie
trzeba nawet podkreślać. Jego ogól-
ne zacofanie, obok pojedynczych
sukcesów, .stanowiło przyczynę sła-

bej wydajności pracy w budowni-
ctwie. W ramach realizowanego pro-

gramu unowocześnienia i rozbudowy
uruchomiono szereg nowych obiek- .

tów produkcyjnych oraz rozpoczęto
wytwarzanie nowych typów maszyn.
Porozumienia kooperacyjne oraz za-

kupy licencji i myśli technicznej do-
konane zostały w ostatnim okresie,
za wcześnie więc jeszcze na ocenę
ich efektów. Szczególne sukcesy eks-

portowe i produkcyjne ma tu zjed-
noczenie BUM AR, ale jest to jedno-
cześnie branża przemysłowa, w któ-

rej ukryte i nie wykorzystane rezer-

wy są szczególnie duże. Dotyczy to
na przykład czołowej fabryki tego
zjednoczenia — zakładów im. Wa-

ryńskiego w Warszawie.

pień unowocześnienia produkcji nie-

dostateczny. Na przykład postulaty
krytyczne zgłaszane w artykule Z.

Długosz („Po nitce do maszyn" Ż.G.
nr 23) pozostają w pełni aktualne.

Pozostają również aktualne postula-
ty krytyczne zgłaszane przez niżej
podpisanego wraz z B. Dostatnim

(„Kuć póki gorące" Ż.G. nr 16) pod
adresem zaniedbanej przez przemysł
maszynowy dziedziny obróbki pla-
stycznej*: Tu sytuacja jest tym bar-

dziej paradoksalna, że właśnie w tej
dziedzinie mamy poważne osiągnię-
cia naukowe i techniczne (jak meto-

da „TR", prasy prof. Marciniaka i in-

ne), których nie potrafimy dotąd w

pełni wykorzystać, mimo sukcesów

cząstkowych. Tak na przykład prasy
prof. Marciniaka, czy urządzenia dla

metody „TR" wytwarzamy w ilości
nie pokrywającej nawet częściowo
zapotrzebowania tak krajowego, jak
i potrzeb odbiorców zagranicznych,
w tym odbiorców z krajów najwyżej
rozwiniętych przemysłowo.

Polski przemysł maszynowy wyka-
zał w ostatnim okresie bardzo dużą
dynamikę wzrostu produkcji i eks- .

portu, dobrze na ogól wykonał zwięk-
szone zamówienia rynku wewnętrz-
nego, jednakże sukcesy te są do od-
notowania tam, gdzie konkretne de-

cyzje partyjno-rządowe połączone z

przyznaniem znacznych środków in-

westycyjnych, nakładają na ten

przehnysł konkretne obowiązki. Na

ogół też są to dziedziny, gdzie zaku-

piono i wykorzystano licencje zagra-
niczne. Natomiast w dalszym ciągu
przemysł maszynowy wykazuje nie-

umiejętność pełnego wykorzystania
własnych innowacji technicznych
i organizacyjnych, własnej myśli te-

chnicznej, własnych krajowych te-

chnologii.

Niedostateczna nowoczesność par-
ku maszynowego stawia też pod.zna-
kiem zapytani^ możliwość bardziej
wydatnego wyrównania eksportem
bardzo rosnącej w ostatnich latach

dynamiki importu dóbr inwestycyj-
nych dla przemysłu maązynowfego.
Niezależnie od własnych możliwości,
by unowocześniać — musimy impor-
tować. Na ten import maszyn musi

jednak zarobić sam przemysł maszy-

nowy. To, co już w niego włożyliśmy,
pozwala postawić przed nim zadąnia
wzrostu eksportu jeszcze znaczniej-
sze od już zrealizowanych. . .

W ostatnich trzech latach dokona-
no w przemyśle maszynowym ogro-
mnego wysiłku dla rozbudowy zaple-
cza naukówo-badawczego i rozwojo-
wego. Zaplecze to zatrudnia dziś pra-
wie 100 tys. pracowników- Przemysł
maszynowy- posiada cztery • wielkie

międzybrahżowe instytuty technolo-

giczne, kilka instytutów branżowych
i 34 ośrodki badawczo-rozwojowe.
Ten potencjał trzeba oczywiście o

wiele lepiej wykorzystywać. Jednak-
że jeśli nie unowocześnimy • szybko
struktury parku maszynowego cało-
ści tego przemysłu, pomiędzy zaple-
czem a realnymi możliwościami wy-

korzystania jego osiągnięć, wzrastać

będzie nowa bariera technologiczna.
Nie można bowiem osiągnięć nauki,
która- operuje kategoriami jutra,
spożytkowywaę z pomocą obrabiarek

produkujących według technologii
wczorajszej.

1) W ostatnim okresie krytyczne anali-
zy dotyczące tych probigtnów zawierały
zwłaszcza następujące publikowane na

naszych łamach artykuły:
9 W. Dudziński —

„D źwigać diwlgnię
nowoczesności" (nr 29) oraz „Odnowa
popłaca" (nr 41)

0 J. Surdykowski — „Przemysł społe-
czny, czy dostawca masy towarowej"
(lir 34)
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CZESŁAW NIEWADZI

WARUNKI
PRZYSPIESZENIA

USŁUG
W uchwale IX Plenum KC Partii zawarta została głę-
boka myśl o wzrastających silnie związkach nie tylko
między stanem usług a poziomem życia ludności, lecz
również między rozwojem szerokiej sfery usług
a ogólnym postępem społecznym i gospodarczym.
Wskazano m.in., że niedorozwój usług odbija się nie-
korzystnie na poziomie produkcji materialnej, gdyż
wszelkie niedociągnięcia w zaspokajaniu potrzeb by-
towych, socjalnych i kulturalnych osłabiają aktywność
zawodową ludności, rzutują ujemnie na społeczną
wydajność pracy i w konsekwencji osłabiają dynami-
kę społecznego i gospodarczego rozwoju kraju.

POZIOM
i stopień upowszech-

niania usług świadczonych w

szczególności przez takie dzia-

ły gospodarki narodowej, jak nau-

ka, oświata i wychowanie, kultu-

ra, ochrona zdrowia decydują o

rozwoju i zachowaniu sił intelek-

tualnych, duchowych i fizycznych
narodu.

Są to usługi świadczone ludności
w przeważającej mierze nieodpłat-
nie lub częściowo odpłatnie. Koszt

tych, jak również i pozostałych tzw.

usług niematerialnych pokrywany
jest obecnie w 3/4 z funduszów
świadczeń społecznych a tylko w 1/4
z dochodów osobistych ludności. Są
to usługi zapewniające zarówno do-

pływ kwalifikowanych kadr, jak i

ogólny rozwój osobowości ludzkiej
co — jak podkreślono dobitnie w

cytowanej uchwale IX Plenum —

jest podstawą wszelkiego postępu:
społecznego, ekonomicznego i kultu-

ralnego.
Niemniej istotną rolę odgrywają

usługi związane z zaspokojeniem
potrzeb bytowych ludności. W roz-

winiętej gospodarce warunkują one

Coraz silniej poziom materialnego
życia, na który składają się zarów-
no zasób dóbr konsumpcyjnych
trwałego użytku będący w posia-
daniu ludności jak i możliwość ra-

cjonalnego użytkowania tych dóbr,
zależna od odpowiednio rozbudowa-

nej sieci zakładów usług konserwa-

cyjnych, remontowo-naprawczych
itp.

Z rozwojem usług bytowych i so-

cjalnych wiąże się możliwość dal-

szej aKtywizacji zawodowej; zwłasz-
cza kobiet zamężnych, jak również

polepszenia warunków życia i wy-
chowania dzieci kobietom już pra-

cującym zarobkowo.

Dodatkowym — jakkolwiek trud-
no wymiernym — efektem rozwo-

ju sfery usług jest oszczędność cza-

su w skali społecznej. Niedorozwój
usług powoduje bowiem ogromne
marnotrawstwo czasu. Społeczeń-
stwo nasze traci miliony godzin w

kolejkach — w sklepach, urzędach,
w punktach „usług dla ludności",
w punktach skupu produktów rol-

nych itd. Również naprawa i kon-

serwacja dóbr trwałego użytku po-

chłaniają niejednokrotnie wiele
czasu.

Wytyczne IX Plenum ujmują
więc zagadnienie rozwoju usług
szeroko i kompleksowo łącząc je
jak najściślej nie tylko z umacnia-
niem równowagi rynkowej, lecz
również z bieżącymi i perspekty-
wicznymi problemami doskonalenia
i unowocześnienia naszej gospodar-
ki.

Zgodnie z tymi wytycznymi, roz-

wój usług dla ludności w najbliż-
szych latach powinien zapewnić:

— systematyczną poprawę zaspo-
-~>ien:a ujętych kompleksowo po-

grzeb, przede wszystkim związanych
5 polepszeniem warunków mieszka-

niowych, z korzvtaniem z urządzeń
ułatwiających życie codzienne, wy-

godniejszą komunikację oraz moż-
liwości lepszego wypoczynku, tury-
styki i rozrywki;

— stopniowe wyrównywanie dys-
proporcji w zaspokojeniu potrzeb
•isługowych ludności różnych regio-
nów. a szczególnie znaczne zwiek-
«s^enie sieci usług dla ludności rol-

niczej ;
— ukształtowanie sie elastyczne-

go svstemu zaspokojenia występu-
jących nowych notrzeb. zwiazanvch
z oostenem techniki oraz ze zmia-
nami modelu konsumocM i coraz

'V'"ovm promem wykształcenia
i kultury społeczeństwa.

POSTĘP
WIĘCEJ NIŻ SKROMNY

Szczególne znaczenie przywiązu-
je się do rozwoju różnego rodzaju
usług związanych z zaspokojeniem
potrzeb bytowych ludności.^ Do-

tychczasowy postęp w rozwoju tvch

usług jest jednakże więcej niż nie-

dostateczny, o czym świadczą na-

stępujące dane: wydatki na usługi
przemysłowe przypadające przecię-
tnie na 1 statystycznego obywatela
naszego kraju wynosiły w skali ro-

cznej 440 zł w 1970 r. oraz 452 zł

w 1972 r., co oznacza wzrost zaled-
wie o 2,7 proc. Faktyczny wzrost

spożycia tych usług (liczony w ce-

nacii stałych) był jeszcze niższy i

wynosi tylko 1,8 proc. Tak więc w

zakresie tego rodzaju usług stano-

wiących ponad 46 proc. ogółu wy-
datków ludności na usługi bytowe
wystąpiło wyraźnie zjawisko stag-
nacji spożycia.

Drugim najważniejszym działem

usług bytowych są usługi remonto-
wo-budowlane i instalacyjne, sta-

nowiące około 20,5* proc. ogółu wy-
datków ludności na usługi bytowe.
W zaspokojeniu potrzeb na tego ro-

'

dzaju usługi wystąpił w ostatnich
latach wyraźny regres. W 1970 r.

przeciętne wydatki ludności na o-

mawiane usługi wynosiły 209 zł na

1 mieszkańca, a w 1972 r. tylko 201

zł, co oznacza spadek ich konsum- ,

pcji o 3,8 proc. (licząc w cenach

stałych, spadek ten jest jeszcze
większy).

Tendencje stagnacyjne wystąpiły
również w spożyciu usług osobistych
(wzrost w omawianym okresie o

niecałych 1,8 proc. — w cenach sta-

łych). Największy wzrost spożycia
zanotowano w usługach z zakresu

turystyki i wypoczynku, jest to jed-
nak w dużym stopniu zasługą staty-
styki, która zalicża do tych usług
całą, pokaźną kwotę wydatków lud-
ności na zakup dewiz nabywanych
w. związku z turystyką zagraniczną.

Tak więc w jednej z najważniej-
szych dziedzin działalności usługo-
wej — sytuacja przedstawia się
wyjątkowo niepomyślnie. Jest to

tym bardziej niekorzystne zja-
wisko, że właśnie na te usługi
popyt niezaspokojony jest najwięk-
si i ti zarówno na terenach wiej-
skich, j ale i w wielkich ośrodkach

miejssich. Szacuje się np., żew
Warszawie deficyt podaży szeregu
usług, takich jak motoryzacyjne,
pralnicze, remontowo-budowlane

itp. wynosi około 40 procent warto-

ści aktualnego zaopatrzenia ludnoś-
ci w te usługi. A przecież sytuacja
w Warszawie jest ..jeszcze najlep-
sza w porównaniu z innymi ośrod-
kami kraju, o czym świadczy cho-

ciażby fakt, że spożycie usług na 1

mieszkańca jest w Warszawie 2,7
raza wyższe od przeciętnego w Sika-
li całego kraju.

Przytoczone dane świadczą o ska-
li problemu i wielkości zadań, któ-
re trzeba zrealizować, aby nadrobić

opóźnienia w rozwoju usług byto-
wych. Jest to zaś tylko część
szerokiej problematyki rozwoju
odpłatnych usług dla ludności,
gdyż w całości wydatków na za-

kup usług, usługi bytowe zajmują
około 30 procent. Na pozostałe 70

procent składają się wydatki na u-

sługi z zakresu gospodarki mieszka-

niowej i komunalnej, z zakresu

transportu i łączności, kulturalno-

socjalne (w tym zakresie, w jakim
są one opłacane z dochodów oso-

bistych ludności), usługi rolnicze

(tj. usługi o charakterze produkcyj-
nym świadczone na rzecz indywi-
dualnych gospodarstw rolnych) i in-
ne. Dokonanie zdecydowanej i od-

czuwalnej przez ludność poprawy

jest jednakże sprawą szczególnie
pilną w zakresie usług bytowych,
dlateęo też dynamika wzrostu tvch

usług powinna znacznie wyprzedzać
globalną podaż usług, która w bie-

żącym planie pięcioletnim ma wzro-

snąć o 70 proc. Wyższą od prze-

ciętnego tempa rozwoju usług dy-
rimikę rozwoju usług bytowych
dla ludności przewidują również

wstępne założenia programu roz-

woju usług na lata 1976—1980.

Ustalenie niezbędnych w stosun-
ku do potrzeb dynamiki i propor-
cii (struktury rodzajowej) w roz-

woju usług — to Jedna strona za-

gadnienia. Druga — nierozerwalnie
z nią związana — to określenie

rzeczowych elementów oraz przed-
sięwzięć techniczno - organizacyj-
nych, Które byłyby podstawą przy-

śpieszenia i usprawnienia rozwoju
sfery usług.

ZAPLECZE DLA PLANÓW

Poważnym błędem — i źródłem

niepowodzeń — w realizacji pro-

gramów rozwoju usług opracowa-

ny cu w .miriion^ni oKreoie uy±o wła-
śnie wyraźne niedocenienie tej dru-

giej strony zagadnienia. Słabe

przygotowanie konkretnych przed-
„ ichniczno - organizacyj-

nych oraz środkuw pobudzających
wykorzystanie istniejących rezerw

i możliwości na rzecz przyśpiesze-
nia rozwoju usług powodowały, że
żadna z podjętych uprzednio uchwał

Rady Ministrów w sprawie rozwo-

ju' tego działu (począwszy od U-

chwały Nr 581 — pierwszej w tym
zakresie — z sierpnia 1954 roku)-
nie została w pełni zrealizowana.

Analogiczne niedociągnięcia sta-

ły się powodem wyraźnego niena-

dążania rozwoju usług za ogólną,
wysoką dynamiką wzrostu gospo-
darki narodowej w okresie pogrud-
niowych przemian. Z tych negatyw-
nych doświadczeń trzeba wyciąg-
nąć odpowiednie wnioski oraz pod-
jąć decyzje dające gwarancję, że

błędy i niedociągnięcia minionego
okresu, hamujące rozwój usług dla
ludności zostaną w pełni skutecz-
nie wyeliminowane. Jest to nieod-

zowny warunek pomyślnej realiza-

cji wytyczonego przez Partię i Rząd
programu przyśpieszonego rozwoju
usług.

Błędy, niedociągnięcia i zaniedba-
nia minionego okresu uwypukliły się
silniej na tle wzrastającego w szyb-
kim'tempie popytu na usługi, wy-
wołanego szybkim 1 wzrostem docho-
dów pieniężnych ludności w okresie

pogrudniowych przemian. Dały o so-

bie znać opóźnienia w przygotowaniu
zespołu takich kompleksowych
przedsięwzięć niezbędnych dla rea-

lizacji przyspieszonego rozwoju
usług, jak:

1) unowocześnienie systemu orga-
nizacji oraz udoskonalenie systemu
planowania i zarządzania. Łączy się
z tym problem zwiększenia sku-
teczności systemu bodźców zaintere-
sowania materialnego oraz systemu
motywacji społecznej, gdyż dotych-
czasowe rozwiązania, np. premiowa-
nie zadań dodatkowych w sferze
usług dla ludności nie spełniają roli

bodźcowej.
Nowe rozwiązania stymulować po-

winny w szczególności szybkie rea-

gowanie jednostek odpowiedzialnych
za rozwój usług na nowe potrzeby
usługowe ludności, wynikające za-

równo ze zmian modelu konsumpcji,
jak i związane z postępem techniki
i coraz wyższym poziomem zamoż-
ności i kultury społeczeństwa;

2) rozszerzenie i ścisłe powiązanie
działalności resortowych placówek
zaplecza naukowo-technicznego z

wymogami realizacji programu przy-

spieszonego rozwoju usług dla lud-
ności. Biurokratyczne opóźnienia w

tym zakresie odbijały się ujemnie na

praktycznej realizacji zamierzeń.

Przykładem jest nierealizowany do-

tychczas przez resort Handlu Wew-

nętrznego i Usług postulat podjęcia
przez zaplecze resortowe problemu
węzłowego, mającego na celu stwo-

rzenie nowoczesnych rozwiązań te-

chnicznych i ekonomiczno-organiza-
cyjnych w dziedzinie usług;

3) udoskonalenie procesów inwe-

stycyjnych. W roku ubiegłym nie zo-

stało wybudowanych kilkanaście

większych obiektów usługowych, a

budowa szeregu innych została po-
ważnie opóźniona. Plan inwestycji
usługowych w jednostkach podpo-
rządkowanych i koordynowanych
przez Min. Handlu Wewnętrznego
i Usług wykonany został w 1972 ro-

ku zaledwie w 90,4 procentach. W

sytuacji wyraźnego niedoinwestowa-
nia sfery usług odpłatnych, wystę-
pującego szczególnie ostro w jed-
nostkach usługowych drobnej wy-
twórczości — niewykorzystywanie
przyznanych na ten cel limitów in-

westycyjnych stwarza realne zagro-
żenie realizacji wytyczonego przez

Partię i Rząd programu przyspieszo-
nego rozwoju usług dla ludności;

4) przezwyciężenie trudności, wy-

nikających z niedostatecznego zabez-

pieczenia warunków dla odpowied-
niego dopływu kadr, zwłaszcza wy-

kwalifikowanych do działalności

usługowej. Chodzi tu o tworzenie ta-

kich -warunków płacowych i socjal-
nych, które — jak podkreślono na

IX Plenum — zachęcałyby do podej-
mowania pracy w usługach, zwłasz-
cza pracy w niepełnym wymiarze go-

dzin, w okresach nasilonego zapo-
trzebowania na te usługi;

5) zdecydowane ulepszenie syste-
mu zaopatrzenia materiałowego i te-

chnicznego. Chodzi tu m. in. o prze-

zwyciężenie trudności w zaopatrze-
niu zakładów usługowych w części
zamienne, materiały do usług remon-

towo-budowlanych i instalacyjnych,
materiałów do usług odzieżowych
(krawiectwo), dostaw gazu płynnego
dla rozwoju usług w zakresie gazy-
fikacji bezprzewodowej. W zakresie

zaopatrzenia technicznego — trzeba

wykorzystać w znacznie szerszym
aniżeli dotychczas stopniu — krajo-
wą bazę przemysłową dla rozwoju
produkcji nowoczesnego sprzętu
i urządzeń (w tym również na pod-
stawie zakupu licencji i umów ko-

operacyjnych z kontrahentami za-

granicznymi) stanowiących wyposa-
żenie zakładów usługowych. Rozbu-

dowy i unowocześnienia wymagają
istniejące zakłady specjalizujące się
w wytwarzaniu sprzętu i urządzeń
dla potrzeb zakładów usługowych.
Mamy szansę, aby w przyszłości nie

tylko zaspokajać własne potrzeby
lecz stać się również poważnym eks-

porterem tego rodzaju sprzętu i urzą-
dzeń w ramach współpracy ekono-

micznej i naukowo-technicznej z

krajami RWPG.

Jedną z pilniejszych spraw jest po-
nadto konieczność wyposażenia jed-
nostek usługowych w dostateczną
ilość środków transportu, co m. in.

przyczyni się do pełniejszego wyko-
rzystania istniejących rezerw wzro-

stu działalności usługowej.

