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Z nas jest codziennie klientem • i nikogo
nie trzeba przekonywać o potrzebie zwiększania
dostaw produktów przemysłowych do sklepów„

Chcemy wydawać nasze, pieniądze na wyroby nowo-

czesne, modne i trwałe. Zwiększające się zarobki przez-
naczamy m. in. na to, by lepiej się ubrać, ładniej urzą-

. dzić mieszkanie, zakupić sprzęt trwałego użytku, mag-
netofon, sprzęt turystyczny, a co raz większa grupa lu-

. dzi ogląda się ża własnyfn, samochodem. Są to dąże-
nia naturalne, wynikające z szybkiego wzrostu docho- ,

, dów.i szybkiego wzrostu naszych aspiracji kultural-.

nych i materialnych..
Nasze chęci, i dążenia kęńfrontujemy. z tym, co znaj-

dujemy na półkach sklepowych. I choć niewątpliwie
znajdujemy tam wiele wyrobów nówyęh, niekiedy zu-

pełnie nowoczesnych, ładnych i modnych. — nie. je-
steśmy w pełni zadowoleni. Ostatnie trzy lata przyzwy-
czaiły nąs do szybkiego postępu, W'e wszystkich właści-
ioie ,4ztB!}&riącU, toteż, jwymp.gwiiijf. śpótećzną w śfette

produkcji rynkowej rosną.
'szybHo'pod względem ilości,

a przede wszystkim — jakości. • :.••••

W ciągu 9 miesięcy br. dostawy do-handlu takich ar-

tykułów, jak lodówki'wzrosły o ponad -70 ••tys.- sztuk

(o 21 proc.), radioaparaty' o ponad 83 tys. sztuk (12,8
proc.), telewizory o 77 tys. sztuk (o 17 proc.), magne-
tofony o 50 tys. sztuk (o 26,7 proc.), motorowery o 20

tys. sztuk (o 22,7 proc.). Przemysł odzieżowy zwiększył
dostawy o 22,1 proc., dziewiarski — o 14,9 proc. Przy-
kłady można by mnożyć (chemia, przemysł drzewny
i inne branże).

Jest to zarówno jeśli chodzi .o liczby bezwzględne,
jak % o tempo, wzrost dostaw nie spotykany w poprzed-
nich planach pięcioletnich. Oceniając więc choćby tylko
postęp ilościowy w stosunku do przeszłości —- trzeba

podkreślić, jak wiele w tej dziedzinie zrobiono. A je'd-.

nak nie możemy już być z tego zadowoleni, nie może-

my uwalać; że zrobiliśmy wszystko, co zrobić można
i trzeba.,

i Krajowa Konferencja PZPR uznała rozwój pro-
I dukcji rynkowej za jedno z najważniejszych za-

, dań na najbliższe dwa., lata. Nię jest to tylko ogól-
ne stwierdzenie, bowiem kryją się za nim możliwości
stworzone wysiłkiem ubiegłych trzech lat. Były to lata

.dla przemysłów rynkowych „tłuste", jak nigdy w na-

szej powojennej przeszłości. W całym przemyśle w la-
tach 1971—73 .średnioroczny wzrost nakładów inwesty-

'. cyjnych wyniósł ok. 23 proc., natomiast w przemyśle
lekkim — 38 proc., a w przemyśle spożywczym — 40

proc. Są to £a,ś dwie najbardziej „rynkowe" ze wszyst-
kich gałęzi przemysłu. Od strony nakładów inwestycyj-
nych nastąpił,w;ięc zasadniczy zwrot — za nim oczeku-

jemy istotnego postępu w wielkości produkcji, jej ja-
kości i nowoczesności. Wiele zmian na lepsze już na-

stąpiło. Pojawiło się sporo -artykułów nowych bądź u-

lepszonych. Przykiiidem może być nowa pralka, o któ-

rej mówiono poprzednio przez 10 lat, ale nic nie zro-

biono. Pojawiły się nowe typy magnetofonów, telewi-

zorów, radioaparatów tranzystorowych itp. Obecnie ten

postęp musi być jeszcze szybszy. Nowe maszyny, urzą-
dzenia i technologie muszą zacząć dawać większe efek-

ty produkcyjne. Jesteśmy przecież w okresie; kiedy na-

kłady inwestycyjne na produkcję rynkową z lat ubieg-
łych przekształcają się w nowe zakłady, Unie techno-

logiczne i urządzenia. Ich poziom techniczny jest wyż-
szy — istnieją więc duże możliwości i wzrostu wydaj-
ności pracy, i, polepszenia jakości, a przede wszystkim
—, stopnia, nowoczesności wyr. ob ów finalnych: Zwłasz-

cza, że zaczęliśmy kupować licencje również i .na sze-

reg artykułów rynkowych, a także „ruszyło się" wła-
sne zaplecze badawcze.^ .

Jest to' tylko jedna strona' zagadnienia — wykorzy-
stanie możliwości- zwiększenia podaży. Istnieje jedndk
i druga — to-wzrost dochodów'ludności. Odpowiednie
liczby padały -z trybuny, Konferencji. Dodajmy do tego
tylko, że w tym rokw dochody te - wzrosły o 14 proć.,
z .tego tytułu zwiększenia fundu"s?u płac-ó ok. 15 proc.,

•z tytułu zwiększenia wypłat dl<£ foVnikow za skup prq-
diektów rolnych o ok: *18 pr&e.-- i -z tytułu -piettięźftpm

. świadczeń, społecznych — oi .pfc; .11. pr.ę.c. .Plan dbchódów
• będzie przekroczony o ponad 26 mld złotych. W la-

,MQh - I9t4r~75dochody-. ludftośći- będą liadxtl ?&śły dy-
namicznie przewiduję -się, że w tempie ok. 16 proc.
rocznie.

Te procenty i miliardy nie przemawiają może do na-

szej loyobraźni — ale nie zmienia to- falctu, że kryją
się za nimi miliony klientów zasobniejsżych w gotów-
kę, którzy chcą za swe ciężko zapracowane pieniądze
kupie to, na co mają ochotę, co zaspokoi ich coraz'

większe wymagania. Taki jest-m. in. sens polityki spo-
łecznej. • Tym wymaganiom • musi sprostać gospodarka.
Wśród wszystkich zaś działów gospodarki, najtrudniej-
sze i najodpowiedziałniejsze :zadania spadają ńa prze-
mysł.

'. Na artykuły żywnościowe -—

, poza mięsem — popyt
jest w zasadzie zaspokojony. Piszemy w zasadzie, bo-
wiem występują jeszcze sporadycznie. braki niektórych
artykułów, sporo jeszcze- trzeba zrobić w dziedzinie
urozmaicenia asórtymcntu i poprawy jakości. Usunię-
cie tych braków — to sprawa ważna.

Dóstawy artykiołóio rynkowych muszą w roku przy-
szłym wzrosnąć o- co najmniej 61 min złotych — ź_ 680
do 741, a w roku 1975 ó.dalsze 83 miliardy. Większy niż

dotychczas udział w tym przyroście dostaw musi mieć

przemysł lekki, maszynowy, chemiczny, drzewny.

, i AK przedstawia ' się sytuacja bieżąca? W ciągu
7 trzech, kwartałów 1973'.r. spr.zedaż-w handlu wzro-

sła o 12,2' proc., nieco wolniej niż wzrost docho-
dów ludności w tyra samym, okresie (w latach 1971—72

średnioroczny wzrost obrotów wynosił 11,6 proc., a w

poprzednim pięcioleciu - 6,2- proc.). Nie nastąpiły -do-
stateczne zmiany w strukturze spożycia na rzecz arty-
kułów przemysłowych. W ciągu 9 miesięcy dynamika
sprzedaży artykułów nieżywnościowych wynosiła 11,8
proc., a żywnościowych — 11,6 proc. (gastronomia, za-

liczana do handlu wewnętrznego miała dynamikę

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Brygada AUynbeka Daribajewa (na zdjęciu w środku) pracuje w Karagandyjskim Kombinacie Metalurgicznym
w Temirtau (Kazachska SRK)

PRAKTYKA POKOJOWEJ
KOEGZYSTENCJI

To był 1275 . dzień pierwszej wojny

światowej.. W Rosji zwyciężyła Rewo-

lucja. Następnego dnia — 8 listopada
1917 rbktf — Ogólnorosyjski Zjazd Rad

uchwalił napisany przez WŁODZIMIE-

RZA LENINA „Dekret o pokoju" . W do-

kumencie tym rząd Rosji Radzieckiej

wzywał narody i rządy wojujących
stron do zawarcia sprawiedliwego,

demokratycznego pokoju,, pokoju

opartego na. poszanowaniu praw i in-

teresów wszystkich narodów. W .ciągu.
56 lat, jakie upłynęły-od Wiąlkiegc*
Października ojczyzna Lenina." kon-

sekwentnie walczyła, aby taki pokój
trwale zapanował na naszej planecie.
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„Dekret o pokoju" — jeden z pierwszych aktów usta-

wodawczych władzy radzieckiej (fotokopii „Izwiestii"
z 27 października 1917 r.) .
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0 utrzymaniu wysokiego tempa rozwoju : zaczynają coraz bardziej decydować inwestycje. Ich,
wielkość w ciągu ostatnich 3 lat zwiększyła się w przemyśle w niespotykanym:-stopniu -r o. blisko

1/4 co roku. Obecnie ten wysiłek musi zacząć przynosić efekty - również w niespotykanym w prze-
szłości stopniu. W przyszłym roku w wyniku oddania do użytku nowych obiektów, oddziałów, Daszyn
1 urządzeń powinien nastąpić przyrost produkcji o 150 mld złotych. Jeżeli przemysł wyprodukuje-
wyroby tej wartości w planowanych terminach, asortymencie i jakości — v utrzymane \ zostanfe całe

tempo rozwoju, poprawi się zaopatrzenie rynku wewnętrznego, zmienią na korzyść proporcje
w handlu zagranicznym.
Terminowość realizacji inwestycji, szybkie opanowanie nowych urządzeń i technologii, skrócenie
okresu rozruchu — nabierają więc szczególnego znaczenia. Wśród wielu czynników, które wpływa-
ją na wygranie wyścigu z czasem — istotną rolę odgrywa dobre przygotowanie załogi dla nowych"
obiektów.

Przecięcie wstęgi w nowym obiekcie nie jest momentem rzeczywiście rozdzielającym fazę realizacji
inwestycji od etapu jej uruchomienia. Choć bowiem każdy nowy obiekt ma określony czas na doj-
ście do pełnej zaprojektowanej mocy, to proces uruchomienia inwestycji odbywa się Jeszcze przed
rozruchem technologicznym. Budynki i maszyny są tylko narzędziem dla najważniejszej części nowe-

go zakładu: załogi. O tytn, czy zakład ruszy bet fałśtdrta decydują przede wszystkim ludzie, ich umie-

jętności, ich przygotowanie, ich chęci. W Zakładach Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO w Prasz-

ce kolo Wielunia wstęga zostanie przecięta w końcu listopada. Wtedy zacznie się wyścig: czy do

połowy 1975 roku obiekt osiągnie pełną moc produkcyjną, tzy nie?
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PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH
o

O konieczności wykorzystania techniki, rewolucji
naukowej, nadążania za światowym postępem wypi-
sano już tomy. Nikt nie jest przeciw, wszyscy są za
— a Więo właściwie rolą propagandy i publicystyki się
kończy. Nie trzeba nikogo przekonywać, co najwyżej
rozpowszechniać najlepsze osiągnięcia. A jednak tego
tematu skreślić z listy dziennikarskich zainteresowań
nie można. Tym bardziej nie można, że dopływ nowej
techniki do różnych dziedzin gospodarki jest w ostat-

nie)! latach znacznie szybsży niż dawniej.
Różnica polega przede wszystkim na tym, że daw-

niej trzeba było głównie wołać o środki na postęp
techniczny — obecnie zaś trzeba patrzeć (i pisać) o tym,
jak te środki są wykorzystywane.

W ostatnim numerze „PRZEGLĄDU TECHNICZNE-
GO" ukazał się artykuł ANDRZEJA LITEWSKIEGO
pt. „PIERŚCIENIE OBOJĘTNOŚCI". Dotyczy on spra-
wy znanej — zastosowania własnego, rodzimego wy-
nalazku. Wypróbowanego, sprawdzonego w skali te-

chnicznej, przynoszącego tym nielicznym, którzy się

na jego zastosowanie zdecydowali ogromne korzyści,
zarówno wymierne w złotówkach, jak i w poprawie
warunków pracy.

Rzecz dotyczy głównie przemysłu chemicznego, a za-

stosowanie opisywanego wynalazku może być po-
wszechne w b. wielu procesach technologicznych.
Rzecz idzie o miliardy złotych, nie tylko zresztą zło-

tych, bo jest duża szansa na ruble, franki i dolary.
A jednak ta szansa wykorzystywana jest wolno, z opo-
rami, które musi łamać władza partyjna i działacze

gospodarczy na wysokim szczeblu. Dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ani jedno-
znaczna. O ile nie było początkowo chętnych dla sto-

sowania nowego urządzenia — to później nie było
chętnych do jego produkcji. Obecnie zaś nie ma chęt-
nych wśród projektantów nowych instalacji — dla

uwzględnienia w swych rozwiązaniach konstrukcyj-
nych nowego urządzenia. Ile za tą niechęcią kryje się
rutyniarstwa, obawy przed nowym, a ile zwykłej za-

wiści czy niechęci do ryzyka? Za tymi pytaniami kryje
się głębszy problem. Symbolem tego problemu może

być fakt, że szermierzem i propagatorem postępu tech-

nicznego w tym wypadku nie są inżynierowie-kon-
struktorzy, lecz sekretarz komitetu wojewódzkiego.

Wydaje się, że trzeba tu uczynić pewne rozróżnie-
nie. Może naiwne i dyletanckie — ale mimo to zary-
zykujmy. Otóż istnieje postęp techniczny efektywny
ekonomicznie i postęp techniczny wygodny dla kie-
rownictwa zakładu, służb ruchu itp. Nie zawsze te
dwa typy postępu się z sobą pokrywają. Z nowym roz-

wiązaniem czy technologią mogą być duże kłopoty.
A to ludzie nie są przygotowani, a to trzeba sporo sa-

memu się pouczyć, a to trzeba zmieniać organizację
i nawyki — tymczasem władze zwierzchnie gonią. Ma-
cie nowe maszyny i urządzenia — to dawajcie produk-
cję nowoczesną i tańszą, podnoście wydajność itp., itd.

Warto zrobić jeszcze jedną uwagę. Bez postępu —

i to również tego niewygodnego — niewiele będziemy

mogli zrobić. Toteż nie niezadowolenie władz zwierz-
chnich jest tu najważniejsze — lecz nacisk potrzeb
społecznych. Niestety nie wszyscy technicy są i mogą
być twórcami wielkich wynalazków, ale wszyscy po-
winni być pionierami postępu technicznego. Nie jest
dobrze, gdy powstaje antagonizm między tymi, Któ-

rzy tworzą idee postępu, a tymi, którzy mają ją wdra-
żać do praktyki. Przypuszczam, że opisany w „Przeg-
lądzie Technicznym" wypadek ma charakter spora-
dyczny — ale i taWe wyjątki przynoszą ogromną szko-

dę, zarówno wymierną w złotówkach, jak i w świado-
mości społecznej.

Wreszcie, aby nie być posądzonym o antyinzynierskie
nastawienie, chcę dodać, źe wśród ekonomistów rów-
nież nie brak rutyny, i że uwagi dotyczące postępu
technicznego dotyczą również postępu ekonomiczne-

go Szczególnie, że są to w gruncie rzeczy zjawiska nle-
rożdzielne, dwie strony tego samego medalu.

S.C .

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU •

G BIURO POLITYCZNE I PRE-
ZYDIUM RZĄDU' zaakceptowały
podstawowe problemy projektu pla-
nu społeczno-gospodarczego rozvjojw
kraju w 1974 r. Projekt odpowiada
założeniom uchwały VI Zjazdu i Re-

zolucji I Krajowej Konferencji
PZPR. Uwzględnia on dotychczaso-
we pomyślne wyniki realizacji pro-
gramu VI Zjazdu, jak i rosnące po-
trzeby społeczeństwa i gospodarki.
Projekt zakłada dalsze pogłębienie
procesów jakościowych w gospodar-
ce narodowej. Na czoło zadań wy-
suwa się'sprawa jakości produkcji i
dźialanta oraz poprawa gospodarnoś-
ci we wszystkich dziedzinach.

• RZECZOWĄ GOSPODARSKĄ
DYSKUSJĄ NAD SPOSOBAMI
UTRZYMANIA WYSOKIEGO TEM-
PA REALIZACJI ZADAŃ VI ZJAZ-
DU NAZWAĆ MOŻNA ODBYWA-

JĄCE SIĘ W CAŁYM KRAJU SPO-
TKANIA załóg zakładów przemysło-
wych z uczestnikami I Krajowej
Konferencji PZPR.. Troska o maksy-
malne wykorzystanie ostatnich dwu
lat 5-łatki cechowała spotkania w

zakładach pracy Wybrzeża Gdań-

skiego, Kielecczyzny, na Ziemi Km-

kowskiej, Śląsku Opolskim, Lubel-

szczyźnie, Zielonej Górze i na Rze-

szowszczyżnie. Szereg przedsiębiorstw
należąćych do wrocławskich zjedno-
czeń budownictwa zobowiązało się
znacznie zwiększyć swe zadania.

Załoga Zakładów Przemysłu Odzie-

żowego im. 1 Maja dostarczy ponad
plan w bież. roku znaczne ilości
kurtek i wiatrówek sportowo-tury-
stycznych. Nowe inicjatywy wycho-
dzą także od załóg kopalń i hut woj.
katowickiego. Np. pracownicy Huty
im. ^BtacźktL wykonali v>i3óna<fc„alara
przeszło 1000 km rur i ponad 600 ton

wyrobów hutniczych. Warszawska

„Unima" wyprodukuje ' dodatkowo

sprzęt dla przeTtiyśiu elektroniczne-

go o wartości 2 rfiUri^ł. 'Wiele ńoWycH
towarów ,zejdzie z taśm produkcyj-

nych zakładów woj. warszawskiego.
W PGR-ach dyskutowano nad moż-
liwościami ponadplanowego podwyż-
szenia plonów produkcji hodowlanej
i roślinnej. Sprawy hodowli bydła
dominowały w czasie spotkań w iDoj.
białostockim. Powiat Białystok zade-
klarował zwiększenie do 1977 roku

pogłowia bydła o 18 tys. sztuk.

0 RADA PAŃSTWA RATYFI-
KOWAŁA m.in. konwencję o rybo-
łówstwie i ochronie żywych zasobów
w Morzu Bałtyckim i Bełtach; kon-

wencję o rozstrzyganiu w drodze
arbitrażu sporów cywilno-prawnych
wynikających ze stosunków współ-
pracy gospodarczej i naukowo-tech-

nicznej.

0 SZCZYT PRZEWOZÓW JE-

SIENNYCH przeżywa Polska Żeglu-
ga Promowa na trasie Świnoujście —

Ystad. Promy „Wawel" i „Skandyna-
wia" przemierzają ją trzy razy na

dobę z pełnymi ładunkami.

0 W Stoczni Gdańskiej przekaza-
ny został do eksploatacji Polskim
Liniom Oceanicznym PROTOTYPO-
WY SEMIPOJEMNIKOWIEC o no-

śności 12 tys. ton, służący do prze-
wozu ładunków kontenerowych.
Jest to pierivszy z sześciu jednostek
tego typu, które pełnić będą służbę
w serwisie kontenerowym do Ame-

ryki Północnej.

© 31 OBIEKTÓW PRZEKAŻĄ W
TYM ROKU BUDOWLANI wyższym
uczelniom. Ich realizacja przebiega
lepiej, niż w latach ubiegłych, cho-
ciaż w niektórych ośrodkach akade-
mickich budowlani notują poważne
opóźnienia. Mimo, że ponad połowę
przewidzianych na br. obiektów aka-
demickich przekazano już użytkow-
nikom, nadal występuje nadmierna

koncentracja, robót w końcu roku.

Odbija się to niekorzystnie na jako-
ści prac wykończeniowych, wykony-
wanych W olbrzymim pośpiechu.

' 0 W Warszawie podpisana zosta-

ła UMOWA MIĘDZY ZJEDNOCZE-

NIEM PRZEDSIĘBIORSTW TURY-
STYCZNYCH „ORBIS", A FRAN-
CUSKIMI FIRMAMI, które wybudu-
ją w Polsce 6 nowoczesnych hoteli
tzw. systemu „Novotel". Nowe hotele

powstaną w Olsztynie, Poznaniu
i Sosnowcu, a następnie w Warsza-

wie, Gdańsku i Wrocławiu. Będą to

obiekty nowoczesne, o wysokim
standardzie, liczące po ok. 300 miejsc
noclegowych. Budowa ostatniego z

hoteli ma być zakończona za 17 mie-

sięcy.

® Przedstawicielstwo biura pod-
róży oraz linii lotniczych NRD w

Warszawie wprowadziły NOWE
UDOGODNIENIA DLA POLSKICH
TURYSTÓW udających się do tego
kraju. Najciekawsze z nich to orga-
nizowanie podróży lotniczych samo-

lotami „Interflug", lub pociągami do
Berlina, Drezna i Rostocku to okre-
ślonych dniach listopada, grudnia,
stycznia i marca z zagwarantowa-
niem noclegów i całodziennego wy-
żywienia w najlepszych hotelach.

Wszystkich opłat można dokonać w

Warszawie za złotówki, przy czym. w

odniesieniu do hoteli udzielana jest
w tych okresach znaczna zniżka.

0 W gdyńskim „Dalmorze", otwa-

rta została I GIEŁDA PROJEKTÓW
WYNALAZCZYCH GOSPODARKI
RYBNEJ 73. Wzięło w niej udział
21 przedsiębiorstw branży rybnej,
które zgłosiły 109 wniosków wyna-
lazczych. Najwięcej, bo 29 — Morski

Instytut Rybacki i 20 — „Dalmor".
Największym powodzeniem cieszyły
się projekty wynalazcze z central ry-
bnych Poznania, Lublina i Wrocła-
wia. Sąd konkursowy wytypoućał
trzy najlepsze projekty wynalazcze
i przyznał cztery nagrody oraz sie-
dem wyróżnień.

0 Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Budownictwa Ogólnego
opracował ZAŁOŻENIE PROGRA-
MOWE NOWYCH PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH DLA SZKÓŁ
GMINNYCH. Projekty zakładają
zróżnicowanie budynków szkolnych
w zależności od liczby uczniów.

ZA GRANICĄ
0 Przewodniczący Rady Państwa

HENRYK JABŁOŃSKI przebywał
z przyjacielską wizytą w Czecho-

słowacji.

0 Działalności specjalistycznego
zjednoczenia, zajmującego się
wdrażaniem nowych rozioiązań
technicznych poświęcony jest arty-
kuł W. OWCZINNIKOWA zamiesz-

czony na łamach IZWIESTII. Zda-
niem autora, oparte na rachunku

ekonomicznym przedsiębiorstwa
przemysłowe nie dają „zielonego
światła" innowacjom, ponieważ ich

wprowadzenie pochłania wiele
czasu i kosztuje zbyt drogo. Sybe-
ryjski naukowo-badawczy instytut
energetyki próbował więc na wła-

sną rękę przygotować noxoy typ
rezystora do seryjnej vrodukcji, ale
wobec braku warunków personel
naukowo-badawczy instytutu nie
zdołał w ciągu sześciu lat wyjść
poza etap wstępnych opracowań.
I w tym momencie — pisze au-

tor — znalazła się jednostka, któ-
ra z chęcią wzięła na swe barki

cały ciężar wdrażania. W niespeł-
na pół roku innowacja wprowadzo-
na została do produkcji, opracowa-
no doświadczalną linię technolo-

giczną dla produkcji rezystorów.
Jednostką taką było eksperymen-
talne zjednoczenie produkcyjno-
techniczne „Energotechprom". Po
latach można dziś mówić o ce-

chach charakterystycznych i do-
świadczeniach pracy tego nietypo-
wego zjednoczenia. W „Energotech-
promie" krystalizuje się odrębny
typ zjednoczenia nastawionego na

lodrażanie do vrodukcji osiągnięć
nauki i techniki. Zjednoczenie dys-
ponuje vracownią naukowo-badaw-

czą. biurem konstrukcyjnym, bazą
produkcyjno-eksperymentalną i wy-
działem." doświadćialńts-mechanicz-
num. Pozwala to zjednoczeniu roz-

wiązywać takie problemy produk-

cyjno-techniczne, które zwykle nie

są rozstrzygane wskutek tego, że z

jednej strony nie należą one do

bezpośrednich zadań instytutów
naukowo-badawczych, z drugiej zaś

są „źle trawione" przez fabryki wy-
twarzające seryjną produkcję.
Obrana specjalizacja wymagała
szczególnego systemu pracy, szcze-

gólnej szkoły wdrażania zarówno

samej innowacji, jak i narzędzi do

jej seryjnej produkcji. Równocze-
śnie - trzeba było zapewnić dosta-
tecznie wysoki poziom efektywności
nakładów na wdrożenie innowacji,
rentowności ich seryjnej produkcji,
doprowadzić do maksymalnego
skrócenia okresv. wdrażania. Warto

podkreślić, że ..Energotechprom" od

pierwszej chwili nastawiony buł na

pełnienie roli ogniwa łączącego
naukę z produkcją. Zjednoczenie o-

trzymuje od teoo czy innego insty-
tutu naukowo-badawczego ekspery-
mentalny model innowacji, wydaje
zaś wzorzec przemusłowu (krótką
serie), techniczną dokumentację dla

produkcji, oprzyrządowanie . tech-
nolr>wczne. a vi razie votrzeby tak-
że linie dla fabrykacn noweoo wy-
robu. Tematyka zjednoczenia iest
wielokierunkowa i obejmuje kon-

strukcje budowlane, nowe maszyny
i urządzenia, nowe materiały i pro-
cesy technologiczne. Zjednoczenie
opracowało też swoisty system vra-

cy, który pozwala na 'równoleałe

prowadzenie różnych vrac wdroże-

niowych i maksymalne skrócenie
czasu od koncepcji do produkcji
seryjnej. Na uwagę zasługuje zda-
niem autora również to. że zjed-
noczenie ułatwia fabryce rozruch

produkcji serpmej — czuwa nad

pierwszym głównym montażem,
szkoli kadry, pomaqa wyreoulmrać
produkcję masową, W dodatku
zjednoczenie bada potrzeby -orze-

my słu i ze. swej „strony ..wdraża"
te. potrzeby do procesu badań .nau-j
komś^., ogBfitoted^cji

•nie zwrotne" na linii produkcja—
nauka. ...

'

0 W ciągu dziewięciu miesięcy
br. produkcja przemysłowa Rumu-
nii wzrosła o 14,7 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem ub.
roku. W rolnictwie zbiory zbóż bę-
dą wprawdzie — wskutek suszy -71
niższe o 3 min ton niż w ub.r.,
ale wyższe o około 1,5 min ton od

średniorocznego przyrostu w ubieg-
łej pięciolatce i powinny wynieść.
14 min ton.

O Płace nominalne w Jugosławii
w ciągu pierwszych dziewięciu mie-

sięcy br. wzrosną o 13,6 proc. w

stosunku do analogicznego okresu
ub. r. Jednakże wskutek dużego
wzrostu cen, realna wartość zarob-
ków spadla o 5,3 proc.

0 Jak doniósł NEW YORK TI-
MES. Chiny zakontraktowały ostat-

nio w USA 3 min ton kukurydzy.
Tymczasem Ministerstwo Handlu
USA podało, że Chińczycy na pod-
stawie porozumienia zawartego we

wrześniu zapewnili sobie 2,8 min
ton pszenicy i 600 tys. ton kuku-

rydzy z tegorocznych zbiorów.

O Francuski bilans płatniczy
zamknął się w pierwszym półroczu
br. dodatnim saldem 2 286 min fran-
ków (pierwsze półrocze ub.r. —

108 min franków, a cały 1972 r.

1 204 min franków). Poprawa bi-
lansu płatniczego wynika przede
wszystkim z kształtowania się bi-
lansu handlowego, którego dodat-
nie saldo wyniosło 3 963 min fran-
ków (pierwsze półrocze 1972 r.

2 241 min franków, drugie półro-
cze — 4 281 min franków). Bilans

handlowy w pewnej części zrów-

noważył wzmożony eksport kapita-
łów francuskich lokowanych za

granica na dluaie terminu (spadek
b 3 639 min franków). Na bilans

płatniczy miał, także, wpływ ruch

kapitałów^-krót^ótęfminowychr^ÓT
M^^^^Ńm-^y-ffdnleów).
W*1 ciągii- ~^erwśzegk półrocza ofic-
jalne rezerwy watutowe powięk-
szyły się o 2 595 min franków.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Szkło piankowe
Niedawno uruchomiona huta szklą

l,Jaroszowiec" wyprodukowała pierwszą
partię szkła piankowego, które jako
doskonały materia! izolacyjny, akustycz-
ny i termiczny, znajdzie zastosowanie
w budownictwie. Szkło piankowe w

odróżnieniu od niektórych innych ma-

teriałów izolacyjnych jest całkowicie
niepalne, daje się łatwo ciąć, piłować,
nie pęka podczas wiercenia w nim
otworów i wbijania . gwoździ. Nowy
produkt — który nadaje się m. in. do
ocieplania - ścian, Izolowania stropów
i elementów stalowego szkieletu bu-
dynków o różnym przeznaczeniu — od-
powiada w pełni wymaganiom norm

światowych. (PAP)

Alkoholizm wśród mańkutów

Ludzie leworęczni, a także posługu-
jący się jo^iakowo łatwo ^obiema ręka-
mi — mają częściej niż przeciętnie
skłonność. , do alkoholizmu. Badania
przeprowadzone w klinikach amerykań-
skie!] • Stwierdziły, że wśród leczonych
notorycznych alkoholików mańkuci wy-
stępują .trzy razy częściej niż wśród
reszty społeczeństwa. (Interpress)

o życie dla rzek

Głównym krajowym producentem
Urządzeń mechanicznych dla oczyszczal-
ni ścieków będzie po rozbudowie fa-
bryka aparatury i urządzeń komunal-
nych „Powogaz" w Poznaniu, z oddzia-
łami w Pniewach i File. Obecnie pro-
dukuje ona kilka typów urządzeń
oczyszczających. Zakład w Pile wy-
twarza 8 typów turbin napowietrzają-
cych tzw. aeratorów. Są to duże wir-
niki, zanurzone w ściekach, poruszane
silnikiem elektrycznym. Obracając się
powodują ich wymieszanie i natlenia-
nie, a tym samym — utrzymanie w

nich aktywności biologicznej. Wydaj-
ność aejratora AP-2300 wynosi ok. 75 kg
tlenu lia godzinę. Można.- go stosować
we wszystkich rodzajach ' ścieków. Do
1975 , r. ~ planuje śię wyprodukowanie
200 sztuk tych urządzeń, co powinno
zaspokoić potrzeby krajowe. (PAP)

Paliwo alkoholowe

Kilka firm amerykańskich prowadzi
badania nad zastosowaniem mieszanki
metanolu i wyższych alkoholi- do celów
paliwowych. Próby te pozostają w

związku z koncepcją przerobu gazu
ziemnego na terenie krajów producen-
tów — na metanol i inne alkohole, za-

miast skraplania g?.na i przesyłania go
w tej postaci do odbiorców. Paliwo al-
koholowe jest bowiem łatwiejsze w

transporcie i nie wymaga urządzeń do
legazyfikacji. (Interpress)

Uzdrowiskowa przyszłość
kopalni soli

Ostatnio sól z Bochni robi karierę w

lecznictwie. Okazało się bowiem, że
pewne pokłady soli zawieraja wysokie
stężenie jodu oraz innych składników
stosowanych w lecznictwie przy wielu
schorzeniach. Tak więc przed kopalnią
o prawie tysiącletnich tradycjach wy-
dobywania soli otwiera się obecnie sze-

roka możliwość wykorzystania jej zaso-

bów dla potrzeb leczniczych, tym bar-
dziej, że na „uzdrowiskowym rynku"
soii m -obromow»' nadal jest mniej, niż
wynosi zapotrzebowanie. (PAP)

Superobrabiarki
Przed kilku laty w Ulianowsku skon-

struowano frezarkę o wadze... 500 ton.
Rekord ten wkrótce pobito o 100 t. Na
tym jednak nie koniec — w mieście
tym zaczęto montaż największej fre-
zarki w dziejach radzieckiego przemy-
słu ó wadze 750 ton. Powierzchnia jej
stołu roboczego wynosi tyle, co do-
bre M-6, czyli aż 80 metrów kwadrato-
wych. Tak potężne frezarki potrzebne
są do produkcji turbin dla elektrowni
atomowych dużej mocy. Waga obra-
bianego „detalu" wyniesie 300 ton.

(PAP)

ZEW

Zakłady WAREL w Warszawie są
producentem nowego typu radiotelefo-

nu, pracującego w paśmie 300 MIIz.
ZEW, bo taka jest nazwa radiotelefonu,
zbudowany jest na tranzystorach. Za-
sięg jego działania wynosi w zależności
od rodzaju anteny 5—15 km, a przy
zastosowaniu specjalnych anten można
go zwiększyć od 30—10 km. ZEW pra-
cuje w układzie 8-kanałowym. Obecnie
jest produkowany w wersji przewoźnej
(samochodowej) zasilanej z akumulatora
samochodowego, natomiast w przyszłym
roku uruchomiona zostanie produkcja
radiotelefonu w wersji stacjonarnej w

sieci miejskiej. (PT nr 38/73)

Sztuczna hodowla raków

Godny uwagi sukces hodowlany mógł
przedstawić Klaus-Manfred Strempel z

Platjenwerbe kolo Bremy na pierwszym
europejskim sympozjum dotyczącym ra-

ków słodkowodnych w Salzburgu. Udało
mu się wyhodować sztucznie raki słod-
kowodne, które w ciągu ostatnich dzie-
sięcioleci, wskutek epidemii, prawie zu-

pełnie wyginęły w Europie. Strempel
od trzech lat prowadzi! próby wyhodo-
wania specjalnej odmiany raków od-
pornej na to schorzenie. (DaD)

Autobusy parowe
W Stanach Zjednoczonych prowadzo-

ne są prace doświadczalne nad auto-
busami miejskimi o napędzie parowym.
Prace finansowane są przez Departa-
ment Transportu z uwagi na ochronę
środowiska. Silnik parowy wydziela
bowiem 12-krotnie mniej szkodliwego
tlenku węgla niż dopuszcza tzw. norma

kalifornijska dla silników spalinowych
na rok 1975. Silnik parowy o wiele ła-
twiej dostosować do napędu autobusów
miaisHcIi ni-5; do innych pojazdów dro-
gowych gdyż częste uzupełnianie za-

pasu wody nie stanowi w tym przy-
padku żadnego problemu. (Interpress)

Sygnalizacja niebezpieczeństwa
Dotychczas samoloty i statki nie mają

możliwości wzajemnego porozumiewania
się drogą radiową, ponieważ radiosta-
cje, którymi posługują' się załogi, pra-

cują na różnych częstotliwościach. Nor-
wegia jako pierwszy kraj wprowadziła
od 1970 r. krótkofalowe urządzenia ra-

diowe ,(VHV) służące do sygnalizowania
niebezpieczeństwa, w korespondencjach
między statkami a samolotami. Dla
lotnictwa cywilnego, wojskowego i stat-
ków określono 'częstotliwość fal dla
urządzeń VHV: 121,5 i 243 MHz.

