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NIGDY dotąd -przewozy towarowe nie rosły tak

szybko, jak obecnie. Szczególnie silnie wzrasta

. zapotrzebowanie na usługi transportu kolejowe-
go, Jeżeli w ubiegłej pięciolatce średnioroczny przy-
rost przewozów koleją wynosił niespełna 8,5 min toń,
to w ciągu trzech lat bieżącego pięciolecia — wy-
nosi 17 min ton, a w 1973 r. przekroczy zapewne
20 min ton. Dynamicznie rosną też przewozy tran-

sportem samochodowym.
Ten wielki, przewyższający znacznie założenia pla-

nowe wzrost przewozów jest naturalną konsekwen-

cją wysokiej dynamiki produkcji w ciągu ostatnich
trzech lat oraz struktury gospodarki, którą cechuje
m. in. bardzo wysoka transportochłonność. Przez dwa
i pół roku transport dzielnie stawiał czoła rosnącym
zadaniom przewozowym i w zasadzie zaspokajał po-
trzeby gospodarki. W ostatnich jednak kilku miesią-
cach tak silnie rozwarły się nożyce między tymi po-
trzebami a zdolnościami przewozowymi transportu, a

zwłaszcza kolei, że wystąpiło realne niebezpieczeństwo
zakłócenia normalnego rytmu życia gospodarczego.

Ilustracją tego zjawiska jest zgłoszona przez re-

sorty gospodarcze masa towarowa do przewozu ko-

leją w czwartym kwartale br. o łącznej ilości 114,5
min ton. Wielkość ta przewyższa pułap aktualnych
możliwości przewozowych PKP. W tych warunkach
konieczne stało się przesunięcie części przewozów po-
za czwarty kwartał br., przerzucenie przewozu nie-

których ładunków do transportu samochodowego, jak
również dalsze uprzywilejowanie transportu węgla
i innych towarów eksportowych. Pomimo tych doraź-

nych przedsięwzięć, napięcia w pracy transportu za-

czyna odczuwać cała gospodaraka.

OBECNIE napięcia w pracy transportu mają ja-
kościowo inny charakter niż trudności, jakie
przeżywał transport kilkakrotnie w ubiegłych la-

tach. Napięcia te wynikają dziś przede wszystkim
z wysokiej (wyższej od planowanej) dynamiki roz-

woju gospodarki, a zwłaszcza szybkiego wzrostu pro-

dukcji przemysłowej, rolnej, obrotów handlu zagra-
nicznego, rozwoju budownictwa itp. Jednocześnie za-

znaczyły się zmiany w kierunkach i w strukturze

procesów, które spowodowały wydłużenie średniej od-

ległości przewozów, zwiększenie przebiegu próżnych
wagonów i wydłużenie ich obrotu, co w określonym
stopniu ogranicza zdolności przewozowe kolei.

Źródła napięć w transporcie mają — jak widać

dwojaki co najmniej charakter: strukturalny i or-

ganizacyjny. Wynikają stąd dwa główne kierunki dzia-
łania: długofalowa modernizacja transportu oraz mo-

żliwość działań doraźnych, zawsze dostępna racjona-
lizacja przewozów, która — pod t warunkiem współ-
działania kolei i innych przewoźników z użytkownika-
mi może poważnie zwiększać sprawność iransportu
i ułatwiać przebieg modernizacji transportu.

Obecnie transport kolejowy modernizuje się równo-

legle ze wzrostem zadań przewozowych, na przecią-
żonych liniach i pracujących węzłach odrabia się wie-
loletnie zapóźnienia. Od kilku lat jesteśmy świadkami

realizowanej na szeroką skalę modernizacji transportu.
Nie wchodząc w szczegóły, modernizacja ta odbywa
się w technice, technologii i organizacji przewozów.

i imłerza 4a stworzenia zlntegrowanego tystemu-tran-
sportowego.

Rzecz jednak w tym, że jak dotychczas zadania

przewozowe rosną szybciej, aniżeli • efekty inwestyćji
transportowych, Dodatkowym . elementem,' mającym
wpływ na aktualną systuację w transporcie kolejo-
wym, jest konieczność pilnej odnowy taboru wago-

nowego. W latach ubiegłych hołdowano tendencji wy-
korzystywania środków transportowych aż do granic
ich fizycznego zużycia. Skutki tej polityki boleśnie

odczuwamy obecnie. Pomimo wycofania z eksploatacji
w latach 1971—1973 ponad 27 tys. starych wagonów
wciąż jeszcze ok. 20 proc. parku towarowego pocho-
dzi sprzed 1945 r.