FORMY ORGANIZACJI

Przezwyciężenie omówionych wy-

żej trudności stworzy szerszą podsta-
wę dla dokonania techniczno-organi-
zacyjnej rekonstrukcji sieci usługo-
wej. Zarysowują się tu trzy podsta-
wowe formy organizacji i działa-
nia dostosowane charakterem do

społeczmo-gospodarczych warunków

poszczególnych regionów kraju, oraz

dające możność maksymalnego wy-

korzystania miejscowych rezerw:

1) w wielkich aglomeracjach prze- -

myślowych, gdzie występuje per-
manentnie zjawdsko deficytu za-

sobów pracy ludizkiej, wydaje
się niezbędne położenie główne-
go akcentu na daleko idące uprze-

mysłowienie form i metod świadcze-
nia usług. Oznacza to w praktyce ko-
nieczność oparcia rozwoju usług o

nowoczesną technikę, technologię
i dostosowane do nich nowoczesne

formy organizacji i świadczenia

usług. Wymagać to będzie rzeczo-

wych środków inwestycyjnych w po-
staci odpowiedniego sprzętu umoż-

liwiającego wprowadzenie mechani-

zacji szeregu czynności usługowych
(w szczególności w zakresie tzw.

usług przemysłowych);
2) w ośrodkach powiatowych, sta-

nowiących zaplecze usługowe dla ob-
szarów o przewadze gospodarki rol-

nej — intensyfikacja rozwoju usług •

zależna jest przede wszystkim od

zdecydowanego rozszerzenia i przy-

spieszenia budownictwa pawilonów
usługowych.

Można tego dokonać przy mak-
symalnym wykorzystaniu miejsco-

wych rezerw materiałowych oraz re-

zerw zdolności przerobowych przed-
siębiorstw budowlanych (głównie
spółdzielczych oraz zakładów rze-

miosła prywatnego). Przy maksy-
malnym wykorzystaniu istniejących
rezerw, uruchomieniu społecznych
inicjatyw, pomysłowości i przedsię-
biorczości (w czym walną pomoc
okazać winny terenowe organy wła-

dzy), można będzie znacznie przy-
spieszyć rozwój usług w ośrodkach

powiatowych, zwiększając potencjał
usługowy ponad te możliwości, jakie
wynikają aktualnie z krajowego bi-
lansu materiałowego oraz krajowego
bilansu przerobowego jednostek
wykonawstwa inwestycyjnego;

3) na terenach wiejskich wyko-
rzystać trzeba w szczególności te re-

zerwy, jakie tkwią w możliwości

przyspieszenia rozwoju usług po-

przez różne formy integracji dotych-
czasowej. rozproszonej działalności

usługowej na rzecz ludności i indy-
widualnych gospodarstw rolnych
wykonywanej przez różne, działają-
ce na terenie wiejskim uspołecznio-
ne jednostki i instytucje, jak GS

„Samopomoc Chłopska", Spółdziel-
czość Pracy, państwowe ośrodki ma-

szynowe, kółka rolnicze, międzykół-
kowe bazy maszynowe, państwowe
gospodarstwa rolne i inne jednostki.
Integracja działalności usługowej na

terenach wiejskich powinna dopro-
wadzić do ukształtowania się dwóch

podstawowych form organizacji
usług, a mianowicie:

— ośrodków usług mechanizacji
rolnictwa i innych usług produkcyj-
nych w formie tworzonych na tere-

nie gmin spółdzielni kółek rolni-

czych, bądź też ośrodków powiato-
' wych w oparciu o istniejące miedzy-

kółkowe bazy maszynowe i POM-y;
— wspólnych ośrodków usługo-

wych tworzonych na terenie gminy
w formie gminnych centrów han-

dlowo-usługowych przez GS „Samo-
pomoc Chłopska" i Spółdzielczość
Pracy.

Umożliwi to łączenie środków in-

westycyjnych różnych jednostek
działających na wsi a tym samym
bardziej racjonalne i ekonomicznie

efektywne ich wykorzystanie.
Terenowe programy przyspiesza-:

nego rozwoju usług powinny zakła-
dać pełne upowszechnienie odpłat-
nych usług bytowych dla ludności
co jest możliwe do zrealizowania do
końca bieżącego planu 5-letniet;o.
Usługi te powinny się stać łatwo do-

stępne wszystkim wars'wom ludno-

ści, tj. zarówno o wysokich, średnich

jak i stosunkowo niskich dochodach.
Oznacza to konieczność uwzględnie-
nia w konkretnych formach organi-
zacji usług daleko idącego zróżnico-
wania kosztów i cen tych samych
rodzajów usług, tak aby konsument
— zależnie od swych możliwości

płatniczych — mógł dokonywać wy-
boru i sam decydować o standardzie

zaspokojenia konkretnej potrzeby
usługowej. Tylko przy takim zało-
żeniu rriożiTa będzie w pełni upow-
szechnić korzystanie z usług byto-
wych, nie'naruszając przy tym zasa-

dy ekonomicznej rentowności zakłar
dów uśł.ugowych.

WSPÓŁDZIAŁANIE RZEMIOSŁA

Ważnym, jakkolwiek nieraz nie-

docenianym w polityce rad narodo-

wych partnerem rozwoju usług dla
ludności jest i powinno być rzemio-
sło indywidualne.

W 1970 r. około 52 proc. wartości

usług bytowych nabywanych przez
ludność świadczyło rzemiosło indy-
widualne. Po 1970 r. udział ten za-

czął wyraźnie maleć w związku ze

zmniejszeniem się ogólnych obrolów
rzemiosła indywidualnego datującym
się od 1970 roku. Obroty rzemiosła

indywidualnego z tytułu usług dla
ludności wynosiły: 14.5 młd zł. w

1970 r.. 13,6 mld zł, w 1971 r., oraz

13,8 mld zł w 1972 r. (co stanowiło
zaledwie 83.6 proc. założonej w pla-
nie na 1972 r. wartości usług rze-

miosła dla ludności).
Spadek obrotów rzemiosła odbił

się szczególnie niekorzystnie na za-

spokojeniu potrzeb ludności w za-

kresie usług bytowych, gdyż rzemio-
sło indywidualne było głównym ich

dostawcą. Pomijając przyczyny tego
niekorzystnego stanu rzeczy (wyma-
gałoby ( to odrębnego omówienia),
trzeba z naciskiem podkreślić, że

umiejętne wykorzystanie poważnych
rezerw wzrostu działalności usługo-
wej tkwiących w rzemiośle powin-
no się wyraźnie przyczynić do polep-
szenia zaspokojenia potrzeb ludności
zwłaszcza na usługi bytowe.

Chodzi w szczególności o to, aby
w ramach rzemiosła rozwija<- i do-
skonalić przede wszystkim usługi re-

montowe, konserwacyjne, budowla-

ne, instalacyjne oraz polegające na

wykonywaniu na indywidualne za-

mówienie różnych przedmiotów nie-

zbędnych do użytku osobistego lub
dla gospodarstwa domowego i rol-

nego. .

Polityka rad narodowych w kwe-
stii współdziałania rzemiosła na

rzecz przyspieszenia rozwoju usług
dla ludności będzie skuteczna wów-

czas, jeśli zostanie oparta o szeroki

zespół kompleksowo ujętych przed-
sięwzięć o charakterze ekonomicz-

nym (a nie nakazowo-admini^tracyj-
nym), finansowym, technicznym i or-

ganizacyjnym stymulujących rozwój
rzemiosła zgodnie z terenowymi pro-

gramami rozwoju usług, które po-

winny odzwierciedlać żywotne po-
trzeby miejscowej ludności oraz po-

trzeby gospodarcze regionu warun-

kujące poziom życia jego mieszkań-
ców.

Należy zerwać z praktyką tworze-

nia muru biurokratycznych przepi-
sów szoiczme i życiowo nierealnie

oddzielającego potrzeby gospodarstw
domowycn od potrzeb gospodarki da-

nego regionu. rtemont gminnego czy

powiatowego ośrodka zdrowia, domu

kultury, miejscowej szkoły itp. — to

niemniej ważna (a nawet sLojtJca nie-

jednokrotnie wyżej w hierarchii pil-
ności) potrzeba usługowa jak remont

pomieszczeń i zabudowań gospodar-
czych będących w indywidualnym
użytkowaniu. Jedną i drugie — słu-

żą bezpośredniemu zaspokajaniu po-
trzeb ludności. Toteż rozwój usług
powinien być tak pomyślany, aby
mógł zapewnić równoległe, pełne za-

spokojenie tych pjirzeb, niezależnie
od źródeł i form ich finansowania.

Dotychczasowa praktyka resortu
finansów i wydziałów finansowych
rad narodowych, ograniczająca środ-
kami pozaekonom.cznymi wykony-
wanie przez rzemiosło omawianych
uiług na rzecz jednostek użyteczno-
ści publicznej wyrządziła poważne
szkody, uniemożliwiając bądź poważ-
nie opóźniając oddawanie do użyt-
ku różnego rodzaju ' obiektów uży-
teczności publicznej w terenie.
, Uspołeczniane jednostki usługo-
we bronią się przed wykonywa-
niem tego rodzaju usług, gdyż pre-
mie, ulgi podatkowe itp. przywile-
je wiążą się z realizacją planu
usług opłacanych z dochodów oso-

bistych ludności.

Przekroczenie określonego limitu
obrotów z tytułu usług dla ludności

opłacanych z funduszów społecznych
pociąga za sobą — cofnięcie
ulg podatkowych i innych przywile-
jów. Tego antybodźca w rozwoju
usług ale osłabiają — wbrew pozo-
rom — zasady ewidencjonowania
opłat za • usługi przyjęte w naszej
statystyce, a oparte o zarządzenie
ministra Finansów 2 22Tistopada 1969
r. (M.P . Nr 51, poz. 395). Przeciwnie
— zasady te niepotrzebnie gmatwają
sprawę, komplikując ponadto i ob-

niżając wartość naszej statystyki z

zakresu usług i jej przydatność dla

praktyki.
Jak wynika z tych rozważań re-

jestr warunków niezbędnych dla

zdecydowanego przyspieszenia roz-

woju usług obejmuje szeroki zespół
spraw i zagadnień. Tylko komplek-
sowe, skoordynowane działanie

usprawniające prowadzone — zgod-
nie z duchem IX Plenum — jedno-
cześnie na wielu wskazanych tu od-
cinkach — pozwoli na dokonanie w

stosunkowo krótkim czasie oczeki-

wanego przez ludność przełomu w

zakresie rozwoju usług i uzyskanie
rzeczywiście odczuwalnego polepsze-
nia zaspokojenia potrzeb usługowych
ludności miast i wsi.

') Usługi bytowe obejmują następujące
grupy usług, usługi przemysłowe (głów-
nie naprawy, remonty i konserwacje ar-

tykułów gospodarstwa domowego trwa-
łego użytku oraz wytwarzanie wyrobów
na indywidualne zamówienie); usługi re-
montowo-budowlane i instalacyjne; usłu-
gi handlowe (dostawa towarów do do-
mu); usługi pralnicze: usłuei osobiste
(fryzjerskie, kosmetyczne. porządkowe,
fotogratic7iie itp.) oraz usługi z zakresu
turystyki i wypoczynku.

Fot. ALEKSANDER JALOSlWSKI



Gdy osiemnaście lat temu Juan Domin-

go Peron opuszczał Argentynę w ro-

li obalonego dyktatora — mało kto

przypuszczał, że kiedykolwiek jeszcze

powróci w pełnym blasku na politycz-

ną arenę. I choć jego klęska nie ozna-

czała upadku ruchu peronistowskiego

to wydawało się, że Peron, nawet w

sprzyjających okolicznościach, nie ze-

chce próbować po raz wtóry. Wiele

wskazywało na 1o, iż starzejący się ge-

nerał w ciągu lat wygnania przekształ-

cił się w strażnika własnego mitu. A

jednak Peron zaryzykował i powrócił.

Wrócił w aureoli męża opatrznościo-

wego Argentyny.

TRZYDZIEŚCI lat mija od chwili, gdy Juan Peron

osiągnął pierwszy poważny sukces w swej wspi-
naczce po drabinie władzy. W 1943 roku został

bowiem mianowany szefem sekretariatu ministerstwa

wojny. Wcześniej pełnił obowiązki attache wojskowego
w Chile (1936—1938) i we Włoszech (1939—1940). Tam
właśnie stał się zwolennikiem idei włoskiego korpora-
cjonizmu. Powrócił do Argentyny na początku 1941
roku przekonany, że państwa osi wygrają wojnę i że

Argentyna mogłaby z tego skorzystać, będąc ich so-

jusznikiem na zachodniej półkuli.
W przeciwieństwie do swych kolegów-oficerów Pe-

ron szybko dostrzegł siłę drzemiącą w argentyńskiej
klasie robotniczej, szczególnie w tej niezorganizowanej,
z przedmieść Buenos Aires. Nie zaniedbując swej po-

zycji w ministerstwie wojny zdobył wkrótce inne, nie-
doceniane przez rywali, stanowisko szefa departamen-
tu pracy i opieki społecznej. Początkowo departament
podlegał ministerstwu spraw wewnętrznych; w ciągu
kilku tygodni Peron podniósł go do rangi niezależnego
resortu, wchodząc tym samym w skład gabinetu rzą-

dowego.

„ PEPEGI" DLA „DESCAMISADOS"

Peron działał szybko i skutecznie. Przez wprowadze-
nie szeregu ustaw korzystnych dla związków zawodo-

wych zdobył ich poparcie. Zadbał także o wpływy
wśród szerokich kręgów biedoty tzw. descamisados (tak
biedni, że nie mają koszul). Peron dał im np. „pepegi".
Dal im tym samym nie tylko obuwie, ale i symbol
identyfikacji. Od tej pory będą się zaliczać do jego
najgorętszych zwolenników.

Na początku 1944' roku Peron był już także mini-
strem wojny, wreszcie objął stanowisko wiceprezy-
denta.

Tymczasem nie po myśli dawnych koncepcji Perona za-

częła przebiegać sytuacja na frontach n wojny światowej.
Coraz bardziej oczywisty stawał się fakt, żs państwa „osi"
nie wygrają wojny. W Argentynie wzmogła się wówczas
opozycja przeciwko politykom sprzyjającym „osi", a głów-
nie prz-clwko Peronowi 1 27 marca 1915 r., gdy zwycię-
stwo aliantów nie podlegało już dyskusji, Argentyna wy-
powiedziała wojnę Niemcom i Japonii. Praktycznym tego
celem było umożliwienie rządowi przejęcia mienia niemiec-
kiego w Argentynie i zapewnienie Krajowi udziału w two-
rzonej wówczas Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na
„kozia ofiarnego" tej nagłej reorientacji opozycja wybra-
ła Perona. Niemal u szczytu kariery został aresztowany.

Ale nie na darmo Peron zdobył sobie wcześniej po-

parcie ruchu związkowego i mas biedoty. Sojusznicy
Perona, wśród których niezwykle czynną rolę odegra-
ła jego przyjaciółka Maria Eva Duarte, zorganizowali
potężne demonstracje descamisados domagających się
uwolnienia Perona. Nie przeszkadzała temu propero-
nistowska policja. W obliczu zdeterminowanego żywio-
łu rząd podał się do dymisji. Władza przeszła w ręce

Perona, który stał się w tym momencie silniejszy niż

kiedykolwiek. Bardziej bowiem niż dotąd uświadomił
sobie własną siłę i zarazem nieudolność opozycji. Zy-
skał także nowy wielki atut w osobie pięknej Evy
Duarte. I choć jako aktorka seniorita Duarte nie od-
nosiła błyskotliwych sukcesów, to jako żona Perona
stała się jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpły-
wowych kobiet na świecie, a w duecie z Peronem nie

grała bynajmniej drugich skrzypiec.

POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ

Nie ulega wątpliwości, że Peron miał sporo szczę-

ścia, szczególnie w okresie walki o władzę i w pierw-
szych latach swych rządów. Władzę podniósł nieomal
z ulicy, jako że skłócona opozycja nie była w stanie

zaproponować społeczeństwu żadnego sensownego pro-

gramu. Nie wystąpiła również z jasnym i jednolitym
programem w wyborach 1946 roku. Z pomocą Perono-
wi przyszedł także Kościół. List pasterski Argentyń-
skiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego wzywał, aby nie

popierać kandydata partii głoszącej oddzielenie Kościo-
ła od państwa. A był to jeden z zasadniczych elemen-
tów programu Partii Socjalistycznej, wchodzącej w

skład antyperonistowskiej Unii Demokratycznej. Pero-
nowi pomogli również ci, którym bardzo zalezało na

tym aby mu zaszkodzić, a mianowicie Amerykanie.
Departament Stanu USA opublikował wówczas „Błę-
kitną Księgę", w której oskarżył Perona o sprzyjanie
państwom „osi". Perona to nie tylko nie skompromi-
towało ale nawet wzmocniło jego pozycję. Uzył „Błę-
kitnej Księgi" jako dowodu na to, że obce mocarstwo,
nie cieszące się bynajmniej sympatią narodu argen-

tyńskiego, usiłuje nie dopuścić go do władzy. W ten

oto nieoczekiwany sposób Amerykanie przyszli Pero-
nowi z pomocą, pozwolili mu zagrać na silnej Strunie

nacjonalizmu.

4 czerwca 1946 roku Juan Domingo Peron objął po

raz pierwszy urząd prezydenta.
Pierwsze lata rządów Perona przebiegały w atmo-

sferze „spokoju społecznego", a o to mu w giuncie
rzeczy chodziło. Motywem ideowym ruchu peronistów
była bowiem obawa przed radykalizacją mas. Perono-
wi udało się do tej radykalizacji nie dopuścić. Był
pierwszym i jak dotąd jedynym politykiem w Argen-
tynie który potrafił znaleźć platformę kompromisu

stych Argentyńczyków modliło się za nią i do niej.
Faktem jest, że po śmierci Evity szczęście odwróciło

się od Perona. '

NA RÓWNI POCHYŁEJ

Nie śmierć Evy Duarte sprawiła jednak, że lata
1952—1955 to czas ciężki dla Argentyny i dla Perona.

Spowodowały to w głównej mierze błędne decyzje eko-
nomiczne pierwszych lat władzy peronistów. System
gospodarki argentyńskiej na przełomie lat 40-tych 1

50-tych oparty był w większym stopniu na dystrybucji,
niźli na produkcji. Coraz trudniej było utrzymywać
wspomniany kompromis między armią i związkami za-

wodowymi. System ten funkcjonował, dopóki kompro-
mis ten można było kupować. A z czasem nie było za

co go kupować. Przez kilka bowiem lat Peron rozda)
wszystko co miał do rozdania. Proces przyśpieszonej
industrializacji, który zamierzał realizować, odbywał
się kosztem sektora agrarnego i doprowadził do zwich-

nięcia proporcji w gospodarce. Argentyńskie rolnict-

wo, zwykle wyprzedzające swych konkurentów o kilka

długości ze względu na wspaniale żyzną glebę pampy,

nagle okulało — zabrakło ludzi, którzy zaczęli uciekać
masowo do miast. Tymczasem przemysł nie dostarczał
rolnictwu potrzebnych maszyn, narzędzi, środków tran-

sportu. W 1953 r„ gdy w Cordobie. drugim po Buenos
Aires centrum przemysłowym kraju niemieccy inży-
nierowie i spece Luftwaffe produkowali odrzutowe sa-

moloty bojowe, znaczna część argentyńskiego zboża

marniała, bo nie było czym go transportować.

Realizując plany rozwoju Peron przecenił wyraźnie moż-
liwości kraju. Doszła do tego biedna ocena sytuacji między-
narodowej. Peron lansował przez k'lka lat teorie swego ro-

dzaju „trzeciej siły" (nazywał to „Trzecia Pozycja"), widział
dla Argentyny drogę bedaca rzymś pośrednim miedzy kapi-
talizmem i socjalizmem. Liczył sie z tym. że wojna koreań-
ska przekształci się w wojnę światową i że w wojnie tej
Argentyna zacbowa neutralność, która zapewni jej .przeżycie
i przyniesie korzyści. Wojna nie wybuchła, a gospodarka ar-

gentyńska poczęła się pogrążać w coraz to poważniejszych
trudnościach. Rozpoczęła sie inflacja. Nastąpił spadek stopy
życiowej społeczeństwa. Wybuchały masowe strajki, których
w końcu lat 40-tych niemal nie było. Niesprzyjający kształt
przybrała sytuacja w handlu zagranicznym. Ta część świata,
która miała czym płacić, miała już także dość własnego mię-
sa, podstawowego artykułu argentyńskiego eksportu.

Tracąc kontrolę nad gospodarką Peron dokonał wol-

ty w swym stosunku do obcego kapitału. Dawniej za-
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między dwoma potężnymi siłami politycznymi w tym
kraju, między armią i związkami zawodowymi. Udało
mu się tego dokonać jako nieoficjalnemu liderowi ru-

chu związkowego i zarazem wojskowemu. Jako „Pierw-
szy Rqboljnik", zgodnie ze wzorami włoskiego korpo-
racjanlzmu, reprezentował.związki zawodowe, jako ge-
nerał — reprezentował armię. Ale nie to odegrało rolę
decydującą. O powodzeniu Perona w utrzymaniu tego
kompromisu przesądził czynnik o charakterze bardziej
obiektywnym, a mianowicie pieniądze. Peron po prostu
kupił kompromis między armią i związkami zawodo-

wymi. A miał za co kupować. Na II wojnie światowej
i w ciągu pierwszych lat powojennych Argentyna zro-

biła znakomite interesy. Ciągnęła ogromne zyski z ek-

sportu żywności, której wszystkim brakowało. Tuż po

wojnie była jednym z bogatszych krajów świata. Cen-

tralny Bank Argentyny uginał się pod Ciężarem złota
i dewiz.