(PT nr 27/73)

Trwalsza pamięć
W Instytucie Maszyn Matematycznych

w Warszawie opracowano i opatento-
wano oryginalne urządzenie zwiększa-
jące wydatnie żywotność taśmowych
pamięci komputerowych. Jest to urzą-
dzenie do odchylania głowic magne-
tycznych tych pamięć! podczas prze-
wijania i zakładania taśmy magnetycz-
nej. Umożliwia ono szybko przewijanie
taśmy bez ocierania jej o powierzchnię
głowic. (PAP)

Jak wykrywać wady w szynach
Ultradźwiękowy zestaw kontrolny do

wykrywania wad w szynach kolejowych
jest dziełem konstruktorów ze Zjedno-
czonych Zakładów Gospodarczych INCO.
Zasada działania przyrządu jest nastę-
pującą: nadajnik w aparacie ultra-
dżwiękowvm wytwarza impulsy elek-
tryczne, które przetwarzane są w głowi-
cach na drgania ultradźwiękowe. Wpro-
wadzona przez głowicę do szyny fala ul-
tradźwiękowa po odbiciu od napoty-
kanej nieciągłości w strukturze mate-
riału wraca z powrotem do głowicy,
gdzie zostaje przetworzona na odpo-
wiedni impuls elektryczny. Po wzmoc-

nieniu I detekcji impulsy podawane są
na płytki lampy oscvloskopowej i ukła-
dy monitorów. Monitor uruchamia sy-
gnalizację optyczna, która określa
mieisce wady w szynie. Na podstawie

oscylogramu można oszacować wielkość
wady oraz głębokość jej położenia w

szynie. (PT nr 38/73)

Lodówki dla przeszczepów
Już wkrótce dwie placówki medyczne

— III Klinika Chirurgiczna AM w Ło-

dzi i Zakład Transplantologii PAN w

Warszawie — otrzymają pojemniki przy-
stosowane do długotrwałego przecho-
wywania narządów. Twórcy tych urzą-
dzeń — konstruktorzy z Zakładu Do-
świadczalnego Centralnego Biura Kon-
strukcyjnego Sprzętu Medycznego w

Łodzi — przeznaczyli je do przecho-
wywania, w stałej obniżonej tempera-
turze, różnych organów przeznaczonych
do transplantacji. Na razie pojemniki
przechodzą próby techniczne — żmudne
i precyzyjnie dokładne — po których
przejdą w służbę placówek medycznych.

(Interpress)

Znaki jakości
W pierwszym kwartale br. Biuro

Znaku Jakości przeprowadziło eksper-
tyzy 3 093 zgłoszonych wyrobów. W
efekoie 2158 wyrobom przyznano znaki
jakości, a 425 — znaki kontrolne. Te-
goroczna liczba wyróżnionych towarów
jest znacznie większa niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku 1 wskazuje
na wzrost zainteresowania producentów
podwyższaniem standardu ich wyrobów,
a zwłaszcza uzyskaniem prawa do uby-
wania znaków jakości. W chwili obec-
nej blisko 270 krajowych wyrobów ma

przyznany znak „Q", ok. 12.000 wyrobów
znak „l", a znaki kontrolne ponad 3.200.
Ponieważ łączna wartość tegorocznej
produkcji wyróżnionych towarów prze-
kroczy znacznie sumę 74 mld zl, można
sądzić, że częściej będziemy je widy-
wać w sklepach. (PAP)

Autochief II

Jest to udoskonalona wersja (elek-
troniczne obwody scalone) systemu
kontroli i sterowania głównym silni-
kiem napędowym statku. Urządzenie
umieszczone jest na mostku kapitań-
skim i umożliwia zdalne sterowanie
głównym silnikiem. System opracowa-
ny nrzez Norcontrol w połowie lat
sześćdziesiątych, w pierwszej swojej
wersji, zainstalowany został na około
511 statkach. Nowy system Autocbief II
pracuje już na 2G statkach. (PT nr

37/73)

Przeciw „zatruwaczom" miast

Pojazdy mechaniczne w mieście za*
truwają (dosłownie) życie mieszkań-
com — zadymiają powietrze spalinami,
a przy tym sprawiają nieznośny hałas.
Sprawą tą zajmuje się nauka — prze-
de wszystkim „z urzędu" . Przemysłowy
Instytut Motoryzacji wspólnie z Insty-
tutem Technologii Nafty doprowadzono
do wydatnego zmniejszenia zawartości
ołowiu w benzynie — bez pogorszenia
wartości paliwa. Naukowcy starają się
wyeliminować inne toksyczne składniki
spalin — jak węglowodory i tlenek
węgla. Opracowują również normy do-
puszczalnego wydzielania spalin przez
samorhody. Wyciszeniem pojazdów me-

chanicznych zajmują się w Instytucie
akustycy. Mają na swoim koncie spore
osiągnięcia, m. in. dzięki nim popular-
ne „Komary" zajmują wysoką pozycję
w świecie jako najcichsze motorowery
tej kategorii. (Interpress)

Mieszkanie na miarę
W dwóch nowych dzielnicach miesz-

kaniowych Hamburga, miejskie przed-
siębiorstwo mieszkaniowo - budowlane
Saga, umożliwi adaptację mieszkań 'lo
zmienionych warunków. W tych mie-
szkaniach finansowanych ze środków
publicznych, stałe' ściany są tylko w

kuchni, łazience i toalecie. Wszystkie
inne izby mc-na dowolnie modyfiko-
wać, przy ozvEi ściany i drzwi dostar-
cza administracja domu. (DaD)

„Nawożenie" dwutlenkiem
węgla

Kilka lat temu zapoczatkowane w

I'o*anrtii ..nawożenie" ogórków szVIar-
niowych dwutlenkiem węgla znajduje
coraz większa ilość zwolenników. Po-
czątkowo wzbogacanie tym gazem po-
wietrza w halach wegetacyjnych odby-
wało się na drodze spalania nafty w

zwykłych lampach używanych do
oświetlepia. Obecnie służą (*o teco celu
specjalne urządzenia. Stwierdzona, że
dzięki wzbogacaniu powietrza w szklar-
niach kwasem węglowym uzyskiwano
o 25 do 40 proc. wyższe plony ogórków.

(PAP)

żywocik gospodarczy
0 W Rzeszowie jest 14 kominia-

rzy, a brakuje jeszcze 30. Wobec te-

go spółdzielnia zrzeszająca kominia-

rzy ogłosiła, że wykonywać będzie
prace malarskie i że odtąd kominia-
rze zajmą się malowaniem. Prezes

wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego,
iż należy uruchamiać nowe rodzaje
usług, bo czyszczenie kominów nie

zapewnia wykonania zadań plano-
wych. Ponieważ obecny personel nie

daje rady z wykonaniem planu po-

przez czyszczenie kominów i ponie-
waż kominiarzy i tak jest za mało,
kominiarze będą Wykonywać plan,
mailijąc ściany. To przyciągnie mło-
dzież do zawodu kominiarskiego
tworząc lepsze perspektywy czysto-,
ści kominów. Oto kompletne rozu-

mowanie prezesa spółdzielni komi-

niarzy w Rzeszowie, który powinien
jak najszybciej objąć katedrę eko-
nomii spekulatywnej.

0 W sklepie „Elegant" przy ul.
Limanowskiego w Olsztynie wisi na

wystawie spódnica z dzianiny ozna-

czona symbolami 5925/C100/191/ZNIS,
sklasyfikowana jako 2113 minus 885

plUs 31 minug 001 minus 018 minus
016. Dzięki temu wystarczy, aby
klient wziął towar do ręki i zaraz

wie z czym ma do czynienia. Dołą-
czona do spódnicy literatura przed-
miotu informuje również, że spódni-
ca przeznaczona jest dla osób o ob-
wodzie klatki piersiowej takim i ta-

kim. Panie mierzą biust i płaczą
tylko dlatego, że producent nie wie
na czym nosi się spódnicę.

© Na stacji CPN przy ul. Elblą-
skiej w Gdańsku olej „Superol" moż-
na kupić, ale nie w ilości zbyt małej,
gdyż rozlewanie jest fatygujące.

^ Klient, który o tym doniósł nie prag-
nął oleju na kieliszki. Potrzebował
20 litrów. Odpowiedziano mu, że
dawka minimalna jaką trzyma się
w sprzedaży wynosi 400 litrów.
Chleb również byłoby wygodniej
sprzedawać tylko na wagony, ale je-
szcze na to nikt nie wpadł.

O W Warszawie sporządzono roz-

dzielnik regulujący precyzyjnie skąd
kupować ma cegłę gmina Branice
a skąd Racibórz. Otóż gminie Bra-
nice nie wolno brać cegły z cegielni
w Branicach. Ta wywożona jest pod
Kietrz do Raciborza, natomiast gmi-
na Branice identyczną cegłę kupo-

wać musi w Kietrzu. Transport ko-
sztuje gminę Branice około 400 tys.
złotych rocznie i tyleż nadpłaca Ra-
cibórz nie mogący brać cegły z Kiet-
rza. Interwencje w tej sprawie nie

pomagają, ponieważ nie po to

w Warszawie ustala się precyzyjnie
system cyrkulacji cegieł między
wszystkimi gminami, aby potem w

każdej za przeproszeniem wiosce zja-
wiał się jakiś mędrek.

0 Rentę przynosili listonosze i to

był system staroświecki, bo na li-
stonosza trzeba było wyczekiwać w

domu albo biegać na pocztę. Wobec

tego ZUS zezwolił rencistom na ot-
wieranie kont czekowych, zobowią-
zując się wpłacać na nie należność.
Z zobowiązań tych wywiązuje się
w sposób nieco skomplikowa-

ny. ZUS przelewem przekazuje pie-
niądze do Rejonowego Urzędu Pocz-

towego — ten do Głównego Urzędu
Pocztowego, ten do. Narodowego
Banku Polskiego, skąd są one prze-

kazywane do oddziału PKO, czyli
wpływają na konto. Trzeba jeszcze
rozwiązać problem, z czego ma żyć

emeryt zanim wszyscy zamieszani w

sprawę urzędnicy załatwią formal-
ności obiegu jego pieniędzy.

0 W poznańskim barze „Kuch-
cik" ogłoszono zakaz zajmowania
miejsc siedzących zanim nie otrzy-
ma się z okienka zamówionej po-
trawy. Istotnie szacunek dla perso-
nelu wymaga czekania stojąc, co jest
również przyjęte w czasie audiencji
u papieża i niektórych monarchów.

Niestety są klienci, którzy nie sto-

sują się do zarządzenia, tylko sobie

siadają jakby byli u siebie w domu.
„Gazeta Poznańska" słusznie nazy-
wa ich niekulturalnymi i gromi per-
sonel „Kuchcika", który leni się wy-
praszać takich konsumentów.

0 Łódzki dziennik „Glos Robot-
niczy" zatroszczył się o urządzenie
obchodów pierwszej rocznicy złoże-
nia przez dyrekcję Zakładów Che-

micznych „Boruta" obietnicy na-

tychmiastowego zbudowania wy-
chodka dla mieszkańców admini-

strowanego przez ten zakład domu
przy ul. Struga 5 w Zgierzu. Przypu-
szcza się, że w ciągu następnego ro-

ku ustalona zostanie lokalizacja
przyszłej inwestycji.
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I KRAJOWA KONFERENCJA PZPR

Głównym zadaniem, które wysunęła I Krajowa Kónferencja PZPR jest utrwa-
enie wysokiego tempa rozwoju naszej gospodarki. W praktyce oznacza to

lepsze i powszechniejsze wykorzystanie intensywnych czynników wzrostu.
Znalazło to szczególne odbicie w pracach konferencji; która — obok dysku-
sji plenarnej — obradowała w 10 zespołach problemowych. W pracach zes-

połów uczestniczyło 2 528 delegatów i zaproszonych góści. Łącznie zabierało
głos 174 mówców, a 768 złożyło swoje wnioski na piśmie. W bieżącym nume-

rze drukujemy relacje z dyskusji w trzech zespołach.

zespół intensyfikagil pRzeMySłu

STRATEGII nowoczesności naszej gospodarki
główną dźwignią jest i pozostaje przemysł, w

którego rozwoju muszą -obecnie zdecydowanie
przeważać cechy intensywne — to była główna teza

obrad zespołu intensyfikacji przemysłu, którym kiero-
wał TADEUSZ PYKA. Delegaci poparli propozycje
przewodniczącego zespołu, że przy średniorocznym
przyroście produkcji przemysłowej o ok. 11 proc. (w
latach 1974—75), tempo wzrostu wyda jności nie powin-
no Dyć niższe niż ok. 9 proc., jej zas pożądany udział
w przyroście produkcji należy określić na co najmniej
72—80 proc. Wzmożonej dynamice wydajności pracy to-

warzyszyć muszą dalsze równorzędne, ściśle ze sobą
powiązane czynniki intensyfikacji: zmiany struktu-
ralne w przemyśle na rzecz branż i asortymentów
odznaczających się najwyższą nowoczesnością i jakoś-
cią, wydatne obniżenie materiałochłonności wyro-
bów.

Celem postulowanego postępu techniczno-ekono-

micznego jest poprawa efektywności gospodarowania,
a więc wysoka dvnamika Drzvrostu dochodu naro-

dowego przy obniżeniu kosztów tego przyrostu oraz

unowocześnienie rzeczowej struktury dochodu naro-

dowego. Umożliwi to znaczne zwiększenie wolumenu
i opłacalności eksportu, ogólne, polepszenie...zaopa.- .

trzenia rynku, zwłaszcza w wyroby atrakcyjne, no-

woczesne, wysoliięi jakości., co umocnić ma równo-

wagę w warunkach dalszego szybkiego wzrostu płac
i dochodów ludności. Zadania te zaliczają się do pod-
stawowych zamierzeń polityki gospodarczej.

W wielu- wypowiedziacn, spośród 20 delegatów
zabierających głos (ponadto 100 osób złożyło teksty
swych wypowiedzi do protokółu) przewijał się postulat
silniejszego zaakcentowania w problematyce przemy-
słowej modernizacji urządzeń technologicznych. Trze-
ba rozwiązać problem dostawy nowoczesnych maszyn
i urządzeń dla przedsiębiorstw nie mających priory-
tetu inwestycyjnego — mówił ST. PALMA, członek
KP. ślusarz z ZNTK Oleśnica. H. BRZOZA. I sekre-
tarz OOP Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury
im. Szatkowskiego w Krakowie zwracał uwagę na

marnotrawienie kwalifikacji robotników, czego przy-
czyną iest anachroniczny park maszynowy, liczący
w wielu przypadkach 20 a nawet 30 i 40 lat. Brak

przy tym nowoczesnych narzędzi i przyrządów po-

miarowych, brak urządzeń malej mechanizacji. To

jest iedna ż przyczyn ucieczki kwalifikowanych pra-
cowników. Zmiana technicznej struktury inwestycji,
pójście szerszym frontem na wymianę maszyn na

.. najnowacześiue jsz.e . .urzą£lzenia.Jtechnologiczn.e,. zaró wao

•obniży- —,
• .jak - mówiono - - barierę inwestycyjną

i materiałowo-surowcową. jak i znacznie przyspieszy
wzrost wydajności pracy, a także wydajności mate-

riałów i surowców, podniesie nowoczesność, i jakość
produkcji.

Ogromne szanse postępu w zakresie tęchniczno-
-ekonomicznych parametrów produkcji przędstawia
m.in. elektronizacja procesów obróbki mechanicznej.
Mówił o tym R, KASZYŃSKI, człotiek KMiP, inży- '

nier z CBKO Pruszków. Upowszechnienie obrabiarek

numerycznie sterowanych, zastąpienie nimi obrabia-
rek tradycyjnych, to pilne, zadanie przemysłu ma-

szynowego. Zapewniają one wielękroć; wyższą wy-

dajność. wysoką jakość wvrobu. ponadto — elastycz-
ność produkcji, są bowiem łatwo przezbrajalne. a

następnie umożliwiają zorganizowanie całych auto-

matycznych linii technologicznych, kierowanych kom-

puterem. Obrabiarki, takie rozwiazuia szereg proble-
mów istotnych z punktu widzenia intensyfikacji
przemysłu, jednakże wiele stoi tu na przeszkodzie.
Rozwiązania kpnstrukcy.ine wyprzedziły znacznie mo-

żliwości produkcji maszyn i podzespołów elektronicz-

nych (III generacji). Cepy. tych obrabiarek i elemen-
tów elektroniki są zbyt wysokie, co iest dodatkowym
czynnikiem, wzmagającym, niechęć potencjalnych
użytkowników tych maszyn do koniecznych w takim

przypadku zmian organizacyjnych i podniesienia
kwalifikacji kadr.

W lepszym gospodarowaniu kadrą delegaci zespołu
upatrywali iedną z większych rezerw wzrostu wy-

dajności i iakości produkcji. Często zaniedbuje się
wyszkolenie obsługi nowych i nowoczesnych maszyn,
lub szkoli zbyt późno i pobieżnie, czego skutkiem

jest nie tylko ich niska wydajność, ale i niekiedy
awarie. Administracja przemysłowa musi znacznie

lepiej troszczyć sie o właściwą obsadę ludzi przy

najnowocześniejszych urządzeniach technologicznych.
Jest to podstawowy warunek pełnego wykorzystania
możliwości technicznych tych maszyn. Przeciwdzia-
łania wymaga również wciąż stosunkowo wysoka
absencja i fluktuacja. W tego rodzaju „ruchu kadro-

wym" uczestniczy w powiecie dziennie ok. 600 osób,
co równa się stracie wielu milionów, złotych -pror
dukcji — podkreślał H'. KAŻMIERCZAK. I sekretarz
KP w Koninie, członek KW. Podniesienie dyscypliny
pracy stanowi w wielu zakładach prostą rezerwę,
jednakże wciąż jeszcze pozostawiana jakby na ubo-
czu. ...

Podkreślano konieczność kompleksowego rozwoju
poszczególnych branż. tzn. uwzględnienia w progra-
mach rozwoju całych cykli technologicznych bądź
produkcji krajowej, bądź w kooperacji z partnerami

.zagranicznymi. Mówił, o tym m.in. W. STANISZEW-

SKI, członek KC, szlifierz z FSO Żerań. Inni dele-

gaci przypominali przemysłowi maszynowemu o ko-
nieczności zorganizowania wreszcie produkcji z praw-
dziwego zdarzenia, tzw. typowych elementów i pod-
zespołów. jak sprzęgła, przekładnie Itp. Muszą to być
oczywiście produkty o najwyższej jakości i nowo-

czesności. To s&mo dotyczy —" mówił m.in. W. RACH-
FAŁ. członek egzekutywy KP. dyrektor Warmińskiej
Fabryki Maszyn Rolniczych „Warfama" w Dobrym
Mieście — produkcji nowoczesnych profili hutni-

czych oraz twbrzyw sztucznych. Przedmiotem troski

występujących delegatów była także' niewydolność
transportu, zwłaszcza kolejowego. W wielu przypad-
kach po prostu blokuje on produkcję, ponieważ brak

wagonów uniemożliwia opróżnianie załadowanych
„pod dach" magazynćj;. Jednakże i tu istnieją rezer-

wy, które kolej we współdziałaniu z przemysłem
mogłaby wykorzystać m in. przez likwidację, czy
chociażby wvdatne ograniczenie wciąż bardzo licz-

nych krzyżujących sie przewozów.

Konkluzję obrad zespołu intensyfikacii nrzemysłu
przedstawił w słowie końcowym T. PYKA pod-
kreślając zasadniczą rolę. jaką w utrzymaniu wyso-
kiego tempa przyrostu dochodu narodowego odgrywa
przemysł. Pogłębienie efektywności gospodarowania
przy wysokiej dynamice jego wzrostu wołvwa bez-

pośrednio i pośrednio na postęp nowoczesności i efek-
tywność całej gospodarki. W tej dziedzinie powinien
przemysł dokonać w najbliższym czasie zdecydowane-
go zwrotu. Do oierwszoDlanowych zadań m.in. należy:
' • wzmożenie wysokiej jakości, nowoczesnej pro-
dukcji na rynek wewnętrzny I na eksport, przy wy-

datnym obniżeniu kosztów jednostkowych,, zwłaszcza

materiałowych.
W związku z. tym:
# przyspieszenie zmian strukturalnych • .w prze-

myśle na rzecz branż i asortymentów najnowocześ-
niejszych. zarówno w zakresie środków produkcji,
jak i artykułów konsumpcyjnych:

# polityka rozwojowa zmierzająca do zmiany
technicznej struktury inwestycji na rzecz moderni-

zacji — wyposażenia zakładów w najnowocześniejsze
urządzenia technologiczne:

# nakłady inwestycyjne i modernizacyjne trzeba
ki^mwać pod katem uzyskani? nrcrii-'-"-/ .

- ^wyższej
jakości i oszczędzającej materiały i surowce;

# należy kontynuować zmiany w systemie plano-
wpnią i zarzadzania;

0 trzeba dokonać radykalneeo zwrotu v/ wykorzy-
staniu wszelkich rezerw, zwłaszcza rezerw pracv,
aktualna svtmcia i przyszłe zadania stawiała bowiem
z całą ostrością konieczność racjonalizacji
nienia. W.D.

ZESPÓŁ

ZARZĄDZAI

DOSKONALENIA PLANOWANIA

IA I KIEROWANIA GOSPODARKĄ NARODU

REZERWA
RACJONALIZACJA

gospodarowania, problem
sprawniejszego kierowania działalnością spo-

łeczną we wszystkich dziedzinach życia to

jeden z głównych kierunków prac I Krajp-
' wej Konferencji PZPR. Problematyka ta wy-

odrębnia się zarówno w dokumentach, jak'i or-

ganizacji prac konferencji;. —' ..• zagadnlfenid'' -"' ^
-

f-skonalenia systemu planowania, zarządzania i kiero-
wania gospodarką, dyskutowano w V Zespole Konfe-

rencji. W pracach Zespołu uczestniczyło 23⁄4 delega-
tów i zaproszonych gości, a kierowali nim JOZEF

PINKOWSKI, ZBIGNIEW MADEJ, JOZEF KLASA.

Sam fakt wyodrębnienia spraw, doskonalenia sy-
stemu gospodarowania nie jest jedynym symptomem
ich rangi. W rzeczywistości chodzi tu o kwestie, które

stanowią integralną część wszystkich zadań dyskuto-
wanych i formułowanych na Konferencji. Racjonali-
zacja gospodarowania jest przecież bogatą i stale do-

stępną rezerwą przyśpieszania rozwoju społeczno-go-
spodarczego. Jej czynniki występują we wszystkich
dziedzinach życia. Dlatego spożytkowanie tej rezerwy

jest trudne i skomplikowane — hasło „umacniania
gospodarności" jest adresowane i może być realizo-
wane tylko wszechstronnie.

Umacnianie gospodarności to zadanie nadrzędne w

naszych najbliższych i dalszych poczynaniach, zada-
nie nie tylko dla specjalistów. Właśnie to nie pro-

fesjonalne, lecz społeczne potraktowanie sprawy do-
skonalenia systemu gospodarowania jest cechą szcze-

gólną prac Konferencji. Jest to zgodne z naturą pro-

blemu, najpewniejsza metoda docierania do zadań kon-

kretnych na różnych stanowiskach pracy. Są to nie-

wątpliwie zadania wyspecjalizowane, ale wymagające
zespolonego wysiłku wszystkich, którzy w. procesach
gospodarczych uczestniczą i wszystkich, którzy — z

różnych punktów — tymi procesami sterują.

Na tej drodze "osiągać można skuteczne kojarzenie
interesów ogólnospołecznych i grupowo-jednosikowych,
wzmocnienie funkcji centralnego planowania., oraz

zwiększenie zaufania i> odnowiedziąlności, wyzwolenie
inicjatywy ludzi pracy. Stąd też konfrontacje i wy-

miana poglądów ludzi różnych, zawodów i środowisk

są nie tylko pożądane, ale nieodzowne. Daje to bliż-

szy rzeczywistości obraz sytuacji, w której wypada
działać, staje się przeglądem s:ł. i możliwości, pro-
wadzi do wyjaśnienia, problemów, jakie należy roz-

wiąz^wąg w określonej kolejności. W sumie, pozwala
toJgrun^owftijsj określać i dyskontować" śpotfećźn&^^tótl-
śłanjęi zamierzonych zmian, jak również wypracować

Taki charakter miała dyskusja w zespole V. W
czasie obrad zdołało wystąpić 14 osób, dalszych 61

złożyło swoje wypowiedzi na piśmie. Wystąpienia, acz-

kolwiek dotyczyły wielu różnorodnych spraw, w su-

mie składały się na wielostronną charakterystykę i a-

nalizę zagadnień doskonalenia systemu planowania, za-

rządzania i kierowania gospodarką narodową.
Oto główne tematy wystąpień: ocena wyników sy-

stemu zaproponowanego przez Komisję Partyjno-Rzą-
dową, a wprowadzonego w br. w jednostkach inicju-
jących, planowanie w gospodarce narodowej — per-

spektywiczne, średnio i krótkoterminowe oraz plano-
wanie przestrzennego zagospodarowania kraju, praca

partyjna w jednostkach gospodarczych w związku z

zadaniami w/zakresie doskonalenia systemu gospodaro-
wania, zagadnienia, wykorzystania kadr wysokokwa-
lifikowanych, zastosowanie ETO i informatyki w za-

rządzaniu, rola: czynników społecznych, rola . edukacji
ekonomicznej w doskonaleniu zarządzania, porządko-
wanie gospodarki przedsiębiorstw, jako. wstępny wa-

runek stosowania doskonalszych metcd gospodarowa-
nia, upowszechnianie pożądanych' wychowawczo i e-

konomicznie kryteriów oceny pracowników oraz e-

gzekwowanie zasady: lepsza, wydajniejsza praca —

większa satysfakcja materialna i moralna.

• Podstawą dyskusji były: referat KC wygłoszony przez
Edwarda Gierka, wystąpienie Piotra Jaroszewicza, do-

tychczasowe doświadczenia w zakresie doskonalenia

systemu gospodarowania. W dyskusji aprobowane były
strategiczne zasady działania ustalone na VI Zjeździe
PZPR, tj. integralne- "traktowanie, i realizowanie spo-

łecznych i gospodarczych1 celów rozwoju; podporząd-'

kowanie mechanizmów funkcjonowania gospodai *i
i poszczególnych jej ogniw strategii rozwoju kraju;
umacnianie centralnego planowania i jednoczesne roz-

wijanie inicjatywy i samodzielności przedsiębiorstw;
przeprowadzenie zmian w systemie planowania i za-

rządzania wedle z góry przyjętej koncepcji, tak aby
etapy doskonalenia i poszczególne elementy zmian

dawały w sumie zwartą całość.

W dyskusji znalazł uznanie sposób wprowadzania
zmian, jak również wyniki uzyskane przez 28 dużych
organizacji gospodarczych, w których od 1 stycznia
br. zastosowano nowy system gospodarowania. W tym
okresie — stwierdził STANISŁAW OPAŁKO, dyrek-
tor Zakładów Azotowych w Tarnowie — błędów w sy-
stemie nie stwierdzono, ale ha całkowitą pochwałę
jeszcze za wcześńle. NoWe metody przyniosły .wymier-

" rie '4f<acty, oszczędności % ihiiteriąłów.
Zaznaczyła śle* .^śrażrfie" integracja. ekonomieżno-or-

,, mp^dsiębiorstwem jisięgaftęzeiięm.
Wydatnie zarysowało się kprzystne zjawisko: przed-
siębiorstwom nie opłacają się praktyki, które są rów-
nież niekorzystne z punktu widzenia całej gospodarld,
np. ukrywanie rezerw produkcyjnych. Powstały sprzy-
jające warunki dla racjonalniejszego rozmieszczenia

kadr, szczególnie wysokokwalifikowanych.

Doświadczenie 1 niemały dorobek jednostek ini-

cjujących, zaprezentowany m. in. w dyskusji, stwarza

możliwości dalszego doskonalenia zastosowanych in-

strumentów, co z kolei powinno pozwolić na pewniej-
sze i gruntowniej sze upowszechnienie nowego syste-
mu w szerszej skali. W dyskusji mówiono również

o trudnościach organizacyjnych, cenowych, normatyw-

nych, kadrowych i innych," jakie napotyka, pionier-
ska działalność jednostek inicjujących. Dyskusja wy-

kazała, że konieczne jest tutaj uporczywe i komplek-
sowe działanie.

W związku z tym tematem, jak również z innymi,
uprawniony jest Wniosek, że hasło „wychodzić ponad
przeciętność" znajduje realne oparcie, aprobatę, jest
przedmiotem pracy wychowawczej, prowadzonej przez

instancje partyjne różnych szczebli. Zakres działań

jest tu zróżnicowany. W jednym przypadku chodzi —

jak to wynika m. in. z dyskusji — o zapewnienie ele-

mentarnych warunków gospodarności w zakładzie, w

innych o zadania trudniejsze i ambitniejsze, np. sy-

stematyczną i prowadzoną w wielu zakładach, która

zmierza do stworzenia lepszych warunków dla wy-

sokokwalifikowanych, uzdolnionych i wybijających się
pracowników. Podobny charakter ma również partyjne
oddziaływanie na pewne grupy pracowników, którzy
•nie doceniają znaczenia i potrzeby zmian w metodach

gospodarowania. Mówili o tych sprawach m. in. JERZY

KRĘZLEWICZ, I sekretarz KD PZPR Warszawa-Praga
Południe i prof. JOZEF KALETA z WSE we Wro-

cławiu.

Stwierdzono w dyskusji, że w zakresie wykorzysta-
nia ETO i informatyki w zarządzaniu jesteśmy opóź-
nieni. Była mowa o kulcie maszyn liczących i zara-

zem zaniedbaniach w tworzeniu organizacyjnych i eko-

nomicznych warunków, które deeydują o powodzeniu
•zastosowania tej techniki. CZESŁAW GRUSZCZYfł-

I-SKI, dyrekton^Zakładów Eoergettypąnych Okręgu Za-

chodniego, przedstawił pozytywne rozwiązanie w tej
dziedzinie, polegające na uprzednim przygotowaniu
kadr i organizacji przedsiębiorstwa.

Ten m. in. problem uwydatnił znaczenie współpracy
ośrodków naukowych z praktyką gospodarczą, pro-

blem — jak to wynika z dyskusji — występujący
również w wielu innych dziedzinach. Niezbędne jest
silniejsze zaangażowanie się pracowników nauk spo-

łeczno-ekonomicznych w proces doskonalenia zarzą-
dzania. Wprowadzanie i upowszechnianie zmian w sy-

stemie gospodarowania stwarza obecnie rzadko spo-

tykaną okazję dla ujawniania i opracowywania no-

wych problemów teoretycahych.

Dyskusja dowiodła, że w dziedzinie doskonalenia

systemu gospodarowania mamy poważny dorobek,
-zgromadzono -wiele różnorodnych- -doświądezeń. - Nade

wszystko zaś istnieje gotowość i docenianie potrzeby
jakościowych zmian. Krystalizują się powszechne kry-
teria oceny postępu na tym odcinku. Sprzyja temu

silnie akcentowana, w dyskusji zasada, że! satysfakcja
moralna i materialna — czy .to pracowników, czy ich

zespołów — zależy pd lepszej pracy. 2'asaęta ta;—

jak to wykazała dyskusja — staje się coraz powszech-
niejsza.

Z,M .

ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI, USŁUG, SPRAW SOCJALNYCH

ASPIRACJ
YMOWNYM przykładem przeobrażeń w sytu-
acji rynkowej — mówiła delegatka z Wrocław-

skiego, podczas obrad Zespołu Zaopatrze-
nia Ludności, Usług i Spraw Socjalnych —

jest zmiana pojęcia bubla. Przed trzema laty za towar

niechodliwy uważaliśmy w handlu np. płaszcz ze żle

wszytymi rękawami, but z odrywającym się obcasem

itp. Dziś wiemy że nie może liczyć na powodzenie
u klientów odzież pod każdym innym względem do-

bra, jeśli ma tę tylko wadę, że jest niemodną. Nie-

stety, modne artykuły docierają do sklepów z dużym;
opóźnieniem...

Do dyskusji w wymienionym wyżej zespole, obradu-

jącym pod przewodnictwem Jerzego Gawrysiaka, I
sekretarza KW PZPR w Rzeszowie, zgłosiło się 100 de-

legatów, 21 zabrało glos, a 53 zgłosiło swe uwagi na

piśmie. W wypowiedziach uderzał przede wszystkim,
mocno podkreślony również w referacie programowym
I sekretarza KC, Edwarda Gierka i wystąpieniu premie-
ra Piotra Jaroszewicza na I Krajowej Konferencji Par-

tyjnej — wzrost potrzeb i aspiracji materialnych, kul-

turalnych i cywilizacyjnych naszego społeczeństwa.
Jeszcze tak niedawno mówiliśmy wciąż o potrzebie
krzewienia na wsi postępu technicznego i cywilizacyj-
nego; obecnie istnieje oczywiście nadal taka potrzeba
w niektórych regionach kraju, w pewnej liczbie zanie-

dbanych gospodarstw, ale większa część wsi sama moc-

no garnie się do postępu. Ze wsi i miast wielkich
i mniejszych rozlega się wołanie o nowoczesne, spraw-
nie zorganizowane, powszechnie dostępne usługi, służą-

ce zarówno poprawie. warunków-życia, jak i pracy,
zwłaszcza na wsi.

Głosy te .(a delegaci na konferencję partyjną wyrażali
przecież nie tylko opinie własne, ale i środowisk, w

których żyją i pracują), jak też dostrzegalne już zmia-

ny W strukturze popytu, kierującego się coraz bardziej
w stronę artykułów przemysłowych trwałego użytku
— dowodzą, iż znaczny wzrost dochodów ludności ro-

dzi zjawiska i tendencje ze wszech miar pożądane, cha-

rakterystyczne dla społeczeństw ambitnych, szybko
dźwigających się wzwyż.

W. dyskusji bardzo mocno' akcentowano, że procesy

innowacyjne w produkcji rynkowej — i -

poprawa ja-
kości powinny mieć charakter stały. Dyskutanci wy-
kazali pełne zrozumienie potrzeby elastyczne-
go stosowania cen w zależności od sytuacji w dziedzi-
nie produkcji i zaopatrzenia. Wskazywano przy tym
na potrzebę kontroli cen, aby nie dopuścić do tzw.

ukrytych podwyżek artykułów pozornie nowych.
U ogromnej większości obywateli wzrost dochodów

nie wyzwala bynajmniej „postaw konsumpcyjnych",
a przeciwnie — rodzi pewną zapobiegliwość, chęć ży-
cia w ładnie i wygodnie urządzonym mieszkaniu i obej-
ściu na wsi, posiadania urządzeń ujmujących pracy,
a dających nieco czasu na zajęcie się dziećmi, na po-

czytanie książki, gazety, czy obejrzenie audycji tele-

wizyjnej.
Jest znamienne, że wśród wyrażanych w wypowie-

dziach postulatów, dotyczących zaopatrzenia nie domi-
nowało wołanie o ładne i modne szatki, co zresztą

nie znaczy, że te potrzeby można lekceważyć. Najdo-
nioślej zabrzmiały w dyskusji głosy przedstawicieli
wsi, którzy najwymowniej jak umieli starali się przed-
stawić związek między dostawami dla rolnictwa mate-

riałów budowlanych, maszyn i części zamiennych do
nich oraz sprzętu mechanicznego dla gospodarstw wiej-
skich a dalszym wzrostem produkcji rolnej i możliwo-

ścią zatrzymania na wsi młodych ludzi — zdolnycl*
prężnych, ale pragnących gospodarować nowocześnie
i nie padać wieczór ze zmęczenia. Podkreślano zwłasz-
cza konieczność ulżenia w pracy kobiecie, wiejskiej^
która jest główną podporą rozwoju hodowli, a beż

urządzeń mechanicznych (m.in. doj arek elektrycznych)
po prostu nie podoła już zwiększonym -zadaniom. Zwra-
cano uwagę na niezbędńą dla wzrostu hodowli poprawę
zaopatrzenia w wodę i związaną z tym potrzebę odpo-
wiednich urządzeń instalacyjnych, wreszcie — doma-

gano się rozwoju i przybliżenia do gospodarstw różno-

rodnych usług — budowlanych, naprawczych i tran-

sportowych — które pozwoliłyby lepiej wykorzystywać
maszyny, sprzęt mechaniczny i czas rolnika.