D
LA złagodzenia napięć w transporcie po-
dejmuje się wiele przedsięwzięć. Przede wszyst-
kim przyśpieszono realizację szeregu zasadniczych

inwestycji kolejowych, o półtora roku wcześniej niż

planowano oddana zostanie do użytku Centralna Ma-

gistrala Kolejowa i jeszcze w tej pięciolatce zbudowa-

ny zostanie kolejny odcinek tej magistrali, wzmogło się
tempo elektryfikacji linii kolejowych o dużym nasi-
leniu ruchu, buduje się nowe linie i drugie tory,,
podjęto wysiłki w celu przyśpieszenia budowy i elek-

tryfikacji linii obwodowych odciążających Śląsk, węzeł
warszawski i niektóre inne wielkie węzły kolejowe
oraz elektryfikacji dalszych linii na Śląsku i wy-
biegających ze Śląska. W sumie, dokonano poważnych
przegrupowań w programie inwestycyjnym, przyśpie-
szając bardziej realizację tych zadań, od których naj-
bardziej bezpośrednio zależy wzrost zdolności przewo-
zowych.

Trzeba jednak pamiętać, że znajdujemy się dopiero
w początkowej fazie realizacji wieloletniego progra-
mu intensywnego rozwoju i unowocześnienia naszego
transportu kolejowego. Nowe inwestycje będą stopnio-
wo zwiększały zdolność przewozową, ale równocześnie

dalszy zakładany wzrost produkcji, uruchomienie w la-
tach 1974—1975 szeregu wielkich obiektów o dużych

potrzebach przewozowych w znacznym stopniu wchło-
nie te zwiększone zdolności przewozowe, co może

przedłużyć okres napięć i trudności w pracy tran-

sportu.
W tych warunkach niezbędne jest uruchomienie

wszelkiego'rodzaju rezerw przewozowych oraz inten-

syfikacja innych gałęzi transportu.
Chodzi tu przede wszystkim o szersze włączenie do

procesóio transportowych na rzecz gospodarki naro-

dowej transportu branżowego, który w niektórych re-

sortach w okresie zimy jest wykorzystywany w stop-
niu minimalnym. Dotyczy to zwłaszcza transportu
zgrupowanego w rolnictwie, który mógłby przejąć ob-

sługę handlu i spółdzielczości. Zastanowić się także
trzeba' nad lepszym wykorzystaniem ogromnego, lecz

rozproszonego potencjału, jakim dysponują zakłady
przemysłowe (tzw. transport gospodarczy). Liczy się
każda dodatkowo przewieziona tona ładunku, a te

doraźne przedsięwzięcia mogą złagodzić trudności tran-

sportowe w poszczególnych rejonach kraju. Wymaga
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BRUKSELA
BLIŻEJ

ROZMOWA Z HENRYKIEM KISIELEM
- ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

REDAKCJA: Fanie Ministrze, kie-
rował Pan naszą delegacją gospo-
darczą w polsko-belgijskich rozmo-

wach poprzedzających wizytę Ed-
warda Gierka. Zanim spytam Pana
• krótką charakterystykę podpisa-
ne] w Brukseli 10-letniej Umowy o

Współpracy Gospodarczej, Przemy-
słowej I Naukowo-Technicznej,
prosiłbym o kilka refleksji na temat

samej atmosfery rokowań.

H. KISIEL' Przymiotnikiem często
spotykanym w słownictwie politycz-
nym, a zarazem najwłaściwszym dla
określenia atmosfery rozmów pol-
sko-belgijskich jest słowo „rzeczo-
wa". Były to rzeczywiście rozmowy
rzeczowe i przyjazne. Znalazła w

nich swe odbicie sytuacja panująca
dziś w Europie, sytuacja sprzyjająca
pokojowej koegzystencji państw o

odmiennych ustrojach społeczno-e-

konomicznych. Odprężenie, którego
świadkami jesteśmy szczególnie na

naszym kontynencie, toruje drogę
wszechstronnej, wzajemnie ko-
rzystnej współpracy, takiej jaką roz-

wijamy również z Belgią.

REDAKCJA: W ostatnich latach
nasze stosunki z wysokorozwinięty-
mi krajami kapitalistycznymi znaj-
dują coraz częściej formalny wyraz
w umowach wieloletnich. Belgia
była jednym z pierwszych krajów
zachodnich, z którym zawarliśmy
taką umowę...

H. KISIEL: To prawda. Był to rok
1965. Tamta umowa jak na ówczesne

czasy stanowiła świadectwo nowego
spojrzenia na problematykę współ-
pracy Wschód — Zachód. Dziś nieco

się już zdezaktualizowała. Po prostu
ramy umowy sprzed ośmiu lat oka-

zały się z biegiem czasu za ciasne
dla dynamicznie rozwijającej się
współpracy polsko-belgijskiej. Ale

jej zasadnicze treści nie zestarzały
się.

Myślę,, że warto przypomnieć
pełny tytuł umowy z 1965 roku.
Brzmiał on: umowa o współpracy
gospodarczej, przemysłowej i tech-
nicznej. Tytuł jest tu ważny. Umowa
ta zrywała bowiem z szablonem wy-

miany 11 tylko dóbr finalnych, stwa-
rzała lepsze warunki dla czerpania
korzyści płynących z międzynarodo-
wego podziału pracy, zwłaszcza dała
początki szerszej kooperacji produk-
cyjnej.