Dysponując znacznymi środkami Peron uczynił spo-
ro dla poprawy sytuacji materialnej robotników, do-

prowadził do pełnego zatrudnienia, zatroszczył się o u-

sprawnienie systemu oświaty. Jednocześnie niebagatel-
ne sumy wędrowały na rozbudowę armii. Standard ży-
ciowy przeciętnego Argentyńczyka rósł dość szybko.
Niemal wszyscy byli zadowoleni. Z powszechnym po-

parciem narodu spotkała się prowadzona przez Perona

polityka uniezależniania kraju od obcego kapitału.

W 1947 roku proklamowano Deklarację Niezależności

Ekonomicznej, Argentyna wykupiła nawet, za bajoń-
skie sumy, będące w opłakanym stajnie koleje żelazne,
stanowiące dotąd własność Brytyjczyków. Peron zer-

wał z wieloletnim dogmatem lesseferyzmu gospodar-
czego. W ręce państwa przeszedł m. in. handel zagra-

niczny.
W korzystnej dla Argentyny sytuacji gospodarczej

Peron mógł realizować swoją koncepcję „sprawiedli-
wości społecznej" (justycjaliżmu). Równocześnie wzmo-

cnił władzę wykonawczą kosztem władzy ustawodaw-

czej, z wielu popierających go organizacji utworzył jed-
ną silną partię — Partido Peronista. Ludowi jednak
zalecał: „Z pracy — do domu, z domu — do pracy.

Polityką zajmuję się Ja". Nie mniej od niego polity-
ką zajmowała się Evita.

EVITA, NASZA PATRONKAI

Kolejne wybory prezydenckie w 1951 roku przynio-
sły Peronowi jeszcze większy sukces niż wybory po-

przednie. Tym razem zagarnął niemal 2/3 głosów. Na
. stanowisko wiceprezydenta peroniści wystawili po-

czątkowo kandydaturę pani Peron. Spotkało się to jed-
nak z gwałtownym sprzeciwem dowódców wojskowych.
Evita wycofała swą kandydaturę.

Chociaż Eva Peron nigdy nie piastowała żadnego o-

ficjalnego urzędu, to jej rola w ruchu peronistowskim
była ogromna. Poprzez Fundację Dobroczynną Marii

Evy Duarte de Peron do biedoty argentyńskiej tra-

fiały spore sumy. Z działalności tej charytatywnej
„prywatnej" organizacji nikt małżonki dyktatora pra-

ktycznie nie rozliczał. Evita przejęła również faktyczną
kontrolę nad peronistowskim ruchem związkowym, li-

czącym ok. sześciu milionów członków. W okresie
1946—1952 nie kto inny jak ona mianowała i odwoły-
wała ministrów pracy oraz przywódców Generalnej
Konfederacji' Pracy. Gdyby została jeszcze wiceprezy-
dentem oznaczałoby, że w i-azie śmierci lub niedyspozy-
cji męża objęłaby komendę nad armią. Z taką perspek-
tywą dowódcy wojskowi tiie mogli się pogodzić. Stąd
ich sprzeciw i rezygnacja Evity.

W niespełna rok po ponownym wyborze na prezy-
denta Peron przeżył wielki cios — śmierć Evity. Trud-
no o precyzyjną odpowiedź na pytanie, w jakim stop-
niu to wydarzenie odbiło się na późniejszych losach
Perona. Była Evila nie tylko jednym z najzdolniej-
szych ideologów peronizmu. Dla wielu biednych była
„Naszą Patronką", dla tych, którym pomogła, była ..Ma-

łą Madonną". Przez wiele następnych lat tysiące pro-

jadle go zwalczał, uważając jego obecność za źródło

wszelkiego zła i wyraz zależności gospodarki argentyń-
skiej od zagranicy. Teraz próbował go na powrót przy-
ciągnąć do kraju.Miał bowiem na podorędziu 'ideolo-

giczną podbudową dla tej nagłej'reorientacji. By|a to

właśnie owa. teoriai „Trzeciej Siły", którą sarń Peron

wówczas, zaczął interpretować w sposób następujący.:
„oznacza ona pozycję w centrum, na prawo lub na le-

wo, w zależności od okoliczności". Ta reorientacja nia

zjednała mu sympatii.
Poza trudnościami gospodarczymi czynnikiem, któ-

ry powodował stopniowy spadek popularności Perona
i przyczynił się w niemałym stopniu do jego porażki,
był konflikt z Kościołem. Konflikt, który przybrał ot-

warty charakter w 1954 roku, gdy dyktator chylił się
powoli ku upadkowi, ale który rozgrywał się za kuli-
sami sceny politycznej od dobrych kilku lat. Stało się
to głównie za sprawą Evity. Jej charytatywna dzia-
łalność odebrała Kościołowi ważne pole jego działania.
Nie to było jednak istotą konfliktu. O wiele ważniej-
sze było dla Kościoła oficjalne poparcie aparatu państ-
wa dla kultu Evity, którą kreowano na „Duchowego
Przywódcę Argentyny" . Tę funkcję spełniał dotąd tra-

dycyjnie Prymas Argentyny, Arcybiskup Buenos Aires.

Wydawać by sie mogło, że śmierć Evity przyniosła odprę-
żenie w stosunkach Peron—Kościół. Ale tak sie nie stuło.
Wręcz przeciwnie, nauiecie narosło. W.elu peronistów do-
magało sie - natychmiastowej beatyfikacji Evity. poniersla i
portrety Peronów zastiolly symbole religijne w podręczni-
kach szkolnych i na oficjalnych nroczyslościich. Członków
hierarchii kościelnej 1 część wiernych oburzał siosób bycia
Perona. który po śmierci żony sporo czasu spędzał w towa-
rzystwie dam podejrzanej konduity. Peron byl jeszcze dość
silny, aby w otwartej wojnie z Kościołem Pozbawić go
prawa nauczania w szkołach, zalegalizować rozwody, wpro-
wadzić na powrót legalna prostytucję. Konflikt osiągnął
swój zenit, gdy w czerwcu 19">5 roku uwięziono I wydalono
z kraju dwóch przedstawicieli argentyńskiej hierarchii koś-
cielnej. Watykan ogłosił wówczas ekskomunikę Perona. .

Uwikłany w wojnę z Kościołem dokonał Peron jesz-
cze jednego, bardzo, jak się okazało, niebezpiecznego
kroku. Zgodził się mianowicie na kontrakt z amery-

kańską kompanią naftową. Choć YPF, Państwowe

Przedsiębiorstwo Złóż Naftowych nie dostarczało po-

trzebnej Argentynie ilości ropy, to jednak istniał silny
opór przeciwko jakiejkolwiek współpracy z obcymi to-

warzystwami. Nie była to zresztą postawa zupełnie nie-

uzasadniona, jako że przez wiele lat kapitał obcy usi-
łował wyeliminować całkowicie argentyńskie towarzy-
stwo z eksploatacji argentyńskiej ropy. Co więcej, u-

mowa zaakceptowana przez prezydenta przewidywała,
że w sprawach spornych między rządem Argentyny
i amerykańskim przedsiębiorstwem arbitraż należeć bę-
dzie do międzynarodowych ekspertów naftowych. Dla
wielu Argentyńczyków była to koncepcja nie do przy-

jęcia. Wywołała nawet dyskusje w bezgranicznie dotąd
posłusznym kierownictwie Partido Peronista.

Opozycja ogarnęła także część armii. Dalsze utrzy-
manie spokoju w kraju środkami tradycyjnymi stało

się niemożliwe. W tej sytuacji Peron zwrócił się do
descamisados. Jego przemówienie zawierało groźbę
wojny domowej: „Kto próbuje w opozycji do legalnych
władz zakłócić porządek, lub postępuje niezgodnie z

prawem bądź Konstytucją, może być zabity przez każ-

dego Argentyńczyka... A jeśli padnie jeden ż naszych
ludzi, zabijemy pięciu tamtych".

Manewr zastraszenia przeciwników nie powiódł się.
Do akcji przeciwko Peronowi wkroczyło wojsko- W
dwadzieścia dni po dramatycznym przemówieniu Juan

Domingo Peron oddał władzę zbuntowanym generałom.
Niemal 10-letnia era Perona dobiegła końca. Wydawało
się, że bezpowrotnie.

A JEDNAK WRÓCIŁ

12 października br. Juan Peron został zapraysiężony
na prezydenta Argentyny. Nieczęsto zdarza sie, aby
obalony przywódca ponownie obejmował władzę. I to

w sposób najzupełniej legalny, nie strasząc swych prze-
ciwników lufami karabinów. Gdzie tkwi więc tajemni-
ca powrotu Perona?

Kiedyś został zmuszony do opuszczenia Argentyn»
nękanej trudnościami gospodarczymi i politycznymi
Dziś powraca, aby ratować kraj stojący w obliczu jesz-
cze poważniejszego kryzysu. Powraca w aureoli jedy
nego potencjalnego wybawcy, w roli ostatniej deski ra

tunku. ,,

Gdy 18 lat temu odszedł, odżyła dawna wrogość mię
dzy armią i związkami zawodowymi. Nie sprzyjało t6

normalizacji sytuacji w kraju. Rządy, które po nim na-

stąpiły nie tylko, że nie rozwiązały pozostawionych
przez niego problemów, ale popchnęły kraj w otchłań
chaosu. . , .

„Wiadomo, kiedy wojsko opuszcza kojszary, ale ma

można przewidzieć, kiedy do nich wróci" — głosi stara

argentyńskie powiedzenie. Gdy w 1966 roku armia do-
konała kolejnego zamachu stanu, aby zaprowadzić ład
w kraju, nie chciała powrócić do koszar przez następ-
nych siedem lat.

Jednym z podstawowych założeń umundurowanych
na przestrzeni ostatnich lat była. noza zwalczaniem sil ie
wlcy walka z panoszącą się w kraju Inflacją. To „szczytne
dzieło" realizowano Jednak w snosfib nie najszczęśliwszy.
Ciężar polityki antyinflacyjnej składano na barki swata
pracy. Zamrażanie lub nieznaczne podwyżki plac ,przy wzra-

stających kosztach utrzymania powodowały spadek stopy
życiowej, potęgowały napięcia społeczne. Nasiliły się straj-
ki 1 demonstracje uliczne. Tylko w 1072 roku w Argentynie
odbyło Sie 550 strajków, w których wzięło udział ok. 14 min
ludzi. W Cordobie, dużvm skupisku klasy robotniczej, do-
chodziło w ostatnim okresie kilkakrotnie rto poważnych za-
mieszek. Brutalnie Interweniowało wojsko. Padli zabici.
Przeciwko polityce spoleczno-gosnodarczej dyktatury woj-
skowej występowali aktywnie także studenci. Tradycyjnie
stanowią oni silę nolltyrzna w Ameryce Łacińskie i. Rząa
chciał Ich tej sdly pozbawić, zniósł autonomie uniwersytetów.

Napięcia społeczne znajdowały swe ujście nie tylko
w strajkach i demonstracjach ulicznych. Powstały róż-

nego rodzaju organizacje terrorystyczne, od skrajnie
prawicowych po skrajnie lewicowe. Mord polityczny,
porwania stały się chlebem powszednim Argentyny
ostatnich lat. Rządy silnej ręki nie uchroniły kraju
przed anarchią.

Gospodarka kuleje. W ubiegłym roku koszty utrzy-
mania wzrosły o 58 proc., w ciągu pierwszych pięciti
miesięcy 1973 roku o ponad 60 proc. Bezrobocie szacuje
się na 7—10 proc. Zadłużenie zagraniczne kraju osią-
gnęło nie notowany uprzednio poziom ok. 3 mld dola-
rów. Wzmogła się zależność Argentyny od obcych mp-

nopoli. Argentyńskie pismo burżuazyjne „Panorama"
przyznało, że do kapitału amerykańskiego należy znacz-

na część wielkich przedsiębiorstw decydujących o tem-

pie rozwoju w każdej gałęzi przemysłu. Nielepsza sy-

tuacja panowała w rolnictwie. Przez wiele lat nie dość

opłacała się hodowla bydła. Przedsiębiorstwa przetwór-
cze i eks/portujące. spośród których niemała część na-

leżała do kapitału obcego, dyktowały liche ceny. Brak

dostatecznych bodźców dla zwiększenia hodowli do-

prowadził kilka lat temu do absurdalnej sytuacji.
Wprowadzono zakaz sprzedaży wołowiny przez dwa
dni w tygodniu w kraju, którego największym bogact-
wem jest mięso, a przeciętny mieszkaniec Buenos Aires
za czasów Perona zjadał, żeby nie powiedzieć „pożerał"
ponad 130 kg mięsa rocznie. Nieurodzaj w rolnictwie
nie pozwolił także ostatnimi czasy na pełne wykorzy-
stanie sprzyjającej sytuacji na światowym rynku zbo-

żowym.

Na arenie politycznej w czasie długiej nieobecności
Perona zachodziły istotne zmiany. Rosnącej radykali-
zacji mas próbowano zapobiegać, celowały w tym zwła-
szcza dość często zmieniające się reżimy wojskowe,
głównie drogą represji. Okazało się to metodą mało

skuteczną.
Upadek Perona w 1955 roku przyniósł także likwida-

cję „Partido Peronista". Nie zginął jednak ruch pero-

nistowski, który z czasem zaczęto nazywać ruchem neo-

peronistowskim, jako, że uległ on niemałym przeobra-
żeniom. Wyrosło nowe pokolenie klasy robotniczej,
zmienił się peronizm. Ale stary wódz pozostał symbo-
lem łączącym różne odłamy peronistów, Program, so-

cjalny zapoczątkowany podczas rządów £>etfópa zapew-
nił mu trwałą pamięć wśród ludzi pracy. A wraz z tipły-
wem czasu z coraz większym sentymentem wsponiini^
no mocno już zapomniane, „dawne dobre dzieje". W

ciągu nieobecności Perona wielu Argentyńczyków za-,

pomniało o cieniach jego rządów, jak choćby o dykta-
torskich zapędach czy o ponownym w latach 50-tych
Zwróceniu się ku monopolom amerykańskim. Przyczy-
niły się do tego niewątpliwie niepowodzenia jego na-

stępców, którzy doprowadzili kraj do krawędzi wojny
domowej. Argentyna była już zmęczona siedmioletnią
dyktaturą wojskowych. Toteż gdy rząd prezydenta La-
nusse zdał sobie sprawę ze swej bezsilności i rozpisał
nowe wybory, peroniści odnieśli zdecydovvane zwycię-
stwo. Peron starannie wszystko wyreżyserował. Ze

swej superluksusowej willi w Hiszpanii kierował prze-

biegiem wydarzeń. Początkowo sam nie stanął w szran-

ki wyborów. Hectorowi Camporze, w pełni oddanemu

współpracownikowi Perona przypadło zadanie zdobycia
władzy niejako „w imieniu" i „dla" Perona. Sam pow-
rócił do Argentyny wówczas, gdy rządzili nią jego lu-
dzie. „Campora na prezydenta. Peron do władzy" to

hasło peronistów doczekało się szybkiej realizacji.
Uroczystość powitania „starego wodza" przemieniła

się we wzajemne jatki wśród samych peronistów. Tak

więc Peron nie będzie miał łatwego zadania, skoro

kraj znajduje się w sytuacji kryzysu, a wewnętrzne
rozdarcie nie ominęło i jego popleczników.

Na podstawie mini kadencji Campory można próbo-
wać snuć pewne spekulacje na temat kształtu rządów
Perona. Wygląda na to, że Peron chce zaspokoić starą
ambicję swych rodaków, uczynić z Argentyny kraj

Nr 1. Ameryki Łacińskiej. W sytuacji, gdy kilka państw
andyjskich wybrało kurs na większe uniezależnienie się
od Stanów Zjednoczonych, gdy dokonuje się w nich po-

stępowych reform spoleczno-gospodarczych i zerwano

z izolacją socjalistycznej Kuby, Argentyna nie może

marzyć o roli lidera na kontynencie, odwracając się
do tych przemian plecami. O tym, że tak nie jest,
świadczy choćby obecność Salvadora Allende i Osval-
do Dorticosa na uroczystości przekazania władzy Hec-
torowi Camporze. W niezbyt jeszcze sprecyzowanym

programie peronistów znalazły się zapewnienia o ogra-
niczaniu obcych inwestycji, a Campora w rozmowie
z dziennikarzami oświadczył wręcz, że rewizji wyma-

gają stosunki handlowe i finansowe z USA, które w

ostatnich latach rozwijały się w warunkach wybitnie
niekorzystnych dla Argentyny.

Przedmiotem budzącym sporo wątpliwości jest sto-

sunek Perona. do komunistów. Niegdyś ich zwalczał.
Obawiał się bowiem innych prądów politycznych mo-

gących mieć oparcie w zorganizowanym świecie pra-

cy. A dziś... Nazajutrz po objęciu władzy przez Campo-
rę — Partia Komunistyczna wyszła z podziemia. Czy

jest to gruntowna zmiana poglądów, czy tylko manewr

taktyczny — pokaże najbliższa przyszłość. Celem reali-

zacji programu przeobrażeń obiecanych przez peroni-
stów, XIV Zjazd Komunistycznej Partii Argentyny zde-

cydował poprzeć Perona w wyborach.
W ruchu peronistowskim mieszają się obecnie ze so-

bą najprzeróżniejsze siły. Program Perona jest na ra-

zie na tyle ogólnikowy, że niemal każdy może sob'e
w nim znaleźć coś atrakcyjnego. Na pewno pomogło
to w zdobyciu władzy. Wątpić jednak należyj czy będzie
pomocne w jej sprawowaniu. W sytuacji, gdy lewi-

cowi peroniści wychodzą na ulice z hasłami „Niech ży-
je socjalistyczna ojczyzna", zaś prawica peronistówska
krzyczy: „ani jankesi, ani marksiści — tylko peroni-
ści" .

Zwycięstwo Perona nie udzieliło jasnej odpowiedzi
na temat przyszłości kraju. Sytuacja w Argentynie to

na temat przyszłości kraju. Ale jedno nie ulega
wątpliwości. Nowa era Perona nie może być me-

chanicznym powtórzeniem przeszłości. - I to nie tylko
dlatego, że Peron jest dziś o 20 lat starszy, a u jego
boku stoi nie Evita, lecz Isabelita.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

KRYTERIUM

PRAWDY

ANDRZEJ SIKORSKI , .

KIEDY żegnam się z dyrektorem

ekonorhicznym Kombinatu
Techniki Świetlnej POŁAM —

MARIANEM SZCZĘŚNIAKIEM, już
w drzwiach słyszę: Naprawdę jestem
ciekaw, co pan o nas napisze. Bo wie
pan, ja już tak przyzwyczaiłem się
do pracy w nowym systemie,. który
jest już dla nas codziennością, choć
dobrze wiem, że jesteśmy dopiero
na początku — to przestaję dostrze-
gać w nim rzeczy niezwykłe. A chy-
ba takich pan szuka.

IŃ VITRIO

A jednak przykład POLAM-u jest
dla dziennikarza ciekawy. Wiadomo
już powszechnie, że nowy system dał
dobre wyniki szczególnie w tych jed-
nostkach, 'gdzie tkwiły proste rezer-

wy, gdzie system mierników poz-
walał na pewne manewry, przetargi
i gdzie można było wiele zrobić, po-
rządkując rzeczy najprostsze.

A tymczasem etap zagospodaro-
wywania prostych rezerw miał już
POŁAM wcześniej za sobą. Można
więc, przy pewnych zastrzeżeniach,
powiedzieć, że nowy system działa
w 'POLAM-ie niejako oczyszczony,
ze związanych z jego wprowadza-
niem w innych jednostkach zmian
strukturalnych, które często zama-

zują obraz na tyle, że trudno powie-
dzieć, w jakim stopniu poprawa go-
spodarności jest wynikiem wprowa-
dzenia nowego systemu, a na ile po
prostu mftyciv czynników. W POLA-
M-ie iriożnaTwięc obserwować dzia-
łanie systemu y,in vitrio", jeśli moż-
na tu użyć ; tego zapożyczonego od
biologów określenia.

Kombinat Techniki 1 Świetlnej
POŁAM powołany został z począt-
kiem 1970 roku. Poprzednio, od 1963
roku przedsiębiorstwem wiodącym
w 'branży "były Zakłady im. Róży

. Luksemburg. Do końca 1971 roku
Kombinat był podporządkowany
UNITRZE, obecnie bezpośrednio re-

sortowi.

Kombinat jest klasycznym przy-
kładem wielkiej organizacji gospo-'
darczej, w której wszystkie funkcje
decyżyjne scentralizowane są na

szczeblu zarządu. Jednostki wewnę-
trzne nie mają osobowości prawnej,
lecz są zakładami na pełnym wew-

nętrznym rozrachunku gospodar-
czym. Jest tych zakładów W sumie
11 i pracuje w nich około 18 tys.
osób. Wartość produkcji w 1972 roku

•Wyniosła 3,8 mld złotych (w bieżą-
cym roku planowane jest około 4,3
min), co oznacza ilościowo ponad 300
min sztuk różnego rodzaju źródeł
światła, o ile oczywiście ma sens

dodawanie żarówek do latarek i u-

licznych lamp rtęciowych. Ponad 30

proc. produkcji jest eksportowane.

PRACOWITY ROK 1972

W „życiu kombinatu" ubiegły rok
przyniósł wiele nowego. W marcu

v zatwierdzony został przez Zarząd
Główny Związku Zawodowego Meta-
lowców powy regulamin funkcjono-
wania Samorządu Robotniczego
Kombinatu, organizacyjnie i insty-
tucjonalnie dostosowujący metody
działania samorządu do zmienionej
struktury jednostki.