Wiele micjsca zajęły również w dyskusji sprawy u-

nowocześnienia handlu i podniesienia kultury obsługi
konsumenta. Dostrzegając wysiłki handlowców, stara-

jących się podołać ogromnie zwiększonym zadaniom

przy pomocy skromnych środków, którymi rozporzą-
dzają, mówcy zwracali jednak uwagę, iż niedostateczna
sieć sklepów i nieatrakcyjne warunki pracy w tym
dziale gospodarki nie pozwalają dyskontować należycie
postępu osiągniętego w produkcji .^artykułów konsum-

pcyjnych. Kilku dyskutantów, m.in. .Z Płocka,. Łodzi,
Słupska, Świętochłowic — wyraziło -przekonanie, że

kolejki w sklepach, konieczność dowożenia podstawo-
wych artykułów ze śródmieścia do pozbawionych skle-

pów lub źle Zaopatrzonych dzielnic peryferyjnych oraz

bardzo złe warunki dojazdów środkami komunikacji
miejskiej — to obecnie główne uciążliwości zatruwające
codzienne życie ludzi pracy, szczególnie kobiet. W zwią-

zku z- tym podkreślano konieczność podnoszenia rangi
zawodów usługowych, wydżwignięcia ich, jak to okre-
ślił jeden z delegatów, z kompleksu niższości. Z wielką
aprobatą wyrażali się delegaci o przedstawionej na Kon-

ferencji zapowiedzi energicznego, zajęcia się^oblemem
usług przez kierownictwo partii i rządu.

Również i ta powszechnie odczuwana potrzeba pod-
niesienia na wyższy poziom różnego rodzaju usług jest
wyrazem wzrostu społecznych aspiracji i zaznaczają-
cych się coraz wyraźniej tendencji do bardziej nowo-

czesnej struktury konsumpcji.
Utrwalanie i umacnianie tych tendencji zależy obec-

nie przede wszystkim od tego, z jaką ofertą wyjdą im

naprzeciw producenci przemysłowych artykułów i or-

ganizatorzy usług. Wobec zapowiedzianego na Konfe-
rencji dalszego wzrostu realnych płac o 5 proc. kolejno
w latach 1974 i 1975 — musi to być oferta wyższa ilo-

ściowo, a jednocześnie znacznie bardziej atrakcyjna pod
względem jakości towarów, ich niezawodności, nowo-

czesności, słowem lepiej dostosowana do różnorodnych
potrzeb, wymagań i gustów. Takie właśnie zadanie

postawiła przed przemysłem I Krajowa Konferencja
Partyjna podkreślając zarazem, że jego realizacja wy-
magać będzie umiejętnego i wszechstronnego działania:

poprzez postęp techniczny i politykę inwestycyjną,
przez, zmiany w systemie .zarządzania, planowania, wy-

nagradzania oraz kryteriach oceny pracy przedsię-
biorstw, zjednoczeń i feśortów.

Uczestnicy dyskusji w Zespole Zaopatrzenia Ludności,
Usług i Spraw Socjalnych w pełni solidaryzowali się
z tymi postanowieniami. W wypowiedziach na ten" te-
mat podkreślano szczególnie konieczność wprowadzenia
w przemysłach produkujących na rynek takich.zasad
zarzadzania i wynagradzania, które nakierowywałyby
wysiłek całych załóg na spełniąnie rosnących wymagań
rynku.

Z.D.
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aptzedaźy 13,8 proc.). W handlu wiejskim sprzedaż ar-

tykułów nieżywnościoipych rosła wolniej niż sprze-
daż żywności (11,2 proc, i 13,3 proc.).

Równocześnie handel sygnalizuje niezaspokojony po-

pyt na wiele wyrobów przemysłowych. Lista tych ar-

tykułów jest dość długa — obejmuje meble, pralki, lo-

dówki, porcelaną i szkło stołowe, rowery, niektóre te-

lewizory i radio, obuwie, niektóre wyroby dziewiar-

skie i szereg innych. Przemysł ma przy tym zaległości
w 'stosunku do planu dostaw i zobowiązań wobec han-

dlu. Dostawy niższe od planu (choć wyższe — nieraz

znacznie — niż w latach ubiegłych), obejmują znów

sporą listę — obuwie — skórzane i gumowe, odbior-

niki radiowe turystycznie (szczególnie nowszych typów),
pralki, lodówki, rowery, odkurzacze, motorowery, pro-

szki do prania, szkło stołowe, dachówkę, płyty azbe-

stowe, szkło okienne i inne.

Niezbędne jest więc natychmiastowe zdecydowane
przyśpieszenie dostaw, zwłaszcza tam, gdzie plany nie

są w pełni zrealizowane, a na przyszły rok przygoto-
wanie planów antycypujących maksymalnie nowe,

wyższe potrzeby.

BEZPOŚREDNIO po I Krajowej Konferencji PZPR

Prezes Rady Ministrów wystosował list do mini-

strów, przewodniczących prezydiów WRN, pre-
zesów związków spółdzielczych, dyrektorów zjednoczeń,
dyrektorów zakładów przemysłowych. List dotyczy in-

tensyfikacji produkcji towarów dla rynku wewnętrzne-
go oraz usług dla ludności. Dokument ten zwraca uwa-

gę przede wszystkim na cztery zagadnienia.
Przede wszystkim kładzie on akcent na analizę i

usunięcie przyczyn niewykonywania planów produk-
cyjnych w zakresie artykułów rynkowych. Sytuacja
jest jednak taka, że samo wykonanie planów już nie

wystarcza — trzeba nadgonić wszystkie zaległości i

przekraczać plany. Szczególny nacisk położony jest na

zakłady modernizowane oraz rozbudowywane. Zakłady
te powinny nie tylko szybko psiągnąp pełne mykoray*• >-

sfanie nowych mocy produkcyjnych pod względem ilo-

ści wytwarzanych wyrobów, ale izape^nić dostawy ar-

tykułów nowoczesnych, zaspókajająćych wyższe wy-

magania jakościowe klientów. Pod tym względem zaś

sytuacja nie zawszę jest najlepsza. I tak np. niektó-

re nowo budowane zakłady dziewiarskie — jak Jarlan

czy Rekord nie wywiązują się z planów asortymento-
wych, uzgodnionych z handlem, nie potrafią w pełni
opanować nowoczesnych technologii i zapewnić odpo-
wiedniej jakości swych wyrobów. A przecież zakłady
te zostały wyposażone w najnowocześniejsze, importo-
wane maszyny i możemy oczekiwać, że wydatek dewi-

zowy na ten cel będzie nam przynosił efekty właśnie

w postaci modnych i poszukiwanych wyrobów.
List Premiera kładzie róufnież duży nacisk na wła-

ściwe wykorzystanie surowców i materiałów. Nie może-

my się godzić na to, by na nowoczesnych maszynach
i z dobrych, często importowanych surowców, produ-
kować kiepskie wyroby. Jest to przecież marnotrawst-

wo społecznego wysiłku, a równocześnie wielka rezer-

wa w gospodarce materiałowej.

Są oczywiście i obiektywne przyczyny, powodujące,
że nie zawsze dostawy na rynek z przemysłu są ter-

minowe i obejmują najbardziej poszukiwane wyroby.
Jedną z takich przyczyn jest transport, często docho-

dzą do tego. kłopoty z kooperacją i zaopatrzeniem. Dla-

tego też Premier zobowiązał dyrektorów zjednoczeń i

ministrów oraz przewodniczących prezydiów WRN do

udzielenia maksymalnej pomocy przedsiębiorstwom w

wykonaniu i przekroczeniu planów dostaw na rynek.
Nacisk położony został również na zwiększenie po-

daży usług dla ludności. Wartość usług dla ludności po-
winna osiągać w tym roku kwotę 98 mld zł, w roku

przyszłym — 111 mld zł i w roku 1975 — 126 mld zł.

Tymczasem w wielu rejonach kraju płany w dziedzi-
nie rozwoju usług dla ludności nie są w pełni wyko-
nywane — dotyczy to Warszawy, Łodzi, Krakowa, woj.
gdańskiego, opolskiego, wrocławskiego i innych.

Problem usług dla ludności narasta już od dłuższe-

go czasu. Sprawie tej poświęcona była swego czasu spe-

cjalna narada, zorganizowana przez Urząd Rady Mini-

strów z udziałem najwyższych władz partyjnych i rzą-

dowych. Udział usług w strukturze spożycia jest u nas

— w porównaniu z innymi krajami na podobnym eta-

pie rozwoju — niski i stan ten nie uległ zmianie w

ostatnich latach, mimo tak znacznego wzrostu docho-

dów ludności. V7ykonanie i przekroczenie planów w

dziedzinie usług zaczyna obecnie być jednym z głów-
nych czynników, decydujących o dalszym postępie
w poprawie warunków materialnych ludności oraz

0 zdyskontowaniu osiągnięć w innych dziedzinach pro-

dukujących na rynek
List Premiera zawiera również szereg zaleceń orga-

nizacyjnych, mających przyczynić się do zwiększenia
produkcji rynkowej i podaży usług. Produkcja rynko-
wa i usługi dla ludności stają się tymi dziedzinami,
gdzie obecnie trzeba przyśpieszyć wykorzystanie
wszystkich rezerw. Do dziedzin tych skierowano potęż-
ny strumień nowych środków. Zawsze zaś, kiedy otrzy-
muje się więcej środków — powstają nowe rezerwy.

Są to zarówno rezerwy ilościowe, jak i jakościowe.
Dlatego też, kładąc przede wszystkim nacisk na czyn-

niki intensywne — wydajność pracy, lepsze wykorzy-
stanie materiałów, opanowanie nowoczesnych maszyn

1 technologii — trzeba pamiętać i o rezerwach prostych.
Dotyęzy to m. in. usług, gdzie np. wzrost zatrudnienia

przy lepszej organizacji może przynieść duże efekty.

W ZJAZD — stawiając nowe cele rozwojowe — od-

wrócił podejście do tych dziedzin, które pracują
'y Ttil 'pbt-fżeby spożycia. Jednymi z wyrazów 'tego
nowego podejścia jest zmiana proporcji w tempie roz-

woju grupy A i B przemysłu. Jeśli w ubiegłym pię-
cioleciu średnioroczne tempo wzrostu grupy B wynosiło
6,3 proc. — to w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęło,
średniorocznie 10,7 proc. Natomiast grupa A, która

rozwijała się w pięcioleciu 1966—70 w tempie 9,3 proc.

średniorocznie — osiągnęła w ubiegłych trzech latach

10.4 proc. średnioroczne tempo wzrostu. Po raz pierw-
szy więc tempo rozwoju grupy B przewyższyło tempo
rozwoju grupy A.

I Krajowa Konferencja PZPR raz jeszcze podkreśli-
ła rangę produkcji rynkowej. Potrzeby bowiem wy-

przedzają to, co już zostało zrobione Dlatego w 1974

r. musimy wykorzystać wszystkie już stworzone moż-

liwości i budować podstawy dla dalszego postępu.

WSZYSCY jesteśmy — jako klienci i konsumenci
— żywotnie zainteresowani w poprawie zaopa-

trzenia rynku wewnętrznego. Równocześnie jed-
nak bardzo wielu z nas to — bezpośrednio lub pośred-
nio — producenci towarów rynkowych bądź pracow-

nicy sfery usług. Zrozumienie sprzężenia między na-

szą pracą, a tym co znajduje się bądź znajdzie jutro
w sklepach — jest wielką rezerwą rozwojową, rezer-

wą w sferze świadomości. Uruchomienie tej rezerwy

jest równie ważne, jak nowe technologie, maszyny, czy

zmiany w mechanizmach funkcjonowania gospodarki.

S.C.

RECENZJE • RECENZJE

NIE TYLKO DLA INŻYNIERÓW
.•Najwcześniejsze zarejestrowane próby kucia uzębień

kół wykonano w ostatnich latach ubiegłego wieku.

Pierwsze poważniejsze" przemysłowe zastosowanie tej
metody przypada jednak przypuszczalnie na lata trzy-
dzieste naszego wieku. W USA w Tinken Detroit Axle Co

podjęto produkcję obiegowych kół stożkowych dyfe-
rencjału samochodu GMC metodą kucia matrycowego
według patentu USA nr 2 393 628 (...) W świetle obec-

nych wymagań jakościowych dokładność tych kół by-
łaby niewystarczająca. Z biegiem czasu zdołano jed-
nak udoskonalić procesy kucia kół zębatych i dosto-

sować je do obecnych wymagań jakościowych" — tak

autorzy książki „Obróblca plastyczna kół zębatych"1)
opisują pierwsze zastosowanie nowej technologii.
Ukazanie się tej książki napisanej przez 3 inżynierów:
ANDRZEJA TURNO, MARKA ROMANOWSKIEGO,
i MIECZYSŁAWA OLSZEWSKIEGO odnotowujemy
ze szczególną satysfakcją, jako że w „Życiu Gospodar-
czym" kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę na potrzeby
upowszechnienia obróbki plastycznej. Między innymi
pisali o tym BRONISŁAW DOSTATNI i JERZY SUR-

DYKOWSKI w 16 numerze ŻG z bieżącego roku

(„Ruć póki gorące").

Dlaczego interesujemy się tak bardzo tym techno-

logicznym przecież tematem? Odpowiedź można zna-

leźć we wstępie książki. „Obróbka plastyczna może

polepszyć jakość produktów, obniżyć koszty wytwa-
rzania i zużycie materiałów, znacznie podnieść wy-

dajność procesów". Czyli: lepiej i taniej.

„W Polsce — piszą autorzy — przeprowadzono do-

świadczalne próby kucia stożkowych kół zębatych w

Instytucie Obróbki Plastycznej (...) Próby te nie wyszły
jednak poza fazę wstępnych doświadczeń. Sukcesy
odnoszone przez przemysły zagraniczne zachęcają do

rozwinięcia podobnych prób przemysłowych także i u

nas. W każdym razie w pozytywnym, choć nawet

cząstkowym rozwiązaniu problemu można pokładać
nadzieje na korzyści techniczne i ekonomiczne".

W 18 rozdziałach omówiono w książce różne metody
plastycznej obróbki uzębień. M. in. kucie na gorąco,
na zimno, wyciskanie, wykrawanie, walcowanie na

zimno, walcowanie zębatkami itp. Bardzo istotną po-

zycją jest przedstawiony w książce wykaz literatury
problemu, obejmuje on prawie 500 pozycji ze świato-

wej literatury na ten temat.

Książka przeznaczona jest — jak informuje wydaw-
nictwo — dla inżynierów i techników, ale sprawa

szybkiego wdrażania do przemysłu obróbki plastycz-
nej powinna — naszym zdaniem — w nie mniejszym
stopniu interesować również ekonomistów, (as)

OGÓLNOKRAJOWY
KONKURS

GOSPODARKI

OŻLIWOŚCI
CHEMIZACJI
BUDOWNICTWA

•) WNT 1973, wyd. I, nakład 2 300, cena 31 zł.

STANISŁAW MACIASZEK

BUDOWNICTWO
wszelkiego ro-

dzaju opiera się obecnie w Pol-
sce prawie wyłącznie na kla-

sycznych — w dużym stopniu prze-
starzałych — materiałach budowla-
nych i metodach budowania. W
związku z rozwojem chemii materia-
ły „chemiczne" mogą stanowić istot-
ną pomoc przy pokonaniu bariery
materiałowej oraz bariery w mocach
przerobowych.

Chemizację budownictwa można

rozumieć dwojako:

0 jako stosowanie elementów wy-

posażeniowych i konstrukcyjnych z

tworzyw sztucznych,
9 jako budowę „awangardowych"
domków całkowicie z tworzyw.

Zgodnie z tendencją światową w

najbliższej przyszłości domy wyko-
nywane całkowicie z tworzyw sztu-

cznych będą najwyżej domami typu
letniskowego i campingowego oraz

pawilonami usługowymi. Natomiast
masowe budownictwo mieszkaniowe
będzie oscylowało między obu wy-
mienionymi rozwiązaniami, polega-
jącymi w zasadzie na łączeniu ma-

teriałów syntetycznych i tradycyj-
nych — w konstrukcji i wyposaże-
niu. Tak rozumiana chemizacja, tj.
chemizacja konstrukcji, odbiega od
chemizacji budownictwa ogranicza-
jącej się praktycznie wyłącznie do
wystroju zewnętrznego i wewnętrz-
nego mieszkania lub budynku, a

obejmującej przede wszystkim wy-
kładziny podłogowe, ścienne, wypo-
sażeniową galanterię budowlaną itp.

Istotny zatem postęp w budowni-
ctwie, może być uzyskany przez roz-

dzielenie funkcji elementu konstruk-
cyjnego np. na wytrzymałościową,
parochronną, wilgociochronną, ter-

moizolacyjną, dżwiękoizolacyjną itd.,
oraz zastosowanie w nim takich two-

rzyw, które tę funkcję najlepiej
spełniają. Materiałami posiadający-

mi określony zespół cech, cennych
z punktu widzenia potrzeb budow-
nictwa. są materiały pochodzenia
chemicznego z grupy tworzyw
sztucznych.

Opracowywany obecnie program

chemizacji kraju spowoduje, iż po

jego realizacji — w ciągu najbliż-
szych lat — będą do zagospodarowa-
nia, przede wszystkim w budowni-

ctwie, znaczne ilości tworzyw syn-

tetycznych.
Chemia dostarczyć może kilka ty-

pów materiałów — mogących znaleźć
zastosowanie w budownictwie, a

mianowicie materiały: termoizola-
cyjne, dżwiękoizolacyjne, paroszczel-
ne, wodoizolacyjne, specjalne ele-
menty wytrzymałościowe, przewody
do wody zimnej i ciepłej, masy
uszczelniające, wykładziny podłogo-
we i ścienne, kleje i środki impre-
gnacyjne.

Chemia może dostarczyć zamien-

nie, w każdej grupie po kilka kon-

kretnych tworzyw, poszerzając w

ten sposób globalną ilość materia-

łów oddawanych do dyspozycji bu-

downictwa. Należy przy tym zauwa-

żyć, że ilość ich stale wzrasta, gdyż
pojawiają się zarówno nowe tworzy-
wa, jak i nowe zastosowania.

Chemizacja, w aktualnym stanie
budownictwa, powinna objąć przede
wszystkim problematykę elementów
konstrukcyjnych w połączeniu z ma-

teriałami termo i dźwiękoizolacyj-
nymi, t.zn. konstrukcję elementów
sandwiczowych. Konstrukcje te po-
legają na tym, że wytrzymałościowe
materiały tradycyjne, uzupełnione
ewentualnie konstrukcyjnymi ma-

teriałami syntetycznymi, łączy się z

syntetycznymi materiałami dźwięko
1 termoizolacyjnymi oraz paro (wil-
gocio) izolacyjnymi.

Dalszym ważnym elementem w

budownictwie są przewody do wo-

dy zimnej i ciepłej. Obecnie problem
doprowadzenia wody i odprowadze-
nia ścieków może być całkowicie

rozwiązany przy pomocy tworzyw
sztucznych.

MATERIAŁY SYNTETYCZNE

Najważniejszą grupą materiałów
syntetycznych, które powinny zna-

leźć zastosowanie w chemizacji bu-
downictwa, w szczególności indywi-
dualnego, są tworzywa porowate na

bazie polistyrenu, poliuretanów, ży-
wic fenolowo i mocznikowo-formal-
dehydowych.

Ogólną cechą tych materiałów jest
ich porowata struktura w istotny
sposób determinująca ciężar jedno-
stkowy oraz własności termo
i dżwiękoizolacyjne. (Przy niektó-
rych materiałach tego typu prze-
strzeń geometryczną zajmowaną
przez nie w 99 proc. wypełnia po-
wietrze, jest to zatem w pewnypj
sensie zastosowanie powietrza jako
materiału budowlanego). Materiały
te są przeciętnie 100—200 razy lżej-
sze od materiałów budowlanych ce-

ramicznych, przy czym. ich własności
izolacyjne są również kilkanaście ra-

zy lepsze w porównaniu z nim. Moż-
na ogólnie przyjąć, że warstwa jed-
nocentymetrowej grubości tych ma-

teriałów pod względem izolacyjno-
ści termicznej odpowiada długości
jednej cegły (ok. 25 cm).

Zastosowanie syntetycznych ma-

teriałów izolacyjnych w konstruk-

cjach budowlanych jest zatem jedy-
ną drogą, aby wznoszone budynki
były znacznie lżejsze, oraz aby z tej
samej ilości materiałów tradycyj-
nych zbudować nawet o 50 proc.

więcej mieszkań.

Drugą ważną grupą materiałów
syntetycznych są materiały do pro-
dukcji różnych typów przewodów
rurowych. Obecnie chemia dysponu-
je szeroką gamą tworzyw o wła-
snościach kwalifikujących do stoso-
wania w budownictwie jako prze-
wody wody zimnej i ciepłej oraz

ścieków i wody deszczowej, zastępu-
jąc w tym zakresie tworzywa kla-
syczne, zwłaszcza metale. Do two-

rzyw tych należy poza znanym w

kraju polichlorkiem winylu i polie-
tylenem również polipropylen, po-
libuten oraz grupa tworzyw chemo
(termo) utwardzalnych uzbrojonych
włóknem szklanym. Grupa materia-
łów paro (wodo) — izolacyjnych
obejmuje wiele typów materiałów
foliowych. Materiały te w tradycyj-
nym budownictwie nie znajdują spe-
cjalnego zastosowania. W warstwo-

wych układach konstrukcyjnych z

wydzieloną warstwą termoizolacyjną
znajdą prawdopodobnie bardzo sze-

rokie zastosowanie.

Specjalną grupę materiałów, któ-
re obecnie chemia oddaje i w jesz-
cze większym stopniu będzie odda-
wać budownictwu, stanowią mate-

riały wykładzinowe zarówno podło-
gowe, jak i ścienne. Postęp w tym
zakresie staje się już widoczny w

kraju, przy czym popularne obecnie
stosowanie płytek PCW musi się
uznać za produkt bardzo przestarza-
ły. Przy wykładzinach podłogowych
musi być zwrócona uwaga na ich
własności użytkowe m. in. termi-
czne; wykładzina nie może być „zi-
mna" i śliska.

Mało jeszcze uwagi poświęca się
klejom i środkom impregnacyjnym,
jako swego rodzaju materiałom bu-
dowlanym. Kleje, szczególnie tanie
kleje, na bazie żywic termoutwar-

dzalnych, mogą polepszyć bilans ma-

teriałów budowlanych w ten spo-
sób, że umożliwią utylizację odpa-
dowych materiałów celulozowych
przez sklejenie ich w formie płyt
i „desek". Wydaje się, że nie wszy-
stkie możliwości w tym zakresie zo-

stały w kraju już wykorzystane.
Pewną uwagę należy poświęcić

środkom impregnacyjnym (impre-

gnacja przeciwgnilna i przeciwognlo-
wa). Istniała, być może nawet prze-
sadna, obawa przed zagrożeniem po-
żarowym, wyrażająca się w próbach
likwidacji elementów budowlanych
wykonanych z materiałów palnych.
W krajach znacznie bogatszych, du-
ża czy nawet podstawowa ilość mie-
szkań budowana jest jednak z ma-

teriałów celulozowych (drewno, ma-

teriały drewnopodobne), przy czym
można zmniejszyć palność tych ma-

teriałów oraz powstrzymać naturalne
procesy destrukcji, przez zastosowa-
nie chemicznych środków impregna-
cyjnych. Nie musi się wykluczać
możliwości, że nawet np. słoma im-

pregnowana środkami chemicznymi,
stanie się ponownie eenionym ma-

teriałem budowlanym szczególnie w

połączeniu z materiałami syntetycz-
nymi. Jej zalety bowiem jak np.
własności izolacyjne są znane i uzna-

ne.

W pierwszym okresie intensyw-
niejszej chemizacji budownictwa, o

czym już wspomniano, funkcje wy-
trzymałościowe w zasadzie będą wy-
pełnione przez materiały naturalne.
Nie znaczy to, że już dzisiaj nie moż-
na by stosować do tego celu ma-

teriałów syntetycznych. Wydaje się,
że materiały takie oparte na tworzy-
wach z zawartością włókien szkla-
nych — jako wypełniaczem, znaj-
dą szerokie zastosowanie w budow-
nictwie specjalnym np. pawilonów
usługowych tub niektórych elemen-
tów w budownictwie mieszkanio-
wym.

W warunkach krajowych w naj-
bliższych latach, a nawet w dzie-
siątkach lat, nie może być mowy o

„domach z tworzyw sztucznych",
niemniej jednak powinno się dążyć
do maksymalnego kojarzenia mate-
riałów obu grup, tj. naturalnych
i syntetycznych. Z jednej strony ca-

łe domy z tworzyw sztucznych, jak-
kolwiek możliwe do zbudowania wy-

dają się być za drogie do masowej
produkcji, z drugiej strony — na-

leży uwzględnić zarysowującą się
tendencję powrotu do materiałów
naturalnych.' '

KORZYŚCI DLA GOSPODARKI

Jakie korzyści może przynieść go-

spodarce narodowej chemizacja bu-

downictwa? Jest to podstawowe py-

tanie i od odpowiedzi na nie, za-

leżą dalsze losy chemizacji budow-

nictwa. Wydaje się. że najważniej-
szym efektem jest możliwość zwięk-
szenia ilości oddawanych mieszkań
z tej samej — ograniczonej zresztą
— ilości materiałów tradycyjnych,
przy ewentualnie pewnych korek-

tach ich proporcji ilościowych. Bu-

downictwo takie powinno być lżej-
sze, (np. umożliwiłoby to wykorzys-
tanie dla celów budowlanych grun-
tów np. ze szkodami górniczymi, o-

raz znacznie zmniejszona ilość ma-

teriałów do transportu itd.). Budow-

nictwo takie byłoby może, jakkol-
wiek niekoniecznie, mniej trwałe, co

może być jednak jego zaletą. Che-

mizacja budownictwa stwarza także

duże możliwości prefabrykacji oraz

obniżenia pracochłonności robót bu-

dowlanych. Generalną przeszkodą
chemizacji budownictwa jest brak

odpowiednich materiałów.

Program chemizacji gospodarki
narodowej uznał potrzeby budowni-
ctwa za pierwszoplanowe, wycho-
dząc z założenia, że w obecnym eta-

pie budownictwo jest determinantą
dalszego rozwoju społeczeństwa,
bardzo silnie związaną z jego biolo-
gicznymi elementami rozwojowymi.
Program chemizacji, obejmujący ho-
ryzont czasowy do roku 1980, zakłada
prawie całkowite pokrycie potrzeb
budownictwa widzianych oczywiście
z aktualnych pozycji. Zakłada się
permanentne uzupełnianie i korygo-
wanie programu zgodnie z ogólnymi
tendencjami rozwojowymi. Wykład-
nikiem wielkości potrzeb w dzie-
dzinie chemizacji budownictwa jest
wielkość związanych z tym nakła-
dów. Przewiduje się, że aby zaspo-
koić potrzeby budownictwa na wy-
roby chemiczne gospodarka narodo-
wa musi ponieść nakłady rzędu kil-
kunastu miliardów złotych i to nie
tylko w przemyśle chemicznym pod-
ległym Ministerstwu Przemysłu
Chemicznego, lecz również w in-

nych resortach.

Budownictwo ma silnie wykształ-
cone i ugruntowane tradycje wyko-
nawcze i projektowo-konstrukcyjne
wynikające z natury stosowanych
materiałów. Chemizacja budowni-

ctwa wymagać będzie odejścia w

określonym stopniu od tych tradycji,
co należy już w tej chwili mieć na

uwadze.

STRONA 4 ŻYCIE GOSPODARCZE NR 45 (1156) 11.XI.1975 R.



GOSPODARKA MATERIAŁOWA

LECH FROELICH

Zapytałem w Unltrze: czy po 10 miesiącach od daty
formalnego uznania Zjednoczenia Przemysłu Elektro-

nicznego za „jednostkę inicjującą" da się już za-

obserwować w stylu pracy i całego Zjednoczenia, i

podległych przedsiębiorstw istotne zmiany?

; Według definicji produkcja dodana to wartość

Sprzedaży pomniejszona o wartość zakupu materia-

łów i usług oraz roczną spłatę kredytów inwestycyj-
nych i podatek obrotowy; stąd wniosek, że prawidło-
wa gospodarka materiałowa, dążenie do oszczędne-
go i racjonalnego zużycia surowców i energii ma

wpływ pozytywny na kształtowanie się dyspozycyj-
nego funduszu płac i konsekwencje z tego płynące.
Czy wpływ ten już w działalności przedsiębiorstw
.Unitry można zaobserwować?

AJBARDZIEJ przekonywa-
jący, najprostszy dowód był-
by taki, który ukazywałby na

przykładzie konkretnego wyrobu
adaptera, telewizora, radioodbiorni-
ka czy... radaru, o ile zmniejszyły
się nakłady materiałowe na jed-
nostkę wyrobu i jaki to ma wpływ
na fundusz płac?

Otrzymałem wyjaśnienie: wpraw-
dzie formalnie nowe zasady zarzą-
dzania, finansowania i rozliczania

obowiązują w Unitrze od 1 stycznia
br.. jednak odpowiedni statut pod-
pisany był dopiero 11 lipca (z waż-

nością wstecz). Tak więc trudno
mówić o szczegółowych wynikach
liczbowych w odniesieniu dp Jjosz-,
czególnych wyroKow',' cży" nówet'

przedsiębiorstw, ..zbyt na ta krótki,
okres. Natomiast już w olśreśi,ęt,tych .

paru miesięcy zaznaczyły się chara-

kterystyczne postawy ludzi objętych
nowym systemem.

GŁÓWNA STAWKA
I MATERIAŁY

Zagadnienie prawidłowej gospo-
darki materiałowej jest oczywiście
w Unitrze zagadnieniem pierwszo-
planowym. W ogólnej wartości pro-

dukcji sprzedanej w cenach zbytu
rzędu 20 mld złotych (plan na rok

1973), udział kosztów materiało-

wych wynosi w skali Zjednoczenia
51,1 proc., a w odniesieniu do kosz-
tów produkcji 64,4 proc. — a więc
stawka jest wysoka, jest się o co

bić: obniżenie o ieden tylko pro-
cent kosztów materiałów, to osz-

czędność 130 min zł. Jednocześ-
nie obniżając zużycie materiałów

poszerza się możliwości produkcyj-
ne w innych branżach, korzystają-
cych z tych samych materiałów,
półproduktów, podzespołów.

Warto przypomnieć, że potencjał
zjednoczenia reprezentuje 21

przedsiębiorstw produkcyjnych (w
tym ok. połowę stanowią zakłady
produkcji finalnej — sprzętowe, a

połowę zakłady produkujące pod-
zespoły). Ponadto w jego skład

wchodzą instytuty i placówki nau-

kowo-badawcze, biura projektowe,
słuiby inwestycyjno-budowlane,
dwa przedsiębiorstwa handlowe:
handlu zagranicznego PHZ „Uni-
tra" i handlu wewnętrznego
Biuro Zbytu Sprzętu Teleradio-

technicznego „Unizet" — oraz cen-

trala. Łącznie ok. 80 tysięcy lu-
dzi. Oczywiście, bezpośredni wpływ
na kształtowanie się produkcji do-

danej mają przede wszystkim
przedsiębiorstwa produkcyjne gru-
py przemysłowej; ze względu na

specyfikę produkcii problematyka
gospodarki materiałowej inaczej
rysuje sie w zakładach produkcii
podzespołów, a inaczej w zakładach

produkcji finalnej. montażowej,
korzystających z olbrzymiej palety
asortymentowej podzespołów.

zapasów, 4) przetwórstwo tworzyw
sztucznych, 5) gospodarka surowca-

mi wtórnymi, złomem i od-

padami, 6) problematyka obróbki

powierzchniowej (galwanicznej w

szczególności), 7) opakowania, 8)
zagadnienia paletyzacji i kontene-

ryzacji, 9) gospodarka magazyno-
wa, 10) unifikacja materiałów, 11)
zagadnienie indeksów materiało-

wych (kodów) w związku z wdro-
żeniem elektronicznej techniki ob-

liczeniowej, 12) kontrola i lustracja
zakładów w zakresie merytorycz-
nym ... Ta niepełna lista Wykazuje,
jak szeroki wachlarz spraw wystę-
puje w gospodarce materiałowej,
ile jest .tu. frontów bitwy o zwięk-
s£2Aiev' &ko&bmftzilej ''efeift^wrfólci' .

Wdrażaftie nowego systemu' po-

przedzone Ś$io w Uniti?że' sfej^oką
akcją szkolenia. Szkolącym zależało

na przyswojeniu zasad nowego sy-

stemu przez możliwie szeroki ak-

tyw techniczno-produkcyjny, na

przetransponowaniu założeń ogól-
nych, zakodowanych we wzorach

i symbolach, na język praktyczny.

Jak się wyraził jeden z inżynie-
rów: „...chciałbym, żebyście wyma-

lowali na ścianie przede mną jako
drogowskaz te czynniki,, które dzia-

łają „na plus" produkcji dodanej,
a obok te, które „na minus".

Oczywiście, świadomość i orien-

tacje. co powiększa, a co pomniej-
sza produkcję dodaną, wykazywać
powinni nie tylko inżynierowie, lecz

także robotnicy, majstrowie, bryga-
dziści.

Odmiennie niż w innych zjedno-
czeniach. Unitra na lata 1973—1974—
1975 otrzymała zmienny parametr R,
zmniejszający się w: kolejnych la-
tach. To „pogarszanie" parametru
jest oczywiście względne, jeśli
uświadomimy sobie, z jednej stro-

ny bardzo dynamiczny wzrost całej
branży'(w roku 1974 w porównaniu
z rokiem 1973 planowana produk-

cja będzie wyższa o 24 punkty); z

drugiej strony realizowane obecnie

poczynania modernizacyjne rzutują
na znaczny wzrost wydajności

•

pracy.

SĄ SPOSOBY I „SPOSOBIKi"

W ramach „wielkiego R" dla ca-

łego WOG-u występuje znaczne

zróżnicowanie tego współczynnika
dla poszczególnych przedsiębiorstw
i. najogólniej mówiąc, obserwuje
się swego rodzaiu polaryzację. Kie-

dy zaczęto już liczyć od tyłu,
traktując fundusz płac nie jako
pózycję wynikową, lecz jako punkt
wyjścia kalkulacji, okazało się, że

pewne przedsiębiorstwa znalazły się
w sytuacji korzystnej (przesądziły
o tvm zaszłości historyczne) i ich

produkcja dodana jest na tyle wy-
soka. że w sposób sztuczny można
ia ograniczać, rakuouiac np. do-
datkowe materiały. A wiec tworze-

nie zapasów i rezrrw materiało-

wych stać sie może czynnikiem
amortyzującym zbvt gwałtowny
przyrost produkcii dodanej i dyspo-
zycyjnego funduszu płac.

W innych przedsiębiorstwach
przeciwnie — występuje ucieczka
od zakupów. Wysteouie ona tam,
gdzie w poprzednich latach wsku-
tek nieliczenia sie 7. kosztami wy-

stąpiło nagromadzenie nadmiernych
zapasów rzutuiacvch obecnie nega-
tywnie na kształtowanie się pro-

dukcji dodanei. Obciążaia one nie-
raz na tyle bilans przedsiębiorstwa,
że wygospodarowanie niezbednego
funduszu płac staje się wątpliwe.
Wówczas przedsiębiorstwa wystę-
pują. bv uznać ich nagromadzone
wcześniej zapasy za „rezerwy ze

środków państwowych". (Jak wia-
domo. wszystkie zakupy materiałów
finansowane są w 60 proc. z włas-

nych środków przedsiębiorstwa, a

w 40 proc. przez kredyt bankowy,
od którego płaci sie odsetki. W

przypadku . rezerw" koszt ?ąk.upów.
obciąża państwo, przedsiębiorstwo
nie angażuje swoich środków, płaci'
jedynie odsetki. A więc różnica za-

sadnicza). _

Obie te skraine tendencje ocenia-
ne sa negatywnie. Jeśli jednak są
świadectwem świadomei taktvki,
reprezentowane! przez kierownic-
two zakładów, to meżna mówić, że
..mechanizm zaskoczył", że w tym
zakładzie staraia sie już nowe re-

guły gry ekonomicznei — jest spo-
sób na sposób — vvkrr-vv -^m-pc
we własnym partykularnym intere-
sie. Gorzej, jeśli przejawy takiego
działania są nieświadome.