REDAKCJA: Jednakże obecnie ani

kooperacja przemysłowa, ani roz-

miary wzajemnego handlu nie przed-
stawiają się jeszcze imponująco.

H. KISIEL: Rzeczywiście, dotych-
czasowa współpraca da się scharak-
teryzować przy pomocy niewielkich
liczb. Na Belgię przypada dziś ok.
1 proc. obrotów naszego handlu za-

granicznego, udział Polski w handlu
zagranicznym Belgii jest jeszcze
niższy. Pamiętajmy, że Belgia pod
względem wartości wymiany z za-

granicą na głowę mieszkańca zaj-
muje bezapelacyjnie pierwsze miej-
sce w świecie. Na statystycznego
Belga przypadało w ubiegłym roku
ponad 3 tys. dolarów obrotu handlu
zagranicznego. Nam do tych wiel-
kości jeszcze bardzo daleko. Jeśli
jednak chodzi o handel polsko-bel-

DOKOŃCZENIE NA STR. 14



PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Ostatnio coraz więcej się słyszy 1 pisze o potrzebie'
powszechnej edukacji ekonomicznej. Samo pojęcie —

„edukacja ekonomiczna" — brzmi dość groźnie. Czyż-
byśmy chcieli zamienić nasze społeczeństwo w sa-

mych ekonomistów? A co wtedy stanie się z nami,
ludźmi, którzy zawodowo zajmują się ekonomią? Ale
czy tylko profesjonalni ekonomiści zajmują się eko-
nomią — czy nie mają z nią do czynienia wszyscy,
którzy pracują, zarabiają 1 wydają pieniądze? Jest
to chyba trochę tak, Jak z medycyną, leczeniem mo-

gą zajmować się tylko fachowcy — lekarze, ale prze-
cież cale społeczeństwo musi znać 1 przestrzegać pew-
ne ogólne zasady higieny — zaś będzie to robić tym
lepiej i z większym dla swego zdrowia pożytkiem,
im powszechniejsze będzie zrozumienie co temu zdro-
wiu sprzyja, a co szkodzi.

Jeśli mamy się masowo zapoznawać % działaniem
praw i mechanizmów ekonomicznych — to musimy
wiedzieć po co 1 do czego ma nam ta wiedza słu-
żyć. Edukacja ekonomiczna Jest bowiem — w dość
powszechnym przekonaniu — sprawą raczej modną,
wymagającą liczenia procentów, a przy tym ekono-
miści lubią nawet proste sprawy 1 zależności ubierać

w eleganckie ale często odstraszające wielopiętrowe
wzory.

Taką próbę wyjaśnienia do czego ma nam slu*vć
wiedza ekonomiczna zawiera, wywiad prof. JOZE?A
PAJE5TKI, zamieszczony w ostatnim numerze tygod-
nika „MOTYWY". (Ponieważ jest to tytuł, być może,
szerszemu gronu naszych czytelników nieznany, wy-
jaśniamy, że chodzi o pismo przeznaczone dla Instruk-
torów harcerskich, młodych nauczycieli, działaczy kul-
turalnych itp.).

Prof. Pajestka traktuje pojęcie edukacji ekonomicz-
nej w kilku wymiarach. Po pierwsze — w wy-
miarze światopoglądowym. Człowiek współczesny,
szczególnie żyjący w kraju socjalistycznym — chce
1 powinien rozumieć problemy społeczno-gospodarcze
zarówno swego kraju jak i otaczającego nas świata.
Rozumieć bowiem — to równocześnie lepiej, skutecz-
niej działać.

Działalność ekonomiczną prowadzimy codziennie.
Czasami gubimy w tej zwykłej krzątaninie cel nieco
odleglejszy, mniej bezpośredni. A świadomość celów,
zarówno własnych, osobistych, jak I społecznych jest
niezwykle ważna. Mobilizuje do wysiłku, a równocześ-
nie pozwala krytycznie spojrzeć na codzienną pracę,

daje szansę oceny, czy to, co robimy zbliża nas do-
statecznie szybko do wytyczonych celów.

I tu powstaje drugi niejako wymiar, sens powszech-
nej edukacji ekonomicznej. Ma nam ona pomóc w

tym, by działać racjonalnie i skutecznie. Oceny tego,
co już dokonaliśmy w gospodarce śą w naszym spo-
łeczeństwie bardzo zróżnicowane. To zróżnicowanie
przeszłości często przenosi się na przyszłość. Czasami
rodzi frustrację, czasami euforię — iw jednym i dru-
gim wypadku nie sprzyja to współdziałaniu, a jest
to przecież ważny czynnik, decydujący o skuteczności
pracy indywidualnej.