Po powołaniu kombinatu — mówi
TADEUSZ SZWERLIKOWSKI, sek-
retarz KSR Kombinatu — w posie-
dzeniach kolegium brali udział za-

praszani przedstawiciele KSR-ów
zakładowych. Zdawaliśmy spbie jed-
nak sprawę z tego, że nie mogli, oni,
ani formalnie, ani praktycznie repre-
zentować interesów załogi kombina-
tu. jako całości. To niedopasowanie
struktury samorządu robotniczego do
nowej formy organizacyjnej jaką
jest' Kombinat uwidoczniło się szcze-

gólnie ostro przy podziale funduszu
zakładowego za 1971 rok, kiedy to

w, miejsce funduszy zakładowych
poszczególnych zakładów powstał
scentralizowany fundusz zakładowy
kombinatu.

' ' Inicjatywa wyszła od samorządu
Zakładu im. Róży Luksemburg, ale
jednocześnie na problem wskazywa-

. ły wszystkie zagłady. W tworzeniu
regulaminu jako zasadę generalną
przyjęto, że SR kombinatu nie mo-

że ograoiczać kompetencji samo-

rządów zakładowych, że SR-y za-

kładowe '

muszą funkcjonować da-
lej, bo na szczeblu kombina-
tu nie można ogarnąć wszyst-
kich problemów zakładowych. Dla-
tego też KSR kombinatu zajmuje się
wyłącznie węzłowymi zagadnieniami
dotyczącymi kombinatu jako całości.
Ale istotnym punktem regulaminu
jest ten, który mówi, „że uchwały
podjęte' przez KSR kombinatu są
wiążące dla organów samorządu ro-

botniczego wszystkich zakładów
kombinatu w tych kwestiach, które
dotyczą kombinatu jako. całości".
Zebrania KSR kombinatu odbywają

się w miarę potrzeb, według regu-
laminu w, zasadzie 2 razy dó
roku, praktycznie .jednak znacz-

nie częściej. Za każdym razem

zbierają się w innym zakładzie.
Ta nowa forma organizacyjna wy-

maga innego sposobu myślenia
członków samorządu, którzy są
przedstawicielami wszystkich zakła-
dów, ale myśleć muszą w kategorii
interesów całej załogi kombinatu.
Wydaje się, że ten niepartykuląr-
ny sposób myślenia dał się już wie-
lokrotnie zauważyć. ,

Do tej pory KSR kombinatu za-

łatwił wiele spraw. Na pierwszej se-

sji zatwierdzono regulamin podziału
funduszu zakładowego. Co charakte-
rystyczne, został on zaakceptowany
"jednomyślnie,- pomimo że dotych-
czas zakłady miały regulaminy bar-
dzo zróżnicowane. Wprowadzono też
dla całego kombinatu regulamin na-

dawania członkom załogi tytułu „Za-
służonego Pracownika i Kombinatu".
Do tej pory tytuł ten . nadawano je-
dynie pracownikom Zakładu im. Ró -

ży Luksemburg. Dużą rolę KSR przy-
wiązał do sprawnej organizacji dzia-
łalności szkoleniowej, upowszech-
niającej wśród załogi Kombinatu
nowy system. Wydaje się, że popra-
wa wyników kombinatu po wprowa-
dzeniu tego systemu w ogromnym
stopniu wynika z tego,, że ludzie ro-

zumieją ten system i zdają sobie
sprawę, jak dalece ich dobra praca
wpływa na korzystne wyniki i przez
to na ich zarobki.

Ostatnią dużą zmianą wprowadzo-
ną w 1972 roku było, uporządkowa-
nie w kombinacie^ spraw płacowych.
Natychmiastowym eifektem tej akcji
był wzrost płac o 6,5 procent.

WPISANIE W SYSTEM

Trudno się więc dziwić, że mówiąc
o działaniu w POLAM-ie nowego
systemu, rozmówcy nawiązłjją do.po-
przednich zmian. Bo związek między
nimi a działającym systemem daje
się wyraźnie odczuć. Po prostu jego
wprowadzenie było pewnym zamk-
nięciem cyklu, logicznym ukorono-
waniem dotychczasowych posunięć.

Jeśli nowy system „przyjął się" w

kombinacie tak dobrze, że ludzie
traktują go po kilku zaledwie mie-
siącach jako rzecz funkcjonującą już
zupełnie normalnie,'o czym świadczy
cytowana na początku wypowiedź
dyrektora ekonomicznego, a jedno-
cześnie są tego systemu entuzjasta-

FOT. ZYGMUNT PRZYCHODNIAK

ml, co wielokrotnie podkreślali —

to^ chyba właśnie dlatego, że struk-
tura organizacyjna kombinatu zosta-
ła przygotawana już wcześniej. Dzię-
ki. temu 'nowy system nie wywołał
nagle rewolucji, a został niejako
„nałożony" na istniejący już dobry
ifkład organizacyjny.

Wykorzystaniu zalet systemu
sprzyjało i sprzyja wiele elementów
obiektywnych. Stosunkowo proste są
powiązania wewnętrzne kombinatu.
Drogą ewolucji scentralizowane zo-

stało finansowanie funduszu płac,
scentralizowana jest polityka kredy-
towa. i inwestycyjna. Wewnętrzne
rozliczenia między zakładami prowa-
dzone są w zasadzie po kosztach wła-
snych. Precyzyjnie funkcjonuje
sprawozdawczość. Ostatniego dnia
każdego miesiąca dyrekcja kombina-
tu ma informacje o wynikach pro-
dukcyjnych pochodzące od służb dy-
spozytorskich (liczone zarówno me-

todą zakładową, jak i kombinato-
wą)."

• Stosunkowo proste zasady rozli-
czeń wewnętrznych znacznie ułat-
wiają analizę kosztów, tak że można

szybko uchwycić, gdzie tkwią rezer-

wy. Łatwo "też w tej sytuacji przygo-
tować różne analizy ekonomiczne.

Obiektywnym czynnikiem, który
ułatwia zarządzainie, jest struktura
produkcji: wyroby finalne są nie-
zbyt skomplikowane (choć na pewno
niełatwe w produkcji), a powiąza-
nia kooperacyjne nie są przesadnie
rozgałęzione. Krótki jest też cykl
produkcji wyrobów.

W ,tej ,sytuacji nowy system, można
przeegzaminować stosunkowo szyb-
Kb. Przy -tak prostej i w zasadzie
dpść łatwej technice liczenia kosz-
tów małe są możliwości np. manipu-
lowania -zapasami w czasie. Tam
gdzie ni,e ma już wielu prostych re-

zerw, nie . ma „cudów sDrawozdaw-
czośei" nowy system może po prostu
o(d razu działać albo nie. Jednocze-
śnie nie jest tu możliwe osiągnięcie
njięuzasadńienie dużego wzrostu dy-
spozycyjnego funduszu płac poprzez
wytargowanie korzystnego współ-
czynnika „R". Został on ustalony tak,
by dopasować nowe zasady w ten

sposób, aby kombinat pracował w

podobnych warunkach jak poprżed-

PO PÓŁROCZU

, R 'wynosi dla POLAM-u 0,66. Po
Jego dezągregacji 11 zakładów kom-

binatu otrzymało współczynniki ód
0,34 dó 0,90. Tak duże zróżnicowanie
współczynników wynika z bardzo
różnego stanu technicznego zakła-
dów, różnej struktury produkcji
i różnego tempa jej wzrostu. Współ-
cżynniki te zostały ustalone na pod-
stawie zweryfikowanych przez.; za-

rząd kombinatu propozycji zakładów.
Po półrocznym funkcjonowaniu

rtbwego systemu okazało się, że z

owych 11 zakładów dwa nie , wygo-
spodarowały potrzebnego funduszu
płaic. Pozostałych 9 uzyskało fundusz
dyspozycyjny wyższy niż wykorzy- ,

stało, co dało w skali, całego kombi-
natu rezerwę ok. 2,3 proc. funduszu
płac.

11 tu system stał się KRYTERIUM
PRAWDY. Bo zakłady, które ilie wy-
gospodarowały funduszu, nie mogą
narzekać na niekorzystne współczyn-
niki R — miały je akurat najwyższe.
Dalej — jak twierdzi dyrektor eko-
nomiczny — zakłady, te. miałyby
również kłopoty, gdyby były rozli-
czane według poprzednich zasad,
Okazało się, że nowy system' nie jest
panaceum na wewnętrzne kłopoty a

działa wyraźnie katąlizująco: nie-
zwykle ostro ujawnia. słabości, a z

drugiej strony poprawia wyniki tam,
gdzie do tej pory gospodarowano
dobrze.

W skali całego kombinatu w,
pierwszym półroczu 1973 roku uzy-
skano w stosunku do pierwszego pół-
rocza 1972 roku 18 proc. przyrostu
produkcji. W tym samym okresie
płace wzrosły o 10,4 proc. Zadania
roku zostały wykonane w 57 proc.,
co jednak nie jest szczególną rewe-

lacją, bo w POLAM-ie tradycyjnie w

lipcu i sierpniu produkcja maleje ze

względu na urlopy, przez co owe

7 proc. jest potrzebną rezerwą na

drugie półrocze.
Za wcześnie jeszcze na szczegóło-

wą analizę źródeł wysokiego wzro-

stu produkcji. Niewątpliwie' ważną
rolę odegrała tu świadomość bezpo-
średniego wpływu dobrej pracy na

zarobki, ogromny entuzjazm ludzi
realizujących system i właśnie owe

dobre przygotowanie zakładu do
„przyjęcia" nowego systemu. Ale są
jeszcze inne ciekawe czynniki. Np.
co często podkreślano, pozytywną
rolę odegrała Centrala Handlu Za-
granicznego UNITRA, a konkretnie
zajmujący się eksportem wyrobów
kombinatu tzw. IV Biuro — UNITRA
— POŁAM. Do tej poęy wyniki han-
dlu zagranicznego nie wpływały tak
poważnie na wyniki kombinatu, a od
momentu wprowadzenia nowego sy-
stemu ruchy cen transakcyjnych,
ważących dla wielkości produkcji
dodanej, są czynnikiem bardzo istot-
nym. I centrali udało się poprawić
relacje tych cen.

Obecnie zarząd kombinatu dąży do
integracji dziełalności produkcyjnej
z handlową i do formalnego zagwa-
rantowania jeszcze ściślejszej współ-
pracy zarówno z centralą handlu zą-.
granićznfego, jak i biurem zbytu ha
rynek krajowy. _

Wiele też pochlebnych słów słysza-
łem w POLAM-ie o bardzo dobrej
współpracy z bankiem, który stara

się zrozumieć wszystkie kłopoty
związane z wprowadzaniem nowego
systemu, mimo że ma czasami for-
malne podstawy do interwencji, sta-
ra się uwzględnić elastycznie wszy-
stkie racje.

CO DALEJ?

Nowy system działa bardzo krótko,
zaledwie pół roku. Dlatego też pew-
nie niektóre jego elementy nie spraw-
dziły się jeszcze w działaniu. I tak np.
nie funkcjonuje jeszcze zgodnie z za-

łożeniami systemu współczynnik D,
określający jaką część dewiz uzyska-
nych z eksportu do krajów kapitali-
stycznych może kombinat przezna-

czyć na własne wyaatKi
tfsźystfcim zakup materiałów i urzą-
dzeń in westy cyj nyfctf); / Można raczej
powiedzieć, że działalność współ-
czynnika. jest jednostronna. kombi-
nat;/widząc' w tym, śwój interes, pra-
wie* podwoił eksport do krajów ka-
pitalistycznych, przez co, «rzymał
oc^-wiście więcej dewiz, jednak nre

tyle", ile. by otrzymał, kciyby funkcjo-
nował współczynnik DV

Jest już nawet wyznaczona wiel-
kość współczynnika, • ićcz wciąż nie
ma. zwiążanycn z jego wprowadze-
niemA zarząuzen wykonawczych i jak
dawniej obowiązują limity. iVliimo że
współczynnik jeszcze nie działa, juz
zabżęiy się firoDy jego obniżenia, na

co.zarząd Kombinalu sięgnie zgadza,
twierdząc,' że jiiż- Się zdołał do
współczynnika przyzwyczaić.

Nie jest jeszcze też całkiem jasne
jak będzie wyglądało finansowanie
inwestycji. .Przeae .wszystkim nie
wiadomo jeszcze, .na .jak długi okres
będzie roziozona spiata kreayiów in-
westycyjnych, co jest bardzo istotna
diai racnunku proaiikcji dodanej.

Niewątpliwie wiele się zmieni,
kiedy zacznie działać w pemi współ-
czynnik,D i kiedy Wyjaśni się sprawa
kredytów. Pozoscaje jeszcze pytanie,
jak- oęaą rozwiązywąne pewne spra-
wy wev.nętrzne — chodzi tu szcze-

gólnie o owe owa, przedsiębiorstwa,
kto're nie. wygospodarowały fundu-
szu'dyspozycyjnego. "• "

Tym zakładom .trzeba będzie po-
móc — :mówi' dyrektor naczeiny
HENRYK LrA WROŃSKI. — Oba
przeżywają „trudności wzrostu".
Choć nie jest to wystarczające us-

prawiedliwienie. Jpaen powstał w

19'/0 roku jako oddział, a. dopiero
\ od początku tego. roltu . jest samo-

dzielnym zakładem. Mamy tam du-
że , trudności z obsadzeniem kaary
kierowniczej, poza.'tym załoga nie
opanowała jeszcze dostatecznie pro-
dukcji.. Drugi zakład przeniósł się
niedawnp do noWych budynków, w

ciągu 3 lat trzykrotnie wzrosła za-

łoga, ludzie pracują na nowych ma-

szynach. Mimo złych wyników eko-
nomicznych zakłady te osiągają
dużą dynamikę produkcji i nie
można powiedzieć, ze są to zakłady
złe.- Po prostu mają przejściowe
kłopoty.

Że możemy pomóc — dodaje dy-
rektor ekonomiczny — świadczy
choćby przykład zakładu z. Pabia-
nic,.. który przeszedł przed dwoma
laty z zasilania palników gazem
koksowniczym na gaz ziemny. Licz-
ba braków natychmiast wzrosła o

50 proc. Po prdstu zmieniły się
warunki pracy. Do rozwiązania tej
trudnej sytuacji uruchomiliśmy
wszystkie dostępne nam środki z

zakładów zgrupowanych w Kombi-
nacie i zakład w Pabianicach sto-

sunkowo szybkp zaczął pracowni
normalnie. W tej chwili prowadzi-
my analizę sytuacji• w tych dwóch
zakładach, szukamy. przyczyn . i
chyba już' mniej\ więcej wiemy, co

nhlbży zmienić'. Co poprawić i jaka
może być rolą kombinatu w popra-
wne sytuacji w tych zakładach. A

zależy nam na tym' bo przecież ic!
wyniki wpływają bezpośrednio nr

wyniki kombinatu.

Przykład POLAM-u wskazuje
jednoznacznie, że w przedsiębior-
stwie o uporządkowanej strukturze
wprowadzenie nowego systemu iest
po prostu KRYTERIUM PRAWDY.
Nowy system bowiem obnaża bez-
litośnie braki, ale jednocześnie po-
maga skuteczniej gospodarować
tam, gdąie do tej Dory pracowano
dobrze. okazuje się. że duża po-
prawa wyników nie wynika tylko
z zagospodarowania. prostych re-

zerw. ale też z VvVzwolenia inicja-
tywy i świadoihóści załogi.

Polska mogłaby zarobić miliony 'dolarów, gdyby
umiejętnie i we właściwym, czasie zatroszczono się
o wynalazek profesora RABKA! Grube pieniądze za-

garnęli sprytniejsi! Skahdalićzna historia ma swój po-
czątek w 1934 roku... Tylko dzięki przypadkowi zo-

stała ujawniona I

ALE zacznijmy wszystko po ko-
lei. Miejsce — Tomaszów. -Czas
— lata 1967—1968...

Tomaszowska wytwórnia dwu-
siarczku węgla zbudowana została
jeszcze przed wojną. Technologia
produkcji oparta była na metodzie
ldasycznej. Gdy po wojnie rozbudo-
wano wytwórnię dwusiarczku (CS2),
Tomaszowskie Zakłady Włókien
Sztucznych — w skład których
wchodzi wytwórnia CS2 — stały się
zmorą całej okolicy. Zakłady zanie-
czyszczały powietrze i wypuszczały
duże ilości toksycznych ścieków.

Walkę z zanieczyszczeniami po-
wietrza w mieście udało się częścio-
wo wygrać. Dziesiątki niskich, kil-

kumetrowych kominów zastąpiono
kominami o wysokości 150 metrów,
wprowadzono . również centralne u-

kłady wentylacyjne i urządzenia wy-
ławiające. pary siarki z kominów..

Konsekwencją stosowania' przesta-
rzałej technologii było przedostawa-
nie się 460 ton dwusiarczku węgla,
280 ton. siarkowodoru i 200 ton siar-
ki koloidalnej do wód pobliskiej Pi-

licy. Przeciekom tym położono kres
stosując zgłoszoną przez inż. WA-
CŁAWA GĘBSKIEGO przeponową
kondensację — oddzielenia par dwu-
siarczku od chłodzącej je wody.

Pozostał jednak problem wyelimi-
nowania z procesu technologicznego
ko'riiecznośći, otwierania retort poz-
walających . na wydostawanie się

szkodliwych' dla' otoczenia gazów.
„Morowe" powietrze omijało miasto,
lecz w dalszym ciągu tworzyło dla
obsługi retort zagrożenie.

Z drugiej strony wraz z rozwo-

jem, przemysłu włókien sztucznych
, wzrastało zapotrzebowanie na dwu-

siarczek węgla. Dotychczasowa tech-
nologia (w tej jedynej w Polsce
wytwórni) była mocno. przestarzała
i -nie mogła zagwarantować szybkie-
go wzrostu produkcji. Pocfcęto więc
rozglądać się za zakupem licencji.

Je"den z potencjalnych dostawców,
włoski koncern SNIA VISCOZA żą-
dał około 6 min dolarów za komp-
letna dostawę nowoczesnej wytwór-
ni CS2 o wydajności 30 tys. ton rocz-

nie. Na taki wydatek trudno się by-
ło wtedy zdecydować.

TAK więc rozpoczęto prace ba-
dawcze w kraju. Wszyscy twier-
dzili, że najlepszym rozwiąza-

niem powinna być metoda metano-

wa, zdobywająca coraz większe za-

stosowanie na całym świecie. Pow-
stał mieszany zespół z Instytutu
Chemii Ogólnej i Tomaszowskich
Zakładów Włókien Sztucznych w

składzie: inż. Jan SZRAMA, dr inż.
Zbigniew LESZCZYŃSKI, inż. Lon-
gin WOLSKI, inż. Tomasz KUR-
MAN, inż. Jan KUBICA i mgr Ja-
nusz STRZELECKI. Problem roz-

wiązali! Stali się autorami metody
metanowej w... Polsce.

iWSil

ANDRZEJ NAŁĘCZJAWECKI

Otrzymywany nową metodą dwu-
siarczek węgla charakteryzował się
dość znaczną ilością rozpuszczonego
BiS, nie zawierał rozpuszczonej siar-
ki i innych zanieczyszczeń. Metoda
odznaczała się wielką wydajnością
reakcji (ca 95 proc.), całkowitą
hermetycznością procesu i możliwo-
ścią pełnej automatyzacji sterowania
procesem technologicznym.

Największą jednak zaletą metody
metanowej była jej ekonomiczność.

Jak wykazały obliczenia, koszt pro-
dukcji 1 tony dwusiarczku węgla
z • metanu i siarki wynosił 3200 zł.,
podczas gdy koszt produkcji 1 tony
metodą klasyczną (retortową) wyno-
sił wtedy 5280 zł, przy cenie zbytu
4250 złotych. Była więc metoda me-

tanowa o ok. 40 proc. tańsza.
. Wymieniony zespół otrzymuje na-

grodę Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej II stopnia za 1968 rok.
Związki Zawodowe popierają pro-

jekt, jako że wydatnie poprawia
warunki pracy załogi. Cieszą się
przedstawiciele przemysłów, które
(przemysł gumowy, kopalnie miedzi
zużywające CS2 przy flotacji rudy)
potrzebują coraz więcej tego pro-
duktu w swoich fabrykach. Handel
zagraniczny zaciera ręce — na ryn-
ku europejskim poszukują dwusiar-
czku węgla — a my przecież mamy
pod dostatkiem i węgla i siarki...
Powstaje projekt wybudowania no-

wej wytwórni CS2 (wraz. z kombi-
natem wiskozowym) w Brzeziu Ku-
jawskim.

Zaczyna się cały korowód „wdra-
żania" innowacji do praktyki prze-
mysłowej. Wiemy wszyscy, że pro-
ces to jest powolny — z planu
Inwestycyjnego skreślony zostaje
kombinat w Brzeziu. Metan do To-
maszowa wożą ciężarówkami. Tele-
fony, interwencje, przyhamowanie
przez jednych, poparcie przez dru-
gich itd. itd.

Ale pozostawmy opis perypetii
przy wdrażaniu metody metanowej.

Ambitny zespół postanowił rozej-
rzeć się również za korzyściami dla
siebie. Może opatentować metodę?
Może sprzedać za' granicę licencję?

Podjęto wreszcie analizę proble-
mu z punktu widzenia zastrzeżeń
patentowych. I oto okazuje się,' że
we wszystkich sąsiadujących z nami
krajach zgłoszono patenty na me-

todę metanową otrzymywania dwu-
siarczku węgla, amerykańskiego
koncernu FOOD MACHINERY CO.! .