Wskazując tu na te dwie krań-
cowe tendencie — trzeba jednak
powiedzieć, że na ogćł obserwuje
sie kroki prawidłowe, prowadzące
w szczególności do zmniejszenia
poziomu braków. Korzyść jest wte-

dy podwóina: PO pierwsze, oszczę-
dza sie materiały, po drugie — osz-

czędza się pracę.

Na tym tle pare słów komenta-
rza. Współczynnik „M — Materia-

ły" . wprowadzony do wzoru, za-

wiera w sobie faktyczne koszty za-

kupu materiałów i półfabrykatów,
obciążenia z tytułu zakupu licencji,
pomniejszone o wpływy z tvt"łu

upłynnienia zbędnych zanasów.

sprzedaż złomu itd. Okazało sie
wiec. że przedsiębiorstwa ..gorsze"
nod względem eosnnda^ki materia-
łowe i. które w ubieelvch latach

zgromadziły sobie nadmierne zapa-

sy, naraz znalazły się w „lepszej"
sytuacji, mają bowiem w materia-
łach zamrożony kapitał i mogą go
upłynnić. Przedsiębiorstwa „lepsze",
w których rezerwy materiałowe

były szczupłe, lub pracowano „na

styk", znalazły się w sytuacji „gor-
szej" . gdyż nie maią takiego mate-

riałowego akumulatora, do którego
mogłyby sięgać.

Ogólnie biorąc, w zjednoczeniu
Unitra uważa sie. że lepiej jest,
jeśli zapasy w formie podzespołów
spoczywać będą w magazynach
producenta tych podzespołów niż w

zakładach produkcii finalnej: że
bedzie jeszcze leoiei, jeśli zapasy
materiałowe występować będą u

producenta podzespołów w postaci
.. potencjalnej" surowcowej, a nie

gotowvch wyrobów, których zasto-

sowanie jest iuż ograniczone. Sło-
wem — chodzi o to. by dostawcy
•podzespołów mogli w soosńb ela-

styczny reagować na zamówienia

producentów snrzetu finalnego.
Dawniej uwzględniane były w pla-
nach produkcii zamówienia składa-
ne z półrocznym wvnrzedz°nipm.
Obecnfe między zakładami TTnitry
pozawierane zostały wieloletnie

umowy kooperacvine. I w ramach
tvch umów precyzuje sie zamówie-
nia z wyprzedzeniem 60—90 dni;
lecz nawet na 40 dni przed począt-
kiem dostaw możliwe są jeszcze
korekty.

Nowy svstem ekonomiczny wy-
znacza także nowa rolę „Biuru
Zbytu Snrzetu Teleradiotechniczne-

go ..Unizet". Wyobraźmy sobie, że
na zamówienie ..Kasprzaka" — „El-
wa" dostarczyć ma serię 10 tysięcy
sztuk podzespołów i że bedą one

zużywane sukcesywnie w ciągu ro-

ku. Oczywiście. „Elwa" ni*1 bedzie
chciała rozbijać realizacji tego za-

mówienia na długi okres, lecz wy-
kona ie „za jednym zamachem".

Powstaje wówczas problem, czy
. .przechowalnią" elementów do

przyszłej -produkcii ma być ich wv-

? twórca (cr>. obciąża . 'ego ekonomi-

ke). f7.v też m-7vc7łv użytkownik
, (co fównież obciążałoby jego eko-
| nomikę). Tehi konflikt tnoże być
rozwiązany właśnie nrzez Biuro
Zbvtu pełniące, niejako z urzędu
rolę buforową; nie jest ono rozli-

• czane według formuły R — acz-

kolwiek jego działalność obciąża lub

poprawia wyniki uzyskiwane przez
cała WOG — zjednoczenie.

Nowy mechanizm ekonomiczny
uwypuklił — warto to podkreślić —

że proces moralnego starzenia nie

dotyczy jedynie wyrobów finalnych,
lecz także materiałów i podzespo-
łów; że jakość i nowoczesność de-

tali, podzespołów, tworzywa decy-
duje o jakości i nowoczesności wy-
robu finalnego. A więc wszelki po-

stęp techniczny zaczynać się musi
właśnie na polu podzespołów. Czyli
nie można ich produkować na skład.

Nie zawsze jednak wymienione
tu działania przynoszą pożądany
efekt. Np. Warszawskie Zakłady
Telewizyjne uruchamiają nową se-

rię licencyjnych odbiorników tele-

wizyjnych typu „Libra", „Saturn",
„Luna". Wyprzedzając ten fakt
muszą kolekcjonować pełny zestaw

materiałów i części niezbędnych do
montażu i może się zdarzyć, zda-

rzyło się, że brak dosłownie kilku
detali uniemożliwiających montaż
całości blokuje w magazynie znacz-

ne zapasy.

„Brak pojedynczych elementów w

przygotowaniu nowego wyrobu po-

POLE OPERACYJNE

W ramach zjednoczenia działał
dawniei Branżowy Ośrodek Gospo-
darki Materiałowei. przekształcony
następnie w Zakład Gospodarki
Materiałowej (włączony do więk-
szej struktury organizacyjnej Bran-

żowego Ośrodka Organizacji Pra-

cy). Pomijając jednak kwestie or-

ganizacyjne, można stwierdzić po

pobieżnym nawpt zapoznaniu sie z

zakresem działalności Zakładu Go-

spodarki Materiałowei. że kompe-
tencie ma ogromne. Wysteouie tu:

1) normowanie zużycia materiałów,
2)opracowywanie branżowych norm

zużycia, 3) planowanie i kontrola
Fot. ALEKSANDER JAŁOSINSKI

OGÓLNOKRAJOWY ,

s KONKURS £

TM GOSPODARKI >

woduje bardzo niekorzystne dla za-

kładu i dla gospodarki materiało-

wej zjawisko, skumulowanie zapa-
sów materiałowych — stwierdza
TADEUSZ DĄBROWSKI, dyrektor
ekonomiczny Unitry — co w jed-
nostkach inicjujących stwarza dla
zakładu dodatkowe trudności, ob-

ciążając produkcje dodaną. Wycę-
fywać się, uciekać od modernizacji
sprzętu nie można — jedyna droga
doskonalić system dostaw krajo-
wych t z importu."

350 000 DROBIAZGÓW

Prawidłową gospodarkę materia-

łową utrudniało, utrudnia i zapew-
ne w przyszłości jeszcze utrudniać

będzie ogromne bogactwo asorty-
mentowe. W poszczególnych zakła-
dach pełna lista zawiera od 6 do
35 tysięcy pozycji (przeciętnie ok.
15 tys.) . Wobec niskiego poziomu
unifikacji i typizacji powtarzalność
tych samych elementów i materia-
łów w różnych zakładach branży
jest stosunkowo niewielka (5—7
proc.), i w oraktvce pełny asorty-
ment materiałowy Unitry—Zjedno-
czenia zawiera ok. 300—350 tysięcy
pozycji. Opanowanie sytuacji na

tym odcinku wydaje się jednym z

najpilniejszych zadań. Nasilenie

prac w zakresie unifikacji podze-
społów jest nakazem dnia oraz in-
teresem jednostek inicjujących. Po-
ruszanie się wśród 350 tysięcy dro-

biazgów nawet przy użyciu elektro-

nicznej techniki obliczeniowej jest
zadaniem mocno kłopotliwym.

Szczególnego typu kłopot w za-

kresie gospodarki materiałowej
sprawia niedorozwój niektórych
„gardłowych" z punktu widzenia

potrzeb przemysłu elektronicznego
i elektrotechnicznego, dziedzin che-
mii i przemysłu metali nieżelaz-

nych. Dynamika rozwojowa prze-
mysłu elektronicznego na świecie
i w Polsce jest bardzo wysoka.
Uzasadnia to konieczność .irWnież;
szybkiego, a, może nawet szybszego,
rozwoju ,'wszystkich gałęzi Jęoooeru-
jacycft,' warunkujących' Sukcesy'
elektroniki. Tymczasem tak nie jest.
Wobec częstych ostatnio zakupów
licencji na nowe wyroby — produ-
cent stpie wobec rM»mptu.
brać potrzebne materiały, skad
brać potrzebne podzespoły. Nie
można przecież własnei produkcji
opierać w nieskończoność na dosta-
wach importowanych typowych
r-"+«riałów i podzocnołów. A tu

wobec międzynarodowych umów

kooperacyjnych otwierają sie inte-

resujące nprspektvwv szybkiej mo-

dernizacji i produkcji i technologii.
„Diora" szykuie się do uruchomie-
nia linii, w którei co pół roku be-
dzie mógł schodzić nowy. doskonal-

szy tvp radioodbiornika.

Występująca niejednokrotnie w

naszej praktyce przemysłowej prak-
tyka stosowania tzw. materiałów

zastępczych przynosi nieraz pogor-
szenie jakości wyrobu finalnego,
zwłaszcza ieśli odstępstw od pier-
wotnych założeń konstruktora jest
więcej. Ponadto obróbka materia-
łów zastępczych jest nieraz trud-

niejsza. bardziej • pracochłonna.
Tworzywo „ABS" jest bez porów-
nania lepsze na obudowy sprzętu
elektronicznego (np. adaptera ..Mi-
ster Hitt") niż polistyren. Skoro
jednak nie staje krajpwego „ABS"
— to się lubi co się ma — stosuje
się polistyren mimo że i efekt

gorszy i zalet technologicznych
mniej.

Ten wątek: nowoczesne materia-

ły — nowoczesny produkt finalny
stale się przewijał w moich rozmo-

wach w Unitrze.

I znów warto w świetle . zasad

nowego systemu spojrzeć na kon-

kretną sytuację. „Omig",' jeden z

zakładów podzespołowych opano-
wał szybko i dobrze licencyjną
produkcję kwarców. Okazało się
jednak, że krajowi odbiorcy nie

byli przygotowani do przyjęcia tej
technicznej nowości, do stosowania

jej w swoich wyrobach. Dlatego
„Omig" w znacznej mierze produ-
kuje na magazyn, co pogarsza mu

ekonomiczną efektywność, obniża

produkcję dodaną. Wniosek jest
taki. że każdy zakład wdrażający
jakąkolwiek nowość techniczna z

równą uwagą i starannością i z na-

leżytym wyprzedzeniem w czasie

powinien prowadzić akcję oswaja-
nia konstruktorów, technologów,
przyszłych producentów i przyszłych
użytkowników z nowym rozwiąza-
niem. z jego walorami eksploata-
cyjnymi. Chwała więc „Omigowi"',
że opanował technologię nowego
wvrobu i nagana zarazem, że za-

niedbał przygotowanie swoich od-
biorców do nowości.

Nowy system ekonomiczny bazu-

je na produkcji sprzedanej, na pro-
dukcji, która uzyskała społeczną
akceptację. Nie wystarczy więc wy-

produkować — a nowość nie zawsze

sprzedaje się sama.

ZMIANA. JEDNOSTKI

KONTRAKTUJĄCEJ -

W TOKU WYKONYWANIA
UMOWY

Zakłady Przetwórstwa Owoccw
wo-Warzywnego w Z. zawarły 20
Stanisławem P. umowę kontrćtky
tacyjną na dostawę szpardgów.L '

W toku twania umowy, Wyf
dział Rolnictwa i Leśnictwa Prę^
zydium Powiatowej Rady Nanw

dowej w R. wstrzymał działal-
ność wspomnianych Zakładów nai
swoim terenie i polecił im prze-
kazanie wszelkich dokumentów1

związanych z kontraktacją Spó^
dzielni Ogrodniczej „OGROD-*
NIK" w G. Zakłady powiadomimy?
Spółdzielnię o decyzji Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa i jedno-
cześnie przekazały jej wszystkie
umowy kontraktacyjne „w celi»
ich dalszej realizacji". ,

Jednak na skutek tej zmiany,
umowa kontraktacyjna w stosun-

ku do Stanisława P. nie została

dotrzymana. Z tej przyczyny wy-i
stąpił on na drogę sądową prze-
ciwko Spółdzielni „OGRODNIK"
i Zakładom Przemysłu Owocówo-
Warzywnego z żądaniem zasądze-
nia solidarnie na jego rzecz 32 0221
zł tytułem odszkodowania za po-
niesione straty.

Sąd Powiatowy a następnie Sąd
Wojewódzki zasądziły na rzecz

Stanisława P. ustaloną przez sie-
bie sumę.

Wobec wniesienia rewizji nad-

zwyczajnej przez Ministra Spra-
wiedliwości, sprawa trafiła da

Sądu Najwyższego, który wyro-
kiem z dnia 6 listopada 1972 r.

nr III CRN 266/72 uchylił oba po-,
przednie wyroki i przekazał spra-
wę do ponownego rozpoznania
Sądowi Powiatowemu, wypowia-
dając następujący pogląd praw-*
ny:

Zmiana jednostki kontraktaJ

cyjnej . w toku wykonywania»
umowy kontraktacji jest do-

puszczalna. Wymaga ona prze-
lewu praw (art. 509 i 511

k.c.) oraz przejęcia obowiązków;
(art. 519 i 522 k.c .) jednostki kon-}
traktującej. Dopełnienie tych wy-
magań powoduje wyjście ze sto-

sunku kontraktacji dotychczaso-
wej jednostki kontraktacyjnej, af
zatem jej zwolnienie z obowiąz-
ków (art 519 § 1 k.c.).

Niezachowanie formy pisma dla;
przejęcia praw i obowiązków Z

umowy kontraktacji powoduje, źe

jednostka przekazująca nie zo-

staje zivolniona z obowiązków
wobec producenta. Obowiązki tej
jednostki i jednostki przejmują-
cej mogą być solidarne, co zale-

ży od rodzaju świadczeni^ należ-

nego producentowi.
W uzasadnieniu Sąd Najwyższej

ls&źnaeg£ł m.itt.:
•" „W rewizji nadzwyczajnej wy-i
rażono zdanie,- że Zakłady Przet-
wórstwa w. .Z. „niewątpliwie"
skutecznie przekazały pozwanej:
Spółdzielni prawa i obowiązki
kontraktującego, bo Spółdzielnia
nie sprzeciwiała się pismu tycfy
Zakładów, przekazującemu umo-

wy kontraktacyjne „do realizacji",
a nawet dokonała przez swoją
pracownicę Heienę N. inspekcji
plantacji powoda.

Tymczasem zagadnienie „prze-
kazania i przejęcia" praw i obo-

wiązków z istniejącego już sto-

sunku prawnego nie jest zagad-
nienierti prostym, choćby z tegoi
względu, że czynności tych nie
unormowano w kodeksie cywil-
nym w ogólnych przepisach 6 zo-

bowiązaniach. W odniesieniu zaś
do stosunku kontraktacji przewi-
dziano tylko zmianę po stronie

producenta w związku ze zmianą
w posiadaniu gospodarstwa rol-

nego (art. 625 k.c.), nie przewi-
dziano natoiniast zmiany po stro-

nie jednostki kontraktującej(.„).
W odniesieniu do stosunktt

kontraktacji (...) brak przepisu/
który by zabraniał zmiany po
stronie jednostki kontraktującej.
Umowa, (której wzór znajduje się
w aktach) nie zawiera zaśtrzeże-
nia zabraniającego takiej zmiany.
Właściwość zaś zobowiązań jed-
nostki kontraktującej, dotyczą-
cych fazy dostarczania produktu
przez producenta, również nie

przemawia przeciwko dopuszczal-
ności zmiany jednostki kontrak-

tującej, gdyż producentowi — ze

względu na jednakowi certy »5-

obojętne jest, komu.' dpstarezk
produkt. Stwierdzić wi§c mÓznS,
że zmiana jednostki kontraktują-
cej w toku wykonywania umowy
kontraktacji jest dopuszczalna.
Wymaga ona przelewu praw (art,
509 i 511 k.c.) oraz przejęcia obo-

wiązków (art. 519 i 522 k.c.) jed-
nostki kontraktującej. Dopełnie-
nie tych wymagań powoduje wyj-
ście ze stosunku, kontraktacji' do-

tychczasowej jednostki kontrak-

tującej, a zatem jej zwolnienie z

obowiązków (art. 519 § 1 k.c.).

Przepis art. 522 k.c., według
którego umowa o przejęcie długu
wymaga formy pisma pod rygo-
rem nieważności, dotyczy przeję-
cia przewidzianego w art. 519 k.c .

Jest to przejęcie zwalniające z

długu dotychczasowego dłużnika.
Właśnie z powodu skutku zwal-

niającego wymaga ono zgody wie-

rzyciela. Do kodeksu cywilnego
nie wprowadzono kumulatywnego
przejęcia długu, które nie potrze*
bowało zgody wierzyciela.

Niemniej jednak, wobec swobo-

dy stron w kształtowaniu stosun-
ków zobowiązaniowych, takie

przejęcie długu powinno być do-

puszczalne. W wyniku takiego
przejęcia wierzyciel uzyskuje w

przejemcy dodatkowego dłużni-
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Ha, gdyż pierwotny dłużnik wo-

bec braku zgody wierzyciela nie
zostaje zwolniony z długu. Prze-
jęcie takie polepsza sytuację wie-
rzyciela. Ten wzgląd powodu-

je, że kumulatywne przejęcie
długu nie musi być stwierdzone
pismem. Mylne byłoby odpowied-
nie zastosowanie do niego prze-
pisu art. 522 k.c .

W stosunkach prawnych, na-

wiązariych umową wzajemną, z

kumulatywnym przejęciem obo-
.'wiązków nie stwierdzonym pi-
smem n>oże się łączyć przejście

'upiawnień, również nie dokona-
ne w formie pisemnej. Mimo nie-
zachowania tej formy, przewi-
dzianej w art. 511 k.c. dla prze-
lewu, przejście uprawnień może
dojść do skutku. Wymaganie bo-
wiem pisma, przewidziane w tym
przepisie, ustanowione jest tylko
w celach dowodowych.

Odnosząc te zasady do stosun-
ku kontraktacji, należy stwier-
dzić, że niezachowanie form pi-
sma dla przejęcia praw i obo-
wiązków z umowy kontraktacji
powoduje, iż. jednostka przekazu-
jąca nie zostaje zwolniona z obo-
wiązków wobec producenta. Obo-
wiązki tej jednostki i jednostki
przejmującej mogą być solidarne,
co zależy od rodzaju świadcze-
nia należnego producentowi.

Z zasad tych wynika, że wo-

bec braku pisemnej, potwierdza-
jącej odpowiedzi pozwanej Spół-

' dzielni na pismo Zakładów z dnia
' 1.III .1969 r. (przekazujące umo-

wy kontraktacyjne do „dalszej
ich realizacji") zachodzić może
kumulatywne przejęcie obowiąz-
ków kontraktującego przez poz-
waną Spółdzielnię. Według oceny
Sądu Wojewódzkiego pozwana
przejęła je przez konkludentny
fakt zlustrowania plantacji, powo-
da przez Helenę N. Tymczasem
zeznania tejże (złożone w sprawie
Sądu Powiatowego w Garwolinie)
nie są jednoznaczne. Może z nich
wynikać, że tylko z ciekawości
obejrzała ona plantację powoda,

' choć stwierdzenie stanu tej plan-
" tacji na druku pozwanej może
przemawiać za trafnością stano-
wiska Sądu Wojewódzkiego.

Brak oceny powyższych dowo-
dów oraz brak konkretnych usta-
leń w przedmiocie przejęcia praw
i obowiązków jednostki kontrak-
tującej przez pozwaną Spółdziel-
nię podważają trafność wyroków
Sądu Wojewódzkiego I Powiato-
wego: Pieniężny zaś charakter po-
szukiwanego przez powoda od-
szkodowania podważa solidarność
obowiązku orzeczonego tymi wy-

rokami.( . . .)"

NOWE PRZEPISY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WŁAŚCICIELI STATKÓW

Ukazało się oświadczenie rzą-
dowe z dnia 23 sierpnia 1973 r.

w sprawie ratyfikacji przez Pol-
ską Rzeczpospolitą Ludową Mię-
dzynarodowej konwencji dotyczą-
cej ograniczenia odpowiedzial-
ności właścicieli staktów mor-

skich, sporządzonej wraz z Pro-
tokołem podpisania w Brukseli
dnia 10 października 1957 r. (Dz.
U. Nr 41; poz. 246).

W myśl tego oświadczenia, wy-
mieniona wyżej konwencja we-

szła w życie w stosunku do PRL
dnia 1 czerwca 1973 r.

Równocześnie oświadczenie po-
daje do" wiadomości, jakie inne
państwa również ratyfikowały
powyższą konwencję i od kiedy
weszła ona w życie w odniesie-
niu do tych państw.

Tekst konwencji zamieszczony
został w załączniku do nr 41
Dziennika Ustaw.

UZASADNIONE
PRZEKROCZENIE

FUNDUSZU PLAC

W myśl uchwały nr 224 Rady
Ministrów z dnia 17 września
,1973 r. (Monitor Polski Nr 40,
poz. 240), w przedsiębiorstwach
państwowych i budowlano-mon-
tażowych przekroczenia funduszu
płac- uznaje się za uzasadnione,

• jeżeli powstały one w związku
• z osiągnięciem przez te przedsię-
biorstwa oszczędności materiało-
wych. Przekroczenia funduszu

'płac mogą być uznane do wy-
sokości stanowiącej 75 proc. do-
datkowych oszczędności osiągnię-

' tych na surowcach i materiałach.
Podstawę uznania powstałego w

ten sposób przekroczenia fundu-
szu płac za uzasadnione stanowi
złożone przez przedsiębiorstwo w

banku finansującym wyliczenie
uzyskanych oszczędności materia-

łowych oraz uzasadnienie ich
związki^ z przekroczeniem fundu-
szu płac, potwierdzone przez jed-
nostkę nadrzędną. Wyliczenie, o

którym mowa wyżej, sporządza
się w powiązaniu ze sprawozda-
niem finansowym za okres, w

jakim nastąpiło przekroczenie
funduszu płac.

Powyższe nie dotyczy jednak
przedsiębiorstw inicjujących no-.
• we zasady planowania i zarządza-
nia gospodarką 'w oparciu o od-
nośne przepisy.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Brak pasz nie stanowi ha-
mulca rozwoju pogłowia
bydła i jego produktyw-
ności. W produkcji'pasje
dla zwierząt przeżuwają-
cych, do których należ^
bydło i owce, dysponuje-
my już pokaźnymi nad-
wyżkami. Sporządzony
przez Ministerstwo Rol-
nictwa bilans, krajovyych
zasobów białka dla' ce -

lów paszowych zamyka
się poważną, z roku na

rok powiększającą się
nadwyżką. Rośnie nato-
miast szybko deficyt pasz
białkowych dla świń i
drobiu. Ogólny bilans biał-
ka jest jednak coraz bar-
dziej korzystny. W szyb-
kim tempie powiększają
się zasoby i nadwyżki
białka w paszach dla
przeżuwaczy. Pasze te
nie są wykorzystywane,
bo produkcja mięsa wo-

łowego i baraniego od
lat wyraźnie naszemu rol-
nictwu „nie wychodzi. ".

MIMO
wzrostu pogłowia w cią-

gu roku 1972—1973 o 6,6 proc.,
• w chowie bydła dalecy jeste-

śmy od stanu, który można by okre-
ślić jako pomyślny. Stan pogłowia
krów w gospodarstwach indywidual-
nych wzrósł zaledwie o . 0,9 proc.
Wskaźniki wzrostu młodego pogło-
wia o 12,2 proc. mogą stanowić zapo-
wiedź wyraźniejszej poprawy w 1974
r. i następnych latach, ale trzeba
chyba zgodzić się z tym, że ogólny
postęp w hodowli bydła wyraźnie nie
nadąża za potrzebami kraju, nie od-
powiada nowej sytuacji na rynkach
światowych.

W paszach dla bydła i owiec mamy
nie tylko nie. wykorzystane poważne
nadwyżki, obliczane na

' setki tysięcy
ton białka rocznie. Mamy też w tej
dziedzinie ogromne .rezerwy paszo-
we, które, mogłyby być uruchamiane
szybciej, gdyby pogłowie rosło dy-
namiczniej.

Chów bydła uzyskał niezłe już wa-

runki ekonomiczne dla swego rozwo-

ju w postaci pewnego wzrostu cen

ekonomicznych trzeba czekać dłużej
niż w chowie świń (ze względu na

długi cykl produkcyjny), to jednak
przedsięwzięte posunięcia powinny
przynosić • już obecnie bardziej wi-
doczne efekty.

CO PRZESZKADZA?

Inwestycje w hodowli bydła mają
charakter poważniejszy i nie przy-
noszą hodowcy tak szybkich efek-
tów ekonomicznych, jak np. chów
świń. Do trudności obiektywnych
należy również mała z natury płod-
ność krów. Krowa może dać w ciągu
roku jedno cielę i to nie zawsze. Ma-
ciora daje rocznie w dwu miotach
20—25, a czasem nawet 30 prosiąt.

Na płodność krów, obok wielu
czynników, wpływa inseminacja. Jak
najbardziej słuszna teoretycznie —

w praktyce niejednokrotnie ograni-
cza i tak już niską płodność krów.
Inseminujemy prawie 84 proc. po-
głowia krów. Jest to nie lada osiąg-
nięcie, ale i hamulec rozwoju pogło-
wia. Mamy znakomity system inse-
minacji, sieć dobrych zakładów una-

sieniania zwierząt, bank nasienia
i komputerowy system oceny roz-

płodników na podstawie wartości ich
potomstwa. - Obok tego mamy jednak
kiepską praktykę inseminacji.

Na wsi nierzadko hodowcy tłuma-
czą upadek chowu bydła właśnie in-
seminacją. Skuteczność inseminacji
nie jest zadowalająca. Wielokrotne
unasienianie — wobec nieskuteczno-
ści poprzednich — jest na porządku
dziennym. To dla hodowcy sprawa
niezmiernie uciążliwa, jako że pow-
szechne zastosowanie znajduje w na-

szym kraju zasada doprowadzania
krów przez hodowców do punktów
inseminacyjnych, choć chyba wszę-
dzie już na świecie sprawa wygląda
odwrotnie. To inseminator przecież
powinien na wezwanie docierać moż-
liwie szybko do obory hodowcy. Tam
powinna się odbywać inseminacja.

Taka organizacja unasieniania nie
jest, niestety, jeszcze możliwa. Wieś
ma słabą łączność telefoniczną, zaś
inseminatorzy, choć spełniają pracę
ogromnie odpowiedzialną i wyma-
gającą szybkiego poruszania się w

terenie — nie posiadają nowocze-

snych środków lokomocji.' Są to lu-
dzie nierzadko przypadkowi, bo za-

wód ińseminatora w opinii wsi ma

niejednokrotnie jeszcze w sobie coś
hańbiącego, coś co spotyka się z po-
gardą. Nic dziwnego więc, że przy
niedostatecznej skuteczności insemi-
nacji, mimo bezsprzecznej jej wyż-
szości— w wielu wsiach nadal utrzy-
mywane-są pokątnie małowartościo-
we rozpłodniki. Pogarszają' poziom
genetyczny pogłowia, ale są na miej-
scu i są niezawodne.

Doprowadzenie krowy do insemi-
nacji wymaga nie lada sił i zdrowia.

jest obecny niski stan pogłowia krów

na obszarze większym niż połowa
kraju.

t
•
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OWCE MIĘSNE - TE£.

NIEZNANE

ZBIGNIEW
KUJAWSKI

Przypadki poturbowania hodowcy
przez niespokojne zwierzę nie nale-
żą do rzadkości. Z kolei dotarcie z

nasieniem do zagród milionów ho-
dowców znajdujących się w zasięgu
służby inseminacyjnej stanowi ogro-
mny problem.

Technika inseminacyjna potrzebu-
je unowocześnienia. Rozwój i gene-
tyczny poziom unasieniania nie idzie
w parze z technicznym wyposaże-
niem Służby inseminacyjnej. W wielu
już krajach, także o rozdrobnionej
strukturze rolnictwa — inseminator
nie działa bez radiotelefonu i bez sa-

mochodu, znajdującego się w ciąg-
łym ruchu, w stałej radiowej łączno-
ści z centralą telefoniczną zakładu
czy punktu unasieniania. O wyni-
kach unasieniania decydują godziny,
a nasi hodowcy musieliby czekać na

inseminatora nieraz i parę dni. Jeśli
więc nie jesteśmy w stanie zapewnić
sprawnie i niezawodnie działającego
systemu inseminacji — trzeba bar-
dziej liberalnie podchodzić do roz-

płodników trzymanych przez hodow-
ców, objąć je nadzorem weteryna-
ryjnym i kontrolą hodowlaną, do-
skonalić ich wartość i rozmieszcze-
nie.

DECYDUJE

EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Istotną trudnością chowu -bydła
jest wysoka pracochłonność. Wszyst-
kie zwierzęta trzeba karmić. Krowy
trzeba jeszcze doić. Nikt chyba nie
policzył dotąd efektywności godziny
pracy naszego hodowcy w różnych
gałęziach produkcji zwierzęcej. A

jest chyba rzeczą bezsporną, że ho-
dowla bydła mlecznego jest najbar-
dziej pracochłonna i z punktu wi-
dzenia nakładów pracy — najmniej
efektywna. Dojenie jest poza tym
pracą ciężką. Wykonuje się ją jesz-
cze w większej części ręcznie. Do-
jenie — trzykrotne w ciągu dnia
(w najlepszym przypadku dwu-
krotne) pociąga za soba konieczność
bardzo wczesnego wstawania do do-
ju (o godz. 4—4 .30 rano), aby zdążyć
z odstawą mleka do mleczarni. Utru-
dzenie związane z dojeniem niewąt-
pliwie powstrzymuje wielu hodow-
ców przed rozszerzaniem pogłowia
krów mlecznych.

O ogromnym znaczeniu praco-
chłonności, jako czynniku ogranicza-
jącym rozwój pogłowia krów mlecz-
nych, świadczy przykład najbardziej
towarowych rolniczych województw,
tj. poznańskiego i bydgoskiego. Ma-
ją one najwyższą w kraju obsadę
trzody chlewnej na 100 ha. a rów-
nocześnie posiadają pogłowie krów
znacznie poniżej średniej krajowej.

Równocześnie w obydwu tych woje-
wództwach, podobnie jak i w innych
województwach zachodnich i północ-
nych odczuwających brak rąk do
pracy na wsi, obserwuje się bardzo
silne zainteresowanie produkcją
młodego bydła mięsnego (w opar-
ciu o młode sztuki dowożone z woje-
wództw centralnych i południowych).
Ich 'dostawy nie nadążają jednak za

występującym zapotrzebowaniem
i możliwościami paszowymi oraz

„pomiesżczeniowymi".

Najniższy poziom pogłowia krów
mlecznych występuje w wojewódz-
twach cierpiących na brak rąk do
pracy na wsi. a równocześnie po-
siadających największe obszary użyt-
ków zielonych, najlepiej postawioną
gospodarkę paszową na gruntach or-

nych. Jest to sprzeczność świadczą-
ca o wielkim nie wykorzystanym po-
tencjale produkcji żywca wołowego
w takich województwach właśnie,
jak poznańskie, bydgoskie, koszaliń-
skie, olsztyńskie, gdańskie, szczeciń-
skie. wrocławskie i zielonogórskie.
We wszystkich tvch województwach
stan pogłowia krów kształtuje się
poniżej średniej krajowej (na 100

ha) i znacznie poniżej stanu, jaki
jest w województwach południowych
i centralnych.

Przerzuty cieląt do opasu z woje-
wództw centralnych i południowych
— to zadanie trudne. Nie mogą one

objąć cieląt małych, wkrótce po uro-

dzeniu. bo nie znoszą one transpor-
tu na większe odległości. Przewieźć
można także nie bez ryzyka, tylko
większe cielęta, już odpojone mle-
kiem (o wadze 80—$0 kg). Takich
cieląt jednak stale brakuje w obrocie
zwierzętami. Należałoby w związku
z tym wziąć chyba pod uwagę moż-
liwość tworzenia wychowalni cieląt
opasowych w woj. centralnych i po-
łudniowych — przy kółkach rolni-
czych. przy mleczarniach, przy PGR,
może nawet GS w celu wydatnego
rozszerzenia odchowu cieląt (jałówek
i byczków), przeznaczonych do dal-
szego opasu. doprowadzenia ich do
wagi i stanu umożliwiającego prze-
wóz na większe odległości.

HISTORYCZNY PRIORYTET

MLEKA

Historycznie ukształtowanym mo-

delem chowu bydła w Polsce jest
produkcja mleka. Wydajność mlecz-
na i zawartość tłuszczu w mleku by-
ły i sa one nie jedynymi miernikami
oceny wartości użytkowej rozpłod-
ników. Pod tym tylko kątem pro-
wadzono krajowe prace genetyczno-
- hodowlane, pod tym kątem kształ-
towano kierunki importu zwierząt
zarodowych.

Nie mieliśmy nigdy i nie importo-
waliśmy do Polski ras bydła jedno-
stronnie mięsnego. Nawet i obecny
import rozpłodników ras mięsnych
nie ma na celu zaprowadzenia chowu
tych ras, jest obliczony na użytkowe
krzyżowanie krów mlecznych z bu-
hajami ras mięsnych w celu popra-
wy wartości mięsnej potomstwa,
przeznaczonego tylko na opas. Takie
użytkowe krzyżówki nie znajdują
jak dotąd powszechniejszego zasto-
sowania.

Kto wie. czy właśnie intensyfika-
cja produkcji mięsa wołowego w

kraju nie wymagałaby szerszego

sięgnięcia po rasy o jednostronnej
użytkowości mięsnej? Oprócz takich

walorów użytkowych, jak jakość
mięsa, bardzo wysoka wydajność
rzeźna (70 proc. i więcej) chów byd-
ła mięsnego odznacza się znacznie

mniejszą pracochłonnością. Krów ras

jednostronnie mięsnych bądź się w

ogóle nie doi (mleko pozostawia się
do ssania cielętom), bądź też pro-

dukcję mleczną (niewielką) traktuje
się jako uboczną, nie poświęcając jej
większej uwagi. Przy chowie bydła
ras jednostronnie mięsnych głów-
nym kierunkiem produkcji staje się
pozyskanie dużych ilości mięsa wy-

sokiej jakości. Pogłowie bydła bar-

dzo intensywnych ras jednostronnie
mięsnych stanowi już około 20 proc.

całego pogłowia bydła na świecie.

Bydło to, o pochodzeniu głównie'
europejskim (Anglia, Francja), roz-

powszechniło się bardzo szeroko na

obydwu półkulach.

Oczywiście nie może być mowy o

ograniczeniu pogłowia bydła mlecz-

nego, o przeciwstawieniu bydła mię-
snego — mlecznemu. Wydaje się jed-
nak, że również i w Pblsće (w woje-
wództwach ograniczających pogło-
wie krów mlecznych ze względu na

pracochłonność tego kierunku pro-

dukcji) istniałyby wystarczające wa-

runki do skierowania dalszego przy-
rostu pogłowia bydła na rasy jedno-
stronnie mięsne. Można sądzić, że

hodowcy w gospodarstwach dyspo-
nujących nadwyżkami pasz i odczu-

wających brak rąk do pracy byliby
zainteresowani chowem bydła jed-
nostronnie mięsnego. Pozwoliłoby to

na stopniowe przełamanie biologicz-
nej bariery wzrostu pogłowia bydła
i produkcji żywca wołowego,-jaką

Substytutem ptacocłiłdnnego byd-
, ła mlecznego może być dla hodow-

ców również chów owiec. Wskazuje
zresztą na to praktyka. Znów po-

służę się przykładejtf woj. poznań-
skiego i bydgoskiego,. Przy niskim
stanie pogłowia krów obydwa tfe wo-

jewództwa" mają zdecydowanie wyż-
szą .obsadę owiec na lQO.ha niż więk-
szość pozostałych województw. Nie-

stety jest to hodowla owiec o użyt-
kowości głównie wełnistej, przy1 ma-

łej produkcji mięsa.