Nie na każdym etapie i nie w każdej sytuacji jed-
nakowa będzie ocena naszych działań. Edukacja eko-
nomiczna powinna pomóc nam zrozumieć, co to jest
nowoczesna gospodarka, jakie są zasady jej działa-
nia, dostrzec, co jeszcze u nas konkretnie przeszka-
dza, aby taką w pełni nowoczesną gospodarkę stwo-

rzyć.
Profesor Pajestka zwracając się do młodych wy-

chowawców, bardzo duży nacisk położył na dynamizm
innowacyjny młodzieży. Chodzi mu tu o wyrobienie
chłonności, potrzeby dokonywania zmian — głównie
w technice 1 technologii na własny twórczy udział

w rewolucji naukowo-technicznej. Może się wydawać,
że są to cechy, które młode pokoleiiie powinno mieć
niejako naturalnie, z racji swego wieku, lepszego przy-
gotowania zawodowego Itp. Jednak rola edukacji eko-
nomicznej jest tu również ogromna. Naturalny pęd do
zmian podbudowuje ono obiektywnymi potrzebami go-
spodarki na podstawie analizy osiągniętego szczebla
rozwoju. Nie jest to wcale sprawa mało ważna —

niejednokrotnie nowatorzy nabijają sobie jeszcze po-
tężnego guza, chcą wprowadzać zmiany I rewolucjo-
nizować technikę. Młodzież, która tez w działalności
Innowacyjnej spotka opory 1 przeszkody, powinna ro-

zumieć pewne racje ogólniejsze, stojące za jej chęcią
zmian, co pozwoli działać 1 skuteczniej i konsekwen-
cji konieo swej wypowiedzi prof. Pajestka dal pew-
ne rady wychowawcze. Najważniejsze z nich — to
fakt, że wizja Drugiej Polski, z którą przychodzimy do
młodzieży, nie może być „podarunkiem", czymś co dla
tej młodzieży zbudujemy, lecz szansą, której urzeczy-
wistnienie od tej młodzieży będzie przede wszystkim
zależeć. Wyrobienie takiego przekonania — nie tylko
zresztą w młodzieży — to też ważne zadanie edukacji
ekonomicznej.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

O BIURO POLITYCZNE KC
PZPR rozpatrzyło projekt kodeksu

pracy przygotowany przez rząd
t Centralną Radą Związków Zawo-

dowych. Sprzyjać on będzie upow-
szechnianiu dobrej, zdyscyplinowa-
nej ł wydajnej pracy, przyczyni sią
do dalszego rozwoju demokracji so-

cjalistycznej, do aktywizacji ucze-

stnictwa ludzi pracy i ich organizacji
w rządzeniu krajem. Biuro Politycz-
ne zatwierdziło rządowy projekt
przyspieszonego rozwoju usług od-

płatnych dla ludnoSci w latach—
1974—1975. Ważnym czynnikiem dal-

szego rozwoju usług stać sią powin-
no lepsze wykorzystanie istniejących
rezerw materialno-technicznych, or-

ganizacyjnych i ludzkich. Szczegól-
na rola przypada tu władzom tere-

nowym. Do ich obowiązków należy
koordynacja rozwoju usług, troska
o właściwe ich rozmieszczenie i kon-
trola prawidłowego wykorzystania
środków.

Q> RADA MINISTRÓW omówiła
projekt narodowego planvr społecz-
no-gospodarczego oraz budżetu pań-
stwa na 1974 r. Podstawowymi ce-

lami tego projektu jest: kontynu-
owanie działań zmierzających do za-

pewnienia dalszej odczuwalnej po-
prawy poziomu życia ludności; roz-

budowa i unowocześnienie bazy ma-

terialno-technicznej gospodarki; u-

trzymywanie wysokiej dynamiki
społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju w tempie zgodnym z realnymi
możliwościami gospodarki; umocnie-
nie równowagi ekonomicznej w do-
stosowaniu jej do aktualnych ten-

dencji i zjawisk występujących w

gospodarce i na rynkach zagranicz-
nych.

•W NADCHODZĄCYCH WY-
BORACH wybierzemy ponad i35
tys. radnych do rad narodowych
wszystkich szczebli. Przeszło 68,5 tys.
radnych zasiądzie w gminnych ra-

dach narodowych. Do rad wspól-
nych dla miasta i gminy wybierze-
my ponod 17 ty8. osób, podobna licz-
ba radnych wejdzie w skład rad na-

rodowych małych miast (nie stano-

wiących powiatów). Radni powiato-
wi stanowią przeszło 20 tys. W ra-

dach miast na prawach powiatu bę-
dziemy mieli blisko 3 tys. reprezen-
tantów. Wybranych zostanie także
15 wspólnych rad narodowych dla
powiatów i miast. We wspólnych ra-

dach zasiądzie przeszło 1600 rad-
nych. Liczba wojewódzkich radnych
przekroczy 3 tys. osób. Wśród miast
wydzielonych stolica będzie miała
100 radnych. Łódź 150 radnych, Kra-
ków 130 radnych. Poznań ł Wrocław
po 120. W wojewódzkiej radzie ka-
towickiej zasiądzie 180 radnych, w

woj. poznańskim i warszawskim po
170. Do każdej z pozostałych rad
wojewódzkich wybranych zostanie
od 160 do 120 radnych.