Ktoś postawił pytanie: dlaczego w;
Polsce nie zgłoszono tych paten-
tów?

Okazało się, że sprawa jest dość
subtelna, bowiem... już w. 1934; ro-

ku polski wynalazca, profesor RA-
BEK opatentował nową metody wy-
twarzania dwusiarczku węgla z me--

tanu i siarki!!!

Była to wówczas rewelacja, ale
nikt nie zaryzykował podjęcia pro-
dukcji. Dopiero po

' kilkudziesięciu
latach producenci zdecydowali się
na stosowanie metody metanowej.

HISTORIA powyższa, a także sze-

reg innych (choćby sławetny
, „Kret") wskazują, że zbyt czę-

sto przesypiamy 'zupełnie niebaga-
telne szanse. Przecież można było
się wcześniej — gdzieś na początku
lat sześćdziesiątych — zorientować,
że poziom techniki pozwalał już na

wykorzystanie metody metanowej i

opatentować ją ,w kilki liczących
się w tej dziedzirtie krajach. Dało-
by to brzęczącą monetę i to wy-
mienialną. Polska' mogłaby sprzeda-
wać ną lewo i prawo- patęnty i licen-
cje, a nie rozglądać się za kupnem
nowych technologii.

Kto tu 'zawinił? Właściwie nikt,
bowiem nikt nie ma przypisanego
— w aktualnym- systemie organi-
zacyjnym przemyślu — do swoich
obbwiązków służbowych zadania pil-
nowania tego typu spraw. I nikt
nie "jest w tym instytucjonalnie czy
indywidualnie zainteresowany... Prof.
Rabek z pewnością pilnowałby spra-
wy — był właścicielem patentu. Ala
nie żyje — patent pokrył się war-

stwą kurzu i tylko- przez przypadek
kurz, ten starto.

Są również przykłady odwrotne
— kilka miesięcy temu wydano w

Stanach Zjednoczońyćh patent na

polskie zgrzewarki inż. Urbaniaka
i uznano, że są one. .istotnie rewe-

lacyjne.. Ale znawcy
• twierdzą, ża

takie pozytywne przypadki należą
raczej do'rzadkości.

A szkoda, że proporcje nie są od-
wrocone — polscy'inżynierowie i ich
pomysły cieszyły sie. i'cieszą nadal
dobrą sławą na świecie) Tylko co

OWe>niysl'y można było
z,pożytkiem wykorzystąć?
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Od lat bez przerwy nfemal dyskutuje sJtą nad poprawą działalności naszej gastro-
nomii. 3est ona Jednym z najsłabszych odcinków zaniedbanej i nie nadążającej
za powszechnym rozwojem kraju sfery usług. Słabość tę odczuwamy tym dotkli-
wiej, że chodzi tu przecież o usługi najpierwszej, codziennej potrzeby. Dyskusje
I próby podejmowania różnorodnych środków zaradczych nie przynoszą odczu-
walnej poprawy sytuacji. W zakładach gastronomicznych wciąż nie jada się dla
przyjemności; konsumentem przekraczającym restauracyjne progi powoduje ra-

czej przymus zaspokojenia głodu.

PODSTAWOWĄ
przyczyną złej

sytuacji w gastronomii jest nie-
wątpliwie zbyt szczupła sieć re-

stauracji, jadłodajni, barów i ka-
wiarni. Na koniec 1972* r. sieć uspo-
łecznionych zakładów gastronomicz-
nych wszelkich rodzajów, według
danych MHWiU osiągnęła liczbę
15.443. Na jeden tysiąc mieszkańców
przypada w nich w skali kraju śred-
nio zaledwie 29,7 miejsc konsumen-
ckich. Trzeba przy tym pamiętać, że
są rejony, w których wskaźnik ten,
jak np. w woj. warszawskim, docho-
dzi do 70 miejsc na tysiąc mieszkań-
ców, podczas gdy w woj. opolskim
1 wrocławskim wynosi tylko nieco
ponad 20. Stawia to nas pod tym
względem na ostatnim miejscu
wśród krajów RWPG i w ogóle w

Europie. Już przed pairu laty ana-

logiczny wskaźnik w Czechosło-
wacji wynosił 130 miejsc, w NRD —

100, na Węgrzech — 90, a w Ju-
gosławii prawie 200.

Znakomita większość zakładów ga-
stronomicznych zlokalizowana jest
w pomieszczeniach odbiegających od
norm powierzchniowych i technicz-
nych, nierzadko w j-udęrach, budyn-
kach prowizorycznie' adaptowanych,
zagrzybiałych, pozbawionych odpo-
wiedniej kuchni i jakiegokolwiek za-

plecza. Urządzenia sanitarne wielu
zakładów stanowią osobny rozdział
naszej kultury codziennej. Większość
zakładów nie posiada nawet przy-
zwoitej wentylacji, odpowiednich
mebli, czy urządzeń chłodniczych
itp.

Przekazywane corocznie do ek-

sploatacji nowe obiekty gastronomi-
czne w dużej części zapełniają luki

powstałe po likwidacji zakładów z

powodu przymusowej rozbiórki czę-

ści budynków. W rezultacie liczba

miejsc konsumenckich powiększa się-
powoli. W okresie od 1971—1973 ro-

ku przybyło 365 zakładów gastrono-
micznych z 42 205 miejscami.

ZASTARZAŁE SCHORZENIA

W warunkach, gdy nie gastrono-
mia zabiega o konsumenta, lecz kon-
sument walczy o miejsce przy resta-

uracyjnym stoliku, nawarstwiają się
w tym dziale usług ujemne zjawi-
ska, niezmiernie trudne do wykorze-
nienia. Oto wyniki kontroli PIH,
którą objęto 689 zakładów gastro-
nomicznych: w ponad 60 proc. za-

kładów stwierdzono uchybienia
sprzeczne z interesem konsumenta,
jak pobieranie wyższych cen, uży-
wanie do produkcji przeterminowa-

nych konserw, soków pitnych, zani-
żanie gramatury dań, „chrzczenie"
kawy, alkoholu itp. Zbyt często
stwierdza się złą wentylację sal, brud
i niechlujstwo, zwłaszcza na zaple-
czach.

Z 23 tysięcy kontroli przeprowa-
dzonych przez kontrolerów społecz-

• nych w placówkach gastronomicz-
nych 6,5 proc. zakończyłd się wnio-
skami dyscyplinarnymi. Najgorzej
wypadła gastronomia ajencyjna
i państwowa (13,3 proc. wniosków
w stosunku do ogólnej liczby kon-
troli).

Jest to wprawdzie materiał wy-
rywkowy, niemniej jednak mówi on

wiele o stosunkach panujących w

tym dziale gospodarki. Zjawiska te

mają charakter ciągły, obrastają w

tradycje, stają się wręcz stylem pra-
cy. Pęcznieją protokoły pokontrolne,
mnożą się represje; jakaż jest jed-
nak ich skuteczność, skoro nasilenie
przestępstw i wykroczeń nie zmniej-
sza się? Gorzej, kary w gastrono-
mii spowszechniały W stopniu bu-
dzącym niepokój.

ŻYWIENI NIE TRACĄ NADZIEI

Uspołeczniona sieć zakładów ga-
stronomicznych ma na koniec 1975 r.

dysponować 1052 tysiącami miejsc.
Oznacza to wzrost w stosunku do
1972 r. o 138,5 tysiąca miejsc. Za-
łożony przyrost stanowi jednak za-

ledwie 66 proc. przyrostu osiągnię-
tego w ubiegłej 5-latce. Pozwoli to
na uzyskanie w 1975 r. wskaźnika
zagęszczenia sieci wynoszącego 30.6
miejsc na 1 tysiąc mieszkańców.
Według zadań planu wzrost obrotów
ma prawie trzykrotnie wyprzedzać
przyrost miejsc.

Dla osiągnięcia zakładanej wielko-
ści sieci gastronomicznej i wskaź-
ników zagęszczenia na 1 tysiąc mie-
szkańców konieczna jest pełna re-

alizacja gastronomicznych inwestycji
towarzyszących w budownictwie
mieszkaniowym przewidzianych w

planie 5-letnim tego budownictwa,
jak również wyrównanie najpóźniej
do końca 1973 r. zaległości w

tym zakresie z ubiegłych lat, sza-

cowanych na około 6 tysięcy miejsc.

Bieżący plan 5-letni nie zapewnia
więc widocznego postępu w podsta-
wowej i decydującej o wszystkim
innym kwestii rozwoju bazy gastro-
nomicznej. Wykonanie jego zadań
bez dalszego pogorszenia warunków
produkcji posiłków oraz kultury ob-
sługi będzie niezmiernie trudne. Re-
zerwy są niewielkie, kryją się wła-
ściwie tylko w dziedzinie organiza-
cji, w maksymalnym wykorzystaniu

OSC!
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Pochłaniacze przestrzenne półsztywne
odmiana „Deska"

Doskonały ustrój dźwiękochłonny o dużym
współczynniku pochłaniania dźwięków,
zwłaszcza w zakresie częstotliwości powyżej 400 hz.
Stosowane do wyciszania pomieszczeń zamkniętych o dużej
hałaśliwości, przede wszystkim hal przemysłowych.

Producent i Dystrybutor:

POZNAŃSKIE ZAKŁADY

WYROBÓW KORKOWYCH,

POZNAŃ, ul. KSIĄŻĘCA 1

Bliższych Informacji udziela Dział

Głównego Technologa

POZNAŃSKICH ZAKŁADÓW

WYROBÓW KORKOWYCIL

K-U-0

skromnej bazy, którą gastronomia
dysponuje. W tym też kierunku
zmierzają jej wysiłki.

Korzystne, chociaż niewątpliwie
zbyt nikłe w stosunku do potrzeb
zmiany nastąpiły w strukturze ro-

dzajowej sieci zakładów gastronomi-
cznych. Polegają one na zwiększeniu
udziału zakładów masowego żywie-
nia: jadłodajni, barów szybkiej ob-
sługi i barów mlecznych do 20 proc.
w ogólnej sieci uspołecznionej za-

kładów gastronomicznych. Unowo-
cześniono część placówek gastrono-
micznych przez poprawę funkcjonal-
ności pomieszczeń, przy tym zostały
one wyposażone w maszyny i urzą-
dzenia gastronomiczne. Pozwoliło to
na pewną poprawę warunków pro-
dukcji kulinarnej i konsumpcji.

Poprawa efektywności wykorzy-
stania sieci gastronomicznej wyraża
się też we wprowadzaniu sprzedaży
posiłków śniadaniowych w wielu ka-
wiarniach, sprzedaży posiłków obia-
dowych w ciągu dnia w niektórych
zakładach nocnych, sprzedaży posił-
ków w zakładach wysokich katego-
rii po cenach obniżonych w porze
obiadowej, stoisk z.napojami mlecz-
nymi i innymi napojami bezalkoho-
lowymi zlokalizowanych przed za-

kładami gastronomicznymi, ogród-
ków przyzakładowych itp.

Usprawniono procesy produkcyjne
dzięki rozwojowi kooperacji we-

wnątrzbranżowej między zakładami
gastronomicznymi posiadającymi
nie wykorzystane w pełni zdolności
produkcyjne, a zakładami nie posia-
dającymi odpowiednich warunków
do produkcji. Rozszerzono współpra-
cę z przemysłem spożywczym w za-

kresie dostaw półproduktów i wy-
robów gotowych oraz zapewniono
dostawy niektórych artykułów spo-
żywczych w odpowiednich dla ga-
stronomii opakowaniach.

Usprawnienia powyższe stały się
jednym z istotnych czynników, któ-
re umożliwiły znacznie szybszy ani-
żeli przyrost liczby miejsc konsu-
menckich — Wzrost obrotów, wyno-
szący w latach 1971 — 1972 — 101,5
proc. w stosunku do 1970 r. Uwzglę-
dniając nawet pewien ruch cen w

gastronomii — wskazuje to na stałą
intensyfikację wykorzystania bazy
materialno-technicznej, zwłaszcza że

nastąpiło .to przy korzystnych zmia-
nach w strukturze obrotów zakładów
gastronomicznych, polegających na

Stałym wzroście udziału produkcji
gastronomicznej w obrocie przy jed-
noczesnym spadku udziału sprzedaży
napojów alkoholowych. Największe
obciążenie 1-go miejsca występuje w

zakładach masowego żywienia (w
barach mlecznych, barach szybkiej
obsługi i jadłodajniach).

Wzrost sprzedaży osiągnięto także
przez podjęcie środków zmierzają-
cych do uatrakcyjnienia zakładów
i świadczonych usług, między in. w

nawiązaniu do dobrych tradycji —

polskiej kuchni. Znalazło to swój
wyraz w: wprowadzeniu do asorty-
mentu sprzedaży w wielu zakładach
potraw kuchni polskiej i kuchni re-

gionalnych jako ich specjalności, w

organizowaniu tzw. folklorystycz-
nych zakładów gastronomicznych
i kuchni regionalnych oraz zakładów
narodowych reprezentujących tra-

dycje kulinarne 1 folklor innych na-

rodów. Podejmuje się duże wysiłki
dla podniesienia poziomu kwalifika-
cji zawodowych pracowników ga-
stronomii przez zatrudnienie znacz-

nej częśri absolwentów szkół gastro-
nomicznych oraz przeszkolenie pra-
cowników na kursach organizowa-
nych przez przedsiębiorstwa i spół-
dzielnie. Ogólnie biorąc kwalifikacje
pracowników są nadal niskie.

Poprawa gospodarności w gastrono-
mii wyraźniej zaznaczyła się w ren-

towności przedsiębiorstw. Praktycz-
nie biorąc, problem deficytowości za-

kładów został opanowany, mimo że
liczba zakładów deficytowych ulega
okresowym wahaniom. Nierentow-
ność niektórych zakładów z reguły
ma charakter przejściowy i dotyczy
przeważnie zakładów nowo urucho-
mionych, adaptowanych, modernizo-

wanych bądź poddanych kapitalnym
remontom, a więc obciążonych zna-

cznymi kosztami z tego tytułu, roz-

liczanymi w krótkim okresie oraz

zakładów zlokalizowanych w tzw.

rozwojowych osiedlach mieszkanio-
wych oraz w niektórych ośrodkach
wypoczynkowych o krótkotrwałym
sezonie turystycznym.

Poprawę wyników ekonomicznych
I likwidację nierentowności w za-

kładach gastronomicznych należy w

znacznej mierze przypisać zastoso-
waniu formy ajencyjnej, jako jed-
nej z form zarządzania uspołecznio-
nymi placówkami gastronomicznymi.
O ile jednak — z ekonomicznego
punktu widzenia — można ajencję
ocenić na ogół pozytywnie, o tyle na-

dal wiele do życzenia pozostawia
poziom i rzetelność usług, jakość
produkcji kulinarnej oraz kultura
obsługi w części zakładów ajencyj-
nych, jak również tendencje do wy-
korzystywania przez pewną liczbę
ajentów prowadzenia zakładów ga-
stronomicznych jako okazji do nie
zawsze legalnego zdobywania nie-
uzasadnionych wysokich dochodów.
Jest to następstwem najczęściej nie-
właściwego doboru kandydatów na

ajentów, braku odpowiedniego nad-
zoru i kontroli ze strony przedsię-
biorstw nad działalnością zakładów
ajencyjnych, jak i niesłusznego
skoncentrowania się przez przed-
siębiorstwa gastronomiczne na za-

gadnieniu poprawy rentowności za-

kładów a niewystarczającym nato-
miast egzekwowaniu od ajentów od-
powiedzialności za powierzone im
mienie oraz za jakość, poziom i kul-
turę usług.

Czy na tym wyczerpują się mo-

żliwości naprawy gastronomii w bie-
żącym 5-leciu? Wydaje się. że znacz-

ne rezerwy można by jeszcze wy-
zwolić '

przez odbiurokratyzowanie
tego działu usług. Chodzi więc o

zwiększenie samodzielności placówek
gastronomicznych, przede wszystkim
w zakresie swobody decyzji co do
rozmiarów i asortymentu produkcji.
Zakładom gastronomicznym należa-
łoby nadać niejako statut zbiorowego
ajenta, zwiększając uprawnienia kie-
rowników zakładów, zwłaszcza w

dziedzinie zaopatrywania, wprowa-
dzania nowych dań, receptur, organi-
zacji pracy w kuchni i salach, współ-
pracy między zakładami, organizo-
wania rozrywek kulturalnych, na-

gradzania i premiowania pracowni-
ków.

Szczególną uwagę powinno się
zwrócić na rozwój barów mlecznych
i jarskich, jadłodajni. Ten odcinek
gastronomii jest wyjątkowo ważny
społecznie z dwóch co najmniej
względów: po pierwsze — z barów
mlecznych korzystają masowo ludzie
0 najmniej zasobnej kieszeni; po
wtóre — posiłki w nich sporządza się
z surowców, których mamy pod do-
statkiem i których spożycie chcemy
lansować. Jest niezmiernie wymow-
ne, że w barach mlecznych notuje się
największe wykorzystanie miejsca.
Obroty w nich są zaledwie o 4,4
proc. niższe od osiąganych w barach
szybkiej obsługi, pomimo różnicy
średnich cen surowców i mimo, że
nie podaje się w nich alkoholu.
Obecnie — niestety — władze admi-
nistracyjne zbyt mało uwagi przy-
wiązują do instytucji barów mlecz-
nych, nie dbają o ich rozwój, o po-
prawę w nich warunków pracy.
Równocześnie rzadko przeprowadza
się kontrole jakości potraw oraz sta-
nu higieny w tych placówkach.
1 chociaż w barach mlecznych sy-
tuacja znacznie się poprawiła, to

jednak wiele jest tu jeszcze do żro-
bienia. Bary mleczne powinny być
otoczone przez organizatorów gastro-
nomii specjalną opieką, dbałością o

wyposażenie i o jak najlepsze wa-

runki konsumpcji.

W celu pozyskania konsumenta
oraz zróżnicowania świadczonych u-

sług zakłada się uzupełnianie sieci
zakładów masowego żywienia przez
uruchamianie małych zakładów
typu bistro, barów przeką-
skowych. barów cukierniczych, kafe-
jek. Przewiduje się również znacz-

nie intensywniejszy niż dotychczas
rozwój smażalni ryb, drobiu, plac-
ków ziemniaczanych, szaszłyków, pi-
jalni napojów mlecznych, napojów
bezalkoholowych, lodziarni, automa-
tów i dystrybutorów do napojów,
kuchni polowych, wózków ga-
stronomicznych, wózków satura-

torowych oraz sprzedaży obnośnej.
Obiekty te mają być dostosowane

formą, gabarytami i elewacją do róż-
nych warunków lokalizacji.

Równocześnie z zapewnieniem peł-
nej i rytmicznej realizacji planów
rozwoju sieci zakładów gastrono-
micznych zachodzi potrzeba zakoń-
czenia akcji rewindykacji wszystkich
lokali gastronomicznych wykorzy-
stywanych na inne cele oraz przy-
znania na powiększenie istniejących
zakładów gastronomicznych lokali
przylegających do nich, a nadających
się na cele gastronomiczne.

Wzrastający z roku na.rok ruch
turystyczny oraz zamierzenia w za-

kresie organizowania wypoczynku
ludności nakładają na gastronomię
obowiązek zapewnienia odpowied-
niej bazy żywnościowej w miejsco-
wościach turystyczno-wypoczynko-
wych. Powinien nastąpić dalszy

'wzrost sieci prywatnych zakładów,
głównie bezalkoholowych oraz utrzy-
manie instytucji obiadów domowych
(śniadań, obiadów, kolacji) bez po-
trzeby uzyskiwania specjalnych kon-
cesji na prowadzenie tej działalno-
ści.

GASTRONOMIĄ PRZYSZŁOŚCI

Wzrastająca i coraz bardziej do-
ceniana przez władze rola usług w

gospodarczym i społecznym rozwoju
kraju, w polepszeniu warunków ży-
cia ludności — pozwala żywić na-

dzieję, że w przyszłej pięciolatce
również gastronomia otrzyma zna-

cznie większe środki na rozbudowę
i modernizację. Nie zaniedbując więc
żadnej szansy ulepszenia tego .czym
obecnie dysponują, jej gestorzy po-
winni poświęcić ostatnie Tatą obec-
nego planu 5-letniego starannemu

przygotowaniu się do okresu więk-
szej Inwestycyjnej pomyślności. Ko-
nieczne jest stworzenie przemyśla-
nej, kompleksowej koncepcji rozwo-

ju gastronomii, dostosowanej do
spełniania przez nią różnorodnych
potrzeb konsumentów. Trzeba sta-
rannie przemyśleć lokalizację przy-
szłych zakładów, aby uniknąć czę-
stej obecnie przypadkowości w tym
względzie, zatroszczyć się o zapew-
nienie kadr, rozwinąć i podnieść na

wyższy standard produkcję wyposa-
żenia do stołówek, restauracji, ba-
rów, jadłodajni i kawiarni.

Przede wszystkim zaś trzeba w tej
koncepcji gastronomii przyszłości
uwzględnić jej dwie różne funkcje
— zbiorowego żywienia i kulturo-
twórczej, polegającej na dostarcza-
niu ludziom rozrywki, możliwości
spędzania wolnego czasu w przyjem-
nej atmosferze ładnie I pomysłowo
urządzonego lokalu gastronomiczne-
go. Obydwie te funkcje gastronomii
będą nabierały coraz większego zna-

czenia.