Owce stanowią wielką, niestety
przez całe lata niedocenianą szansę

wzbogacenia naszej gospodarki mię-
snej. Jako materiał hodowlani

przypomina świnię. - Do ważnych
cech, przemawiających za ho-

dowlą owiec, zaliczyć można prze-

de • wszystkim stosunkowo krótki

cykl produkcyjny, przy mięsnym
opasie jagniąt nawet krótszy niż przy

tuczu świń. Ważną cechą wielu ras

owiec jest też ich płodność — nie

tak wysoka jak u świń, ale znacznie

wyższa niż u bydła. Krowa tylko wy-

jątkowo daje bliźniaki. U wielu ras

owiec bliźniaki, a nawet trojaczki
są regułą. Krótki cykl produkcyjny
i dość dobra płodność — to niezwy-
kle ważne zalety owcy z punktu wi-

dzenia produktywności ęiięsnej. Po-

nadto chów owiec nie -jest zajęciem
zbyt • pracochłonnym. Obok tego
owca jest przeżuwaczem i '

potrze-
buje paszy takiej, jaką mamy i mo-

żemy mieć w kraju w obfitości.

Baranina należy w wielu krajach
do najbardziej popularnych gatun-
ków mięsa. W 1972 r. było na świe-

cie 1,1 mld sztuk owiec, a więc o

400 min sztuk więcej niż świń. Od

1960 r. światowe pogłowie owiec po-

większyło się o 100 min sztuk. W

Polsce natomiast owczarstwo prze-

żywa głęboki kryzys. Jeszcze w la-

tach pięćdziesiątych mieliśmy 4,2—
—4,3 min owiec. Ze spisu czerwco-

wego 1973 r. wynika, że pogłowie
owiec znów spadło i to już do pozio-
mu poniżej 3 min sztuk.

Niedocenianie owiec . jako źródła

produkcji' ńifęsriej ma podobną- hi-
'

stortę jśk hbdow%sbydlS' . Ptżez disie-

Isięcioiećia' dosSaśn&iono. krajowe rasy

owiec, przede. wszystkim- pod.kątem
wydajności-i jakości-wełny. Nie do-

ceniano dostatecznie i dziś się też

nie docenia produktywności mięsnej.
Nie sprowadzano i nie rozpowszech-
nia się mięsnych ras owiec, choć jest
ich wiele i to znakomitych.

Owce. ras mięsnych osiągają do

100 kg żywej wagi. Jagnięta, takich

ras już w wieku 4 miesięcy mogą

dojść do wagi 35—45 kg i stanowią
znakomity produkt rzeźny. Owce ras

mięsnych dają też dobra produkcję
wełny. I choć nie jest ona tak de-

likatna, jak od owiec cienkorunnych,
cieszy się wielkim uznaniem prze-

mysłu włókienniczego.

Wełna odzyskała swoją pozycję na

rynkach świata. Syntetyczne tkaniny
nie zdołały w pełni zastąpić wełnia-
nych. Kto chce być. dobrze ubrany,
chodzi w wełnie, nie' w elanie. Moż-
na jednak połączyć' jeden "kierunek
użytkowości z drugim, sprowadzając
do Polski owce odpowiednio dobra-
nych ras mięsnych, stosując krzyżo-
wanie użytkowe, prowadząc własne
prace hodowlane w kierunku użyt-
kowości mięsnej.

Uzyskiwana od owiec ras mięsnych
baranina jest bardzo wartościowym
produktem. Pod względem zawarto-

ści białka dorównuje wołowinie, a

przewyższa wieprzowinę, zawiera też

W porównaniu z tą osfatnią mniej
tłuszczu. Do korzyści z hodowli

owiec, obok mięsa i wełny, należy
zaliczyć poszukiwane w kraju ko-

żuszki, posiadające równocześnie "du-

że szanse eksportu.

Należy sądzić, że uruchomienie no-

wych instrumentów ekonomicznych
i organizacyjnych dzięki niedawnym
decyzjom Rządu, wpłynie, na znacz-

ne zwiększenie krajowepo pogłowia
owiec o użytkowości mlecznej. Na
każdym hektarze można .

- wyżywić
jedną owcę bez paszowego, uszczerb-
ku dla pozostałego inwentarza. Owce
są na ogół mało wybredne. - Zjadają
pasze, którą gardzi już' bydło. Ich
żywienie paszą, pełnowartościową,
zwłaszcza na pastwiskach o odpo-
wiedniej kulturze, przynosi szczegól-
nie dobre efekty.

Reasumując, wydaje sie że. drogą
do „sztuki mięsa", do . zwiększęnia
udziału wołowiny i baraniny , w

strukturze spożycia mięsa, do zwięk-
szenia. ich udziału ! w eksporcie —

może być udoskonalenie rozpłodu, a

przede wszystkim sięgnięcie po mię-
sne rasy bydła 'i owieę. .zwłaszcza na

potrzeby tych rejonów kraju, w któ-
rych rozwój bydła mlecznego napo-

•

tyka obecnie pa szczególnie iduże
trudnośti. <
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CZAR DWÓCH
ERNEST SKALSKI

Redaktor Jensen ze starej solidnej konserwatywnej
gazety „Berlingske Tidende" w Kopenhadze przybył
na umówione spotkanie w eleganckim prochowcu,
ciemnym garniturze z muszką i... na rowerze.

W Warszawie (gdzie przedtem spędził rok), gdy przy-
jechałem na rowerze do jednego z wiceprezesów
RSW „Prasa" — opowiadał — wywołałem szok, wcią-
gając pojazd do hallu biurowca na Placu Unii. Tu
w Kopenhadze, jak widzisz, rower to rzecz zwyczajna
i wygodna. Jedzie się przez śródmieście szybciej niż

autem, dia zdrowia korzystniej, a i policja nie czepia
się z powodu paru piw.

W
TYM czasie Dania ciągle jesz-
cze uchodziła za najbardziej
„zroweryzowany" kraj świa-

ta, mimo że rower znajdował się już
w wyraźnym odwrocie przed samo-

chodem. Jednakże nawet na zatło-
czonych ulicach Kopenhagi na rowe-

rach sunęli dostojni panowie z faj-
kami i cygarami w zębach; sędziwe
matrony nie oglądające się nawet na

wielkie autobusy, które spokojnie
dawały im drogę, oraz masa innego
luda.

Przy wszystkich dworcach kolejo-
wych w całej Danii widziało się par-
kingi na setki, jeśli nie więcej, ro-

werów. Należały do ludzi, używają-
cych codziennie aż dwóch tych po-
jazdów. Jednym się jedzie z domu
na stację kolejową, dalej pociągiem
i drugim rowerem do pracy. Potem
tą samą drogą w odwrotnej kolej-
ności. Stojak rowerowy musi się w

Danii znajdować przed każdym skle-
pem, urzędem i innym miejscem uży-
teczności publicznej, a widać, że przy -

wymyślaniu najrozmaitszych, stoja-
ków szalała fantazja konstruktorska.'
Za najgenialniejszy uważam jednak
stojak w postaci wąskich szper w

trotuarze — wsuwa się w nie jedno
koło i rower stoi.

Wokół tego nieskomplikowanego
pojazdu rozwinęła się ogromna sieć
sklepów, będących jednocześnie
punktami obsługi. Przed każdym ta-
kim sklepem wystawiony jest apa-
rat ze sprężonym powietrzem, uru-

chamiany przez wrzucenie paru oere,
czynny całą dobę. Sprzedaje się tam

całą masę różnych akcesoriów rowe-

rowych, jak choćby specjalne pelery-
ny — płachty mające bardzo niere-
gularny kształt taki, że przykrywa
idealnie jadącego wraz ze wszystki-
mi kończynami. Najwymyślniejsze
bagażniki, siodełka dla dzieci, docze-
piane w różnych miejscach, wstecz-
ne lusterka, szybkościomierze z licz-
nikami przebiegu, melodyjne dzwon-
ki itp. Odnos!ło się wrażenie, że pro-
ducenci ze skóry wyłażą, aby umi-
lić i ułatwić posługiwanie się rowe-

rem. A sprzęt to był niezbyt drogi.
Przy przecietne.i pensji wynoszącej
podówczas (1987/68) około 2000 koron
miesięcznie, luksusowy rower moż-
na było kupić za mniej więcej 300
koron, a używany na chodzie — w

granicach pięćdziesięciu.

ROWER W KONTRNATARCIU

Spece od komunikacji twierdzili
jednak, że cały ten biznes bardzo już

robi bokami, i że marne są jego wi-
doki na przyszłość. Samochodów bę-
dzie przybywać i rowerów musi być
coraz mniej — taka była wtedy w

Danii opinia. Okazała się praw-
dziwa w polowie. Samochodów rze-

czywiście przybyło, ale rower trzy-
mał się mocno i zaczął nawet odzy-
skiwać utracone pozycje.

Nie tylko zresztą w Danii. Karie-
ra roweru zaczęła się w Stanach
Zjednoczonych, by szybko ogarnąć
wszystkie uprzemysłowione kraje.
Okazało się, że motoryzacja wypie-
ra rowery tylko do pewnego progu
swego rozwoju, a potem zaczyna im

sprzyjać. W wielkomiejskich cen-

tralach samochodom robi się tak
ciasno, że rower staje się szybszym
i sprawniejszym środkiem lokomocji.
Lecz przeważają chyba względy
zdrowotne. W zmotoryzowanych od
dawna społeczeństwach samo jeż-

eeiżełtfe^SańłDchodem przestaje tebyć
." ątrakcją^a do świadomości ogółu za-

czynają wreszcie docierać ostrzeże-
nia o szkodliwości braku ruchu. Ro-
wer jest prostą i w miarę atrakcyj-
ną formą czynnej rekreacji, a przy
tym łączy przyjemne z pożytecznym.
Jeżdżąc dla zdrowia, można doje-
chać tam. gdzie się ma jakiś interes.
Najczęściej jest to przejażdżka tu-

rystyczna. Zaczyna się symbioza ro-

weru z samochodem. Rower można
włożyć do bagażnika, by go wyjąć,
dojechawszy do atrakcyjnych tere-
nów. Stąd kariera składaka. I wre-

szcie, rower zaczyna być modny. W
dobie mody na ochronę środowiska,
na wybrzydzanie się na nienatural-
ne formy życia, jazda na rowerze

jest w dobrym stylu i nie świadczy
o tym, że człowieka nie stać na sa-

mochód.

Wskaźnik roweryzacji, jeśli moż-
na użyć takiego określenia, staje się
dosyć wysoki. W Danii i krajach Be-
neluksu na jeden rower wypada
mniej niż dwoje ludzi. W przedziale
od 2,8 do 3,6 człowieka na rower

znajdują się takie kraje jak: Fran-
cja, NRF, Włochy, Kanada, USA,
Czechosłowacja i NRD,

W Polsce wskaźnik nasycenia sza-

cuje się w wysokości 4,2 człowieka
na rower. W porównaniu z bardziej
uprzemysłowionymi krajami, różni-
ca jest duża, ale to jeszcze nie prze-
paść. Gorzej jest, że ta różnica się
powiększa. Roczny przyrost produk-
cji rowerów wynosi u nas około 10
procent, a w tamtych krajach 20—30,
w USA przyrost ten wynosi 26—27
procent. Produkując ostatnio 12 mi-

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
BUDOWNICTWA

„METALPLAST - BIELSKO"

43-300 w Bielsku-Białej, ul. Hibnera 5

oferują

do natychmiastowej sprzedaży
$ UCHWYTY DO PŁYT FALISTYCH

w 3 typach oraz 2 odmianach długości
śrub mocujących.

Wymienione uchwyty służą do mocowania

płyt falistych do dźwigarów odpowiedniej
konstrukcji dachów, ścian osłonowych itp.

Zamówienia przyjmuje i infor-
macji udziela Dział Zbytu Przed-
siębiorstwa, telefon 260-41, adres
j. w. K-53

lionów rowerów, USA zakupują jesz-
cze pięć milionów zagranicą, bo wła-
sny przemysł nie nadąża za potrze-
bami rynku.

Czy porównywanie Polski ze świa-
tową czołówką przemysłową w ogóle
ma jakiś sens? Tym bardziej, że po-
równanie to, jeśli chodzi o rowery
i tak wygląda p całe niebo korzyst-
niej, niż pod względem motoryzacyj-
nym. Z kolei jednak, w samocho-
dach myślimy o nadrabianiu dystan-
su, podczas gdy w rowerach on ro-

śnie.

Można przyjąć założenie, że skok
rowerowy następuje w jakiś czas po
skoku motoryzacyjnym, więc siłą rze-

czy, Polska musi jeszcze poczekać na

okres, w którym zacznie nadrabiać
dystans w rowerach. Można też uwa-

żać, iż nie ma potrzeby czekania z

rowerami na samochody i że oba
przyspieszenia mogłyby odbywać się
jednocześnie. Tym bardziej, że ro-

wer w jakiś tam sposób może zastą-
pić samochód nie tylko, gdy się nie
chce używać wozu, ale gdy się go
jeszcze nie ma.

Oba te sprzeczne punkty widze-
nia można w przekonywający spo-
sób uzasadniać teoretycznie, w związ-
ku z czvm ostatnie słowo powinno
należeć do praktyki. A praktyka jest
taka, że rowerów w kraju brakuje.
Trudno powiedzieć, czy moglibyśmy
w krótkim czasie dognać Danię pod
względem nąsycenia w te pojazdy, ale
na pewno moglibyśmy ich mieć wię-
cej, niż mamy dziś.

DUŻO. ALE ZA MAŁO

W tym roku nasz przemysł rowe-

rowy wyprodukuje ok. 1,1 miliona

rowerów. Przemysł rowerowy to w

praktyce znany producent PREDOM- .

ROMET 2^ydg$sa£zj*fM»az «Mpodwsł
ległymi mu zakładami.* Jeden z "nich

w Czechowicach przeszedł we wła-

danie Fabryki Samochodów Mało-

litrażowych w pobliskim Bielsku

wraz z produkcją 300 tysięcy rowe-

rów, które staną się produktem ubo-

cznym przy małym Fiacie.

Z polskiej produkcji 26 procent
idzie na eksport, natomiast 60 tysię-
cy rowerów sprowadzamy ze Związ-
ku Radzieckiego, który szybko roz-

winął ich produkcję, dochodząc już
do czterech milionów rocznie.

We wrześniu w handlu znajdowa-
ło się 80—90 tysięcy rowerów, pod-
czas gdy norma potrzebna na spraw-

ne zaopatrywanie rynku wynosi
180—200 tysięcy. Tyle było pod ko-

niec zeszłego roku. Szybki wzrost po-

pytu sprawił, że zapasy w handlu

gwałtownie zmalały, a przemysł nie

jest w stanie zapełnić tej luki. Dla-

czego?

Owszem, rozwijamy się, powięk-
szamy produkcję — mówi dyrektor
bydgoskich zakładów, inż. CZE-

SŁAW WACŁAWSKI — ale to nie

wystarcza i nie będzie wystarczać.
Przygotowane -z góry plany rozwoju
na lata siedemdziesiąte oparte zo-

stały na przesłankach, które się oka-

zały nierealne. Dotarła do Polski,
godna poparcia moda na rowery,

której nikt nie przewidział, przynaj-
mniej w takich rozmiarach. Zwięk-
szyły się też ponad oczekiwanie do-

chody ludności i popyt właściwie na

wszystko. A przyspieszenie, które

objęło mieszkania i samochody oraz

wiele innych artykułów rynkowych
nie objęło jakoś rowerów.

Trudno powiedzieć, jak wielki byłby
ten popyt. Wiadomo, że pewnym

ograniczeniem sa warunki klimaty-
czne; nie jest to w Polsce pojazd na

cały rok, jak we Włoszech, czy na

większości terenów USA. Ciasnota

mieszkaniowa też nie sprzyja posia-
daniu większej ilości rowerów. W

pewnym stopniu tylko ogranicza ten

popyt cena.Z kolei wiemy, że gdyby
podaż była większa, to mimo wszyst-
ko kupowano by więcej. Zachodnio-

europejski poziom nasycenia wydaje
się dzisiaj bardzo wysoki, a przecież
i on nie stoi w miejscu. Trudno więc
określić górną granicę zapotrzebo-
wania w Polsce W każdym razie nie

prowadzimy żadnej reklamy rowe-

rów, nie możemy przecież nikogo za-

chęcać do kupna.

Rzeczywiście, reklam rowerowych
jakoś w Polsce nie widać. Produkt

ten trzeba by wpierw zareklamować
nie. wśród nabywców lecz wśród
tych, którzy' dysponują środkami na

.rozwinięcie produkcji.Ze względów
społecznych trudno jest rolę tego po-
jazdu przecenić. Jeśli bałagan na

jezdniach będzie nadal w takim stop-
niu jak dotychczas wyprzedzać mo-

toryzację, to już bardzo niedługo w

wielkomiejskich centrach rowfer sta-
nie się poręczniejszy od Samochodu.
Lecz, oczywiście, o wiele ważniejsze
jest zdrowie obywateli zagrożonych
w coraz większym stopniu manka-
mentami cywilizacji przemysłowej.
Nie wiadomo też, czemu rower nie
miałby pełnić funkcji towaru działa-
jącego na rzecz utrzymania równo-
wagi rynkowej.

Do tego dochodzi problem ekspor-
tu. Ponad połowa surowców składa-

jących się na rower pochodzi z im-

portu, warto więc, eksportując, od-

zyskać poniesione nakłady. Jest to

eksport bardzo korzystny., W tej
chwili jeszcze się liczymy w tej
branży, wytwarzając 3,3 procent
światowej produkcji. Wystarczy to

porównać z naszym udziałem w glo-
balnej produkcji przemysłowej i w

handlu światowym. Jesteśmy siód-

mym co do wielkości producentem
rowerów, cieszących się dużym po-
wodzeniem. I nie jesteśmy w stanie

przyjąć wszystkich zamówień.

W wielu branżach — mówi dyr.
CZ. WACŁAWSKI — staramy się
osiągnąć poziom światowy, zacze-

pić się na międzynarodowych ryn-
kach. Tu zaś mamy już produkt
o światowym standardzie, mamy na

niego spore zapotrzebowanie po do-

brej cenie, ale nie możemy sprzeda-
wać tyle, ile chcą od nas kupić.

Trzeba się jednak zastanowić nad

jakimś rozwiązaniem tego problemu.
Być może zagraniczni odbiorcy ro-

werów byliby skłonni udzielić nam

kredytów inwestycyjnych, płatnych
gotową produkcją. Chodzi już nie

tylko o dewizy, których nie zara-

biamy w tej chwili, lecz o przyszłość
na rynkach rowerowych. Obecnie

rpzcuge si^f ta^r kartff^ożaa sobie

zapewnić dobrą trwałą pozycję, a

można też zniechęcić odbiorców na-

zbyt częstymi— odmowami. Zresz-

tą, z roku ha rok rozkręca się pro-

dukcja w innych krajach, w tym
także w Japonii, która zapewne w

dość krótkim czasie będzie w stanie

zapchać wszystkie luki na rynkach
światowych.

ROWER, JAK ROWER

Jak to jednak jest z tym świato-

wym standardem? Zewsząd w kraju
słyszy się nie tylko narzekania na

brak rowerów, ale i na jakość tych,
które udaje się dostać. Czyżby na

zagranicę produkowało się coś in-

nego albo inaczej?

Dyrektor energicznie zaprzecza.

Produkcja jest ta sama i na ogół
w czasie pracy nikt nie wie, co idzie

na eksport a co na rynek krajowy.
Dopiero na montażu widać przezna-

czenie roweru, kiedy uwzględnia się
specjalne życzenia odbiorcy. Rowery
na rynek krajowy są bogaciej wypo-

sażone w akcesoria (pompka, bagaż-
nik, narzędzia); eksportowe — mają
efektowniejszy lakier i lepsze opa-

kowanie.

Pod względem konstrukcyjnym pol-
skie rowery wytrzymują ponoć po-

ziom światowy, aczkolwiek nie cie-

szą się jeszcze tą renomą co rowery

starych firm. Na rowerach z Byd-
goszczy jeżdżą nasi kolarze w Wy-
ścigu Pokoju i w drużynowych mi-

strzostwach świata. Ale w rowerach

sportowe sukcesy nie ciągną sprze-

daży wszystkich wyrobów firmy, jak
to ma miejsce w samochodach. Naj-
wyższe wyczyny osiąga się zresztą
na pojazdach złożonych z części wy-

produkowanych przez różne firmy.
W masowej sprzedaży każda sztuka
musi mówić za siebie.

Z jakością wykonania idzie nam

nieco gorzej niż z konstrukcją. Za

granicą ROMET mieści się w jed-
nym procencie, w kraju ma 2 procent
reklamacji. Różnica ma się brać z

przyczyn pozaprodukcyjnych.
Przede wszystkim opakowanie. Na

rynek krajowy rowery pakuje się
byle jak, a transportuje i przechowu-
je dosyć brutalnie, podczas gdy sztu-

ki eksportowe wkłada się do odpo-
wiednich, sztywnych kartonowych
pudeł. Nasz klient najczęściej sam

musi wyciągnąć swój rower spod ku-

py innych, nieraz okręcony papierem

i wysmarowany tłuszczem, ze skrę-
conymi do śrpdka pedałami, z prze-

kręconą równolegle do ramy kierow-

nicą i akcesoriami w worku. Sam go

potem szykuje do jazdy, nie korzy-
stając z pomocy Sprzedającego. W

niektórych krajach dostawca przy-

wozi klientowi rower do domu, mon-

tuje go, obserwuje próbną jazdę
i sam dokręca co trzeba. A nawet

tam, gdzie klient sam się udaje po

rower, otrzymuje go w stanie goto-
wym do jazdy, po dokładnym spraw-

dzeniu wszystkiego. Jeśli się coś ze-

psuje, to sprzedawca, który organi-
zuje naprawy zainteresowany jest,
by przeprowadzać je szybko i spraw-

nie, podczas gdy u nas nie ma się
tym kto zająć.

W bydgoskiej fabryce oskarża się
także krajowego użytkownika, acz-

kolwiek wydaje się, że jego wina

nie jest bynajmniej tak jednoznacz-
na.

Zaczyna się od wyboru modelu.

Producent twierdzi, że nie ma uni-

wersalnego roweru i że po to pro-

dukuje się u nas ponad 130 modeli,
aby każdy wybrał sobie właściwy.
Ale producent wie też doskonale, że

chyba nie ma w Polsce punktu
sprzedaży, w którym można by obok

siebie zobaczyć choćby jedną dzie-

siątą całego asortymentu, nie mó-

wiąc o możliwości wypróbowania na

miejscu paru typów. Nie ma nawet

katalogów z pełnym zestawem ro-

werów, prawdopodobnie dlatego, że

pełniłyby one rolę reklamy bez po-

krycia. Braki występują we wszyst-
kich typach rowerów i zakłady sta-

rają się jedynie, aby były one mniej
więcej proporcjonalne.

W tych warunkach, klient często
kupuje taki rower jaki mu się aku-
rat trafi, a nie taki jaki pasuje do
jego potrzeb 1 możliwości fizycznych.
Przy tym, ograniczany jednak moż-
liwościami finansowymi, a także wa-

runkami mieszkaniowymi :— kupuje
często jeden rower na rodzinę,, naj-
chętniej składak, bo to i modne,
i łatwiej się przechowuje. Tymcza-
sem, tak popularny składak jest
bardzo specyficznym typem roweru,
który przy swojej konstrukcji musi'
jeździć ciężko i wolno, czego nie chcą
uwzględnić użytkownicy, pamiętają-
cy dawne, śmigłe pojazdy. W dodat-
ku, jeszcze mają zwyczaj nazbyt wy-
soko wyciągać siodło i kierownicę
składaka co powoduje liczne uszko-
dzenia roweru i reklamacje a może

JEafc .ALEKSANDER JAŁOSIftSKI

się też skończyć nieszczęśliwym wy-
padkiem. Nie wolno też sugerować
się małymi kółkami oraz możliwo-
ścią obniżenia składaka i dawać go
dzieciom. Dla dzieci jest on za ciężki
i szkodliwy.

Aby zapobiec niewłaściwemu użyt-
kowaniu składaków — mówi inż.
JOZEF PODLASKI, zastępca dyrek-
tora zakładowego ośrodka badawczo-
- rozwojowego — projektujemy dwa
nowe typy. Składak „Wigry", skon-
struowany tak, że dzieciak na niego
nie wsiądzie, oraz rower normalnych
wymiarów „Patwo", rozbieralny, na

części, więc wygodny w transporcie
i przechowaniu.

Ośrodek, nie bacząc na to, że ro-

wery idą jak woda i że nie ma szans

na szybkie zaspokojenie istniejącego
popytu, pracuje nad nowymi kon-
strukcjami. wyprzedzając o jakieś
trzy lata bieżącą produkcję. W pra-
cowni stoją już prototypy dwóch
bardzo dziwnych na oko pojazdów.
Jeden jakiś -wyciągnięty, z kanapo-
wym siodłem, z górną rurą ramy
zastapioną przez metalową deskę z

dźwignią zmiany biegów, przypomi-
na sylwetka sportowy motocykl.
Drugi, na odwrót, jest" wyciągnięty
w póre. — śmiesznie zadarta kierow-
nica, siodło z niklowanym oparciem;
bidzie się na nim siedziało całkiem
pionowo. Nietrudno przewidzieć, że
nowe modele zrobią furorę' Wśród
młodzieży i będzie na nie rurt taki,
jaki był na składaki. •

Gorzej niż z konstrukcjami, wy-
gląda sprawa z akcesoriami rowero-

wymi. Ich produkcja w innych kra-
jach, to byznes tak samo duży, jak
robienie rowerów. Akcesoria wyma-
gają mało materiału, sporo pracy
i pomysłowości — istnieje już na-

wet radio rowerowe na. baterie. Te
cechy produkcji przemawiają u nas

przeciw jej podjęciu przez koope-
rantów, którzy najbardziej miłują
nieskomplikowana obróbkę jakiegoś
masvwnego detalu. Na to jednak
ROMET, któremu -wykręcają się ko-
lejni poddostawcy, nie może wiele
poradzić. Fabryka zresztą nie jest
w tej chwili jeszcze nastawiona na

popieranie i rozkręcanie zaplecza ro-

werowego, wykorzystując swe moce

produkcyjne w 99 procentach i nie
mogąc podołać zapotrzebowaniu na

rowery.

Jej wysiłek skierowany jest na

rozwój i jakość produkcji, na to, by
się „nie dać zacofać", o co w takiej
sytuacji rynkowej dość łatwo. Te
wysiłki stwarzają pewne szanse na

jutro. Jeśli rower zostanie ^doceniony,
gdzie trzeba i jeśli znajdą się środki
na przyspieszenie produkcji, wów-
czas okaże się, że są nowoczesne

konstrukcje, jest technologia na

przyzwoitym poziomie i są ludzie,
którzy się znają na tej robocie.
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WHISTORII
ludzkości tran-

sport przeszedł ogromną ewo-

lucję, przy czym przemiany w

technice transportowej były niekie-

dy tak szybkie i gwałtowne, że

zwykło się nawet mówić o rewolu-

cjach transportowych. Wszystko
Wskazuje, że obecnie znajdujemy
się w przededniu kolejnej rewolucji
transportowej. Z przeglądu badań

prowadzonych w najbardziej roz-

winiętych krajach świata można

przypuszczać, że w ciągu najbliż-
szych dwudziestu lat nastąpi rene-

sans kolei, choć jeszcze kilkanaście
lat temu istniało dość powszechne
przekonanie o rychłym zmierzchu te-

go rodzaju komunikacji. Poglądy te

miały źródło w stałym spad-
ku udziału transportu kolejo-
wego w przewozie osób i ładunków
oraz w gwałtownym rozwoju trans-

portu samochodowego i lotnictwa,
którym towarzyszyła rozbudowa
sieci drogowej i lotnisk.

Wkrótce jednak okazało się, że
ani transport samochodowy, ani lot-
nictwo nie są w stanie zastąpić kolei.
Przewóz towarów transportem sa-

mochodowym na długich dystan-
sach okazał się nieopłacalny, zaś na

średnich odległościach — zatłocze-
nie dróg i autostrad w znacznym
stopniu ograniczyło sprawność i nie-
zawodność' tego transportu. Lotnic-
two na długich dystansach radykal-
nie skróciło czas podróży i zwycię-
żyło żeglugę pasażerską na trasach

transoceanicznych, na średnich od-

ległościach raczej w stopniu niewiel-
kim wpływa na skrócenie czasu pod-
róży z powodu coraz większego od-
dalenia lotnisk od centrum miast.

W tej sytuacji zainteresowania

specjalistów skoncentrowały się
znów na kolei, gdyż tylko ten środek

transportu może skutecznie wyjść
naprzeciw rosnącym trudnościom w

przemieszczaniu osób i ładunków,
zwłaszcza -na średnich dystansach, na

któryćli •feyśtępują największe po-

trzeby przewozowe. Oczywiście, jesz-
cze.. większe potrzeby przewozowe

mają wielkie aglomeracje miejskie,
ale zagadnienia transportu w wiel-
kich skupiskach miejskich należą do

innego tematu i wymagają odręb-
nego pottaktowania.

Reritesans kolei przebiega niejako
w dwóch płaszczyznach. Z jednej
strony obserwujemy modernizację
istniejących szlaków kolejowych, co;
umożliwia zwiększenie szybkości
podróży w ruchu pasażerskim oraz

zwiększanie szybkości dostawy w

ruchu towarowym, z drugiej zaś

strony przewiduje się zastosowanie

nowych, niekonwencjonalnych środ-
ków technicznych, przede wszyst-
kim dla ruchu pasażerskiego.

MODERNIZACJA KOLEI
- KONWENCJONALNYCH

Jeśli zważyć, że przeciętna szyb-
kość handlowa pociągu pasażerskie-
go w Polsce wynosi obecnie ok. 40
km na godz., a pociągu towaro-

wego — 20 km na godz., uzyski-
wane szybkości na niektórych kole-

jach. zagranicznych mogą być wska-

zówką, w jakich kierunkach należy
przeprowadzać u nas modernizację
istniejących szlaków kolejowych,, ta-

boru trakcyjnego i wagonów. Nowo-
czesne elektrowozy osiągają pręd-
kości około 300 km na godz, a szyb-
kości eksploatacyjne — ok. 150 km

na gbdz. \-

Rzec? sama w sobie oczywista:
modernizacja kolei i -uzyskiwanie
dużych: - szybkości nie jest przedsię-
wzięciem tanim. Jak twierdzi prof.
LUCJĄN - 'HOFMAN1), specyficzną
cechą postępu technicznego w tran-

sporcie jest konieczność równocze-

snego wprowadzania wszystkich je-
go 'przejawów. Typowym przykła-
dem objawiania się tej tendencji jest

problem wykorzystania efektów ele-

ktryfikacji kolei. Zjawiska związane
z tym zagadnieniem Układają się w

swoisty łańcuch zależności.

Aby w pełni wykorzystać poten-
cjalne możliwości w zakresie rozmia-
rów i technologii przewozów, jakie
stwarza trakcja elektryczna, należy
dokonać modernizacji i nawierzchni

kolejowej i przystosować ją do prze-
wozu ciężkich pociągów z dużą pręd-
kością. Następnie możliwość formo-
wania pociągów o dużym ciężarze
stwarza wyłączne posiadanie cztero-
i sześcioosiowych wagonów towaro-

wych o wysokich parametrach tech-
niczno eksploatacyjnych. Wreszcie,
aby podwyższyć prędkość techniczną
a zatem i handlową przewozów, jak
również bezpieczeństwo ruchu, ko-
nieczne jest wprowadzenie nowo-

czesnych urządzeń bezpieczeństwa
ruchu kolejowego i. łączności," tąkich
jak samoczynna blokąći& liniowa,
urządzenia samoczynnego hąinowa-
ńfa, urżądżenisi" 'rrófóĄm^ćr ifp.

Oto dlaczego obecnie, tylko niek-
tóre kraje podejmują działania mo-

dernizacyjne swego transportu ko-

lejowego. Pomimo wysokich kosztów

modernizacji, poszukiwania .nowych
rozwiązań technicznych na- kolejach
konwencjonalnych trwają, gdyż
chodzi tu m. in. o wykorzystanie o-

gromnego majątku zainwestowanego
dotychczas w koleje żelazne.

W ostatnich kilku latach moder-

nizacja kolei na świecie nie nosi już
charakteru nowinek technicznych,
ale weszła w niektórych krajach ,w

etap praktycznych realizacji. Przy-
kładem kolei, która zdała egzamin
eksploatacyjny jest TOKAIDO na

trasie Tokio-Osaka, na której po-

ciągi osiągają szybkość 286 km na

godz. Równie duże szybkości osiąga-
ją elektrowozy w innych krajach,
np. Amerykański METROLINER

(Waszyngton—Nowy Jork) rozwija
szybkość 260 km na godz. Znane są
także francuskie osiągnięcia: elek-
trowóz TEE ma szybkość 200 km na

godz, a w jazdach próbnych osiąg-
nął 331 km na godz. Podobną szyb-
kość uzyskuje radziecki elektrowóz
ER—200.

Tak duże prędkości elektrowozów

nakładają wielkie wymagania w od-
niesieniu do taboru, urządzeń pęd-
nych oraz . systemów sterowania.
Również zasilanie w energię elek-

tryczną z sieci zewnętrznej natrafia
na trudności, i progi techniczne. Wa-

gony wymagają więc specjalnej kon-

strukcji, a tor kosztownej podbudo-
wy. Przyspieszenia odśrodkowe wy-

magają łuków o bardzo dużych pro-
mieniach. Pantograf zawodzi •

p.rzy

prędkościach 250 km na godz, a

zbierak przy 300 do 350 km ńa gódz.
W tych warunkach powstały

pierwsze pociągi o napędzie turbino-

wym. Najbardziej zaawansowana w

tej dziedzinie jest Francja. Pojazd
turbinowy ną trasie Cannes—-Paryż
— Cherbourg osiąga prędkość 260 km
na godz. Nie próżnują takżę Stany
Zjednoczone, które uruchomiły po-

ciąg turbinowy z Nowego Jorku do
Bostonu (szybkość do 270 km na

godz.) . Amerykanie przewidują
zwiększenie szybkości pociągów tur-

binowych do 350. km-na godz., co

oznacza zbliżenie do maksymalnej
szybkości, jaką mogą rozwijać pojaz-
dy fta szynach (fizyczna ' granica
szybkości kolei opartej na przyczep-
ności między kołem a szyną wy-
nosi 370 km na gbdz). Wprowadze-
nie, pociągów turbinowych planuje
w niedalekiej przyszłości W,' . Bry-
tania i NRF, natomiast Japonia —

już z początkiem przyszłego roku.