O W Belwederze odbyła się uro-

czystość wręczenia aktów nomina-
cyjnych 128-osobowej grupie profe-
sorów reprezentujących szkoły wyż-
sze, instytuty i zakłady naukowo-ba-
dawcze. Wśród nowo mianowanych
tytuły profesora zwyczajnego nauk
ekonomicznych otrzymali: HENRYK
EDEL-KRYŃSKI — Uniwersytfi
Gdański, ZYGMUNT FILIPOWICZ
— Instytut Turystyki w Warszawie,
JULIUSZ GORYŃSKI — SGPiS,
LUDWIK JANKOWIAK — WSE w

Poznaniu, ZBIGNIEW PIROŻYŃSKI
— SGPiS, BOLESŁAW SIWOŃ —

WSE we Wrocławiu. Profesora nad-
zwyczajnego: STANISŁAW GORA
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•NA POSIEDZENIU PAŃ-
STWOWEJ RADY GÓRNICTWA,
przedyskutowano problemy gospo-
darki złożami węgla kamiennego w

Polsce oraz oceniono bazą surowco-

wą i jej wykorzystanie na tle bilan-
su zasobów kopalnych.

• Z KILKUTYGODNIOWYM
WYPRZEDZENIEM załoga Przed-
siębiorstwa Budowy Zakładów Che-
micznych „Chemobudowa" w Łodzi
wykonała zadania bieżącego roku.
Dzięki temu załoga wykona do koń-
ca br. dodatkowo roboty budowla-
ne o wartości 50 min zł.

O O REALIZACJACH ROCZ-
NYCH ZADAŃ PRODUKCYJNYCH
zameldowały załogi Zjednoczenia
Budownictwa Przemysłowego i Ko-
palnictwa Rud w Częstochowie. Do
końca roku wartość wypracowanej
przez nie ponadplanowej produkcji
przekroczy 1,1 mld złotych.

0 Mocną pozycją na obecnych
rynkach zdobyła w ostatnich latach

Fabryka Wagonów w Świdnicy.
Obecnie załoga świdnickiej fabryki
wykonuje m. in. dla ZSRR znaczną
partią cystern do przewożenia pro-

panbutanu dla Jugosławii, cysterny
do transportowania produktów naf-
towych, dla Iraku — do płynnej siar-

ki, dla Syrii — do cementu i pro-
duktów naftowych.

Q We Wrocławiu ł Lublinie DO-
BIEGA KOŃCA BUDOWA „FA-
BRYK WITAMIN" — dwu 6-hekta-
rowych nowoczesnych szklarni opar-
tych na dokumentacji bułgarskiej.
Rozruch obu obiektów ma nastąpić
w połowie grudnia br.

Q W całym kraju odbyły się ostat-

nie w tym roku LOSOWANIA NU-
MERÓW KSIĄZECZEK OSZCZĘD-
NOŚCIOWYCH WYDANYCH
PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE.
Każdy właściciel wylosowanego nu-

meru stał się posiadaczem ciągnika
„Ursus". Warunkiem uczestniczenia
W losowaniu premiowym jest po-
siadanie książeczki Banku Spółdziel-
czego z wkładem co najmniej 9000

zł, który nie uległ pomniejszeniu
przez pełny kwartał. Następne ciąg-
nienie odbędzie sią w lutym roku

przyszłego.

ZA GRANICĄ V

• W PRAWDZIE ukazał się ar-

tykuł pt. „O nacisk na metody in-
tensywne" A. AGANBEGJANA.
Autor stwierdza, że w większości
radzieckich organizacjach gospodar-
czych wiele rezerw podnoszenia efe-
ktywności nie jest wykorzystywa-
nych. Uruchomieniu rezerw często-
kroć przeszkadza zarysowujący sią
w ostatnich latach nawrót w kie-
runku coraz większej dyrektywnnści
w stosunku do przedsiębiorstw. Nad-
rzędne władze przedsiębiorstw usta-

nawiają jako obligatoryjne takie
wskaźniki, które w myśl założeń re-

formy ekonomicznej nie powinny
być odgórnie zatwierdzane. Poważną
część wzrostu produkcji ciągle osiąga
się drogą mobilizowania nowych za-

sobów, tzn. drogą ekstensywną. Aby
zwiększyć o 1 proc. przyrost dochodu
narodowego kraju, trzeba obecnie
zwiększać wolumen inwestycji i środ-
ków trwałych o 1,2 — 1,4 proc.,
surowców i materiałów o 1 proc,
a liczebność zatrudnionych — o 0,2
— 0,3 proc.. Tymczasem intensywny
rozwój oznacza, że przeważającą
część przyrostu dochodu narodowego
powinno się osiągnąć przez lepsze
wykorzystanie zasobów. Wymaga to

pewnej reorientacji również w sy-
stemie bodźców. Główny bowiem na-

cisk kładziono nie na jakość, lecz
na ilość produkcji. Ciąży to nawet
nadal na miernikach jakościowych,
wobec czego miernikiem wydajności
pracy jest produkcja globalna, nie
zaś jyrodukcja netto; system płac
opiera się także nie na ocenie koń-
cowego wirniku, lecz na miernikach
ilościowych. Dalsze doskonalenie re-