W porównaniu do innych kra-
jów mamy ogromne zaniedbania
w organizacji i poziomie żywienia
ludzi poza domem, a potrzeba od-
ciążenia kobiet od czasochłonnych
czynności przygotowywania posiłków
i robienia zakupów, staje się coraz

bardziej paląca. W tej dziedzinie ga-
stronomia powinna nadal przycho-
dzić zakładom pracy z jak najwięk-
szą pomocą w organizowaniu stołó-
wek pracowniczych. Nasza niezbyt
przychylna opinia o stołówkach ma

swe źródło w ich obecnym, mizer-
nym standardzie, jednakże ta forma
żywienia zbiorowego może dobrze
zdawać egzamin pod warunkiem pod-
niesienia jakości usług. Jest to for-
ma z przyszłością, będziemy z niej
niewątpliwie korzystać w zakładach
Fracy, w szkołach, przedszkolach

żłobkach, ma ona bowiem ogrom-
ne zalety: zapewnia maksymalną
oszczędność czasu, niską cenę posił-
ku, znacznie większą niż w innym
przypadku możliwość interweniowa-
nia w razie niedociągnięć ze strony
kuchni.

W funkcji zbiorowego żywienia
powinna wspierać stołówki gęsta sieć
dobrze zorganizowanych jadłodajni
i barów szybkiej obsługi nastawio-

nych na to, by klientów szybko,
smacznie I niedrogo nakarmić.

Oczywiście nie trzeba rozwodzić się
nad tym, że w przeciwieństwie dd

obecnych — powinny to być zakłady
schludne i zadbane, choć jako do-

stosowane do dużej rotacji konsu-

mentów — nie muszą mieć specjal-
nego wystroju, ozdób i dywanów.
Do funkcji należy bowiem dostoso-
wać ich ekonomikę, rezygnując z

tych elementów, które mogą podra-
żać ceny posiłków.

Zupełnie inny charakter powinny
mieć natomiast te lokale, do któ-

rych ludzie przychodzą nie tylko że-

by zjeść ale także przyjemnie spę-

dzić czas w towarzystwie i zabawić

•lę w taki sposób, Jaki komu odpo-
wiada.

Już z tych paru wymienionych tu

ról wynika, że muszą to być zakłady
bardzo różnorodne zarówno pod
względem wielkości, wystroju, cen,

jak i oferowanej rozrywki. „Ukocha- '

ny" obecnie przez organizatorów ga-
stronomii ekskluzywny lokal z dan-

singiem i wiecznie tym samym pro-

gramem rozrywkowym — nie moża

tu królowali niepodzielnie. Potrzebne

są zakłady mniejsze i większe, mło-

dzieżowe i dla seniorów, z orkie-

strą lub bez, z automatami do róż-

nych gier, kręgielniami, bilardami,
słowem — przygarniające ludzi o po-

dobnych upodobaniach. Ich nastrój
powinien być taki, by wpływał na

kulturę zachowania klienteli, krępo-
wał i onieśmielał zwolenników pi-
jackich .burd, zmuszał ich do po-

wściągliwego zachowania. Pod tym
względem gastronomia musi się
gruntownie przeobrazić, musi coraz

bardziej narzucać bywalcom styl by-
cia, zamiast biernie ulegać tym ich

grupom, które rychło potrafią no-

wo otwarty dobry lokal przemienić w

spelunkę z. daleka omijahą przęfcj
spokojnych1 Kulturalnych bbywateilf

Wydaje się, że by utrzymać od*

powiednl standard usług należy zer-

wać z zasadą „dożywotniego" niejako
przyznawania kategorii zakładom

gastronomicznym. Obecnie kategoria
zakładu nie zależy od jakości usług
i smaku potraw, 'lecz od wystroju
wnętrza, od uposażenia pracowników
itp. Jest to oczywisty nonsens. Każdy
zakład gastronomiczny na swoją ka-

tegorię powinien zapracować. Takie

ustawienie sprawy okazałoby s!ę na

pewno moralnym i materialnym
bodźcem do dobrej roboty. Kategorie
należałoby przyznawać zakładom nie

na dłużej, jak na przeciąg roku, po

tym okresie powinna nastąpić we-

ryfikacja.

Wysokiego poziomu gastronomii
nie zapewhi się bez rozsądnej poli-
tyki bodźców materialnych. Placów-
ki gastronomiczne będą w przyszło-
ści musiały tak kształtować bodźce

1 organizację pracy, aby do gastro-
nomii trafiało możliwie najwięcej
młodzieży czującej powołanie do 'te-

go zawodu. Trzeba też pamiętać, że

znaczenie profesji kucharza, kelnera,
bufetowej itp. zależne jest od warun-

ków, jakie stworzy tym ludziom kie.

rownictwo przedsiębiorstw.

Czy można mieć nadzieję, że wi-

zja dobrej gastronomii stanie się
kiedyś realna? Na pewno warunkiem

Jej spełnienia jest tworzenie i w tej
dziedzinie rynku konsumenta, tzn.

takiej sytuacji, w której klient nie

będzie musiał pokornie czekać na

miejsce przy restauracyjnym stoliku,
lecz będzie je mógł dowoli wybie-
rać. Można mieć pewne wątpliwo-
ści, czy sama gastronomia jest szcze-

rze zainteresowana powstaniem ta-

kiej właśnie sytuacji. W gruncie rze-

czy lepiej jest dla niej dyktować wa-

runki niż dopasowywać się do złożo-'

nych i różnorodnych wymagań kon-

sumentów. Dlatego też rzecznikiem

gruntownego przeobrażenia tej dzie-

dziny usług powinny być przede
wszystkim terenowe organy władzy,
reprezentujące interesy swoich wy-
borców. I tu jednak trzeba szukać

takich rozwiązań, by władza mogła
oceniać poziom gastronomii nie

głównie, według wielkości sum

zasilających jej budżet, lecz wedla

stopnia I poziomu zaspokojenia
społecznych potrzeb w tej dzie-

dzinie.
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SIECIĄ A
ZBIGNIEW WYCZESANT

Na tle sytuacji w rybołówstwie światowym, w któ-
rym w ostatnim okresie obserwuje się pewną stagna-
cję, a nawet regres w wielkości globalnych połowów,
osiągnięcia naszego rybołówstwa są wcale niemałe.
Pómimo dużych odległości od zasobnych w ryby ob-
szarów morskich i coraz większych ograniczeń poło-
wowych na łowiskach (rozszerzanie przez poszczegól-
ne państwa pasa wód terytorialnych, limitowanie na

niektórych tradycyjnych łowiskach wielkości poło-
wów śledzi, dorszy, ryb płaskich, o nawet makreli),
nasze rybołówstwo znacznie zwiększyło połowy ryb
morskich. 3eżeli w latach 1971—1972 łączny przyrost
połowów wyniósł ok. 73 tys. ton, to w roku bieżącym
przyrost ten wyniesie ok. 56 tys. ton. Jak się obecnie
ocenia, w roku bieżącym nasi rybacy złowią ok. 580
tys. ton ryb, to znaczy tyle, ile przewidywano w pla-
nie na rok 1974.

PODEJMUJĄC
próbę oceny roz-

woju przemysłu rybnego w la-
tach 1971—1973. zastanowić się

przede wszystkim wypada, czy efek-
ty trudu rybaków i ich pełna oso-

bistych wyrzeczeń praca są nale-
życie wykorzystane na lądzie. In-
nymi słowy, czy tak ostre i dokucz-
liwe dysproporcje między rozwojem
floty 1 wzrostem połowów a stanem

zaplecza lądowego gospodarki rybnej
zostały w ciągu ostatnich kilku lat
przezwyciężone. Warto tu przypom-
nieć, że sprawy te znalazły swój wy-
raz w Uchwale VI Zjazdu PZPR, w

której — obok określenia wielkości
wzrostu spożycia ryb do 7,2 kg na

1 mieszkańca w 1975 r. — nałożo-
no na gospodarkę rybną obowiązek
podjęcia działań inwestycyjnych 1

organizacyjnych dla zapewnienia
skoordynowanego rozwoju gospo-
darki rybnej we wszystkich jej .og-
niwach .

RYBY W BILANSIE
ŻYWNOŚCIOWYM

Nie ulega wątpliwości, że prze-
mysł rybny ma obecnie dużo więk-
szy udział w kształtowaniu bilansu
żywnościowego kraju niż w latach
poprzednich . Godne odnotowania —

Jest nie tylko zwiększanie ogólnej
podaży ryb na rynek, ale równo-
czesne i dość szerokim frontem pro-
wadzone działania na rzecz wzbo-
gacania asortymentu produktów ryb-
nych. Wyrazem tego działania jest
stały, bardzo szybki w ostatnich la-
tach, wzrost udziału sprzedaży ryb
o wyższym stopniu przetworzenia
(konserwy, filety, ryby wędzone, wy-
roby garmażeryjne, marynaty itp.).
Jeżeli w 1970 r. w ogólnych dosta-
wach ryb na rynek (190 tys. ton)
produkty rybne o znacznym stopniu
przetworzenia stanowiły 48 proc, to
w bieżącym roku, na 230 tys. ton

ogólnych dostaw, na ryby w postaci
uszlachetnionej przypadać będzie 62

proc.

Dostarczając na rynek produkty
maksymalnie uszlachetnione gospo-
darka rybna zwiększa równocześnie
bazę surowcową dla produkcji mącz-
ki rybnej. W trakcie procesów prze-

twórczych następuje redukcja części
niejadalnych. Powstające w zakła-
dach rybnych i bezpośrednio w przed-
siębiorstwach połowowych odpady
kierowane są do wytwórni mączki
rybnej. Z jednej tony odpadów uzy-
skuje się ok. 250 kg mączki rybnej.
Nie prowadząc połowów ryb z wy-
łącznym przeznaczeniem na produk-
cję mączki gospodarka rybna dostar-
czyła w roku ubiegłym dla potrzeb
hodowli kilkadziesiąt ton mączka.
Plan na role bieżący przewiduje wy-
rób o 1/8 więcej, a w wyniku moder-
nizacji j zwieksaenia potencjału pro-
dukcyjnego fabryk mączki rybne]
produkcja w najbliższych dwóch la-
tach wzrośnie o ponad 40 proc.
Slwoiv.v to możliwość ograniczenia
wvdatków dewizowych państwa na

inmrt mączki rzędu ok. 100 min
zł dewizowych.

Od szeregu lat gospodarka rybna
część swej produkcji kieruje na ek-
sport. Obok eksportu ryb świeżych
bezpośrednio z burty, sprzedajemy
równ<eż ryby w postaci uszlachet-
nionej. W ubiegłym roku wartość
eksportu ryb wyniosła ok. 90 min
zł dew., co pozwoliło z nadwyżką
pokryć wydatki dewizowe floty ry-
backiej oraz koszty importu atrak-
cyjnych na naszym rynku artyku-
łów rybnych.

Przytoęzone przykłady stanowią
tylko część odpowiedzi na zasadni-
cza kwestio: jak wykorzystujemy bo-
gap'.wa n;t'uralne wydobyte z mórz
i oconnów przez naszych rybaków.

NARESZCIE W CHŁODNIACH

Skierowanie większego niż w po-
przedniej pięciolatce strumienia
środków inwestycyjnych na rozbu-
dowę zaniedbanego zaplecza lądowe-
go gospodarki rybnej (chłodnictwo,
przetwórstwo, handel) przyniosło już
pewr.ą poprawę w sposobie zago-
spodarowywania masy złowionych
ryb, iednak jeszcze nie w takim
stopniu, jak oczekujemy.

Przez wiele lat najsłabszym og-
niwem w gospodarce rybnej było
chłodnictwo. Dysponujemy nowo-

czesną, uprzemysłowioną rybacką
flotą dalekomorską. Potencjał tej
floty był w dużym stopniu marno-

trawiony właśnie na skutek małej
powierzchni składowej chłodni ryb-
nych w portach i na zapleczu. Dłu-
gie postoje statków rybackich w por-
tach w oczekiwaniu na wyładunek
niepotrzebnie zwiększały koszty. Ta-
ka sytuacja uniemożliwiała rytmicz-
ne zaopatrywanie rynku w ryby w

ciągu całego roku, a także wyklu-
czała gromadzenie rezerw dla zapew-
nienia ciągłości przetwórstwa i pro-
wadzenie racjonalnej gospodarki za-

pasami.
Główny wysiłek Inwestycyjny

skierowany więc został na rozbu-
dowę chłodnictwa. W latach 1971-
-1973 potencjał chłodniczy w portach
powiększył się trzykrotnie. Przybyły
nowe duże chłodnie w świnoujściu,
w Szczecinie. Władysławowie. Ustce
1 we Wrocławiu. W budowie są na-

stępne chłodnie w Kołobrzegu i na

Helu. Równocześnie znacznie rozbu-
dowana została baza handlowo-prze-
twórcza w zakładach Centrali Ryb-
nej. Zbudowano 10 pawilonów hurto-
wo-detalicznych i dwie duże bazy
magazynowo-przetwórcze. W budo-
wie znajdują się 4 hurtownie 1 7

pawilonów hurtowo — detalicznych.
Potencjał składowania towarów
rybnych w Centrali Rybnej w wy-
niku zrealizowania zadań inwesty-
cyjnych wzrośnie w bież. 5 -leciu
około 3-ferotnie.

Łącznie gospodarka rybna ma

obecnie możliwość składowania w

swoich chłodniach portowych i na

zapleczu ok. 42 tys. ton ryb świe-
żych i mrożonych, a dodać do tego
trzeba jeszcze większe niż w po-
przednich latach możliwości składo-
wania ryb w chłodniach państwo-
wych» W sumie, mamy więc nową
korzystną sytuację w chłodnictwie
rybnym, ale równocześnie nie można

zapominać, że wobec szybkiego
wzrostu połowów obecny potencjał
chłodniczy na długo nie wystarczy.
Chcąc prowadzić bardziej elastycz-
ną politykę handlową, gospodarka
rybna powinna dysponować określo-
nymi rezerwami w tej dziedzinie. Już
zresztą obecnie chłodnie portowe są
w malpsymalnym stopniu wykorzys-
tywane (np. nowa chłodnia w Świ-
noujściu) 1 występuje konieczność
podjęcia budowy w najbliższych la-
tach następnych obiektów.

PRZECIĄŻONY TRANSPORT

Wzmocnienie pierwszego ogniwa
w łańcuchu chłodniczym — dużych
chłodni portowych, nie przebiegało
— niestety — równolegle ze wzmac-

nianiem dalszych ogniw tego łań-
cucha.

W szczególnych warunkach pra-
cuje transport rybny. Znajdujący się
w dyspozycji ZGR kolejowy tabor
chłodniczy jest w większości wy-
eksploatowany i jego stan technicz-
ny nasuwa wiele zastrzeżeń. Podob-
nie — transport samochodowy. Po-
mijając nieodpowiednią w stosunku
do potrzeb strukturę taboru samo-

chodowego (zbyt mała ilość samo-

chodów chłodni i samochodów izo-
termicznych) podnieść trzeba para-
doksalną sytuację, w której wraz

ze wzrostem połowów i sprzedaży
ryb maleje liczba taboru samocho-
dowego. W latach 1971—1973 sprze-
daż ryb i przetworów wzrosła o ok.
20 proc., zaś liczba samochodów wy-
korzystywanych do transportu ryb
1 przetworów zmniejszyła się w tym
czasie o 10 proc.

Pomimo poważnego wzrostu na-

kładów na rozbudowę bazy handlo-
wo-przetwórczej Centrali Rybnej, w

bieżącym pięcioleciu tylko częściowo
będzie można wyrównać „białe pla-
my" na mapie sieci hurtowej i zwię-
kszyć sprawność zaopatrzenia w ry-
by poszczególnych rejonów kraju.
Wielkość i rozmieszczenie hurtowej
sieci rybnej nie odpowiada aktual-
nym i przyszłym zadaniom obrotu
rybnego. O skali potrzeb w tej dzie-
dzinie świadczy fakt, że na 290 po-
wiatów mamy obecnie zaledwie 32
hurtownie i to w większości zloka-
lizowane w miastach wojewódzkich.

Doceniając więc znaczenie hurtu ry-
bnego dla dalszego rozwoju gospo-
darki rybnej i skutecznej poprawy
zaopatrzenia rynku, opracowany zo-

stał długofalowy program rozwoju
sieci hurtowo-przetwórczej. W bie-
żącym pięcioleciu przybędzie kilka-
naście tego typu obiektów, głównie
na terenach, gdzie obecnie spożycie
ryb jest najniższe.

Stały, szybki wzrost wykazuje na-

tomiast sieć specjalistycznych skle-
pów rybnych. W latach 1971—1973

przybyło 114 sklepów i kilkaset dzia-
łów rybnych w sklepach ogólnospo-
żywczych. W latach 1974—1975 przy-
będzie dalszych 227 sklepów. Jed-
nakże przeprowadzona • w połowie
bieżącego roku analiza stanu tech-
nicznego sklepów rybnych wykazała
liczne braki. Część sklepów rybnych
zajmuje pomieszczenia nieodpowied-
nie dla tego typu działalności, a we

wszystkich niemal sklepach jest zbyt
mało urządzeń chłodniczych. W .

związku ze wzrostem sprzedaży ryb
mrożonych dokuczliwy staje się
zwłaszcza brak dostatecznej liczby
ekspozycyjnych lad chłodniczych na

niskie temperatury. Obecnie lady ta-
kie zainstalowane są zaledwie w 65
sklepach, co w porównaniu z ogól-
ną liczbą sklepów (1407) jest samo

w sobie dostatecznie wymowne.

NOWE KIERUNKI
PRZETWÓRSTWA

Tymczasem przetwórstwo rybne
przygotowuje się do dynamicz-
nego rozwoju produkcji gotowych
dań rybnych, wyrobów garmażeryj-
nych, wędlin rybnych i innych pro-

duktów wymagających przechowy-
wania w niskich temperaturach. Ten

kierunek przetwórstwa odpowiada
tendencjom światowym, zresztą i u

nas preferencje nabywców idą w

kierunku takich produktów, które w

gospodarstwie domowym wymagają
jak najmniejszych zabiegów kulinar-

nych. Z tego punktu widzenia naj-
bardziej poszukiwanymi artykułami
są filety z ryb morskich, głównie
z tzw. ryb białych. W ciągu bieżą-
cego pięciolecia nastąpi ponad dwu-

krotne zwiększenie dostaw filetów

na zaopatrzenie rynku wewnętrzne-
go. Wydatnie też rosną dostawy róż-

nego rodzaju wyrobów garmażeryj-
nych, a wśród nich nowe wyroby
z farszów rybnych.

Farsze rybne stanowią nowy kie-
runek zagospodarowania surowców
rybnych dla celów bezpośredniej
konsumpcji. Głównym surowcem do
produkcji farszów są ryby nie na-

dające się mechanicznego filetowa-
nia, o ograniczonej przydatności do
tradycyjnego przetwórstwa oraz ga-
tunki ryb trudniej zbywalne na ryn-
ku. Farsze stanowią produkt wyj-
ściowy wytwarzania szeregu nowych
artykułów garmażeryjnych takich,
jak paluszki, hamburgery, krokiety,
klopsiki, pierożki czy kiełbaski ryb-
ne.

Po paroletnich przygotowaniach
produkcję farszów rybnych, na ra-

zie na stosunkowo niewielką skalę,
podjęły „Dalmor" w Gdyni i „Odra"
w Świnoujściu. Produkcja farszów
w „Dalmorze" odbywa się na impor-
towanym urządzeniu japońskim. Wy-
dajność tego urządzenia wynosi 1000
ton rocznie w warunkach pracy jed-
nozmianowej. Dotychczas wyprodu-
kowano kilkaset ton farszów, część
produkcji skierowano na eksport,
część zaś w postaci panierowanej do-
starczana jest do sklepów detalicz-
nych.

Z początkiem przyszłego roku pod-
jęta zostanie w świnoujskiej „Odrze"
produkcja kiełbas rybnych według
technologii japońskiej. Produkcja ta

będzie mieć charakter próbny, prze-
de wszystkim z uwagi na stosowa-
nie konserwantów nie uwzględnio-
nych w polskich przepisach o żyw-
ności.

W ogóle sprawa szerszego wyko-
rzystania farszów rybnych do pro-
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dukcji wyrobów garmażeryjnych
wymaga jeszcze dalszych wnikliwych
badań, zwłaszcza pod kątem zdrowo-

tności farszów i przydatności do spo-

życia w warunkach dłuższego prze-

chowywania.
Nasze receptury na wyrób wędlin

rybnych nie przewidują stosowania

syntetycznych środków konserwują-
cych i w tej sytuacji produkowane
obecnie w niektórych zakładach

Centrali Rybnej kiełbaski mają bar-

dzo ograniczony okres trwałości i nie

nadają się do dłuższego transportu.
Stąd powstała koncepcja przeniesie-
nia na nasz grunt doświadczeń ja-
pońskich. Dopóki jednak w sprawie
dopuszczenia do obrotu tych kiełbas

nie wypowie się Ministerstwo Zdro-

wia, dopóty nie można mówić o roz-

woju tego rodzaju Drodukcii.