Nie można chyba wątpić, że i u

nas w najbliższych kilkunastu latach

kolej, przejdzie proces wszechstron-

nej modernizacji.. Zresztą' już. obec-

nie, nie dysponując bynajmniej-;naj,-
bardziej nowoczesną techniką, po-

ciągi na niektórych trasach rozwija-

KOL
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ZBIGNIEW WYCZESANY

Nienadążanie transportu za rosnącymi potrzebami
przewozowymi nie jest zjawiskiem specyficznie pol-
skim. Podobne kłopoty mają niemal wszystkie rozwi-
nięte kraje świata. Kłopoty te występują pomimo
ogólnie lepszej niż u nas infrastruktury technicznej
transportu i pomimo dysponowania przez te kraje
bardziej nowoczesnymi środkami transportu. Dyna-
miczny rozwój produkcji przemysłowej i rolnej, bu-
downictwa, wzrost wymiany międzynarodowej itp.
wzmaga zapotrzebowanie na przewozy ładunków.
Równocześnie wraz z szybkim wzrostem liczby lud-
ności zwiększa się ruchliwość społeczeństwa, będą-
ca wynikiem rozszerzenia się współpracy międzyna-
rodowej, rozwoju wielkich aglomeracji miejskich, na-

rastających potrzeb turystycznych. Zwiększonemu za-

potrzebowaniu na przewozy nie mogą sprostać kon-
wencjonalne środki transportowe.

ją wcale znośną szybkość. W naj-
bliższych latach zakłada się uzyski-
wanie przez pociągi międzynarodowe
i ' ekspresowe w komunikacji kra-

jowej szybkości 160 km na godz., a

na nowo budowanych liniach — do
200 km na godz. Zamierzenia te nie

mogą oznaczać rezygnacji z wprowa-
dzenia i na naszych liniach pociągów
turbinowych czy innych nowych roz-

wiązań technicznych, jeżeli zdają one

egzamin na świecie,

KOLEJE NIEKONWENCJONALNE

W czasie niedawnego sympozjum
Komitetu Transportu PAN na temat

modernizacji krajowego systemu
transportowego jeden z referentów
(dr inż. ZBIGNIEW SCHNEIGERT)
wspomniał, że obecnie na świecie

istnieje ok. 100 różnych pojazdów
niekonwencjonalnych, z tego w USA
— ok.60,wEuropie—30,awin-
nych krajach około 10. Większość
pojazdów to niekonwencjonalne po-

jazdy -kolejowe. Spośród wielu

rozwiązań kolei niekonwencjo-
nalnych na uwagę zasługują
zwłaszcza alweg koleje siodło-

we), safege (koleje podwiesza-
ne), koleje oparte na patencie
KUCHA (koleje o dodatkowym pro-
wadzeniu za pomocą poziomych kół).

Najwięcej zrealizowanych pomy-
słów doczekał się alweg. Szwed A.
L. W. GREN (stąd nazwa) zbudował

prżed dwudziestu laty kolej, która

po szerokiej żelbetowej szynie
prowadzi ogumione koła wagonów.
Pierwszą próbę alwegu przeprowa-
dzono w NRF w 1952. Pomyślny wy-
nik próby zachęcił do budowy takiej
kolei w Kanadzie, Brazylii, USA,
Japonii i innych krajach. W latach
1957—1972 wybudowano w sumie 23

odcinki, z czego tylko jedna trasa w

Japonii jest w normalnej eksplo-
atacji. Alweg okazał się zbyt kosz-

towny, CO nie pozostało bez

wpływu na zaniechanie dalszych
planów rozbudowy linii alweg.

. .„Niepowodzenia nie wstrzymały
dalszych badań nad tego typu koleją.
Szwajcarska fMriai fiabegger zasto-

sowała (i opatentowała) zamiast szy-

ny żelbetowej szynę stalową, zmniej-
szyła nieco prędkość i zdolność prze-

wozową, ale w ten sposób powstała
możliwość szerszego zastosowania

tej kolei, zwłasżcza na terenach wy-

stawowych, w parkach zabaw. Ostat-
nio rozważana jest możliwość wpro-
wadzenia tej unowocześnionej wer-

sji alwegu w rejon Zakopanego, co

pozwoliłoby wyeliminować komuni-

kację samochodową od Łysej Polany
przez Poronin, Zakopane, Kościeli-

sko, Chochołów do Podczerwonego.

Dzieło francuskich konstruktorów,
kolej safege znalazła zastoso-
wanie do obsługi lotnisk, parkingów
przy lotniskach, w ośrodkach aka-
demickich i w parkach zabaw.

Jak można sądzić z dotychczaso-
wych zastosowań, zarówno koleje
alweg, jak i safege, z powodu du-

żych kosztów budowy i ograniczo-
nych zdolności przewozowych mogą
być wykorzystywane dla rozwiązań
lokalnych. Również dla lokalnych
celów i dla komunikacji miejskiej
mogą być wykorzystywane koleje
wywodzące się z patentu KUCHA.

Koleje te znalazły zastosowanie w

kilku liniach metra (Mediolan, To-

kio, Haifa, Boston, Montreal, Rotter-

dam). W unowocześnionej wersji za-

stosowano je w kolei BART, obsługu-
jącej rejon wielkiego-San Francisco,
gdzie obecnie funkcjonuje linia o

długości 40 km (dalsze 80 km jest w

budowie). Kolej ta charakteryzuje
się wysoką zdolnością przewozową
(30 tys. osób na godz.) i dużą szyb-
kością (120 km na godz). Nasi spe-
cjaliści z dużym zainteresowaniem

śledzą doświadczenia eksploatacyjne
kolei w San Francisco, gdyż w przy-

padku potwierdzenia się jej przy-
datności w warunkach masowego,'
ruchu, można byłoby zastosować ko-

lej (ego typu na trasie Śląskiej Kolei

Regionalnej.

; KOLEJE SUPERSZYBKIE

Dalsza modernizacja kolei i -unowo-

cześnianie omówionych poprzednio
różnych typów kolei niekonwencjo-
nalnych nie zapowiadają- jeszcze re«.

wolucji w transporcie kolejowym,
choć bezsprzecznie oznaczają możli-
wość rozwiązania wielu trudnych
problemów komunikacyjnych w naj--,
bliższym'^dwudziestoleciu. Rewolucja .

w transporcie nastąpi z' chwilą, gdy
. pociągi osiągną szybkość .lotniczą, to

}£st ' rzędu 500—60Q km, a nawet

Ś0Ó ; &m ha:godzin$. Będą to wpraw-

dzie"''pociągi kolejowe, ale opar-
te na nowych zasadach ruchu
i napędu. Lawina informacji,
jaka od pewnego czasu pły-
nie z krajów ząchodnich na temat

projektów pociągów superszybkich,
opartych na Wykorzystaniu poduszki
powietrznej czy magnetycznej, pro-

jekty -ra^ieckje' przewidujące jesz-
cze w b.ieżąeej;'Dię.pio.tó'tce,;przystąpie-
nie do budowy.'pierwszych pociągów
na poduszce' powietrznej,: dają prawo
do stwierdzenia, ,'źe w ';ciągu naj-
bliższych r kilku. lat* pojawi się rze-

czywiście 'ripwy,- ćfiłkówicie odmien-

ny typ pojazdu-kolejcrwfe&o.
PoWażne osiągnięcia', w konstruk-

cji nowego typu pójaźflu'kolejowego
mają Francuzi- .

" Inżynier JEAN
BERTIN prowadzi ód 1965 r. próby
i badania ' pojazdu -i poduszkowego
(„aerotrain") **, ha- torfeo «żelbetowym
kształtu odwróconej ,1 i tei% T. W 1972
r. oddano do normalnej eksploatacji
pierwszy odcinek Kolei poduszkowej
na trasie Paryż — Orlean. Pojazdy
osiągają.tu prędkdść 250'km na godz.
tor umieszczony , jest na • estakadzie,
napęd "śmigłowy. Energii dostarcza
turbina gazowa w pojeździe. Wyższe
parametry uzyskali Ąnglicy, jednak
ich poduszkowiec nie: ..wyszedł na

razie ż fazy prób. Nad nowym typem
pojazdów na poduszcze powietrznej
intensywnie pracują naukowcy w

Stanach Zjednoczonych- i w Związ-
ku Radzieckim. .

-
.

Jak się jednak wydaje, najbar-
dziej zaawansowana w -badaniach i
w praktycznej realizacji kolei super-
szybkich' jest -Niemiecka Republika
Federalna. W tym kraju skoncen-
trowano się nad wykorzystaniem dla
celów komunikacji kolejowej podu-
szki magnetycznej. -Powstało tu kon-

sorcjum, składające się-z najwięk-
szych firm- z dziedziny komunikacji,
elektrotechniki i " lotnictwa. Konsor-:

cjum to na zlecenie rządu federal-
. nego ma rozwiązać do 1985 r. prob-
lem szybkiej komunikacji rzędu-500
km na godz., przy czym techniczne
środki nie mogą zakłócać środowi-
ska naturalnego.

Ochota, z jaką zachodnioriiemiec-
kie firmy zabrały się do pracy nad

nowym systemem komunikacyjnym,
ma swoje prozaiczne źródło w po-
datkach. Środki skierowane przez te'

firmy na badania są nie tylko zwol-
nione od opodatkowania, ale po-,

mniejszają kwotę zysku podlegającą
opodatkowaniu na rzecz skarbu pań-
stwa. Ta, swoistego rodzaju filan-

tropia przynosi jednakże efekty.
Najbardziej posunęły się próby i ba-
dania prowadzone przez firmy
Krauss-Maffei i Messerschmidt-

Boęlkow-Blohm. Firmy te opraco-

wały prototypy pociągów na po-
duszce magnetycznej, które mogą
rozwijać szybkość do 600 km na

godzinę. Według ostatnich informa-
cji, pierwszy pociąg na poduszce
magnetycznej, wyposażony w silnik

liniowy, ma być uruchomiony już
w 1975 r. na trasie Hamburg-Mo-
nachium.

Wstępny projekt komunikacji ko-
lei superszybkich przewiduje utwo-
rzenie na terenie Niemieckiej Repu-
bliki Federalnej trasy w postaci
wielkiej ósemki, przewęźlonej we

Frankfurcie, o łącznej długości 1600
km. Nowy układ komunikacyjny w

znacznym stopniu ograniczy ko-

munikację lotniczą na średnich dy-
stansach, jak również zmniejszy ruch

samochodowy.
Już dziś wysuwane są koncepcje

wydłużenia kolei superszybkich poza
terytorium NRF na południe (Wło-
chy) i północ (Skandynawia), na

wschód (ZSRR) i na zachód (Frattcja,
Hiszpania). Jeżeli więc w niedługim
czasie praktyka potwierdzi wysoką
użyteczność' kolei ' superszybkich, i

wykaże ich ekonomiczną efektyw-
ność, należy się spodziewać upow-
szechnienia tego typu kolei na kon-

tynencie europejskim. Kiedy to na-

stąpi — trudno przewidzieć. Koleje
poduszkowe wymagają jeszcze wielu

udoskonaleń, a silnik liniowy (choć
wynaleziony na przełomie XIX i
XX wieku) — dalszych opracowań.
Atrakcyjność kolei superszybkich
jest jednak wielka i obiecująca.

Nie bawiąc się w proroka, można

założyć, że między rokiem 1990
a 2000 zajdzie konieczność podjęcia
decyzji budowy linii kolei supersżyb-
kich w Polsce. Przyjęcie takiego za-

łożenia "
oznacza

' konieczność u-

względnienia w bieżącej .działalności

inwestycyjnej w zakresie technicz-

nej infrastruktury transportowej
kraju jeszcze jednego partnera. Ina-

czej trzeba więc spojrzeć na plany
rozwoju lotnictwa, dróg szybkiego
ruchu i autostrad, a także na prog-
ram modernizacji sieci kolejowej,
zwłaszcza na trasie przyszłych linii

kolei superszybkich.
Na .podstawie dotychczasowych

doświadczeń nie można jeszcze po-

dejmować decyzji, ale należy je
przewidywać. Nie od rzeczy byłoby
także, aby w Polsce — poza grupką
entuzjastów — problemami rozwoju
kolei superszybkich zajęła się po-
ważna placówka naukowa. W zna-

nych mi bowiem prognozach roz-

. woju transportu do 1990 r. nie spot-
kałem żadnych informacji na temat

kolei superszybkich ani też szans

ich rozwoju w naszym kraju. Tym-
czasem życie biegnie naprzód i za-

nim się obejrzymy kolej superszyb-
ka stanie się faktem historycznym

• i początkiem ' kolejnej rewolucji
transportowej.

1) L. Hofman — Zależności' wzajemne
między postępem technicznym a wymo-
gami jakości usług przewozowych (re-
ferat na sympozjum Komitetu Transpor-
tu PAN, 15—16. X.1973)
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FABRYKA SILNIKÓW

„BESEL"
Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11

przedsiębiorstwom państwowym I spółdzielczym na-

stępujące łożyska

TOCZNE KULKOWE:

— R 7 (627) 80.000 szt.

— R 5 (635) 9.000 szt.

- R9 (629) zz c6 p6 18.000 szt.

Szczegółowych,
'

Informacji w

sprawie sprzedaży udzieli Dział

Zaopatrzenia przedsiębiorstwa
„Besel", adres jak wyżej - tele-

fon 2801 do 2810 wewn. 29..
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HANDEL
ZAGRANICZNY Z!
MITY 8 RZECZYWISTOŚĆ
ROZMOWA Z NACZELNIKIEM WYDZIAŁU

PLANOWANIA EKONOMICZNEGO MHZ ZSRR

WASYLEM KŁOĆZKIEM

Wzrost wymiany handlowej ZSRR (w pierwszym pół-
roczu 1973 przyrost o 15 proc. w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego) wywołał na świe-
cie wzmożone zainteresowanie. Nic w tym dziwnego.
Związek Radziecki, wielkie mocarstwo przemysłowe,
które daje piątą część światowej produkcji prze-
mysłowej i handluje praktycżnie ze wszystkimi, wy-
wiera rosnący wpływ na międzynarodowe stosunki
gospodarcze. Prasa zagraniczna uwzględnia to zainte-
resowanie i publikuje ostatnimi czasy wiele materia-
łów, w ten czy inny sposób związanych z radzieckim
handlem zagranicznym.

REDAKCJA: Czy moglibyście wy-

powiedzieć się na temat charakteru

tych publikacji?
W. KŁOCZEK: Muszę powiedzieć,

że światowa opinia publiczna pozy-

tywnie odnosi się do rozwoju handlu

międzynarodowego, w szczególności
do kontaktów gospodarczych między
państwami o odmiennych ustrojach
społecznych. Jednocześnie zetknąć
się również można z poglądami in-

nego charakteru — świadomie lub
nieświadomie wypaczającymi rzeczy-

wisty obraz.

Szereg komentatorów z krajów ka-

pitalistycznych twierdzi, że kroki po-

dejmowane przez Związek Radziecki
dla rozwijania kontaktów gospodar-
czych z USA i innymi krajami Za-

chodu, podyktowane są wewnętrzny-
mi trudnościami ekonomicznymi
ZSRR. Inni przyznają, że kraje ka-

pitalistyczne zainteresowane są w

handlu z ZSRR, czyniąc przy tym za-

strzeżenie, że w zamian za maszyny
i technologie Zachodu i Japonii,
Związek Radziecki może zapropono-

wać tylko surowce ze swych niewy-
czerpanych skarbnic. Jeszcze inni

biorą na warsztat fakt, że po raz

pierwszy w historii ZSRR w 1972
roku wartość importu przewyższyła
wartość eksportu i wyciągają z tego
daleko idące wnioski.

REDAKCJA: W jakiej mierze e-

becny wzrost handlu zagranicznego
ZSRR wiąże się ze specyfiką współ-
czesnego etapu rozwoju gospodarcze-
go kraju?

W. KŁOCZEK: Obroty handlu za-

granicznego ZSRR rosną jeszcze
szybciej niż produkcja przemysłowa
(w pierwszym półroczu przyrost wy-
niósł odpowiednio 15 proc. i 7 proc.).
Jednakże, jeśli wczytać się w ko-
munikat Centralnego Urzędu Staty-
stycznego, zauważyć można, że i sze-

reg gałęzi przemysłu rozwija się w

szybszym tempie: przyrost produkcji
urządzeń techniki obliczeniowej wy-
niósł 34 proc. , przyrządów i środków

automatyzacji — 12 . proc., obrabia-
rek sterowanych numerycznie — 27

proc. Oznacza to, że najszybciej w

ZSRR rozwijają się właśnie te ga-
łęzie, które określają tempo postępu
naukowo-technicznego.

Jednym z rezultatów tego procesu
jest wzrost możliwości eksportowych
ZSRR, jako że bardziej nowoczesna

produkcja cieszy się naturalnie więk-
szym popytem na rynku światowym.
Z drugiej strony rosną także potrze-
by importowe. To nieunikniony re-

zultat rewolucji naukowo-technicz-

nej.

Dla każdego człowieka w naj-
mniejszym choć stopniu rozumieją-
cego gospodarkę, jest sprawą zupeł-
nie oczywistą, że równoprawny
i obustronnie korzystny handel przy-

nosi — zgodnie z zasadami między*
narodowego podziału pracy — ko-

rzyści wszystkim partnerom. Minęły
tc czasy, kiedy każdy kraj sprzeda-
wał tylko to, co posiadał w nadmia-
rze i kupował na rynku światowym
to, czego mu brakowało. Dziś, zanim
zacznie się projektować czy produko-
wać jakąkolwiek skomplikowaną
maszynę czy urządzenie, warto po-
myśleć i policzyć, czy nie szybciej,
nie taniej będzie kupić niezbędny
wyrób za granicą. Tak czynią wszy-
stkie kraje, a Związek Radziecki nie
stanowi w tym względzie wyjątku.

REDAKCJA: A jeśli chodzS o

„szczególne" zainteresowanie ZSRR

rozwojem handlu z USA 1 innymi
rozwiniętymi krajami kapltalistycz.
nyml?

W. KŁOCZEK: Częściowo odpo-
wiedziałem już na to pytanie: wszy-

scy zainteresowani są w rozwoju
handlu międzynarodowego.

Co można do tego dodać? Nie ma

chyba na świecie kraju, który w

mniejszym niż ZSRR stopniu uza-

leżniony byłby od rynku zewnętrzne-
go. Kolosalne i różnorodne zasoby
naturalne, rozwinięta gospodarka,
która przez długie lata zmuszona by-
ła przez istniejące warunki histo-

ryczne do oparcia się wyłącznie na

potencjale wewnętrznym, uregulo-
wane i wciąż rozwijające się kontak-

ty z krajami socjalistycznymi (przy-
pada na nie około dwóch trzecich
handlu zagranicznego ZSRR) — wszy-
stko to sprowadza do minimum za-

leżność postępu gospodarczego
Zwiążku Radzieckiego od -partnerów
kapitalistycznych. Wymiana' handlo-
wa z tą grupą krajów wzrosła z 4,7
miliarda rubli w 1970 roku do 5,9
miliarda w 1972 roku i nadal rośnie.

Przyczyna tego prosta — jest to ko-

rzystne dla .obu stron. Radzieckie

delegacje i organizacje handlu za-

granicznego prowadzące rokowania
handlowe czują się pewnie i mają
możliwość zawierać jedynie dogod-
ne umowy, a jeśli któryś z partne-
rów proponuje warunki nie do przy-
jęcia, poczekać i poszukać innych.

REDAKCJA: Wspomnieliście już o

problemie surowców. Jakie miejsce
w wymianie ZSRR z rozwiniętymi
krajami kapitalistycznymi zajmuje
ta grupa towarowa?

W. KŁOCZEK: Zagadnienie su-

rowców i paliw jest dość złożone.
Poszukiwanie i eksploatacja złóż wy-

maga większych nakładów inwesty-
cyjnych niż produkcja maszyn i in-

nych wyrobów przemysłu przetwór-
czego. To jeden aspekt. Drugi spro-
wadza się do tego, że poszczególne
kraje dysponują źródłami surowców
i paliw w niezwykle zróżnicowanym
zakresie (ZSRR znajduje się w tym
względzie w sytuacji lepszej niż in-

ni). Wypływa stąd wniosek: między-
narodowy obrót surowcami i paliwa-
mi jest konieczny, ale dokonywać
się powinien na zasadach odpowia-
dających interesom wszystkich part-
nerów. Jest to nasze stanowisko i w

naszej polityce handlowej wcielamy
je w życie.

Zupełnym absurdem jest pogląd,
że Związek Radziecki nie ma więcej
czym handlować. Około jednej
czwartej eksportu ZSRR stanowią
maszyny i urządzenia; kupują je
praktycznie wszystkie kraje świata.
Oto kilka liczb: w 1972 roku eksport
samochodów osobowych w porów-

naniu z 1971 rokiem wzrósł o 20,S
proc.,, kombajnów zbożowych — o

14,4 proc., wagonów kolejki podzie-
mnej — o 100 proc., środków tran-

sportu powietrznego — o 21 proc.
W ubiegłym roku Związek Radzięc-
ki rozpoczął siprzedawać na rynku
światowym urządzenia dla ochrony
przeciwgradowej, aparaturę dla son-

dowania atmosfery „Meteoryt-2",
lasery, mikroskopy elektronowe, no-

we modele oscylografów, wideomag-
netofony. Na Związek Radziecki

przypada trzecia część importu ma-

szyn i urządzeń krajów RWPG, naj-
bardziej dżiś dynamicznego gospo-
darczo regionu świata. Radzieckie
statki i wyposażenie okrętowe, ma-

szyny poligraficzne, obrabiarki do
metali, traktory, samochody, narzę-
dzia torują sobie także drogę na ryn-
ki rozwiniętych krajów kapitalisty-
cznych. Są to wszystko fakty dobrze
znane specjalistom a przypomnieć ó
nich należy gwoli odświeżenia praw, -

dy. .--:.•

REDAKCJA: W krajach kapitali"
stycznych dcficyt bilansu handlowej
go jest zjawiskiem. normalnym, W
USA na przykład jest on dość zna-

czny. W ZSRR dotąd go nie było.'
Dlaczego deficyt pojawił się .w

roku?

W, KŁOCZEK: Nie ma w tym żad-

nej sensacji ani żadnych podstaw
do niepokoju. W ostatnim okresie

Związek Radziecki zawarł szereg
porozumień kredytowych. Zgodnie
z nimi ZSRR otrzymuje na

N kredyt urządzenia dla eksploa-
tacji złóż gazu i innych ro-

dzajów surowców i paliw, dla

powstających przedsiębiorstw prze-
mysłowych. Kredytów tych udzielają
nam kraje potrzebujące gazu (NRF)*
drewna i materiałów drzewnych (Ja-r.

ponia), amoniaku (USA). Swoje zo-

bowiązania 'ZSRR spłacać będzie ty-
mi towarami. Oczywiście, że dosta-

wy urządzeń i zakończenie budowy
dzieli pewien czas — dlatego w;

pierwszym etapie przeważa import,
w drugim zaś — eksport. Dawniej,
kraje kapitalistyczne, na przekór
własnym interesom, stawiały prze-

szkody na drodze takich porozumień
z ZSRR.

Mówić w związku z tym o nie-

wypłacalności kredytowej Związku
Radzieckiego jest po prostu niepo-
ważnie. Tym bardziej, że i tu w peł-
nej mierze przestrzega się zasady
wzajemnych korzyści: nasi partnerzy
otrzymują surowce i produkty, które

są im niezbędne, a Związek Radziec-
ki — dodatkowe możliwości szybsze-
go rozwoju swego przemysłu i eks-

ploatacji bogactw naturalnych.
REDAKCJA: Dziękujemy za roz-

mowę.

Opracowanie APN

PRAKTYKA POKOJOWEJ
KOEGZYSTENCJI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ródź partii bolszewików zabiegał nie tylko o po-

kój, który wyzwoli ludzkość od okrucieństw

wojen, tragedii i cierpień, nędzy i poniewierki,
ale otworzy przed narodami możliwości wszechstron-

nej współpracy. Był optymistą. Wierzył w możliwość
i konieczność takiej współpracy. Wierzył nawet wów-

czas, kiedy światowa reakcja nie przebierając w środ-
kach dążyła do zniszczenia młodego państwa ra-

dzieckiego, jeśli nie kulą to głodem. Jeszcze nie wszy-

scy interwenci opuścili ziemie Rosji Radzieckiej, gdy
Lenin mówił:

„Najpilniejsze, istotne, praktyczne i jaskrawo wystę-
pujące w ostatnich latach interesy wszystkich państw
kapitalistycznych wymagają rozwoju, uporządkowania
i rozszerzenia handlu z Rosją. A ponieważ takie in-

teresy istnieją, to można prowadzić spory, można „gry-
masić", można sprzeczać się na temat różnych kon-
traktów — jest nawet rzeczą bardzo prawdopodobną
że zdarzy się nie osiągnąć porozumienia — a jednak
w ostateczności, ta podstawowa gospodarcza koniecz-
ność sama sobie utoruje drogę".

Wielu lat trzeba było, aby prawda ta dotarła do
świadomości Zachodu. Będąc początkowo orężem kontr-

rewolucji, a później „zimnej wojny" blokada ekono-
miczna miała znieść z powierzchni Ziemi pierwsze
państwo robotników i chłopów. Życie przekreśliło te

rachuby światowego imperializmu w sposób nie pod-
legający apelacji.

Leninowska koncepcja pokojowego współistnienia
wybiegała w daleką przyszłość. Pokojowe współistnie-
nie trzeba było imperializmowi narzucić. Narzucić,
mobilizując wolę milionów ludzi i tworząc potęgę
ekonomiczną, która by tę wolę popierała. Potęgę taką
Związek Radziecki stopniowo, z uporem, często kosz-
tem poważnych wyrzeczeń, budował. Od końca dru-

giej wojny światowej solidarnie współdziałają z nim
bratnie kraje socjalistyczne. Z biegiem czasu stawało

się coraz bardziej oczywiste, że blokada ekonomiczna

Kraju Rad i reszty obozu socjalistycznego nie przy-
niosła spodziewanych rezultatów.

Stopniowo następowała wyraźna zmiana układu sił na

świecie. Walka narodów o wolność, przemiany po-

lityczne i społeczne na wszystkich kontynentach,
stworzyły nową sytuację, w której szybujące wysoko
w kosmosie radzieckie rakiety ostatecznie wywróciły
do góry nogami niejedną wojowniczą koncepcję Za-
chodu. Burżuazja, a przynajmniej jej trzeźwo my-
ślące odłamy, musiały dokonać reorientacji swych po-
czynań.

W ciągu ponad pół wieku od dni Wielkiego Paź-
dziernika świat zmienił swe oblicze. Najdonioślejszą
rolę w tych przemianach odegrał Związek Radziecki
i cały obóz socjalistyczny, fakt jego dynamicznego
rozwoju, co stanowi dowód na to, że można inaczej.

Zmienił się świat, powstały nowe możliwości i po-

trzeby. Lenin podkreślał niejednokrotnie, że cała

sztuka prowadzenia polityki polega na tym, aby zda-
wać sobie 'sprawcze specyfiki zadań każdego okresu.
Ma ió ogromne znaczenie również i dlą polityki gos-
podarczej, która powinna uwzględniać charakter po-
szczególnych etapów rozwoju kraju. A dziś głównym
zadaniem w gospodarce radzieckiej i wszystkich kra-

jów socjalistycznych staje się zwiększenie efektyw-
ności gospodarowania. W referacie sprawozdawczym
Komitetu Centralnego KPZR na XXIV Zjażd stwier-
dzono wyraźnie: ...„ogromna skala gospodarki naro-

dowej, zwiększone możliwości ekonomiczne i potrzeby
społeczne dyktują konieczność znacznego podniesienia
poziomu całej naszej działalności gospodarczej, istot-

nego podniesienia efektywności ekonomiki, przekształ-
cenia całej naszej ogromnej gospodarki w mechanizm

pracujący jeszcze lepiej, dobrze wyregulowany. "

„Tylko na podstawie zwiększenia efektywności eko-
nomiki można znaleźć środki i zasoby na równocze-
sne zapewnienie znacznego wzrostu stopy życiowej
ludności, szybki rozwój gospodarki w przyszłości, po-

trzeby utrzymywania na należytym poziomie zdolności

obronnej kraju"*).

Siła obozu socjalistycznego i konsekwentnie przezeń
realizowana polityka pokojowego współistnienia spra-

wiają, że na Zachodzie traci rację bytu i coraz czę-

ściej odkładane jest do lamusa myślenie kategoriami
„zimnej wojny". Dziś świat zaczyna powoli zbierać
owoce polityki odprężenia, której orędownikiem był
Związek Radziecki od początku swego istnienia.

Rysujące się w jaśniejszych niż dawniej barwach

perspektywy pokojowej koegzystencji nie oznaczają
bynajmniej, że zatarciu ulega antagonistyczny charak-
ter obu systemów społeczno-ekonomicznych. „KPZR
zawsze wychodziła i wychodzi z założenia, że walka
klasowa dwóch systemów — kapitalistycznego i socja-
listycznego — w dziedzinie gospodarki, polityki i rzecz

jasna ideologii będzie nadal trwała. Inaczej być nie

może, gdyż światopogląd i klasowe cele socjalizmu
i kapitalizmu są przeciwstawne i nie do pogodzenia.
Będziemy jednak dążyć, aby taka nieunikniona z hi-

storycznego punktu widzenia walka weszła na tory
nie grożące wojnami, niebezpiecznymi konfliktami
i niekontrolowanym wyścigiem zbrojeń. Bedzie to

wielka wygrana dla sprawy pokoju na całym świecie,
dla interesów wszystkich narodów, wszystkich
państw"2).

itay Polacy, szczególnie wiete mamy powodów, aby1
'aktywnie liczestniczyć w yfcalce o .pokój, by walkę tę
traktować, - jąko swe. nadrzędne zadaje. Służy to tym
wszystkim, którym drogi jest pokćij i bezpieczeństwo
na świecie, umacnia nasz międzynarodowy autorytet.

Tow. EDWARD GIEREK, na spotkaniu z aktywem
robotniczym W Sosnowcu powiedział: „Od trzech dzie«

sięcioleci nasza partia i nasze pafcstwo niezłomnie re-

alizują zasady braterskiej jedności, sojuszu i współ-
pracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich. Polityka nasza kieruje się dążeniem do
umocnienia jedności i siły socjalistycznej wspólnoty.
Stosunki z krajami o innym ustroju opieramy na za-

sadach pokojowego współistnienia i wzajemnie ko-

rzystnej współpracy. Wynikająca z tych zasad polity-
ka zagraniczna Polski Ludowej, której linię wytycza
nasza partia, odpowiada żywotnym interesom narodu

polskiego i wyraża ideały klasy robotniczej. Jest to

polityka patriotyczna t internacjonalistyczna. "

„Dekret o pokoju" z 1917 roku i Program Pokoju
uchwalony ńa XXIV Zjeździe KPZR to dwa odległe
od siebie w czasie, ale bliskie treścią ogniwa polityki
Kraju Rad. Polityki, która oddalając widmo katastro-

fy nuklearnej zjednała Związkowi Radzieckiemu wielu

przyjaciół i zyskała uznanie ludzi dobrej woli. Prze-

mawiając na Światowym Kongresie Sił Pokoju yr Mo-
skwie przywódca partii radzieckich komunistów LEO-
NID BREŻNIEW powiedział m. in.:

„Myślę, że nikogo z nas nie urządzi pokój, po daw-
nemu opierający się na „równowadze strachu". .Taki

pokój niewiele różniłby się od „zimnej wojny".- Byłby
to „zimny pokój", który mógłby łatwo znów dopro-
wadzić do konfrontacji, ciążącej na świadomości i ży-
ciu narodów, brzemiennej w konflikt światowy. Na-

rody pragną pokoju petonegó i trwałego, opartego,
jeżli można się tak wyrazić, na równowadze bezpie-
czeństwa i wzajemnego zaufania. Jest to pokój umoż-

liwiający szeroką międzynarodową współpracę w imię
postępu".

AL*

') Z referatu sekretarza Generalnego KC KPZR, L. I. Breż-
niewa wygłoszonego na wspólnym uroczystym posiedzeniu
Komitetu Centralnego KPZR, Itady Najwyższej ZSRR 1 Rady.
Najwyższe] RFSRR, 21 grudnia 1972.

«) Jak-wyżej.
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TRZY KWARTAŁY
W PRZEMYŚLE RADZIECKIM

Centralny' Urząd ' Statystyczny
przy Radzie Ministrów ZSRR

ogłosił komunikat o wynikach
działalności przemysłu radziec-

kiego w trzech kwartałach 1973
roku. Produkcja przemysłowa w tym
okresie w porównaniu z analogicz-
nym okresem ub. roku wzrosła o

7,3 proc., podczas gdy plan przewi-
dywał wzrost o 5,8 proc. Zadania

planu w dziedzinie realizacji pro-

dukcji zostały przekroczone we

wszystkich republikach związko-
wych, a także we wszystkich mini-

sterstwach i resortach.

Wydajność pracy wzrosła o 5,8
proc. Przyrost produkcji został w

82 proc. osiągnięty dzięki wyższej
wydajności pracy. Najszybciej roz-

wijały się gałęzie decydujące o po-

stępie technicznym w całej gospo-
darce narodowej, a więc przęmysł
maszynowy,. chemiczny i petroche-
miczny, elektrotechniczny i precy-

zyjny. Szczególnie wysoką dynami-
kę wzrostu zanotowano w produkcji
urządzeń techniki obliczeniowej (34
proc.), samochodów osobowych (28
proc.), obrabiarek sterowanych nu-

merycznie (25 proc.), odkurzaczy (25
proc.), kombajnów buraczanych (23
proc.), generatorów do turbin (22
proc.), wyrobów ze szkła i krysz-
tału (19 proc.), chemicznych środków

ochrony roślin (15 proc.) .

W porównaniu z trzema kwarta-
łami ub. roku nastąpił znaczny
wzrost produkcji i wydobycia waż-

nych wyrobów i surowców jak np.:

energii elektrycznej — o 37 mld

kWh, ropy naftowej — o 18 min

ton,gazu—o10mldm3,węgla—
o9minton,stali—o4,2min
ton, rur stalowych — o 87 min me-

trów, nawozów sztucznych — o 4,9
min ton, samochodów — o 177 tys.
sztuk, w tym samochodów osobo-

wych — o 145 tys. sztuk, traktorów
— o 19 tys. sztuk, papieru — o 228

tys. ton, cementu — o 4 min ton.

Cechą charakterystyczną trzeciego
roku, podobnie jak i całej bieżącej
pięciolatki — jest stały wzrost pro-

dukcji towarów powszechnej kon-

sumpcji. W ciągu 9 miesięcy br. na

rynek trafiło np. o 221 min metrów

kwadratowych tkanin, o 297 tys. te-

lewizorów, o 130 tys. ton masła zwie-

rzęcego więcej niż w analogicznym
okresie 1972 roku. O 124 min rubli

wzrosły dostawy konfekcji, o 267
min rubli — dostawy rybnych pro-
duktów spożywczych.

Jednak nie wszystkie przedsię-
biorstwa wywiązały się z postawio-
nych przed nimi zadań. „Nie wolno
nie dostrzegać tego, że w dziedzinie

sprawnej organizacji pracy, w za-

pewnieniu należytej dyscypliny pra-

cy nie zrobiono jeszcze bynajmniej
wszystkiego co zrobić można i trze-
ba" — powiedział niedawno LEONID
BREŻNIEW na uroczystym posie-
dzeniu KC KP Uzbekistanu i Rady
Najwyższej Uzbeckiej SRR, poświę-
conym wręczeniu republice Orderu

Przyjaźni Narodów.

Pomyślnie przebiegały w bieżącym
roku w przemyśle radzieckim pro-

cesy wprowadzania do produkcji no-

woczesnej techniki i technologii.
Rozpoczęto produkcję ponad 2 tys.
nowych wyrobów. Poprawie uległy
techniczno-ekonomiczne wskaźniki

pracy przedsiębiorstw. Np. w ele-
ktrowniach jednostkowe zużycie pa-
liwa zmniejszyło się o 1,4 proc., w

kopalniach węgla średniodobowe-

wydobycie ze ściany wzrosło o 8

proc., w hutnictwie o 3 proc. zwię-
kszył się wytop stali z 1 tony po-

jemności konwertorów.

W porównaniu z analogicznym o-

kresem ub. roku zysk w przemyśle
radzieckim wzrósł o 12 proc. (L)

NOWE MODELE
RADZIECKICH SAMOCHODÓW

Przemysł samochodowy ZSRR

rozpocznie wkrótce seryjną produk-
cję ulepszonych modeli popularnych
wozów osobowych. Nowe „Wołgi" i

„Moskwicze" będą osiągały szybkość
150 km/godz., „Zaporożce" — 140

km/godz. Zwiększeniu szybkości to-

warzyszy podnoszenie poziomu tech-

nicznego samochodów; nowe modele

„Wołgi" będą przejeżdżały bez gene-
ralnego remontu 240—300 tys. km.

„Moskwicze" — 150 tys. km, „Zapo-
rożce" —120 tys. km.

Od kilku miesięcy w Togliatti nad

Wołgą montowany jest trzeci z ko-
lei ulepszony typ „Ziguli" — WAZ

2103. Samochód ma zmodyfikowaną
karoserię, 4 reflektory, silnik o mo-

cy 73 KM i osiąga szybkość 150

km/godz. Nowy model „Ziguli" o-

trzyma komfortowe wyposażenie
wnętrza, m. in. rozkładane przednie
siedzenia.