formy ekonomicznej w ZSRR wy-
magać będzie przede wszystkim za-

chęty do racjonalnego wykorzysty-
wania zasobów siły roboczej i za-

sobów materiałowych. Aganbegjan
uważa, że korzyści ekonomiczne po-
winien odnosić ten, kto uruchamia
rezerwy produkcji i intensyfikuje ją,
podnosząc jej efektywność. Szczegól-
nie dużego znaczenia nabierają kroki
w kierunku oszczędzania surowców
i materiałów. Jeden rubel oszczęd-
ności surowców przysparza trzy rub-
le dodatkowego przyrostu dochodu
narodowego. Oszczędzając bowiem
surowce uwalniamy niezbędne dla
Ich wyprodukowania nakłady inwe-

stycyjne i siłę roboczą. Gałęzie su-

rowcowe należą bowiem do najbar-
dziej pracochłonnych. Zaoszczędzone
zasoby mogą być użyte na rozwijanie
innych gałęzi, toteż tempo wzrostu

produkcji społecznej bardzo wydat-
nie wzrośnie. Poważnym źródłem re-

zerw może być również lepsza orga-
nizacja przedsiębiorstw, zwiększenie
skali przedsiębiorstw, tworzenie zje-
dnoczeń i kombinatów. Zdaniera au-

tora wielkie jednostki ekonomiczno-
•produkcyjne należy wyposażyć w

szersze uprawnienia, stworzyć dla
nich warunki, w których będą sią
same finansowały. Jednostki działa-
jące na rozrachunku gospodarczym
muszą mieć nie podlegające zmianie
zadania planowe i normatywy ważne
na dłuższy okres.

B Produkcja przemysłowa w

Mongolii wzrosła w ciągu dziesię-
ciu miesięcy o 8,9 proc. w porów-
naniu do roku ubiegłego, a przed-
siębiorstw budowlano-montażowych
— o 26,8 proc. W 1973 r. wyhodo-
wano prawie 8 min sztuk młodego
bydła i zebrano 373 kg zbóż na gło-
wę ludności.

H Tegoroczna produkcja zbóż w

Chinach przekroczy 250 min ton —

oświadczył w wywiadzie dla UP1
Czang Czi-jei, dyrektor departamen-
tu w Ministerstwie Rolnictwa i Leś-
nictwa ChRL.

Q Kryzys naftowy na Zachodzie,
związany ze zmniejszonymi dostawa-
mi z krajów arabskich, nasila się.
Większość państw wprowadza roz-

maite sposoby ograniczenia w zuży-
ciu produktów ropopochodnych. Co-
raz częściej jednak poszukuje sią in-
nych, niż bliskowschodnie, źródeł za-

opatrzenia energetycznego. USA za-

czynają eksploatować wielkie zasoby
ropy w północnej Alasce. W pół-
nocno-zachodnich rejonach Kanady
wykryto nowe • złoża. Dla Europy
Zachodniej rezerwuarem ropy staje
się Morze Północne, na którym zin-
tensyfikowano poszukiwania nowych
złóż. Myśli się także o eksploatacji
złóż nietypowych. Chodzi o piaski
i łupki wapniowe. Zawierają one

ogromne ilośći ropy (np. w Kana-
dzie zasoby w tej postaci oceniane
są na 40 mld ton, co stanowi po-
łowę znanych, klasycznych zasobów
ropy), ich eksploatacja jest skom-

plikowana technicznie, a więc i dro-
ga, ale po ostatnim podwyższeniu cen

— rentowna. Dostrzec można rów-

nież tendencje do intensyfikacji wy-
dobycia węgla kamiennego, który
mógłby z powodzeniem być używa-
ny głównie po zamianie na gaz, do
opału lub jako do przeróbki chemicz-
nej. Do tego celu potrzebne są jed-
nak wysokie temperatury, które mo-

gą być zapewniane przez reaktory
atomowe. M. in. z tego względu na-

stępuje ostatnio poważny pęd do bu-
dowy elektrowni atomowych, sytua-
cja jest tu o tyle korzystna, że po-
daż surowców przewyższa jeszcze
popyt.

B W ostatnich dniach na wszyst-
kich rynkach dewizowych zanotowa-
no zwyżką dolara, która jest równo-
znaczna z powrotem do parytetu
ustalonego w trakcie dewaluacji w

lutym br. Amerykański bilans płat-
niczy w miesiącach: lipiec — sier-
pień i wrzesień zamknął się nad-
wyżką 2,1 mld doi. W poprzednim
kwartale nadwyżka ta wynosiła za-

ledwie 356 min doi. Jednakże cały
bieżący rok powinien przynieść de-
ficyt, gdyż w I kw br. ujemne saldo
wyniosło 10,5 mld doi. Deficyt bi-
lansu płatnic y no w ub. roku wy-
niósł 10,1 mla doi.