Również tradycyjne przetwórstwo
rybne (produkcja konserw, ryb wę-

dzonych, marynat) wychodzi powoli
z impasu (o którym pisałem szerzej
w artykule pt. „Rybny pasztet", Ż.G.

nr 14/73). W bieżącym roku gospo-
darka rybna zaplanowała wdrożenie
do produkcji 38 nowych, receptur
konserw rybnych, 6 ryb wędzonych,
'6 marynat. W ciągu pierwszego pół-
rocza znalazły się na rynku 32 nowe

wyroby rybne. Podniosła się także
nieco jakość wyrobów.

NAJSŁABSZE OGNIWO
- OPAKOWANIA

Rozwój produkcji nowych i atra-

kcyjnych produktów rybnych wyma-
ga stosowania funkcjonalnych opa-
kowań o atrakcyjnym wyglądzie.
Niestety, krajowy przemysł opako-
wań w dalszym ciągu nie zaspokaja
potrzeb przetwórstwa rybnego na

różne opakowania. Systematyczny
niedobór szeregu opakowań powodu-
je, że zakłady rybne produkują ta-
kie artykuły, na które w danej chwi-
li mają pod ręką opakowania, a nie
takie, których potrzebuje rynek.

Tego rodzaju praktyka prowadzi
do ubożenia asortymentowego prze-
tworów rybnych w sklepach i wy-
wołuje powszechne odczucie, że

przetwórstwo nie robi postępów.
Bardzo krytycznie ocenili ten pro-
blem posłowie z Komisji Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi, którzy nie-
dawno szczegółowo analizowali spra-
wy zaopatrzenia rynku w ryby i prze-
twórstwa rybnego. Wysiłki techno-
logów i załóg przetwórni rybnych
nie znajdują pełnego odzwierciedle-
nia na rynku właśnie z powodu brą. -

ku dostatecznej ilości opakowań. W
ostatnich dwóch latach w wyniku
zainstalowania w przedsiębiorstwach
rybackich na Wybrzeżu maszyn do
filetowania śledzików bałtyckich
znacznie wzrosły możliwości prze-
twórstwa; np. w produkcji marynat.
Możliwości te są nie wykorzystane z

braku odpowiednich opakowań (cho-
dzi tu głównie o słoiki z zakrętka-
mi typu „twist-off").

W dalszym ciągu nowe przetwory
rybne dostarczane są na rynek z

dużym opóźnieniem w wyniku braku
etykiet. W tej sytuacji stosuje się
etykiety zastępcze, które odstręczają
raczej kupujących. Nieestetyczne o-

pakowanie nie budzi zaufania klien-
tów.

. Przemysł rybny ratuje się w tych
warunkach importem
Sprowadzamy m. in. z NRD BW
milionów puszek, z krajów kapita-
listycznych - opakowania .tekturo-
we do filetów mrożonych i innych
towarów porcjowanych, zagranicą
też wykonywane są wieczka lito-
grafowane do szeregu konserw, im-

port opakowań jest jednak z ko-
nieczności ograniczony i nie można
zakładać, że i w przyszłości rozsze-

rzanie asortymentu przetworow ryb-
nych opierać się będzie na zakupie
opakowań zagranicą. W roku bie-
żącym koszt importu opakowań dla
przetworów rybnych wynosi ok. 2,5
min zł dew., szacuje się, że w roku
przyszłym wydatki te wzrosną do ok.
4 min zł dew.

Import opakowań nie polega tyl-
ko na wydatkowaniu odpowiednich
kwot. Opakowania te spłacamy eks-

portem gotowych produktów ryb-
nych, które tym samym nie trafią
na rynek krajowy. Nie jest to więc
tylko sprawa kosztów, ale uszczuple-
nia masy bardziej atrakcyjnych na

krajowym rynku wyrobów rybnych.

Sprawy rozwoju gospodarki ryb-
nej były we wrześniu 1971 r. przed-
miotem obrad Biura Politycznego
KC PZPR. W wyniku postanowień
Biura Politycznego rząd podjął sze-

reg kroków zmierzających do wy-

równania występujących w tej bran-

ży dysproporcji. Dziś, na półmetku
pięciolatki, można z satysfakcją
stwierdzić, że przezwyciężone zostały
zasadnicze bariery wzrostu w te]
dziedzinie, niemniej występują w

branży rybnej wciąż słabe ogniwa.
Ciężar gatunkowy trudności przesu-

nął się do fazy obrotu rybnego, tran-

sportu chłodniczego oraz do produk-
cji opakowań dla potrzeb przemy-

słu rybnego. I w rozwiązaniu tych
właśnie problemów skoncentrowane

muszą być wysiłki gospodarki ryb-
nej w najbliższych latach.

SPÓŁDZIELCZY KOMBINAT USŁUGOWO-PRODUKCYJNY

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 28 CENTRALA TEL: 210-18, 212-17,
240-22, 552-82,
553-81

OBUWIE
PASTY
PŁYNY

PRODUKUJE i POLECA:

— MODNE LEKKIE TANIE

— LUKSUSOWE DO OBUWIA I PODŁÓG OZNACZONE
15 ZNAKAMI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

— DO CZYSZCZENIA I ODŚWIEŻANIA

O wyrobów ze skór zamszowych — „ZAMSZ — LUX"

Q skór sztucznych i naturalnych „SKAY — LUX"

# wykładzin podłogowych z tworzyw „PCW — LUX"

o wysokiej jakości

O przetykacze zlewowe

0 uniwersalne korki do wanien, zlewozmywaków i umywalek
0 korki do butelek w S wymiarach
0 specjalne korki wielokrotnego używania do butelek

0 odboje drzwiowe i sedesowe

0 uszczelnienia motoryzacyjne w tym: pierścienie Simmera

£ membrany do pieców gazowych płaskie i gruszkowe
O nasadki na laski

Uprzejmie zapraszamy PT Odbiorców do odwiedzania naszych stoisk na Targach
Krajowych — „Jesień 73" w hali nr 14 dla branży obuwniczej oraz hali nr 17

dla branży chemicznej i gumowej.
Równocześnie Kombinat prowadzi działalność usługową w zakresie:

• Naprawy Obuwia i Pończoch
• Odnawiania i kolorowania obuwia
• Usług Galanteryjnych i Rymarskich
• Naprawy i odświeżania rękawiczek
• Usług Wulkanizacyjnych KW-«

• Usług Motoryzacyjnych
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i ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI GARBARSKICH I SKÓRZANYCH
Kraków ul. Sławkowska 12, tel. 237-50

ZJEDNOCZENIE OGÓLNOBRANŻOWE
PRZEMYSŁU KALETNICZO-RYMARSKIEGO

ZAPRASZA
do odwiedzenia na Targach Krajowych JESIEŃ 73" w Poznaniu

PAWILON 10-branżowych stoisk:

# Przedsiębiorstw Państwowych 9 Przedsiębiorstw PPT
# Spółdzielni Pracy Q Spółdzielni Inwalidów

OFERUJE:
popularne i luksusowe wyroby ze skóry i surowców zastępczych:

# walizki i nesesery £ torby i worki

• teczki i aktówki **

tornisty

_

torebki
§ drobną galanterię kaletniczą
0 wyroby rymarskie

SPÓŁDZIELNIA PRACY

CHEMICZNO-SZKLANA

..BARWA'

KRAKÓW
RYNEK GŁÓWNY 33

PRODUKUJE I POLECA
• pasty do obuwia popularne i luksusowe

• pasty do podłóg, luksusowe

• pastę „Oto" do linoleum i PCV

ARTYKUŁY CHEMICZNE:

+ mydło powszechne
• mydło jędrne
• płatki mydlane
• czyścik 400 g

+ solidol

+ sanix

• płyn do czyszczenia żelazek

^ odrdzewiacz

+ błysk do mebli bezbarwny

klej biurowy w tubach

^ autobłysk do czyszczenia samochodów

^ farby do włosów w kremie
„ Barwa - Co lor"

NOWOŚCI:
PENETROL — grafitowany olej ułatwiający odkręcanie zar-

dzewiałych śrub,

TOALEX — środek zapachowy.
KW-36

Wszystkie nasze wyroby re-

prezentujemy na Targach

Krajowych „Jesień 73" w

Poznaniu.

Prosimy odwiedzić nasze

stoisko w pawilonie nr 9.

?AiiT.ii•---if'' -:

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

im. Augustyna Micała

w Rzeszowie, ul. Hoff ma nowej 19

oferują
na Targach Krajowych „Jesień 73" w Poznaniu

— odkurzacze różnych typów
w tym nowości;

— odkurzacze z automatycznym urzą-
dzeniem do zwijania przewodów
odkurzacze samochodowe w dwóch
wersjach o napięciu 12 V i 220 V

— odkurzacze typ lekki na drążku
oraz dodatkowe wyposażenie do odku-
rzaczy:

— czyszczarka do dywanów
— trzepaczki wibracyjne
— rozpylacze
— froterki 2-wu i 3-szczotkowe

w tym również nowości:
— dwuszczotkowe niskie z pochła-

niaczem pyłów
— trzyszczotkowe niskie z pochłania-

czem pyłów
oraz dodatkowe wyposażenie frote-
rek trzyszczotkowych
— szlifierki do podłóg
— mieszadło typu „Rotel"
— suszarki do rąk
—- suszarki łazienkowe

KW-41

Zapraszamy P.T. Klientów do odwiedzenia nasze-

go stoiska na Targach Krajowych „Jesień 73".
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PACZKOWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE
PRZEMYSŁU TERENOWEGO

Pączków, ul. Pocztowa 4 pow. Nysa
tel. 153 i 255

produkują / polecają:
w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych

# wyroby wtryskowe

0 wyroby wytłaczane
— rury,'węże, opakowania

O wyroby prasowane
— okładziny hamulcowe

# wykładzinę podłogową — winyleura
— jedno i ,dwukólon,wą

(Dystrybutor: Biuro' Sprzedaży Materiałów Budowlanych „Besar"
Warszawą, ul. Mazowiecka 12)

w zakresie chemii gospodarczej

O środki do szorowania 1 czyszczenia
— Mirax

9 środki piorące
— proszek do prania1 45 proc.

9 środki pomocnicze do prania
— wybielacz „Silesit-SK" .

9 środki myjące
— -pasta BHP do mycia rąk
W opakowaniu 200 g, 400 g, 10 kg1

Na Targach Krajowych „Jesień 73" w1 Poznaniu eksponujemy
nasze wyroby w pawilonie Nr 0

KW-30

produkuje
® spinacze biurowe fi,250

© spinacze plikowe
® spinacze faliste typ „F"

® zamknięcia do stor weck'a

® szczotko-mydelniczkiż tworzywa
© karnisze sufitowe

© sznury do żelazek,z uziemieniem

@ sznury do żelazek bez uziemienia

® żabki z tworzywa do firanek

Na Targach Krajowych „Jesień 73"
w Poznaniu ekspopujemy swoje

wyroby w pawilonie nr 7.
KW-34

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

»MIRA«
w Zgorzelcu ul. Grunwaldzka 1

oferują:

NA TARGACH KRAJOWYCH

JESIEŃ 1973" W POZNANIU

bieliznę bawełnianą dziecięcą,
młodzieżową, damską i męską
jak: koszulki, podkoszulki, spodenki,
figi, kalesony różnej długości, slipy,
kąpielówki

oraz nowości:

bieliznę niemowlęcą
8 koszule nocne

Zapraszamy PT Klientów do odwiedzenia naszego stoiska na

Targach, Krajowych „]esier\ 73".
KW-37'

"{fc/nĘL

PRODUKUJE:

SPÓŁDZIELNIA PRACY

„ELEKTRO "RADIO "MECHANIKA"
w Częstochowie, Al. Zawadzkiego 1/3

tel. 410-13

9 zapalacze dó gazu — bateryjne M-63 .

® żarniki zapasowe do zapalaczy\M-G5
® zapalniczki-iskrowe do gazu Kt'-67 i S-55

9 latarki sygnalizacyjne — bateryjne
9 latarki campingowe — bateryjne
@ gongi drzwiowe E-8 uniwersalne

nowości:

£ zapalacze do gazu bateryjne
# opaski pierścieniowe

oraz wyroby zaopatrzeniowe

sprzęt ochronny:

Q okulary spawalnicze odchylńe i bakelitowe, siatkowe
kaski dla piaskowników i metalizatorów

PROTOTYPOWE PROPOZYCJE

Q latarki ostrzegawcze sygnalizacyjne
© gong drzwiowy E-9

PRACY METALOWO ODLEWNICZA
w Częstochowie, Al. Zawadzkiego 1/8

produkuje i poleca
artykuły gospodarstwa domowego zaliczone do grupy

„1001 drobiazgów"

'ii,

ramka do, piłek metalowych
imadełko stołowe PJWt-42

wieszak nożycowy do ścierek

uchwyty do torebek

dziadek do orzechów

klucz do otwierania puszek i kapsli
kowadełko lane 1 kg '

kowadełko lane 0,5 kg
zwornice 2" 3" 4"

stojak pod choinkę 3-ramienny
wieszak łazienkowy 3-ramienny
wkrętak NSW-17 dwustronnego działania

stojak na Obuwie

wieszak-suszarka „21"
łyżki, łyżeczki i widelce

noże stołowe

klucz do windy

O klucz uniwersalny do windy z otwieraczem butelek

® wkrętak dwustronnego działania z wymiennymi grota-
mi NSW-25

Z NOWOŚCI»

O pompka do pompowania kół samochodowych
® ramka do piłek metalowych w nowej wersji

SPÓŁDZIELNIA PONADTO PRODUKUJE:

O odlewy z żeliwa szarego

6 ciągliwego — białego '

oraz metali kolorowych

WYKONUJE:

O łańcuchy typu „Galla" — tnie jo we,- sworzniowe od

T-60 dp T-120 oraz łańcuchy nietypowe wg doku-

mentacji.

Na Targach Krajowych „Jesień 73" w Poznaniu eksponujemy nasze wyroby. Zapraszamy P.T. Odbiorców do
odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie Nr 4. KW-40

-

1

SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW

»PRACA«
w" Cżęstochtfwie,
Al. Z.W.M. 14

OFERÓJE:

wyroby dziewiarskie w następujących grupach:
# wyroby dziecięce
# wyroby młodzieżowe

9 wyroby damskie

9 wyroby męskie

w pełnej gamie kolorystycznej.

Wyroby dziewiarskie produkowane -są z przędz teksturowanych
i anilany na maszynach interlockowych,- gładkie' i żakardowe.

SPÓŁDZIELNIA OFERUJE RÓWNIEŻ WYROBY TKACKIE:
0 tkaniny stilonowe drukowane

0 tkaniny stilonowe ortalionowe

Zapraszamy P.T. Odbiorców do odwiedzenia naszego stoiska w pa-

wilonie nr 22 na targach krajowych „Jesień 73''v w Poznaniu.

KW-33
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FABRYKA MA SZ YN ROLNI ClYC H

ZAKŁAD MASZYN DO NAWOŻENIA MINERALNEGO
w Brzegu, ul. Łokietka 24, łel. 20-81

SIS
Hi*

iW'.

PRODUKUJE I POLECA poprzez

wszystkie „Agromy" na terenie

całego kraju oraz poszczególne
PZGS-y.
Rozsiewacz nawozów RNP o ła-

downości 1,5 tony służy do wysie-
wu nawozów mineralnych o wy-

jątkowo dokładnym i równomier-

nym wysiewie.

Napęd przenośnika (transporter)
jest do koła jezdnego, zaś rozsiew

nawozów przy pomocy dwu tarcz

rozsiewających, napędzanych sil-

nikiem hydraulicznym.
Z maszyny wyeliminowano wał

teleskopowy.

Dane techniczne rozsiewacza nawozów

Wyszczególnienia wg jednostek
dotychczasowych

wg jednostek
układu SI Wyszczególnienie

wg jednostek
dotychczasowych

wg jednostek
układu SI

1 2 3 1 2 3

Szerokość robocza
— dla nawozów pylistych
— dla nawozów granulowanych
Prędkość robocza agregatu
Prędkość transportowa agregatu
Wymiary ogumienia
Ciśnienie w ogumieniu
Rozsław kół

Wydajność

6-8 m

8-12 m

4—10 km/godz.
do 12 km/godz.

10-15

3at

1,350 m

2,5-3,5 ha/godz.

1,1-2,8 m/s

3,3 m/s

0,294 MN/m
s

6,94-9,72 2/s

Zakres ilości wysiewu
Pojemność ładunkowa skrzyni
Liczba tarcz rozsiewajqcych
Średnica tarczy rozsiewające]
Obroty tarczy
Napęd tarczy
Napęd transformatora

Szerokość transformatora

50-2500 kg/ha 0,005-0,25 kg/m>
1,25 m"

1 sit.

0,5 m

550 + 650 obr/min 57,59 68,06 rad/s

hydrauliczny
od koła jezdnego

0,5 m

KK 43
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LISTY

Co się kryje
za szyldem „U"

Nad wejloiem do katdego ikle.

pt« znajdujących się w pasata rze-

mieślniczych pawilonAw handlowo-

•uslugowych przy ul. Marchlewskie-

go w Warszawie widnieje znak U,
co ma oznaczać, ta właściciel prowa-
lil działalność usługową. A Jak to

wygląda w praktyce? Udałam się tam

w nadziel, te wszyją ml zamek bły-
skawiczny do ulubionej torby tury-
stycznej c tworzywa. Odwiedziłam

kolejno sklepy kałetnlcze nr 8, 12, M,
a takie 34. W czterech pierwszych
albo robiono wszystkie inne repera-
cje poza wszywaniem zamków, albo

wszywano zamki, lecz tylko w tor-

bach skórzanych (choć sprzedawano
nie tylko wyroby ze skóry). Na py-
tanie, gdzie mogę więc wszyć za-

mek — otrzymałam odpowiedź, ża
mole w sklepie nr 3«, a najpewniej
na Smoczej. W sklepie pod wskaza-

nym numerem natrafiłam na klienta,
który akurat wpisywał uwagę do

książki zażaleń, zirytowany propono-

wanym terminem przyszycia ucha do
torby podróżnej. Był dzień 27 wrze-

Inla, » na wykonanie tej drobnej
naprawy kazano mu czekać do 17

października. Mnie tet wyznaczono
taki sam termin, Właściciel aklepu
tłumaczy! alf przeciążeniem pracą
•powodowanym nleprzyjmowanlem

napraw przez Inn* sąsiednie sklepy.
NI* mam pretensji do właściciela

•klepu nr 3«, sądzę, to Jest to wia-
lni e rzemieślnik szanujący awój szyld.
Podejrzewam natomiast, to sterty
starych toreb 1 walizek zajmujących
poczesne miejsce na półkach każde-

go z innych odwiedzanych przez mnie
•klepów to czysty „pic i fotomontaż"
potrzebny na wypadek, gdyby komu!

przyszła da głowy doehodsli — esy
właściciel wywiązuj* lię • podstawo-
wa go obowiązku świadczenia mlug,
które decyduje o uzyskaniu zezwole-
nia na prowadzeni* sklepu.

JANINA gTOI/Altni
Warszawa

Idea słuszna

ujęcie
krzywdzące
W związku z artykułem ANDRZE-

JA NAŁĘCZ-JAWECKIEGO pt. „No-
wości rynkowe na huśtawce" (20 nr

38 z 23.9.73 r.) Departament Postępu
Techniki. Ministerstwa Przemyślu
Chemicznego podaje informacje, któ-
re, jak sądzimy, mogą zainteresować
także szeroki krąg czytelników Wa-
szego poczytnego pisma.

Zagadnienie zaopatrzenia rynku, a

zwłaszcza nowości rynkowych nale-
ty do podstawowych problemów na-

szej gospodarki 1 w tym aspekcie z

uznaniem powitać trzeba artykuł, in-
formujący o realizacji nowości w I
półroczu. Uważamy jednak, te arty-
kuł jakkolwiek słuszny w swej zasad-
niczej Idei, oparty został na błędnej
koncepcji metodycznej, która spra-
wia; te częściowemu wypaczeniu mo-

le ulec pogląd opinii publicznej na

realizację decyzji nr 9/73 Prezydium
Rządu z 19 stycznia 1973 roku w re-

sorcie przemysłu chemicznego. Wspo-
mniana decyzja określa zadania iloś-
ciowe resortu w skali rocznej. Pod-
stawą działania poszczególnych zje-
dnoczeń Jest „Plan uruchomienia pro-
dukcji nowycb wyrobów 1 asortymen-
tów rynkowych na rok 1973", wyni-
kający z decyzji 1 określający opera-
tywne zadania w terminach kwartal-
nych. Nowe uruchomienia występują
więc we wszystkich kwartałach roku
I Jest rzeczą oczywistą, te nie można
tu mówić o całorocznej rytmiczności
dostaw Jak w przypadku produkcji
ustabilizowanej. W tej sytuacji
stwierdzenie o wykonaniu decyzji Pre-
zydium Rządu w 0,0 proc. jut dziś.
Jak podano w odniesieniu do szere-

gu asortymentów, Jest krzywdzące I
oo najmniej przedwczesne, gdy* np.
Zjednoczenie Przemysłu Organiczne-

• go „Organika" 1 Zjednoczenie Prze-
mysłu Chemii Gospodarczej „Pollena"
wszystkie uruchomienia planowały w
IIIiIVKw.br.