Do roku 1975 produkcja radziec-

kiego przemysłu samochodowego zo-

stanie podwojona i osiągnie 2,1 min

wozów. Głównym dostawcą samo-

chodów osobpwych będzie przy tym
fabryka w Togliatti, która wyprodu-
kuje w ostatnim roku obecnej pię*
ciolatki 660 tys. wozów.

Znaczna część radzieckich samo-

chodów sprzedawana jest za grani-
cą; docierają one na rynki 75 kra-

jów. Głównymi odbiorcami są part-
nerzy z RWPG, którzy zakupią vł

Związku Radzieckim 44 proc. impor-
towanych przez siebie samochodów,

(LJ
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ŚWIAT EKONOMIA

WALUTOWA
BECZKA
PROCHU IERZYMOSTOWY
Beczką prochu pod współczesnym systemem waluto-

wym świata kapitalistycznego nazywa się nie bez ko-

zery olbrzymi arsenał dewizowy, jakim dysponują
eksporterzy ropy naftowej. Wśród nich prym wiodą
roponośne kraje arabskie. i

Banki i giełdy kapitalistycznych krajów uprzemysło-
wionych, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, śledzą
z obawą to monetarne zjawisko, ściśle związane z

narastającym współcześnie kryzysem paliwowym.
Zdaniem „Wall Street Journal" może stać się ono

pierwszoplanowym problemem światowego systemu
walutowego w nadchodzącej dekadzie.

itti&s^

STRUMIEŃ
dewiz płynący z kie-

runku Środkowego Wschodu i

Zatoki Perskiej przybiera istot-
nie, rozmiary, powodzi. W 1971. r. do-

chody z . ropy eksporterów z tego re-

.gfcłnu tyyniosły 7,1 mld doi. Ocenia

się, że między 1972 a 1975 r. wpływy
te osiągną w sumie już blisko 80 mld,
a od 1980 r. wynosić one będą ponad
30 mld już rocznie. Ostatnio zasoby
złota i dewiz samej tylko Arabii
Saudyjskiej wynosiły 3,2 mld doi.

(o 1,3 mld więcej niż rok temu).
Uwzględniając ostatnią dewaluację
dolara, oznacza to imponujący, 53

procentowy wzrost. Przy cenie ostat-
nio stale podwyższanej ze względu
na inflację i dewaluację, i przy coraz

to większych udziałach w dochodach

przedsiębiorstw wydobywczych

(patrz artykuł obok) — dochody eks-

porterów ropy rosnąć będą stale. O -

głoszone w sierpniu br. w Kairze
studium ekspertów przewiduje, że
w 1980 r. zasoby walutowe arab-
skich eksporterów osiągną' poziom
200 mld dolarów.

Bogactwo dewizowe eksporterów
ropy stwarza poważne problemy za-

równo dla nich samych, jak i dla ich

współpartnerów. Polegają one na zy-
skownej krótko i długoterminowej
lokacie nadwyżki walut ponad bieżą-
ce potrzeby. Jeśli chodzi o rozwią-
zanie na krótką metę — 30

mld dolarów, mające w najbliższej
przyszłości stanowić roczne dochody
arabskich eksporterów odpowiada w

przybliżeniu sumie „gorącego pie-
niądza", który w o&tanich dwóch
latach wyważał z zawias ka-

pitalistyczny system walutowy. Se-
nator Humphrey jest zdania, że

pewnego dnia szejkowie Arabii będą
w stanie kontrolować dolar. Nie jest
to stwierdzenie bezzsasadne, jeśli się
zważy, że bieżąco większość tych ol-

brzymich funduszy ulokowana jest
na eurorynku pieniężnym, wolnym
od kontroli narodowych władz mo-

netarnych i stanowiącym główne
źródło spekulacyjnych przepływów
kapitałów, powodujących zmiany
kursów walut na niekorzyść dolara.

Inflacyjne skutki tych przemie-
szczeń spowodowały, że większość
uprzemysłowionych krajów kapita-
listycznych wprowadziła poważne
ograniczenia swobody ruchu kapita-
łów, Utrudnia to jednak ich optymal-
ne wykorzystanie, jak też obciąża
gospodarki tych państw kqsztami
wynikającymi z ograniczonej podaży
kredytu. Tak więc wysiłki w kierun-

ku izolacji ogromnych zasobów wa-

lutowych eksporterów ropy można

uznać za jeden z pośrednich czyn-

ników ostatnio notowanej zwyżki
stopy procentowej w większości kra-

jów zachodnich. Jednocześnie zao-

strzona kontrola dewizowa w tycfi
krajach utrudnia lokatę nadwyżko-
wych funduszy na procent, który
rekompensowałby zadowalająco spa-

dek ich realnej wartości powodowa-
ny szybko postępującą inflacją. Znie-

chęca to eksporterów ropy do dal-

szego przyjmowania głównie np. do-

lara w zamian za oferowany towar,
a zachęca do starań odnośnie wpro-

wadzenia w swoich obrotach zagra-

nicznych czegoś W. rodzaju waluty
złota. Jest więc możliwe, że z cza-

sem za ropę trzeba będzie płacić w

złocie.

Problem, co zrobić z olbrzymimi
zasobami walutowymi dostarczycieli
ropy na długą metę, jest może

jeszcze poważniejszy. Spośród kra-

jów eksportujących ropę tylko nie-

które — jak np. Iran, Ameryka Ła-

cińska, Algieria, Indonezja — będą

w stanie wydać ten przyrost na im-

port towarów i usług. Pozostałe — a

między nimi najwięksi producenci
jak Arabia Saudyjska, Kuwejt, Libia,
Abu Dąbi, Dubaj, Oman, któryah
roczne dochody osiągną do 1985 r.

około 50 mld dolarów — nie będą
mogły wydać całego tego przyrostu
ze względu na małe zaludnienie i

ogólne zacofańie. Stąd w latach

1973—85 te kraje zaoszczędzą około

150 mld w różnych walutach. Część
ich będą starać się zainwestować w

akcjach i papierach wartościowych
w krajach uprzemysłowionych. Jed-

nak dywidendy z tych inwestycji
portfelowych będą jeszcze bardziej
powiększać ich arsenał walutowy.
Poza tym inwestycje takie zapewnić
im mogą kontrole riatf fca$nl]| p&e-
mysłami w krajach uprzemysłowio-
nych. 150 mld-dolarów •<wystarcBy1np.
z nadwyżką na wykup wszystkich
akcji całego przemysłu naftowego
świata kapitalistycznego albo na

opanowanie najważniejszych prze-

mysłów w dwóch lub trzech krajach
zachodnioeuropej skich.

Jak na takie posunięcie zare-

agowałyby te kraje? Niewątpliwie
poważnymi ograniczeniami tego ro-

dzaju inwestycji portfelowych —

wbrew oficjalnie wyznawanej ideo-

logii wolnego przepływu kapitałów i

wbrew korzyściom, jakie przyniosły-
by one ich bilansom płatniczym. W

grę weszłaby, tu więc polityka raczej
niż ekonomika. Z możliwością ta-

kiej reakcji liczą się zainteresowane

kraje eksportujące. Ale na konfe-

rencji OPEC, odbytej w Wiedniu z

końcem lipca br.. ostrzegły one, że

ograniczenia dostępu do rynków i in-

westycji w krajach importują-
cych pociągną za sobą represje ze

strony eksporterów. Należy zatem

oczekiwać, że szukać się będzie w

tej dziedzinie rozwiązań kompro-
misowych, jednak niewiele jak dotąd
uczyniono, aby je zrealizować. W

rachubę wchodzą bowiem względy
polityczne, głównie w postaci amery- .

kańskiego zaangażowania po stronie

Izraela. Równocześnie zaś obecny
klimat kryzysowy w dziedzinie pali-
wowej wzmacnia pozycję eksporte-
rów ropy i zwiększa szanse powo-

dzenia ich dążeń do rentownej lokaty
nadwyżek walutowych.

Projekty utworzenia przez pro-

ducentów ropy banku do finansowa-

nia "krajów rozwijających się nie

mają dużych szans na urzeczywist-
nienie, gdyż uczestnictwo w nim

byłoby dla producentów ropy za ma-

ło atrakcyjne. To samo można po-

wiedzieć o wewnątrzarabskich pro-

pozycjach, emanujących głównie z

Egiptu, aby finansować z tych źródeł

rozwój uboższych krajów arabskich.

Wydaje się, że na dłuższą metę
własne interesy zmuszą krhje impor-
tujące do tego. aby umożliwić ek-

sporterom ropy korzystną lokatę
ich nadwyżek walutowych. Gdy te

bowiem przestaną przynosić oczeki-
wane korzyści, producenci odpo-
wiednio ograniczą wydobycie, co w

świetle kryzysu paliwowego byłoby
dla świata zachodniego dodatkowym
ciosem po ostatnich (patrz artykuł
obok) ograniczeniach wydobycia i

eksportu ropy wynikających z przy-
czyn natury politycznej.

„Nawet jeśli zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie zostanie
wprowadzone w życie" — pisał ,,LE MOJMDE" 23.X — „wojna
naftowa będzie trioala". W swych przewidywaniach komentator
,,LE' MONDE" opierał się na rezolucji, przyjętej przez kraje
arabskie produkujące ropę naftową (OPEAC) 17 października
w Kuwejcie, która głosi, że wprowadza się ograniczenia wydobycia
ropy, które będą utrzymane dopóty, „dopóki Izraelczycy nie wy-
cofają się z okupowanych terytoriów, a sluszm prawa ludu pale-
styńskiego nie zostaną przywrócone".

ROZWÓJ sytuacji na froncie naf-
towym potwierdza te przewidy-

wania, 11 krajów OPEAC pod-
jęło w Kuwejcie decyzję redukcji
wydobycia po 5 proc. miesięcznie
(w tym Arabia Saudyjska, Abu Babi,
Katar, Kuwejt, Libia i Algieria ogło-
siły, że na początek zredukują wydo-
bycie od razu o 10 p*oc\). Pod koniec

października 8 krajów OPEAC podję-
ło kolejną decyzję o całkowitym
wstrzymaniu dostaw ropy do Stanów

Zjednoczonych — głównego sojusz-
nika Izraela. Jest wśród nich naj-
większy potentat naftowy na Bli-
skim Wschodzie — Arabia Saudyj-
ska, najważniejszy dostawca USA w

tym' regionie. Algieria, a ostatnio
Katar i Libia postanowiły ponadto
wstrzymać dostawy ropy także -do
Holandii. Podobne groźby wysunię-
to pod adresem NRF. '

Użycie -ropy, jako broni w walce
o odzyskanie okupowanych przez
Izrael ziem arabskich, nie jest ideą
nową. Embargo " naftowe w stosun-

ku do USA i W. Brytanii próbo-
wano wprowadzić już w cza-

sie agrtsji izraelskiej w 19G7
r.. jednakże' wtedy nie spra-
wiło ono na sojusznikach Izrae-
la większego wrażenia, Stany Zjed-
noczone byiy wówczas w stanie po-

kryć z własnych zasobów niedobo-

ry powstałe w wyniku ograniczenia
dostaw bliskowschodnich.

Zupełnie inaczej przedstawia się
sytuacja obecnie. Wprawdzie •

ropa
bliskowschodnia do niedawna pokry-
wała; tylko ok. 6 proc. zużycia tego
paliwa w .USA, ale w warunkach,
kiedy kraj ten przeżywa, od wiosny
1972 r. kryzys energetyczny (patrz
„Amerykański kryzys energetyczny"
— 2G z 5.VIII.br.) i udział ten szyb-
ko rośnie — odcięcie tych źródeł

zaopatrzenia będzie miało dla USA
istotne znaczenie. Kryzys energe-
tyczny grozi także innym krajom za-

chodnim i Japonii, a w tych wa-

runkach trudno myśleć o znalezieniu

innych dostawców.

Wszystkie kraje wysokorozwinięte, nie
wyłączając USA, w nadchodzących. la-
tach, bqda zmuszcne ciągle " zwiększać
import ropy. a z uwagi na osromne za-

potrzebowanie tych krajów naprawdę li-
czącym sif? żrć-liem zaopatrzenia .le^t Bli-
ski Wscłioil, Tu znajduje się ponad GO
proc. wszystkich znanych zasobów rony,
sama Arabia Saudyjska dysponuje bli-
sko 13 tych zasobów Dlatego nawet, in-
tensywnie .poszukiwania 1 eksploatacja
nowych złóż np. na MArzn Północnym
czy 'Alasce — nie dają na razie" szans

rozwiązania problemów energetycznych
świata - zachodniego bez liczenia na ropę
arabską.

ŚWIADOMOŚĆ tego faktu jest
dziś powszechna, stąd też zdecy-
dowane sięgnięcie po broń naf-

tową zrobiło wielkie Wrażenie na

wszystkich krajach uznanych przez

Arabów za nieprzyjazne. Pozostaje
jeszcze kwestia w jaki sposób kraje
arabskie przeprowadzą selektywne
embargo dostaw do USA, zapobie-
gając odprzedaży ropy odbiorcom

amerykańskim przez innych impor-
terów, którzy nie zostaną nim obję-
ci. Ale niejasności te budzą tym
większe obawy w Europie zachodniej
gdyż kraje zachodnioeuropejskie
znacznie bardziej niż USA są zależne
od dostaw ropy bliskowschodniej
(około 60 proc. ich imporui). Kraje
zachodnioeuropejskie przewidują za-

tem, że ewentualne restrykcje ~io<rą
i" bardziej dotknąć niż same Stany
Zjednoczone, przeciwko którym są

głównie wymierzone.

. Istnieje wiele powodów, aby się
tego obawiać. Kraje arabskie bynaj-
mniej nie ukrywają, że broń nafto-
wa powinna przyczynić się do na-

kłonienia takie zachodnioeurops.i -

skich sojuszników USA, aby wywarli
oni nacisk na Waszyngton w kierun-
ku wycofania jego bezwarunkowego
poparcia Izraelowi. Nie będą więc
kraje arabskie dbały o zaspokojenie
zachodnioeuropejskich potrzeb, na-

wet jeśli nie wprowadzą bezpośred-
nio ograniczeń w dostawach. Zresztą
już sama zapowiedź zmniejszenia
wydobycia ropy niesie ze sobą groź-
bę rozszerzenia się kryzysu energe-
tycznego na cały świat zachodni. r

. Wspólne decyr;e krajów arabskich w

tej sprawie podjęte w Kuwejcie or?z
deklaracje poszczególnych rządów arab-
skich w sprawie przy^pfes^enża redukcji
wydobvcia rop" i wstrzymania dostaw
dó niektórych łrajów — nie wyeserpują
arsenału środków nciskit. jakrmi dy-
sponują kraje arabrkie. Rząd TrrUu na

pr%j'kł»d nie zaakceptował jiianu reduk-
cji wvdobyc'a repy uważając, że nie
idzie on dość dałeko. Irak orcpocovał
natoirinst nowa nae.!ona!isac!ę Inwrsiy-
cjl amerykańskich oraz wycofanie kapl-
tr"iw ara'łr';lch z USA w ce!u ufccla
ich dfa podkopania pozycji dolara. Jt'4 7
paż*lziern!ka — rrznirtrz po wybuchu
wa'!« na Bliskim Wschodzie — zn -riona-
lizowal on rdz:aJy E^son i Mobil Oil
<24 proc.) w Basrah Petro'ei'm Comrpny,
a- 21 paś^.zirnrka — równ!eż udziały

. holenderskiego She'Ia w tym towarzj--
' stwie. W ten sposób rząd irac!:i uczynił

da!szy kroi na drodze do edzvskania
> kontroli nad porteSanymi za<:ob-.nl ro-

py. zapoczątkowany nacjonalisacją Irarj
Potrcłenm rorap:!'i'". Podobne posunię-
cia przedsięwzięła Libia.

Wojna z Izraelem przyśpieszyła
więc zapoczątkowany już wczeiniej
proces nacjonalizacji. Podobnie juz
wcześniej kraje arabskie rozpoczęły
walkę o zwiększenie swoich udzinłów
w zyskach towarzystw zagranicz-
nych, eksploatujących zasoby znaj-
dujące się na ich terytorium.

Przypomnijmy, że jeszcze do roku
1960 towarzystwa te same ustalały
cenę informacyjna ropy służącą za

podstawę obliczania świadczeń na

rzecz krajów — producentów. I w

latach 1948—1960 cena informacyj-
na 1 baryłki wydobywanego surow-

ca spadła z 2,7 do 1,8 doi. Dopiero
z chwilą powołania organizacji kra-

jów eksportujących ropę (OPEC)
kraje te zapewniły sobie stabilizację
cen informacyjnych i tym samym
swoich dochodów budżetowych, zaś
od 1971 r. wystąpiły jako aktywny
partner przetargów, doprowadzający
do wzrostu tych cen.

Zażądano więc podwyżki cen ropy dla

skompensowania strat, które przyniosła
dewaluacja dolara. Na mocy tęherań-
skiego porozumienia z towarzystwami za-

granicznymi — żądania te zostały w du-

żej mierze spełnione. W obliczu dalsze-

go spadku kursu dolara kraje OPEC wy-

stępowały jeszcze kilkakrotnie — I z po-
wodzeniem — o podwyżkę cen informa-
cyjnych, a niektóre kraje Zatoki Per-

skiej wymogły ponadto zgodę na prze-
jęcie w działających na ich terenie kon-

sorcjach naftowych 25 prac. udziałów

(które do 1930 r. mają wzrosnąć do 51

proc.).

Bezpośrednio przed ostatnim wy-
buchem walk na Bliskim Wschodzie

przedstawiciele krajów OPEC po-
nownie spotkali się przy wspólnym
stole z reprezentantami zagranicz-
nych towarzystw naftowych w Wie-
dniu. Rokowania dotyczyły nowej
podwyżki cen ropy, której żądały
kraje produkujące. Strony nie do-

szły do porozumienia, zaś nowa woj-
na izraelsko-arabska spowodowała,
że kraje arabskie jednostronnie zde-

cydowały o dalszej podwyżce cen ro-

py — do ponad 5 doi. za baryłkę.

Rzecz charakterystyczna, do tej de-

cyzji przyląrzyl się także Iran — dru-

gi po Arabii Saudyjskiej producent ro-

py na Bliskim Wschodzie — który nie

traktuje tego surowca ja!;o instrumentu
nacisku. Później poszła za tym przykła-
dem także Wenezuela. Lawina jedno-
stronnych podwyżek cen ropy — raz

wyzwolona — może się okazać trudna
do zatrzymania. Oto Libia która już
wcześniej wywindowała cenę swojej ro-

py do poziomu 4,6 doi. za baryłkę pod-
wyższyła ją 19 października do prawie
9 doi.

Nie ulega wątpliwości, że niezależ-
nie od sytuacji na Bliskim Wscho-
dzie. ceny ropy będą utrzymane na

wysokim poziomie i prawdopodob-
nie jeszcze wzrosną. Pod groźbą kry-
zysu energetycznego i nacjonaiizacji
dalszych posiadanych ogromnych je-
szcze udziałów w przemyśle nafto-
wym Bliskiego Wschodu — zachodni

importerzy ropy będą ceny te płacić.
Arabscy producenci ropy mają już
dostatecznie silną pozycję ekono-

miczną.

KOMENTATORZY
zachodni nie

bez słuszności zwracają uwagę,
że jednostronna (bo nie negocjo-

wana z towarzystwami wydobywa-
jącymi ropę) kontrola cen w połą-
czeniu z ilościową kontrolą wydo-
bycia równa się w praktyce nieomal

nacjonalizacji zasobów tego paliwa
w krajach arabskich, pozbawia bo-
wiem towarzystwa zagraniczne pod-
stawowych prerogatyw producenta.

EUGENIUSZ MOŻEJKO

Godzi to przede wszystkim w inte-

resy amerykańskie, gdyż koncerny
amerykańskie kontrolowały, jak do-

tychczas, poważną część wydobycia
w tym rejonie.

Towarzystwa amerykańskie zainwesto-

wały w naftę bliskowschodnią ponad S
mld doi., a ich zyski w tym regionie
wynoszą obecnie ^^vWuitt^ocen ame-

rykańskich — ponKjC*2 mid ,dol. rocznie.
—Stanowi-to - 1'5—'ZJfSliófw ^łjaS.—sre •wszy-

stkich inwestycji zagranicznych. Według
szacunków Departamentu Handlu zyski
koncernów naftowych na Bliskim Wscho-
dzie powinny ^osiągnąć okOio 1930 roku

'6 miel doi. rocznie; Przewidując wzrost

zapotrzebowania na bliskowschodnią ro-

pę, a takie mając na uwadze ciągle Je-
szcze wysoką opłacalność eksploatacji
tutejszych złóż — towarzystwa amery-
kańskie planowały dalsze poważne In-

westycje w przemyśle naftowym Arabii

Saudyjskiej (530 min doi. tylko w roku

bieżącym) i innych krajów Zatoki Per-

skiej. Konsorcjum amerykańskie było go-
towe zawrzeć 4C0 milionowy kontrakt na

budowę nowego rurociągu w Egipcie.
Wzrastająca wrogość Arabów wobec USA
— w związku z ich polityką blisko-

wschodnią — poważnie zagraża tym pla-
nom, jeśli ich w ogóle nie przekreśla.

Dla gospodarki amerykańskiej-ja-
ko całości kluczowe znaczenie mają
jednak przede wszystkim zaciemnia-

jące się perspektywy zaspokojenia
rosnącego zapotrzebowania na im-

portowaną ropę. Według najnow-
szych danych za drugi kwartał 1973
r. zs źródeł bliskowschodnich pocho-
dziło już 16 proc. importowanej do
USA ropy, a wiec przeszło dwu-
krotnie więcsj niż w tym samym
okresie poprzedniego roku. Poza tym
znaczna część paliw importowanych
na rynek amerykański, to pro-
dukty przetworzenia ropy arabskiej
dostarczanej innym odbiorcom, więc
w razie ograniczeń dostaw możli-
wości importu paliw do USA już
bardzo odczuwalnie się zmniejszą.
A oceny przyszłego zapotrzebowania
Stanów Zjednoczonych na importo-
waną ropę wykazują, że około 1980
r. import będzie musiał pokrywać
40 do 50 proc. zużycia wewnętrznego
tego kraju, przy czym 2/3 całego im-

portu musiałoby pfzypadać na kraje
arabskie.

Tymczasem czwarta z kolei wojna
izraelsko-arabska przyczyniła się do
scementowania jednolitego frontu
naftowego krajów arabskich. Po raz

pierwszy zdecydowanie włączył się
do n!e«o także król Fajsal, który
dotychczas nie kwapił się do nara-

żania własnych interesów dla spra-

wy arabskiej. Nikt też dziś w Ame-

ryce nie uspokaja się powiedzeniem,
że „Arabowie nie będą pili swojej
ropy": szybki wzrost dochodów naf-

towych (patrz artykuł obok) pozwa-
la krajom arabskim na znaczne na-

wet ograniczenie wydobycia. I to bez

większego uszczerbku dla wpływów
z eksportu ropy, gdyż widmo kryzy-
su energetycznego ułatwia im ewen-

tualne dalsze podwyżki cen. USA
i kraje zachodnio-europejskie stają
zatem wobec bardzo poważnych dy-
lematów w sytuacji, w której kraje
arabskie zaczęły używać ropy jako
narzędzia walki nie tyiko ekono-

micznej.

STRONA 10 2YCJE GOSPODARCZE NR 44(1155) 4.XI.1973 R.



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W
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łożono kamień węgielny pod
budowę 2 nowych wydziałów

istniejącego zakładu. Faktycznie jed-
nak powstaje nowy zakład o zdolno-
ści produkcyjnej ok. 600 min złotych

rocznie. Stary zakład (wartość pro-
dukcji 240 min zł) stanie się trzecim
wydziałem nowego. Teraz produkuje
się tu pompy wodne i olejowe do
polskich samochodów, w nowym
rusza - produkcja pneumatycznych
układów hamulcowych do ciężaró-
wek i autobusów.

O lokalizacji nowej inwestycji
"Właśnie W Praszce zadecydowały trzy
czynniki: po pierwsze — pobliskie
przedsiębiorstwa budowlane z Wie-
lunia miały wolne moce i mogły pod-
jąć się budowy tak dużego obiektu;
po drugie — istniejący już zakład
stanowi pewną bazę kadrową, za-

czyn, bez którego nie można sobie
Wyobrazić rozwiązania problemów
związanych z uruchomieniem nowe-

go obiektu; wreszcie po trzecie —

zakład jest bardzo potrzebny tej zie-
mi.

Wspólnie z dyrektorem KORDIA-
NEM ZAWADZKIM przeliczamy da-
ne statystyczne. Udział zatrudnio-
nych w przemyśle w stosunku do
ludności województwa łódzkiego —

6.5 proc. Ten sam wskaźnik dla po-
wiatu wieluńskiego — 2,7 proc. Ma-
leńkie1 poletka, klasyczny przykład
przeludnienia wsi — wieksze zakła-
dy oprócz POLMO to tylko Zakłady
Urządzeń Galwanizerskich i Lakier-
niczych oraz „Budomasz" w Wielu-
niu. Nie brak więc rąk do pracy.

Nie brak teoretycznie. Nowemu
zakładowi potrzebni są ludzie o dob-
rych kwalifikacjach. Skomplikowane
maszyny, trudna technologia pro-
dukcji, wysoka jakość — to wszyst-
ko stwarza ogromne wymagania.
Minęły już czasy, w których inwe-
stycje były mechanizmem, który po-
łykał ludzi zupełnie surowych i da-
wał im dopiero pewną ogładę tech-
niczną już w procesie produkcji. To
było możliwe przy prostych tech-
nologiach, prostych wyrobach. I tak
koszty tych społecznych przecież
procesów byłyby wysokie. Było to
nieuniknione w fazie industrializacji
kraju. Te czasy minęły. Nauka zu-

pełnie niewykwalifikowanych ludzi
. podczas produkcji skomplikowanych
układów hamulcowych byłaby nie-
słychanie droga.

„W naszym podstawowym doku-
mencie — „Projekcie rozruchu za-

kładu" sprawie przygotowania załogi
poświeciliśmy, bez przesady naj-
więcej uwagi — mówi dyrektor
ZAWADZKI. — 1 to nie ze względu

na jakąS naszą abstrakcyjną mąd-
rość inwestycyjną, po prostu wie-
dzieliśmy, źe dla naszych potrzeb
jest to „chudy teren".

Problem zaczęliśmy -rozpracowy-
wać w sposób sztabowy. Pierwszym
posunięciem było zbudowanie bilan-
su potrzeb. Z Założeń projektowych
wynikało, ilu i jakich ludzi nam po-
trzeba. Wiedzieliśmy, że z obecnie
pracującą częścią załogi zakład musi
zatrudnić 2 800 osób. 700 osób to
stara załoga. Potrzeba było 2 100
osób. Z nich minimum 1 000 wykwa-
lifikowanych — z wykształceniem.
wyższym., średnim technicznym, za-

sadniczym zawodowym.

Dokładnie określiliśmy, jakie ma-

my* braki w poszczególnych grupach,
później w każdej grupie sprecyzowa-.
liśmy specjalności, bo nawet te dane
można było znaleźć w założeniach
technicznych, To była duża robota,
a następny etap był trudniejszy.
Trzeba było zacząć szukać tych fa-
chowców".

ZRODŁEM pierwszym, małym,'
ale ważnym, stał się rodzimy za-

kład. Stąd przychodzi do nowe-

go obiektu ponad 300 fachowców.
Zastępuje się ich nowymi pracow-
nikami o niższych, rzecz jasna, kwa-
lifikacjach. Ten proces ,,rozwadnia-
nia" nie wychodzi zakładowi na dob-
re. Zaczęły się kłopoty z jakością, ale
to jest nie do uniknięcia. Kiedy ci
nowi się przyuczą, sytuacja się po-
prawi. Ten proces „rozwodnienie"
odbywa się powoli — fachowcy prze-
chodzą do nowego zakładu w miarę
potrzeb dyktowanych procesem tech-
nologicznego rozruchu nowego o-

biektu, dlatego unika się szczęśliwie
większych perturbacji.

Drugim źródłem są absolwenci
miejscowego zespołu szkół zakłado-
wych. Niestety, można brać pod u-

wagę tylko dwa ostatnie roczniki.
To jest jednak ponad 300 osób.
Ciągle bardzo mało. Szczególnie, je-
śli chodzi o ten trzon kadrowy, ludzi
nie tylko przygotowanych teoretycz-
nie, ale otrzaskanych w produkcji.
Dlatego zaczęto pewne działania dłu-
gofalowe. W chwili kiedy zapadła
decyzja o lokalizacji zakładów, usta-
lono w zakładzie liczbę robotników,
którzy mają formalne podstawy do
przystąpienia do kursów na robot-
ników wykwalifikowanych. Tym,
którym brakowało 1 — 2 klas do-
wykształcenia podstawowego ułat-
wiono naukę i jednocześnie zorgani-
zowano wewnętrzne kursy, które po-
ważnie poprawiły kwalifikacje tych
ludzi. Wykładowcami na tych kur-
sach byli zakładowi inżynierowie. W
tej chwili kończy się trzeci kurs
mistrzowski, łącznie przeszkolono
260 osób, w tym 130 kobiet. Oczy-

FUNDAMENT
FUNDAMENTÓW

wiście, nie można wszystkich zabrać
natychmiast do nowego zakładu, bo
stary zostałby ogołocony z wykwa-
lifikowanej załogi, ale to posunięcie
dało pewien luz i ułatwiło trudny
proces „rozwadniania".

Po resztę fachowców trzeba było
sięgnąć dalej. Zaczęto ich szukać w

okolicy, w izochronie dojazdu, prak-
tycznie około 15 km na zachód od
Praszki. Zakład jest nieco ograniczo-
ny terytorialnie, bo ma „dżentelmeń-
ską umowę" z władzami terenowymi,
że nie będzie odciągać ludzi z zakła-
dów w Wieluniu. Także ościenne po-
wiaty są bardzo uprzemysłowione i
tam nie można sięgać po fachowców
bez konfliktów.

-Chodził pan po Praszce, prawda?
— pyta dyrektor — Widział pan, że
w każdym sklepie wiszą plakaty i
ulotki, w których zachęcamy do
przychodzenia do nas. Nie ograniczy-
liśmy się jednak do biernego czeka-
nia na chętnych. Rozpisaliśmy po-
nad 2 tysiące ankiet, w których roz-

prowadzeniu pomogli nam sołtysi.
Około 700 ankiet wróciło wypełnio-
nych. Naszym potrzebom, przynaj-
mniej formalnie, odpowiadało ok.
150 osób. Mamy ich adresy, opis
kwalifikacji, referencje. Tych ludzi
systematycznie przyciągamy do na-

szego zakładu. Przynajmniej część
z nich to cenny nabytek".

TO wszystko jednak mało. Pozo-
stałych trzeba było już szukać

•

poza powiatem. Najpierw zajęto
się sprawą kwater. Dzięki pomocy
władz gromadzkich zorientowano się,
ile osób można ulokować u mie-
szkańców Praszki i w przyległych
miejscowościach oraz zawarto umo-

wy z właścicielami. Wiedząc już, że
będzie można ulokować sporo osób,
podpisano umowy przedwstępne z

uczniami szkół w Działoszynie, Wie-
ruszowie, Wieluniu i Kluczborku.

W ten sposób ustalono pewną licz-
bę po przeciwnej stronie bilansu

robotników kwalifikowanych. W tej
chwili saldo wynosi ok. 200 osób na

niekorzyść. Nie jest to jeszcze wiel-
kie nieszczęście. Do niedawna wyglą-
dało, że będzie gorzej. Kiedy zakład
ruszy pewnie ściągnie jeszcze kilka-
dziesiąt osób, a resztę braków będzie
się już łatać jak się da.

Podobną metodykę przyjęto w

bilansowaniu kadr ze średnim wyk-
ształceniem. Wzięto pod uwagę tych,
których można zabrać ze starego
zakładu, dodano absolwentów miej-
scowego technikum dla pracujących,
trochę fachowców pościąga się z

okolicy.
„Jak widać tutaj poradziliśmy so-

bie — kontynuuje dyrektor — Nato-
miast jeśli chodzi o ludzi z wyższym
wykształceniem, to był zupełny
klops. Stary zakład zatrudnia 10
osób z wyższym wykształceniem, po
uruchomieniu nowego trzeba 160.

Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę,
że Praszka nie jest atrakcyjiia dla
absolwentów wielkomiejskich uczel-
ni. Trzeba było czymś zachęcić lu-
dzi. Szczęśliwie klimat dla rozwoju
zakładu był i jest tu doskonały. Go-
spodarze zdają sobie sprawę z wagi
rozwoju przemysłu, z jego wpływu
na infrastrukturę. Zrobili wiele, aby
zakład miał do dyspozycji mieszka-
nia. Jest to najtwardsza waluta, za

jaką można kupić fachowców. Dy-
sponując takim atutem, podpisali-
śmy dużą ilość umów o stypendia
fundowane, staraliśmy się zaintere-
sować naszym zakładem studentów
uczelni wrocławskich, łódzkich i
częstochowskich: Przede • wszystkim
przyszły do nas młode małżeństwa,
które mogą tu założyć swój dom.
Bardzo się bałem, czy ci ludzie pro-
sto po studiach, bez żadnego stażu,
zdadzą egzamin. Muszę szczerze po-
wiedzieć, że ta młodzież pracuje ka-
pitalnie. Może to tylko moje szczę-
ście, a może oni są po prostu lepiej
przygotowywani przez uczelnie niż

A0QDRZANSK1E ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
w Brzegu, ul. Ziemi Tarnowskiej nr 3, tel. 2053

produkują
— olej surowy rzepakowy oraz

sojowy

— olej rafinowany rzepakowy
oraz sojowy

— margarynę mleczną

— margarynę deserową — „Palma",

— tłuszcz kuchenny „Oma"

— tłuszcz cukierniczy

(ma zastosowanie w produkcji
przemysłu cukierniczego)

— tłuszcz „Specjał"

(ma zastosowanie w produkcji pie-

czywa)

— lecytyna

(ma zastosowanie w produkcji
przemysłu cukierniczego). KK-52

my. Ale ważne jest pewnie także to,
że wszyscy piiedzieli, że na nich się
W czeku, źę nie dostaną źtidnej -

nudnej papietkoWej roboty, i że
będą uruęharńiać .ogromne przedsię-
wzięcie, "i Źe będzie U dlth- nich ży-
ciowa przygoda{,' ' „i?

Gdybym miał więcej mieszkań
rozwiązałbym wszystkie potrzeby
kadrowe".

— Panie dyrektorze —-.cjponują *

— ja przepraszam, ale pan patrzy w

sposób partykularny. Jest- jednak,.;
społeczny aspekt tej sprawy.'Wiado-"-

mo, że się czeka na mieszkania,: Jeśli
ludzie widzą, że mieszkanie staje się
formą waluty, musi to budzić spo-
łeczne niezadowolenie, a pan . żąda
więcej mieszkań. '..i

To ja pana przepraszam — replir
kuje dyrektor. — A jeśli ja nie dam
tym ludziom mieszkań, to co irrf. mo-

gę zaoferować? Objazdowe kino?
Nic tu poza tym nie ma. A wydostać
się stąd do większego miasta, choćby
na weekend, to wyprawa na koniec
świata. Władze terenowe robią wiele,
aby Praszkę uatrakcyjnić. Poprawią
się zaopatrzenie sklepów, ale, co u-

krywać, wciąż nie jest dobre. Jedno-
cześnie my sami wiele robimy: zało-
żyliśmy w mieście kanalizację, roz-

budowali szkołę, zbudujemy basen,
stadion, Dom Technika-Robotnika,
żłobek, przedszkole, ale to wszystko
w przyszłości. A zakład musi ruszyć
za miesiąc. 1 to też jest społeczny
interes."

— Panie dyrektorze, jednak cały
czas mówimy o formalnych kwali-
fikacjach pracowników, czy odpo-
wiadają one kwalifikacjom faktycz-
nym? — pytam.