• Podjęto decyzją o likwidacji
podwójnego rynku złota, wolnoryn-
kowego i monetarnego. Ma to usu-

nąć przeszkody na drodze do re-

formy międzynarodowego systemu
walutowego. Nie rozwiązuje to jed-
nak głównej sprawy, problemu de-
monetaryzacji złota. USA uważają,
że banki centralne będą jedynie
sprzedawać złoto na wolnym rynku.
Natomiast Francja domaga się, aby
wszystkie kraje mogły nie tylko
sprzedawać, ale i kupować złoto na

wolnym rynku. Gdyby banki cen-

tralne mogły postępować zgodnie z

sugestią francuską, to kruszec ten
nie zostałby zdemonetaryzawany.
Byłby on nadal śrędkiem rezerwo-

wym i w płatnościach międzynaro-
dowych, z tym, że cena jego byłaby
płynna. Nastąpiłaby jedynie rewalu-
acja oficjalnej ceny złota. Przyjęcie
stanowiska amerykańskiego prowa-
dziłoby natomiast jedynie do wy-
przedaży oficjalnych rezerw, a co za

tym idzie — do spadku cen złota
i do faktycznej jego demonetaryza-
cji Obecnie szereg banków central-
nych nie zajęło jeszcze w tej spra-
wie oficjalnego stanowiska. Ceny
złota spadają (o 5—6 proc.), ale nie
poniżej 100 dolarów za uncję.

(ZE ŚWIATA NAUKT I TECHNIKI

Suszarka dla gospodyń
Elektryczna suszarka ścienna „luli"

produkcji Łódzkich Zakładów Ksero-
technicznych PKEDOM-PREXEH, której
pierwsze dostawy właśnie trafiają do
sklepów, będzie służyła do suszenia mo-

krej bielizny, odzieży i pieluch. Pod
strumieniem gorącego powietrza płyną-
cego z wysoko wydajnego wentylatora
współpracującego z grzejnikiem o mo-

cy i ooo—z 000 w wyschną one o wie-
le szybciej niż normalnie. Można teł
będzie osuszyć się ciepłym podmuchem
po kąpieli, ogrza6 nim szlafrok, ręczni-
ki, czy ścierki. Przy tak wielu zasto-
sowaniach suszarka zajmuje stosunko-
wo mało miejsca. Złożona wystaje 18
cm od ściany, na której Ją zawieszo-
no. Rozlo ona do suszenia tworzy jak
gdyby okap (wymiary 63—59 cm) nad
dziesięcioma prętami długości po 43 cm,
na których rozwiesza się mokrą bie-
liznę czy odzież. Nadaje się wiec także
do bardzo małych pomieszczeń, Jaki-
mi są z reguły nasze kuchnie i łazien-
ki, (Interpress)

Skomputeryzowana
aluminium

huta

Od przyszłego roku cały proces pro-
dukcji aluminium w szwedzkiej hucie
w Sundvall zostanie skomputeryzowany.
System bieżącej kontroli będzie oparty
na Merarchic*nym układzie „komputo-
ra-matki" i mini-komputerów nadzoru-
jących odcinki procesu, do poszczegól-
nych wanien elektrolitycznych włącznie.
„Komputer-mntka" będzie analizował
otrzymywane informacje o składzie su-

rowca, natężeniu prądu, temperaturze
wanien ifp. Nad realizacją korekt bę-
dą czuwały minikomputery. Jeden z nich

będzie służy! do prac badawczych 1 Ja-
ko rezerwa. System kontroli procesu
opracowuje ASEA. Korzyści, jakie wy-
nikną ze skomputeryzowania huty alu-
minium, to przede wszystkim duże
oszczędności energii elektrycznej, ujed-
nolicenie Jakości produktu i poprawa
warunków pracy. (PAP)

Radzieckie wynalazki
17 ostatnim czasie wyprodukowano w

Związku Radzieckim:
ręczne wiertło termiczne, służące do

odwiertów w gruntach wiecznej zmarzli-
ny; ciężar urządzenia nic przekracza
10 kG;

nową aparaturę kontrolną, służącą do
wyszukiwania uszkodzeń w sieci telefo-
nicznej, która pozwala na zmniejszenie
o 20 proc. liczby dyżurn^bh oraz na

przyśpieszanie remontów;
urządzenie do spawania łatwo utle-

niających się metali w atmosferze ga-
zów neutralnych oraz aparat do spawa-
nia konstrukcji pionowych, zwiększają-
cy wydajność spawania o 300 proc. (So-
sjallstlczeskaja Industria 193 1 197/73 —

wg PT)