Dodatkową trudność w prawidło-
wym ujęciu statystycznym problemu
nowości rynkowych stanowi fakt ist-
nienia dwóch typów sprawozdawczo-
ści (Chem-TE 1 H-55 zb) wprawdzie
zbliżonych tematycznie, lecz opartych
na odmiennych zasadach metodolo-

gicznych. Resort, zdając sobie sprawę
z mogących tu wystąpić różnic inter-

pretacyjnych, podjął w porozumieniu
z GUS działanie na rzecz skorelowa-
nia obu typów sprawozdań. Dla przy-
kładu podajemy, że szczególnie duże
rozbieżności na tym tle wystąpiły
w przypadku Zjednoczenia Przemy-
ślu Farb i Lakierów „Pollfarb", któ-
re w I półroczu br. uruchomiło 28

nowych wyrobów i asortymentów ryn-

kowych, w łącznej ilości 202 763 1 (war-
tość produkcji e 564 tys. zl), co ze

względu na fakt dystrybucji za po-
średnictwem centrali Handlowej
„Chemia" nie znalazło odzwierciedle-
nia w sprawozdaniu H-55 zb.

Dla informacji podajemy, te war-

tość planowanych nowych wyrobów
rynkowych w resorcie zgodnie z de-

cyzją nr 9/73 wyniesie w br. 933 min
zł (ze Zjednoczeniem Przemyślu Far-

maceutycznego „Polfa" — 1 440 min

zł). Wykonanie planu w i półroczu
przedstawia się następująco: •

Wyprodukowano na rynek now*

wyroby o wartości 473,3 min zł (w po-
zycjach planowych), co stanowi so,T
proc.; po uwzględnieniu pozycji po-

zaplanowych wartość produkcji wy-
niosła 529,6 min zł. Łączna wartość

produkcji nowości z włączeniem Zje-
dnoczenia „Polfa" dała 742,9 min zł.

Zdajemy sobie sprawę, te powyż-
s*e uwagi naświetlają Jedynie część
•łoionego problemu nowości rynko-

wych w resorcie przsmysln chemicz-

nego. Szerszy aspekt zasygnalizowa-
nych tu zagadnień przedstawilibyśmy
chętnie Redakcji na osobistym spot-
kaniu, którego- zorganizowanie pro-
ponujemy w naszym Depąrtainencie
w tćrminie dla Redakcji dogodnym.
Uważamy, te spotkanie takie umożli-

wiłoby uzupełnienie materiałów i

przedstawienie w sposób kompleksowy
sytuacji w dziedzinie nowych wyro-
bów rynkowycb, których znaczenie
zarówno z ekonomicznego, jak tet

społecznego punktu widzenia Jest o-

czywiste.

Int. HENRYK STĘPNIAK
Wicedyrektor Departamentu Postępu

Techniki
Ministerstwa Przemysłu Chem.

Warszawa

OD REDAKCJI: W spotkaniu chęt-
nie weźmiemy udział 1 dodatkowe
informacje, jakie tam uzyskamy
przedstawimy Czytelnikom.

Program
humanizacji

W Zakładach Naprawczych Taboru

Kolejowego Im. Powstańców Wiel-

kopolskich w Ostrowie Wlkp. opra-
cowano program humanizacji pracy.

Obejmuje on wszystkie rodzaje pra-

cy. Głównym celem programu Jest

wytworzenie sytuacji, w której praca
•tanie się rzeczywistą potrzebą czło-

wieka, przyniesie mu zadowolenie 1

zaspokoi jego życiowe aspiracje. Aby
to osiągnąć, trzeba przede wszystkim
zmienić charakter wielu czynności,
uwolnić ludzi od zajęć uciążliwych,
azkodUwych dla zdrowia, niebezpiecz-
nych. Usprawnienie warunków pra-

cy na stanowiskach roboczych, dba-
łość o higienę I estetykę maszyn

I wnętrz hal, mają tu niebagatelna
•naczepie, otwiera się automatyczni*
nowa droga do pomysłów racjonali-
zacji 1 wynalazków pracowniczych.

Program humanizacji pracy w ŻNTK
precyzuje, co należy zrobić w' ciągu
najbliższego roku w zakresie, uspraw-

nień, modernizacji, unowocześnienia

procesów technologicznych. Zrealizo-
wanie Ich z całą pewnością ułatwi

pracę tysiącom ludzi. W programie
ujęto również nowy system przyjmo-
wania do pracy, system Adaptacji w

zakładzie.

Humanizacja pracy od dawna była
w cenlrum zainteresowania kierow-
nictwa politycznego i administracyjne-
go ZXTK. Podjęcie opracowań pro-

gramowych było więc uwieńczeniem
wielokrotnie przedyskutowanych za-

mierzeń niezbędnych z uwagi na to,
że postęp techniczny, ekonomiczny i

organizacyjny wyprzedza postęp w

dziedzinie kultury pracy zbiorowej 1

zaangażowania całej załogi. Wszyst-
ko teraz zależeć będzie od konsek-

wentnego freaUzo wania wytyczonych
zamierzeń,' od szybkości wdrażania

postępu. .

TADEUSZ UPIttSKI
Ostrów Wlkp.

Klimat

jest przychylny
W związku z artykułem JERZEGO

SURDYKOWSKIEGO pt. „ Sieć w sie-
ci przepisów" (Za nr 28 z 15 lipca
1973 r.) Ministerstwo Żeglugi prze-
kazało redakcji oświadczenie dyre-
ktora Morskiego Instytutu Rybackie-
go w Gdyni następującej treści:

„Po zapoznaniu sle z artykułem na-

pisanym w oparciu o rozmowę prze-

prowadzoną przez redaktora * pra-
cowolkiem naukowym Zakładu Tech-
niki MIR-u oświadczam co następu-
je: Praca zespołu dr. Strzyżewskiego,
po sprecyzowaniu tematu 1 uznaniu,
te jej efekt może "być korzystny dla

gospodarki rybnej — została włączo-
na do planu badawczego na rok 1973.

W tym zakresie MIR zawarł z ZGR

umowę nr 20/73 I zabezpieczył na ten
cel w 1973 r. środki w wysokości
ponad 3,6 min zl (w tym koszt badań
na statkach ponad 3 min zl), a na

1974 r. sumę ponad 3,5 min zl. Po-
nadto nowy pomysł badawczy zespołu
został zgłoszony do opatentowania. W

konkretnym przypadku nie stwier-

dzono, aby pracownikom badawczym
utrudniano w Instytucie ich pracę.

Stwierdzam, że dzięki przychylne-
mu stanowisku Ministerstwa Żeglugi
1 ZGR 4worzy się klimat 1 w miarę
możliwości warunki dla realizacji za-

równo prac planowych, jak i nowych
zamierzeń. W tym celu zawierana

jest corocznie przez MIR ze Zjedno-
czeniem Gospodarki Rybnej tzw. „u-

ntęwa otwarta", która umożliwia po-

dejmowanie w czasie roku nie pla-
nowanych opracowań. MIR prowadzi
również tzw. „prace własne", w ra-

mach których Istnieje możliwość rea-

lizacji nowych zamierzeń typu po-

mysłu zespołu dr. inż. W . Strzyżew-
skiego. Środki, jakimi dysponuje na

ten cel Instytut są z pewnością skro-

mne, ale w zasadzie zaspokajają na-

sze potrzeby.
Niektóre problemy poruszone w

artykule mają charakter ogólnokra-
jowy i czekają na rozwiązania cen-

tralne przez Ministerstwo Nauki Szkol-
nictwa Wyższego 1 Techniki".

DOC. dr RYSZARD MAJ
Dyrektor Morskiego Instytutu

Rybackiego
Gdynia

aktualności

PRZEMYSŁ PO TRZECH
KWARTAŁACH

Osiągnięta w poprzednich mie-

siącach wysoka dynamika pro-
dukcji przemysłowej utrzymała
się We wrześniu (wzrost sprzeda-
ży produkcji własnej i usług o

13 proc. powyżej września ub.r .),
co sprawia, że łącznie za okres
9 miesięcy mamy do czynienia
z wysoką dynamiką sprzedaży
produkcji własnej i usług (12
proc. powyżej 9 miesięcy ub.

roku). Postęp ten zastał osiągnię-
ty przy znacznie słabszym niż
w poprzednich latach przyroście
zatrudnienia (o 2,4 proc. we

wrześniu w porównaniu z -wrześ-
niem ub. r. 1 o 3,5. proc. w okre-
sie 9 miesięcy br. w porównaniu
z analogicznym okresem ub. r.) .

,Znajduje to wyraz w odpowied-
nio przyspieszonym tempie wzro-

stu wydajności pracy (8,3 proc.
w okresie 9 miesięcy br. w po-
równaniu z analogicznym okre-
sem ub. r.).

Tegoroczne przyspieszenie tem-

pa wzrostu wydajności pracy

częściowo związane jest jak wia-
domo z administracyjnymi ogra-
niczeniami wzrostu zatrudnie-
nia. Równocześnie jest on wspie-
rany przez odpowiednio wysokie
opłacenie przvrostu wydajności
pracy,, co znajduje wyraz w wy-
sokim wzroście osobowego fun-
duszu plac netto we wrześniu
br. (o 12 proc. w porównaniu z

wrześniem ub. r .) oraz w wysokim
wzroście przeciętnej miesięcznej
płacy netto (o 7,6 proc, w okre-
sie 9 miesięcy br. w porównaniu
% analogicznym okresem ub. r .) .

(Sb)

PRODUKCJA DODATKOWA
A RYNEK

Wysokie zaawansowanie reali-

zacji rocznych -zobowiązań w za-

kresie produkcji dodatkowej w

«krwi* 9 mi es. br. (00 proc.) ni*

oznacza, te równie pomyślnie
wykonywane są te zobowiązania
pitzez wszystkie przemysły. Z

nadwyżką wykonały już zadania
dodatkowe przedsiębiorstwa Mi-
nisterstwa Przemysłu Ciężkiego
(ok. 131 proc.) oraz Górnictwa
i Energetyki (ok. 112- proc.). Pra-
wie w 100 proc. wykonały swo-

je ważne zadania dodatkowe

.przedsiębiorstwa Ministerstwa

Przemysłu Maszynowego 1 Mini-
sterstwa Przemysłu Chemiczne-
go.

Słabiej jest natomiast zaawan-

sowana realizacja zadań dodat-

kowych przez przedsiębiorstwa
w resortach mających Istotny
wpływ na*, zaopatrzenie • rynku
tj. w Miru Przemysłu Lekkiego
(86 proc.), Przemysłu Spożyw-
czego i Skupu (92 proc.), Bu-
downictwa i Przemysłu Materia-
łów Budowlanych (77 proc.) oraz

Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go (ok. 80 proc.) . (Sb)

OŻYWIENIE SPRZEDAŻY
NAWOZOW

Placówki handlowe CRS „Sa-
mopomoc Chłopska" stanęły wo-

bec konieczności znacznego zwię-
kszenia dostaw nawozów sztucz-

nych. Poczynając bowiem od lip-
ca br. nastąpiło wyraźne ożywie-
nie sprzedaży nawozów sztucz-

nych. W okresie od lipca do
września br. sprzedano o 30

proc. więcej nawozów sztucz-

nych niż w analogicznym okresie
ub. r.

Spowodowało to Już spadek na

koniec września br. zapasów na-

wozów (o 19 proc.) . Wzrosły
Jednak nieco zapasy nawozów

azotowych i potasowych. Zaha-
mowanie dostaw nawozów w

okresie jesiennego spiętrzenia
przewozów może doprowadzić do
zakłóceń w sprzedaży nawozów.

(Sb)

TENDENCJE ROZWOJU
HODOWLI

Wyniki wrześniowego, repre-
zentacyjnego spisu pogłowia
wskazują, że utrzymuje się ten-

dencja wzrostu pogłowia trzody
chlewnej (11 proc. powyżej po-
ziomu z września ub. r.). Stan
pogłowia krów utrzymał się na-

tomiast na niezmienionym po-
ziomie, a pogłowie owiec wyka-
zało dalszą tendencję spadkową
(w granicach 1,3 proc.) .

Osiągnięte przyrosty pogłowia
zwierząt hodowlanych, aczkol-
wiek znaczne, jak na nasze mo-

żliwości paszowe, okazują się
wciąż jednak niedostateczne dla
zapewnienia Istotnego postępu w

poziomie zaopatrzenia w mięso i

przetwory mięsne. (Sb)

SKUP PRODUKTÓW
HODOWLI

W skupie produktów hodowli

utrzymały się we wrześniu br.
niektóre już wcześniej sygnalizo-
wane tendencje. Znajdują one

wyraz w spadku skupu jaj (o
ok. 2 proc. we wrześniu i ok. 4

proc. w okresie 9 miesięcy br.
w porównaniu z analogicznymi
okresami ub. r.) oraz we wzro-

ście sku/pu owiec (o 5 proc. we

wrześniu i 16 proc. w okresie 9

miesięcy br.) nie mającym po-
krycia we wzroście pogłowia.
Nadal mieliśmy więc do czynie-
nia z redukcją stanu pogłowia
owiec.

Nowością w skupie żywca
rzeźnego jest natomiast wrześ-

niowy skok w skupie cieląt (o
54 proc. powyżej września ub. r .)
podczas gdy w poprzednich mie-

siącach skup ten kształtował się
na poziomie zbliżonym do ubie-

głorocznego oraz skok w skupie
koni (o 45 proc. powyżej wrześ-
nia ub. r.), podczas gdy w po-

przednich miesiącach skup ten

kształtował się o ponad 20 proc.

poniżej analogicznych
z ub. r. (Sb)

miesięcy

STRATY NA BRAKACH

Straty na brakach, ponoszone
przez państwowe przedsiębior-
stwa przemysłowe w I półroczu
br. przekroczyły 4,5 mld zł i by-
ły o 0,01 proc. wyższe niż w I

półroczu br. Biorąc więc pod
uwagę, że w okresie tym pro-
dukcja przemysłowa wzrosła o

ponad 12 proc. można by wnio-

skować, że nastąpiło relatywne
obniżenie strat na brakach w

stosunku do wartości produkcji.
Uwzględnienia wymaga jednak
fakt. że straty na brakach sta-

nowią wciąż poważmy odsetek
kosztu własnego produkcji (0.85
proc.), a w niektórych przemy-
słach przekraczają 2 proc. (np.
w przemyśle maszynowym 2,8
proc.).

Dane te w znacznej mierze są
przy tym, jak wiadomo, zaniżo-
ne w związku z faktem, że wiele

przedsiębiorstw nie ujawnia ca-

łości strat na brakach, zaliczając
ich część do normalnych kosz-
tów produkcji. (Sb)

METROLOGIA W ROZWOJU
KRAJU

Codziennie w Polsce dokonuje
się 1—2 miliardy pomiarów i
miar. W skład ogólnego systemu
pomiarów i miar wchodzi apara-
tura wartości przeszło 50 mld

złotych. Liczby-te rosną o ok. 20

proc. rocznie, a więc w tempie
znacznie szybszym: niż jakiekol-
wiek zjawiska społeczne lub go-
spodarcze. Już te dane wystar-
czająco charakteryzują rolę, jaką
metrologia odgrywa w rozwoju
kraju.

Obecnie zapotrzebowanie na

specjalistów metrologów wynosi
przeszło 200 pracowników z wyż-
szym wykształceniem i około
2000 techników rocznie. Opraco-

wuje 8I4 programy dotyczące
między in. rozszerzenia kształce-
nia z dziedziny podstaw metro-

logii do programu wyższych u-

czelni; wprowadzenia specjaliza-
cji metrologicznej na wybranych
kierunkach szkół wyższych; uru-

chomienie szkół podyplomowych
z metrologii w placówkach po-

siadających odpowiednie warunki

kształcenia; rozbudowy piśmien-
nictwa oraz popularyzacji tema-

tyki metrologicznej.

Rozwój metrologii wymaga tak-
że wydatnego wzrostu kadry ba-

daczy. Obecnie liczy ona około
500 osób, w tym ok. 50 profeso-
rów i docentów. W 1990 r. po-
winna dojSĆ do liczby iWD osób,
W tym ok. 300 profesorów i do-
centów. (msk)

PRZYGOTOWANIA PKP
DO ZIMY

Termin gotowości Polskich Ko-
lei Państwowych (PKP) do pracy
w warunkach zimowych ustalony
został na 15 listopada bież. roku.
Ze względu na to, że znacznie

wzrosły zadania przewozowe na

PKP, wymaga to staranniejszego
przygotowania do zimy. Stad peł-
na gotowość techniczna i organi-
zacyjna jest sprawą dużej wagi.

Obecnie uzupełnia się sprzęt i

maszyny do odśnieżania. Oprócz
odśnieżarek krajowej produkcji,
nadeszły już ciężkie pługi impor-
towane ze Związku Radzieckiego.
Niestety, w stanie przygotowania
występują już między in. opóź-
nienia w wyposażeniu rozjazdów
kolejowych w urządzenia ogrzew-
cze zabezpieczające je przed za-

marzaniem. Dotychczas zainstalo-
wano tego rodzaju urządzenia na

5 tys. rozjazdów. W tym roku ma

je otrzymać ponad 2300 stano-

wisk. Do tej pory wykonano jed-
nak zaledwie ponad 30 proc. pla-
nu. (msk)

ZAGOSPODAROWANIE
ODPADOW JAKO SUROWCA

Niemal wszystkie odpady, pow-

stające przy produkcji przemy-

słowej, dają się wykorzystać jako
surowiec. W ubiegłym roku

przybyło w kraju 200 min ton

odpadów. Ogółem na hałdach

leży ich już ponad 1 mld ton,

Uchwała Rady Ministrów z

28 września bież. roku otwiera

drogę do racjonalnego zagospoda-
rowania niedocenianych odpadów
mineralnych. Opracowany już
został program zagospodarowa-
nia ich do roku 1975, budowy za-

kładów- wykorzystujących od-

pady, tworzenia a przedsiębiorstw
zajmujących się wyłącznie tymi
materiałami, (msk)

GOSPODARKA
NIEUSPOŁECZNIONA
A RYNEK

W kształtowaniu wypłat przed-
siębiorstw państwowych na 'rzecz

pracowniczej gospodarki nieuspo-
łecznionej z tytułu dostaw towa-
rów i usług zwraca uwagę spadek
dostaw artykułów na zaopatrzenie
rynku, obserwowany pomimo
znacznego wzrostu ogólnych roz-

miarów dostaw <o ok. 19 proc.
za I półrocze br. i" 14 proc. w

III kw. br.). W I półroczu br.

dostawy artykułów .'rynkowych z

pozarolniczej gospodarki nieuspo-
łecznionej do uspołecznionych
przedsiębiorstw handlowych były
o 1,7 proc. niższe > niż przed ro-

kiem, a ich udział w ogólnych
rozmiarach omawianych dostaw

' spadł z 34,3 proc. w I półroczu
1972 r. do 29,5 proc. w I półro-

czu br. Szczególnie szybki jest
natomiast wzrost dostaw usłujg i

wypłat z tytułu robót remonto-

wo-budowlanych. (Sb)

mimochodem

Osoby dramatu: Mnogość PT Urzędników ORBISU, głos iza
sceny. Askar.

Scenka I

Askar wchodzi lekkim krokiem do biura ORBISU w hotelu CRA-
COVIA. Wewnątrz około 10 biurek, dwa razy mniej urzędników,
klientów prócz Askara — brak.

ASKAR (zainspirowany tekstem w tnformatorze hotelowym, który
głosi, że hotelowy Oddział ORBISU pomaga w zakupie biletów ko-

lejowych, autobusowych i samolotowych):

— Przepraszam pana, czy u państwa można dostać takie bilety
autobusowe na dzisiaj?

URZĘDNIK I: — Także nie można. Niestety, biletów autobusowych
nie załatwiamy.

ASKAR: — Ą może dostanę na jutro bilet na samolot do War-

szawy?

URZĘDNIK 1: — Niestety tylko w biurze LOT-u.

SCENKI GRZECZNOŚCIOWE
Z PEPSILANDU

ASKAR: — A oo państwo w takim razie załatwiacief

URZĘDNIK I: (tajemniczo): — O, mnóstwo innych rzeczy.

Scenka II

Biuro ORBISU na krakowskim Rynku.

ASKAR: — Chciałbym kupić bilet autobusowy na jutro do Piesko-

wej Skały.

URZĘDNIK II: — Przedsprzedaż prowadzi wyłącznie Oddział przy
ulicy Marka 25.

ASKAR: — Znaczy, świętego Marka?

URZĘDNIK II: — ?t

Scenka III

Biuro ORBISU przy ul. iw. Marka 25.

ASKAR: — Poproszę na jutro najwcześniejszy do Pieskowej Skały.

URZĘDNIK III: — Niestety, bilety na jutro sprzedajemy tylko do

17-tej, a w soboty do 15-tej. Spóźnił się pan o godzinkę. Jutro może

pan kupić bilet w kasie PKS-u.

GŁOS ZZA SCENY: — Mamy tu, proszę publiczności, do czynienia
z korzystnymi zmianami jakościowymi w dziedzinie usług. Otóż usłu-

godawca przechodzi na wyższy szczebel organizacyjny. Poprzez spe-
cjalizację i zaniechanie usług prostych, tt przez to można rzec try-
wialnych, może się zająć usługami bardziej skomplikowanymi, tzn.

usługami WYŻSZEGO RZĘDU. Korzystają z tego talfże usługobior-
cy, inaczej mówiąc klienci, gdyż ojbecnie na jednego klienta czeka
kilku urzędników, a do niedawna było odwrotnie. Dzięki temu klient

jest załatwiany co prawda odmownie, ale sa to grzecznie. A to już
jest wielki postęp.

(Kurtyna)

ASKAR
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