„Ty, już nie mogę panu odpowie-
dzieć jednoznacznie. Wielu osób nie
zdążyliśmy jeszcze sprawdzić. Jest
tajemnicą Poliszynela, że referencje
i opinie wydawane przez inne zakła-
dy nie są w pełni wiarygodne. Pan
myśli, że ja piszę w opiniach absolut-
ną prawdą? .

Przy każdej wielMej . inwestycji
zawsze się kręci trochę ludzi liczą-
cych na łatwy zarobek bez dużego
wkładu pracy. Nie można ich od
razu wyeliminować. Na razie nie
mogę narzekać. Prawie nikt od nas

nie odchodzi. Zresztą co tu dużo
mówić, mam wspaniałą załogę.

Pracują w bardzo trudnych wa-

runkach, nie funkcjonuje jeszcze za-

plecze socjalne. Gdyby coś tych lu-
dzi nie jednoczyło dawno by zaczęli
uciekać".

Oczywiście robi się wiele, aby te
formalne kwalifikacje uzupełniać
szkoleniami. Kilkadziesiąt osób zo-

stało skierowanych do zakładów o

podobnej technologii produkcji.
Siedzieli tam od dwóch tygodni, aż
do pół roku, zależy w jakiej specjal-
ności się douczali. Prawie stu odlew-
ników szkoliło się w NRF. Kilkadzie-
siąt osób uczyło się obróbki w NRD.
Różnymi formami tego typu szkole-
nia objęto ponad 500 osób.

N; OWp przyjęci przechodzą przez
stary zakład, to tez im ęląje wie-
le doświadczeni^. W miarę po-

trż&b-ftfżećhddżą' dó ńóWegb' zśfc&du.
Zsynchronizowanie tego ruchu
fachowców to prawdziwie ze-

garmistrzowska robota. Trzeba tak
manipulować, żeby szkolenie koń-
czyło się wtedy, gdy zwalniają się
miejsca w starym zakładzie, a jedno-
cześnie można wprowadzać ludzi do
nowego.

Chodzi o to, aby ten ruch tak or-

ganizować, aby przyszli pracownicy
asystowali przy montażu maszyn i

byli tam od początku rozruchu. W
tej chwili pracuje już np. odlewnia
ciśnieniowa. Na razie na ćwierć pary,
ściślej mówiąc nawet na 1/3. Ma to

ogromne znaczenie dla nauczenia lu-
dzi tej trudnej technologii.

— Nie da się jednak ukryć, że
prawie cała załoga musiała być za-

trudniona jeszcze przed' oddaniem
obiektu do użytku. Rozdęte zostało
zatrudnienie w starym zakładzie.
Trzeba płacić pensje tym, którzy
przyglądają się montażowi w nowym
zakładzie To są jednak duże koszty
— pytam dyrektora.

„A jak sobie pan to wyobraża?
Przecież nie można czekać z werbo-
waniem załogi aż do momentu prze-
cięcia wstęgi. Ten cały proces przy-
gotowania kadry kosztował ok. 40
min złotych. To jest bardzo dużo.
Ale niech pan sobie wyobrazi, że
zakład nie osiągnie w terminie 10
proc. zdolności projektowych i za-

braknie 350 ton odlewów. Trzeba je
będzie kupić zagranicą. Kilogram
kosztuje 3 dolary.

Trzeba brać pod uwagę także po-
tencjalne straty. Czy ta kalkulacja
pana przekonała?. A dobre przygo-
towanie Załogi, a chyba jest u nas

nie najgorsze, może przynieść dodat-
kową produkcję, na którą nikt nie
liczył. Pisaliście niedawno w „Życiu
Gospodarczym" o metodzie MK-27.
Czy to nie jest to samo zagadnienie?"

— Załoga jest montowana z ludzi
pochodzących z różnych środowisk,
z różnych terenów. Czy nie ma kło-
potów integracyjnych?

— „W sondach socjologicznych,
jakie przeprowadziła nasza absol-
wentka socjologii p, MARIA SCI-
BOR, okazało się, że jest pewien wy-
raźny konflikt między starymi a no-

wymi, tymi, którzy przychodzą. Jest
to bardzo istotny sygnał. Starzy
twierdzą, że dla nowych jest wszy-
stko: mieszkania, dobre zarobki,
stanowiska. Nowi twierdzą, że sta-

. rzy tworzą nieformalne grupy, po-
pierają się nawzajem i utrudniają
nowym karierę. Jedni i drudzy mają
fochę racji, ale także i wiele prze-
sadzają. Staratny się dobrze., rozpoz-
nać te konflikty i jakoś je łagodzić.
Niedawno odznaczaliśmy pracowni-
ków zakładu. Wśród nich znalazło
się kilku młodych. Nie jestem cał-
kowicie przekonany, czy oni najbar-
dziej zasłużyli na wyróżnienie. Po
prostu nie zdążyliśmy ich jeszcze
dokładnie poznać. Ale miało to

pewne integrujące znaczenie".
Zresztą starzy pracownicy rozu-

mieją, że bez nowych zakład nie ma

szans rozwoju i że młodym trzeba
pomagać.-Ci nowi-też szanują poglą-
dy starych. W ltdńcu oni tu tworzyli
przemysł. • Bada się te?:, jak prze-
jbiegS adaptacja pyacowriikóto; Nie
' jest to proces^zbyt łatwy. 'Wfększość
ludzi, tb robotnicy z pierwszego po-
kolenia, jeszcze związani w jakiś
ąposób z rolnictwem, Zresztą w sta-

rym, ^akładzte okres urlopowy usta-

lany Jest corocznie tak,- aby ,wypadł
na żniwa. Wtedy po prostu zamyka
Się zakład. Nie ma się Co oszukiwać,
bez tego mnożyłyby się fikcyjne
świadectwa lekarskie, wzrosłaby
absencja.

Nie. są to już te czasy, kiedy łu-
dzić stykali się z techniką, po raz

pierwszy właśnie w zakładzie pracy.
Podniósł się ogólny poziom kultury
technicznej; Mechanizacja rolnictwa,
prasa, radio" i telewizja, dobre
przeszkolenie i przygotowanie za-

wodowe — to wszystko się odczuwa.
Ci zupełnie surowi pracują w oto-
czeniu fachowców, od których uczą
się kultyry pracy, nabierają obycia.

„Muszę powiedzieć, że jakoś się
nie boję o to — mówi dyrektor Za
wadzlti — że nie dojdziemy w termi-
nie do pełnej• mocy. Nieco bardziej
boję się jakości. Reżim technologicz-
ny jest bardzo ostry. Przecież -zaczy-
namy produkować układy hamulco-
we. Nie muszę panu tłumaczyć, jaka
to jest odpowiedzialna produkcja".

TRZEBA wyraźnie powiedzieć, że
zakłady w Praszce przygotowują
kadry dla nowego zakładu przy-

ciśnięte przez życie. Od początku
było jasne, że właśnie z załogą będą
największe kłopoty, że nic; się tu nie
uda zaimprowizować, że 'riiiP można
podkupić fachowców w okolicy. Bo
skad?

Nie chcę tu umniejszać zasług lu-
dzi, którzy zrobili tak wielfe, hy no-

wy obiekt ruszył bez falstartu. Je-
stem pewien, żę za kilka miesięcy

, będę mógł wyjechać dQ P^lS^k&aby
zebrać materiał do reportażu o lu-
dziach dobrej roboty.

Ale chodzi przede wszystkim 0 to,
aby ten styl myślenia, który tworzył
się w Praszce pod ciśnieniem potrzeb,
ale przekształcił się w świadomą
działalność ludzi odpowiedzialnych
za uruchomienie zakładu — stał się
powszechny, aby wszyscy zdawali
sobie sprawę z tego, że koszty szko-
lenia załogi to taki sam wydatek jak
ha zakup najlepszych maszyn, a na-

wet więcej. Jest to wydatek bardzo
opłacalny.

Podany przez dyrektora Zawadz-
kiego przykład świadczący o opłacal-
ności dużych nawet wydatków na

szkolenie, to tylko część korzyści,
jakie daje dobre przygotowanie za-

łogi. Można podać takich elementów
więcej. Unika się wielu strat zwią-
zanych z dewastacją maszyn przez
źle przygotowaną załogę, unika się
nadmiernego zatrudnienia, którym
trzeba byłoby ratować sytuację w

•zakładzie;' gdyby wystąpiły kłópoty
z opanowaniem procesu produkcji.

Te wszystkie straty są wymierne.
Wymierne są również korzyści, jakie
daje dobre przygotowanie załogi,
choć wymagają one określonych na-

kładów. Te nakłady powinny być z

nadwyżką pokryte przez efekty, ja-
kie daje szybsze dojście nowych in-

westycji do pełnej zaprojektowanej
mocy produkcyjnej.

Wynika z tego oczywiście, że i w

tej dziedzinie trzeba przeprowadzać
kalkulację — rachunek ekonomiczny
nakładów i efektów.

Wcześniejsze przygotowanie zało-
gi, nawet pociągające za sobą duże
koszty, przekraczające pierwotne za-

łożenia, jest w pełni uzasadnione
społecznie i ekonomicznie, jeśli kosz-
ty te zwrócą się w postaci wcześ-
niejszej produkcji z nowych obiek-
tów.

Trzeba sięgać po wszystkie rezer-

wy. Czy nie ma ich także w Praszce?
Półtoraroczny okres dochodzenia • do
pełnej mocy to może krótko w sto-
sunku do normatywów, ale długo,
bardzo długo w stosunku do potrzeb.
Być może ten czas zostanie skrócony.

. Chodzi o to, aby to „być może"
zamieniło się w regułę nie tylko w

Praszce.
Jest taka stara tradycja, źe roz-

poczynający budowę nowego domu,
nowego zakładu kładzie pod funda-
menty kamień węgielny, który zapo-
czątkowuje budowę. Teh moment

symbolizuje start do wyciągnięcia w

górę murów, wypełnienia tych mu-

rów maszynami i urządzeniami. Bez
nich nie może byc nowego zakładu,
nowej produkcji. Ale prawdziwym
sercem każdego zakładu i jedyną
aktywną siłą, która uruchamia ępłą
technikę, nadaje jej społeczny sens,
decyduje o poziomie i jakości pro-
dukcji jest przecież załoga.

Załoga jest tym rzeczywistym i
najcenniejszym kamieniem węgiel-
nym każdego nowego zakładu. Dla-
tego można powiedzieć, że rzeczy-
wiste położenie kamienia węgielne-
go następuje w momencie, w któ-
rym zaczyna się przygotowanie zało-
gi, jej skompletowanie, podwyższe-
nie jej umiejętności, zorientowanie
jej co do społecznego znaczenia przy-
szłej produkcji; a więc przygotowa-
nie daleko wybiegające poza tech-
niczne kwalifikacje.

Ważne jest, aby już w procesie
formowania załogi kształtować więzi
wewnętrzne, stosunki międzyludzkie,
związać załogę z przyszłym zakła-
dem, włączając w to warunki pracy
i Wykorzystania czasu wolnego.

To Wszystko nabiera szczególnego
znaczenia ze względu na ogromną
skalę uruchamianych w najbliższych
latach nowych obiektów. Dlatego
istotną częścią procesu inwestowania
jest równóległe tworzenie material-
nej bazy nowych obiektów i spo-
łeczno-zawodowej struktury nowej
załogi: tego rzeczywistego ' funda-
mentu fundamentów każdej inwe-
stycji.

ANDRZEJ SIKORSKI
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Kłopoty
ze skupem jaj

W związku z zamieszczoną w „Zyclu
Gospodarczym" (nr 39 z września
1913 r.) notatką pt. „ZAHAMOWANIE
W SKUPIE JAJ", wyjaśniamy:

Skup Jaj w naszym kraju przy o-

becnej bazie surowcowej ma charak-
ter wybitnie sezonowy.. Na okres I pół-
rocza przypada około 70 proc., a na

II kwartał ponad 40 proc. rocznego
•kupu. Organizacja skupu odgrywa
tu mniejszą rolę. Istniejące ponad
25 tysięcy punktów skupu w plonie
CRS' „Samopomoc Chłopska", które

prowadzi skup. Ja] dla przemysłu dro-

biarskiego, zdaniem Zjednoczenia
PO „Poldrob", w pełni pokrywa po-

trzeby w tym zakresie.

Przemysł - drobiarski zobowiązany
jestdo odbierania całej nad wy flei to-

warowej Jaj, ^kupionej przez CRS,
bez względu na okresowe, trudności

' Jej • zagospodarowania. Na przełomie
' Stycznia i 'lutego br. powstała dość

Wysoka' nadwyżka jaj na eksport,
wystąpiła konieczność doprowadzenia
do równowagi między podażą i popy-
tem jaj, poprzez stosowanie odpo-
wiedniej polityki sezonowych cen

skupu.
Wobec dalszego wzrostu skupu, bę-

dącego wynikiem-naturalnego rozwo-

ju nieśności, wprowadzono wcześniej
h12'w latach poprzednich niższe ceny
skupu i sprzedaży, dzięki czemu na-

stąpiło przewidywane większe spoży-
cie jaj przez ludność wiejską.

'Zńalazło to swoje odbicie w skupie
Jaj w marcu br., który wyniósł 316
min szt., wobec 421 min. szt. w marcu

1973- r . Równocześnie wzrosła sprze-
daż jaj w sieci handlu uspołecznio-
nego. Na spadek skupu jaj w I pół-
roczu miały wpływ również trudności
z zaopatrzeniem rynku w mięso i jego
przetwory.

; W wyniku powyższej sytuacji skup
-jaf w l półroczu br; był w skali kraju
niższy o około 120 min sztuk w po-
równaniu do I półrocza 1972 r. Za
okres 7 miesięcy wspomniany przez
redakcję spadek wyniósł około 110

min Szt. w kraju 1 dótycfcył więk-
szości województw.

W,okresie III kwartału.b .r. zastoso-
wane zostały wyższe o 29 gr/szt. ceny

skupu jaj, niż w analogicznym okra-
sie 1972 r. Wynlkiem nMn, takiej poli-
tyki cen, byl wzrost skupu. o około
9 min szt. w porównaniu do III kwar-
tału 1972 r. W województwach wspo-

mnianych przez redakcję wzrost ten
' był bardzo wyraźny 1 wyniósł: w Kra-
kowskiem 109,0 proc., we Wrocław-
skiem 114,1 proc., w Katowickiem

109,8 proc.

mgr RYSZARI) ZARZYCKI
Z-ca Naczelnego Dyrektora

d/s Handlowo-EkOnomlcznych
Zjednoczenia Produkcji
Drobiarskiej „Poldrob1'

HH Warszawa

Jak jest
z tymi oponami?

17 maja 1973 r. zakupiłem dwie opo-

ny samochodowe 590x15/4 — produkcji
Dębickich Zakładów Opon Samocho-

dowych „Stomil" w Dębicy. Okazało

się, że jednej 7. nich (nr 730322470)
nie można było nałożyć na obręcz,
gdyż opona ta ma wadę fabryczną.
Złożyłem reklamację, którą w pier-
wszej kolejności rozpatrywał ekspert
urzędujący przy Hurtowni w Kato-
wicach. Opinia eksperta brzmiała —

„pęknięta drutówka",. wskutek czego
opony nie można nałożyć na obręcz.
Następnie złożyłem reklamację u pro-

ducenta, tj. w „Stomilu" w Dębicy.
Producent reklamacji mojej nie uznał
mimo szczegółowych wyjaśnień o spo-
sobie prawidłowego nakładania opony
na obręcz. Odwołanie moje od pier- .

wszego orzeczenia rozpatrywał z ko-
lei przedstawiciel Ośrodka Badaw-

czo-Rozwojowego Przemysłu Oponiar-
skiego z Poznania — ponownie zo-

stało ono nieuznane. Odpowiedź .

brzmiała: „Po przeprowadzeniu wnik-

liwych oględzin 1 badań przedmio-
towej opony w/w Komisja postano-
wiła reklamacji nie uznać,, stwier-

dzając: wymiary opony są zgodne z

Polską Normą, ponadto uszkodzenie
obrzeża nastąpiło w czasie nieumie-

jętnego montażu".

Wyjaśniam, że nie składałem rek-

lamacji na minimalne uszkodzenie
' obrzeża, które faktycznie nastąpiło w

czasie próby nałożenia opony na ob-

ręcz, lecz na fakt niemożliwości jej
nałożenia. Z kupionych dwu opon,
pierwszą z nich nałożyłem ńa obręcz
bez trudu, natomiast reklamowana

opona wskutek wady fabrycznej, zby-
tniej twardości, nie została nałożona
na obręcz. Może producent zechciałby
tej czynności sam dokonać. Ja nie

podważam opinii producenta, że wy-

miary opony są zgodne z Polską r?*r-
mą, ale producent powinien sprawtT*
czy opona została Wykonana z wła-

ściwych inateriatówl

Sądzę, że - nie. Czego dowodem jest
pierwsza z opon nałożona na obręcz,
która po przejechaniu zaledwie 8 tys.
km, wykazuje znaczne pęknięcia na

bokach. Widocznie w tym czasie cala
seria opon została wyprodukowana z

niewłaściwych materiałów.

Redakcję „Zycla Gospodarczego"
proszę o zajęcie się tą sprawą. Moja
reklamacja nie Jest bowiem przypad-
kiem odosobnionym. Na złą jakość
zakupywanych opon produkcji „Sto-
mil" w Dębicy słyszy się coraz czę-
stsze narzekania.

JAN OGRODNICZEK
Gliwice

Czyżby
„karbofobia"?

LECH FROELICH w artykule
„CHEMICZNA AKCELERACJA" (ŻG
nr 41/73 str. 6) wskazuje na petro-
chemię Jako na wyłączną podstawę
przyspieszenia rozwoju chemii. Zu-

pełnie pomija autor konieczność roz-

woju istniejącej karbochemil, przy-

spieszenia badań nad jej techniczną
1 ekonomiczną efektywnością.

Red. Frpelich wspomina wprawdzie,
fte Biuro Polityczne KC akcentuje

konłecśtnosc lepszego wykorzystania'
krajowej bazy'surowcowej (a więc t

węgla). Autor jednak oparł artykuł
'na materiałach Ministerstwa Chemicz-

nego, które nie widzi tych możliwoś-
ci. Obawiam się, że ivipchem. zaj-
muje się nic tyle karbochemią, ile

„karbofobią". Byłby chyba Już czas

do zmiany postawy. •

ALFRED PIECHA J
Świętochłowice

Nauka -

Słuszne 1 celowe wydaje się suge-
rowane przez ANDRZEJA ARANOW-
SKIEGO w artykule pt. „POSZUKI-
WANIE PRZYCZYN TRUDNOŚCI"
(ŻG nr 39 z września 1973 r stwo-

rzenie instytucjonalnych warunków
do organizacyjnego powiązania szkol-
nictwa wyższego z gospodarką".

Lansowane przez wielu — jako naj-
trafniejsza forma integracji szkolni-
ctwa wyższego z gospodarką — do-

radztwo, jak dotąd nic zdaje egza-
minu, jeżeli oczywiście traktowane

jest w obecnej jego formie.

Obecna forma doradztwa gdzienie-
gdzie już występująca nie jest mile
widziana przez przedsiębiorstwa, gdyż
streszcza się ona do zestawu dobrych
rad i teoretycznych raczej zaleceń,
które konfrontowane z twardą rze-

czywistością produkcyjną przedsię-
biorstw okazują się często nieprzy-
datne.

Z tych względów, jeżeli mamy a-

probować formę doradztwa, to ra-

czej należałoby oprzeć ją na zasadach
nadzoru autorskiego z pewną odpo-
wiedzialnością za efekty wdrożenia,
w myśl tezy założeniowej „od projek-
tu do efektu".

Równocześnie wykształcona kadra
. specjalistów, jakiej/gwałtownie- nasza

*

dynamicznie . rozwijająca . się gospo-
darka potrzebuje, nie może być stwo-

rzona tylko w murach samych uczel-

ni, ale w oparciu - na rozsądnej unii

wyższego szkolnictwa z gospodarką.

Prowadzenie badań stosowanych na

uczelniach może być tym pomostem
przerzucanym do przedsiębiorstw.
'Musi jednak przybrać normatywno-
-órganizacyjne formy.

Warto chyba sięgnąć do tworzenia

doświadczalnych przedsiębiorstw, po-

zostających pod nadzorem uczelni,
gdzie bez uszczerbku dla zadań bie-

żących gospodarki można by spraw-
dzać przydatność "danych założeń, or-

ganizacyjnych, a nie dokonywać tego
na żywym organizmie produkcyjnym
przedsiębiorstwa, gdzie tego rodzaju
doświadczenia często drogo nas kosz-

tują.
. W każdym razie trzeba jakąś realną
koncepcję wybrać, gdyż potrzeby go-
spodarki narodowej naglą.'

mgr MARIAN PALLASEK
Katowice—Ligota

Technologia
uprzemysłowiona
-łySko jak i kiedy?

Unowocześnienie stosowania rozwią-
zań konstrukcyjno-materiałowych in-

westycji jest sprawą bardzo pilną —

to nie podlega dyskusji. Decyzja Rzą-
du z 30 częrwca br. wydana w tej
sprawie zawiera zakaz realizacji in-

westycji po 1 stycznia 1974 r., w tech-

nologii tradycyjnej i jednoczesny na-

kaz ich realizacji w technologii u-

przemyslowionej, a nadto nakaz we-

ryfikacji do 30 września br. projek-
tów technicznych, które będą reali-
zowane po 1 stycznia roku przy-

szłego.

Decyzja jest ze wszech miar słuszna.
Szeroko pojęty postęp techniczny
musi obejmować wszystkie gałęzie go-
spodarki narodowej, czyniąc ją tym
samym -nowoczesną. iPozOst&wagle w

tyle za biegnącym' ciągle - postępem
technicznym, choćby jednej tylko ga-
łęzi gospodarki, hamuje ten bieg i w

konsekwencji w skali ogólnokrajowej,
staje się „biegiem z przeszkodami".

Jednakże zastrzeżenia musi budzić o-

kres, jaki dzieli opublikowanie decy-
zji Rządu od ustalonego terminu jej
realizacji.'

Weryfikacja dokumentacji technicz-

nej to nic Innego jak „przeprojekto-
wanie" • opracowanych już' projektów
technicznych w technologii tradycyj-
nej, a więc przy zastosowaniu w wy-
konawstwie takich materiałów, Jals

cegła,, beton itp. —. na technologię
uprzemysłowioną z prefebrylsatami
jako materiałem podstawowym. Po-
nieważ sam Jestem pracownikiem biu-
ra projektowego specjalizującego się
w projektowaniu inwestycji dla po-
trzeb rolnictwa, >vlem jak pracochłon-
na jest taka weryfikacja.

Niezależnie od terminów decyzja ta
burzy — i słusznie — pewien porzą-
dek, wynikający z planów pracy biur
projektowych. Perturbacje nie ominę-
ły również inwestorów, których dzia-
łalność determinuje plan fiuansowo-
-rzeczowy.

Każdy postęp techniczny w' począt-
kowej swej fazie jest kosztowny, rów-
nież w budownictwie realizacja in-
westycji metodami uprzemysłowiony-
mi Jest droższa, niestety, od metod
tradycyjnych. Inwestorzy muszą więc
dokonać korekt planów inwestycyj-
nych. Inna bardzo istotna sprawa —

to problem pokrycia zapotrzebowania
na prefabrykaty dla potrzeb budow-
nictwa. Ich brak spędza sen z oczu

dyrektorom i Zaopatrzeniowcom w

przedsiębiorstwach wykonawstwa in-
westycyjnego.

Dobrze znam — z racji swej pracy
zawodowej — sytuację w budowni-
ctwie rolniczym Przedsiębiorstwa bu-
downictwa rolniczego, jako generalni
wykonawcy inwestycji w rolnictwie
uspołecznionym mają kłopoty z zao-

patrzeniem w podstawowe materiały
budowlane o wiele większe niż „li-
czące" się i posiadające dużą tradycję
przedsiębiorstwa, np. budownictwa
przemysłowego. Oprócz tego przedsię-
biorstwa budownictwa rolniczego nie
posiadają odpowiednich ilości dźwi-
gów montażowych niezbędnych do
realizacji inwestycji w technologii u-

przemysłowionej, również brakuje
tam odpowiednich środków transpor-
towych do przewozu ciężkich prefa-
brykatów. Ich konfrontacja z nowo-

czesną technologią wykonawstwa w

chwili obecnej jest raczej niewskaza-
na, gdyż nie rokuje szans, że wypad-
nie ona korzystnie dla tych przed-
siębiorstw i tym samym dla całej
gospodarki narodowej.

Zdaję sobie sprawę,- że postępu tech- .

nicznego ule można „przymierzać" do
najsłabszych, ale trzeba również uw-

zględniać realia dnia dzisiejszego.
mgr WALDEMAR BIL

Kielce

AKTUALNOŚCI
HMoMirVny^**'

WIĘKSZA PRODUKCJA
SAMOCHODÓW

W latach 1971—1973 nasz prze--

mysł motoryzacyjny dostarczył
więcej samochodów niż w całym
ubiegłym 9-leciu. W bieżącym ro-

ku wyprodukuje iqn i7]wtyis4,/P0w
• jazdów wszystkich typów (samo-
chodów osobowych, ciężarowych,
dostawczych .

- f^atitiSbusó^.^eżyli''
o 21 tys. więcej niż przewiduje
się na 1973 r. Największe, bo po-
nad roczne wyprzedzenie nastę-
puje w rozwoju samochodów oso-

bowych oraz dostawczych, stano-

wiących główny przedmiot nasze-

go eksportu motoryzacyjnego.
Produkcja „Fiatów 125p" osiągnie
74 tys., a łącznie z tzw. standar-
dami — samóchodami dostarcza-

nymi do montażu w Jugosławii,
Egipcie i Kolumbii — ok. 90 tys.
Załoga FSC w Lublinie wyprodu-
kuje w bież. roku 25 tys. samo-

chodów „Żuk", tj. o 5 tys. więcej
niż zaplanowano na ten rok.

W bież. roku przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego „Polmet"
wyeksportuje ponad 40 tys. pol-
skich „Fiatów 125p", z czego poło-
wę do krajów socjalistycznych.
Eksjport „Nys" i „Żuków" prze-
kroczy 20 tys. sztuli

Jeżeli idzie o import, to w tym
roku sprowadzimy z zagranicy 33

tys. samochodów osobowych,
„Skód", „Wartburgów", „Traban-
tów", „Zaporożców", „Wołg"
i „Dacii". Przedmiotem- importu
są również autobusy, ' ciężki'

T&Stjtrigłównie
.wrotki" dla budownictwa Oraz

. f^żkię^ęiągniki ;dla-transportu.
' thisk)

MIĘSO DLA TERENÓW ~

ZIELONYCH

Ograniczenie przez rolników

spożycia mięsa w ramach tzw. u- •

boju gospodarskiego na rzecz za-

kupów w handlu uspołecznionym
sprawiło, że konieczne . okazało

się przyśpieszenie wzrostu dostaw

mięsa i przetworów mięsnych dla

województw rolniczych. W okre-
sie minionych 9 miesięcy br. zna-

lazło to wyraz w zwiększeniu do-
staw mięsa i przetworów mię-
snych dla takich województw,
jak białostockie, kieleckie, lubel-

skie, olsztyńskie i rzeszowskie w

granicach 9—11 proc., wobec

średniego wzrostu dostaw w gra-
nicach 6.,5 proc. (Sb)

ZMIANY CEN PROSIĄT

Przy ogólnie nieznacznym, za-

notowanym we wrześniu br. spa-
dku cen. prosiąt w transakcjach
pomiędzy rolnikami (o 2,2 proc.)
wydatniej „ępądły ich ceny,;^ wo-

jewództwie lubelskim (o ok. 19

proc.) i rzeszowskim (o bk.' 16

proc.) . WHycH-^eż' województwach
przecięttfa certa' prosiąt ukształ-
towała się najniżej w kraju (po-
niżej 500 zł za sztukę).

(Sb)

BRAKI PASZ TREŚCIWYCH

Pomimo znacznego wzrostu do-
staw pasz przemysłowych w ok-
resie 9 miesięcy br. (o 21

proc.) wzrost ich sprzedaży
sprawił, że stan zapasów tych
pasz na koniec września br.
w niektórych województwach
spadł bardzo wydatnie.

Znacznie spadły zapasy pasz
przemysłowych na koniec wrze-

śnia br. w porównaniu z analo-

gicznym okresem ub.r . w woj.
opolskim (o 48 proc.), poznańskim
(o ok. 41 proc.), wrocławskim (o

ok. 17 proc.), zielonogórskim (o
ok. 16 proc.) i koszalińskim (o ok.
15 proc.).

(Sb)

CENY WARZYW NA
TARGOWISKACH

Ceny ziemniaków i warzyw na .

targowiskach, które od września

kształtują się już wyraźnie pod
wpływem nowych zbiorów, we

wrześniu br. wykazywały wyraź-
ną tendencję zwyżkową (ziemnia-
ki — ok. 10 proc., kapusta biała —

ok. 37 proc., cebula — ok. 5 proc.,
pietruszka — 2 proc., marchew —

ok. 10 proc., buraki — ok. 6 proc.) .

Zwracają przy tym uwagę znacz-

nie wyższe od przeciętnych kra-

jowych ceny w niektórych woje-
wództwach, wskazujące na nie-

dostateczną interwencję ze stro-

ny handlu uspołecznionego.
(Sb)

KOD ZDOBYWA
CORAZ WIĘCEJ
ZWOLENNIKÓW

Ponad 1 min tylko samych zwy-

kłych listów przejdzie w tym ro-

ku przez urzędy pocztowe w kra-

ju. Przewiduje się, że w 1980 r.

poczta przyjmie i doręczy ok. 2 ,5
mld różnego rodzaju przesyłek, a

w 1990 r. ok. 3,5 mld. Natu-
ralnie . terminowe doręczanie
przesyłek, wszelkiego rodzaj ii wy-
maca

" "' znacznych usprawnień
i mechanizacji procesu rozdziału.
Skróceniu czasu "przesyłki* ofl n^r"

dawcy do odbiorcy służyć ma

wprowadzony w tym roku kod

pocztowy.
Jak się okazuje dotychczasowe

wyniki nowego systemu adreso-
wania są zadowalające. Średnio
w skali kraju prawidłowo adre-

suje się już 70 proc. przesyłek.
Na początku przyszłego roku o-

siągniemy potrzebne minimum

kodowanych przesyłek. Dla inten-

sywnej popularyzacji kodu mają
służyć koperty z nadrukami ad-

resowymi, które w sposób naj-
prostszy i najskuteczniejszy,
przypominają o nowej formie
adresowania, (msk)

RZEMIEŚLNICY DLA POTRZEB
WSI

Od początku bież. roku przesz-
kolono 82 tys. fachowców dla po-

trzeb rolnictwa, budęwnictwa
wiejskiego oraz handlu' i usług
na wsi, czyli o 6 tys. więcej niż
w analogicznym okresie ub. roku.

W wielu gminach powstały no-

we ośrodki nauljji z&wodu. W woj.
Białostockim źdffeEfhizówano już
25 gminnych punktów szkolenio-

wych, a - dalszych 3& przybędzie
jeszćze w bież. rókui 'Zakład Do-
skonalenia Zawodowego w Gdań-
sku wykupił od kilku urzędów
gminnych obiekty, w których po

adaptacji uruchomione zostaną
warsztaty ślusarskie specjalizują-
ce się w naprawach maszyn rol-

niczych, stolarskie itp. Ośrodki w

Toruniu i Słupsku uruchamiają
nowe kursy zawodowe W gmi-
nach, w których koncentruje się
spółdzielczość i przemysł drobny.

Trwają przygotowania dó orga-
nizacji kursów dla wiejskich rze-

mieślników budowlanych umożli-

wiając zdobycie tytułów kwali-

fikacyjnych czeladnika i mistrza
w takich specjalnościach, jak:
szklarz, studniarz, cieśla itp.
Praktyczna nauka zawodu,odby-
wać się będzie na budowach.

(msk).

- MIMOCHODEM

Z KOSZYKIEM

po
KSIĄŹKĘ

Koło kina OCHOTA, w Warszawie — po przeciwnej Stronie ulicy
— stoi maleńki straganik z książkami. Jeśli ktoś zatfzijma się przy

mm, choćby przypadkiem, rzadko odchodzi bez książki. Starszy, sym-

patyczny pan natychmiast wyciąga ze śtótika książkę po książce,
streszcza „Hrabinę Cosel", opowiada o wspaniałym rejsfe Teligi, Zdo-

bywcach Kuniang-Kisha, zachwala Imielińskiego — „to bardzo ładna

i rozsądna książka o erotyce". Głupio odejść tak i po prostu nic nie

kupić — biorę „Dworzec w Monachium" Dygata, (rozczarowanie)'. Kie-

dy odchodzę, starszy pan namawia następnego klienta na książki pi-
sarzy skandynawskich.

Dokładnie naprzeciw straganiku jest piękna i duża księgarnia. Ńa
półkach tysiące tytułów. Wędruję między półkami i przerzucam książ-
ki. Nagle z zaczarowanego świata literatury wracam na ziemię:

— Bardzo pana proszę o wzięcie koszyczka — strofuje mnie ekspe-
dientka.

— Proszę pani, ja chciałem kupić książkę, a nie mrożonki — replikuję.

I robi mi się głupio. Niepotrzebnie zachowałem się.: niegrzecznie
wobec kobiety, która spełnia, zresztą bardzo taktów nić, swój obowią-
zek. Bąkam jakieś słowa przeprosin. Widzę jednak, że nie tylko mnie

jest głupio. Wracam grzecznie po koszyczek i snuję się po księgarni
niczym po Supersamie. Miły nastrój prysł.

Być może, że są jakieś względy, które przemawiają za taką organi-
zacją sprzedaży. Może tak jest nowocześniej, może ten pan ze straga-
nu jest przeżytkiem, a książkę powinni sprzedawać ekspedienci, a nie

księgarze. Może książka staje się takim samym towarem, jak każdy
inny Może nawet jest to tendencja ogólnoświatowa, a właśnie księ-
garnie z koszyczkami mają świadczyć, że jesteśmy „na czasie".

Jednak po stokroć wolę te księgarnie, w których mqżna podyskuto-
wać z księgarzem-doradcą, można godzinami wertować,, kartki książek,
aby wre.szcie wyjść z wyszperanym na górnych pólkach tomikiem,
którego szukało się od dawna. Jest jeszcze wiele takich• księgarni,
•w których, wizyta jest autentyczną intelektualną przygodą, do których
przychodzi się po książkę, a nie po towar.

Może potrzebne są księgarnie i takie i takie z koszyczkami. Tylko,
że tych z koszyczkami zaczyna być coraz więcej. A może jednak
księgarstwo mogłoby być rezerwatem tego .dobrego starego handlu
bez koszyczków,, preselekcji, odsyłania od lady do kasy i tej sterylnej
bezosobowości nieuchronnej chyba w innych sklepach.

Bo książka to jednak więcej niż towar.

ASKAR
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prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur „Ruch". Pozostałe — mające siedzibę na wsi lub w innych miejscowościach, w których nie ma Oddzlal0wi.i„D£jaga,tUC. „Rifęh"- — namawiają prenumeratę za pośrednldwem Urzędów Pocz-

,.tt»»y,ch. Prenumeraty, pa zagranicę, przyjmuje:. RSW,. „Prasa — Książka - Ruch" Biuro- Kolportażu Wydawnictw.* Zagranicznych, -Woonla -2ł-00--840Warszawa,,konto PR.Q N^L'«6^a^l)24r.-C%^Eweńuiiteraty JeBt wyższa od prenumeraty krajowej o 40 proc.
Sprzedaż egzemplarzy numerów zdezaktualizowanych na uprzednie pisemne zamówienia prowadzi Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch'\ 00-930' Warszawa, ul.' Towarowa 28.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa — Książka — Ruch" — 00-624 Warszawa, Marszałkowska 3/5. Numer indeksu 36603. . . Zam. 4645