Benzyna z odpadów
Z początkiem lipca w kędzierzyAsklm

kombinacie ruszyła w «kali przemysło-
wej produkcja wysokooktanowej benzy-
ny dla „Polskiego Fiata", z produktów
odpadowych powstających w kombina-
cie w Blachowni przy tzw. pirolizie
benzyn. Unikalną technologię wytwa-
rzania opracowali naukowcy z instytu-
tu Ciężkiej Syntezy Organicznej, zaś
całą fabrykę zbudowano sposobem go-
spodarczym, wykorzystując w obu kom-
binatach nieczynne lub ze złomu In-

stalacje I aparaturę. Cale przedsięwzię-
cie od chwili podjęcia tej inicjatywy
zrealizowane zostało w ciągu 21 miesię-
cy. Zapewni ono rocznie 30 min litrów
benzyny wartości 65 min zł. Zastosowa-
na została technologia eliminująca do-
tychczas wykorzystywany przy produk-
cji benzyny czteroetylek ołowiu, po-

'

Wodujący po spaleniu wydzielanie się
szkodliwych wyziewów. Nowa benzy-
na uzyskuje potrzebną Ilość oktanów
drogą oddziaływania wodorem, które
czyni wyziewy nieszkodliwymi dlm oto-
czenia. (PAP)

Tytan rozbija skały
Pewien zakład przemysłu maszynowe-

go w Republice Federalnej Niemiec
przedstawił nowe osiągnięcie: największy
podwójny miot mechaniczny na świecie.
Olbrzym ten nazwany „Tytanem" może
rozbijać bloki kamienne o krawędziach
do dwóch metrów 1 wadze czterech ton,
w ciągu Jednego cyklu pracy, na kawałki
wielkości orzecha laskowego. Cztery ta-
kie głazy przerabia to olbrzymie urządze-
nie w ciągu godziny; w ciągu ośmiogo-
dzinnego dnia pracy przerabia ono prze-
ciętnie 800 ton. (DaD)

„Atomowe" warzywa

W doświadczalnych stacjach krakow-
skiego Instytutu Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin od kilku lat dojrzewają różne-
go rodzaju rośliny, Które choć wywodzą
się ze znanych gatunków zbóż, warzyw
czy owoców — wyglądem ,smakiem, za-

wartością składników odżywczych, a tak-
że odpornością na choroby 1 szkodniki
przewyższają swych „bliskich kuzynów" .

Ogórki są prawie bez pestek, ale za to
ich miąższ przypomina w smaku naj-
wykwlntnlejsze odmiany kawonu. Pomi-

dory biją wielkością 1 smakiem naj-
lepsze odmiany. Hodowane zboża rów-
nież wyróżniają się wyglądem zewnętrz-
nym, wielkością ziarna 1 zawartością
składników odżywczych, w tym także
1 białka t)d standardowych odmian, sto-
sowanych powszechnie. Nasiona, z któ-
rych powstały dorodne odmiany zbóż i
warzyw zostały bowiem poddane bom-
bardowaniom neutronami w krakowskim
Instytucie Fizyki Jądrowej. Dokonano
tego w cyklotronie, naświetlając nasiona
różnorodnymi dawkami promieni jądro-
wych. (PAP}

Komputer
analogowo-hybrydowy

Zespól pod kierownictwem płk mgr
Inż. Józefa Kaplcy opracował w Woj-
skowej Akademii Technicznej nowy typ
komputera analogowo-hybrydowego WAT
1010, całkowicie wykonanego w technice
półprzewodnikowej. Dzięki zastosowaniu
układów scalonych 1 kluczy elektrotech-
nicznych, została znacznie zwiększona
STvbkoSC liczenia I wynosi ona obecnie
1000 iteracji/s. Komputer ten może pra-
cować również w tzw. układzie wie-
lomaszynowym, to znaczy z maszynami
cyfrowymi. System maszynowy Jest np.
bardzo korzystny przy obliczaniu para-
metrów orbity, wystrzelonych za pomocą
rakiety satelitów oraz dokładnego okre-
ślania Ich położenia, za pomocą współ-
rzędnych. (PT nr 40/73)

Zagęszczone wióry
Nowe urządzenie do zagęszczania wió-

rów ze stopów miedzi opracowali, zapro-
jektowali I zbudowali naukowcy 1 kon-
struktorzy Instytutu Maszyn Hutniczych
1 Automatyki AGH w Krakowie 1 Zakła-

dów Mechanicznych Przemyśla Materia-
łów Nieżelaznych „Zamęt" w Strzybnicy
k. Tarnowskich Gór. Brykieclarka wi-
bracyjna — bo o niej mowa — przechodzi
wprawdzie jeszcze próby eksploatacyjne,
ale już teraz wzbudza duże zaintereso-
wanie co najmniej w trzech resortach.
I dla przemysłu maszynowego I dla hut-
nictwa i dla komunikacji są bowiem
wióry metalowe wielkim problemem.
M. In. zajmują według wyliczeń naukow-
ców z AGH, niepotrzebnie 25 300 wagonów
rocznie. Wstępna utylizacja wiórów (przy
tych z metali nieżelaznych załatwi to
właśnie wibracyjna brykieclarka) ma

więc olbrzymie znaczenie. Po jej pow-
szechnym wprowadzeniu zwolni się wiele
tysięcy m2 powierzchni magazynowych
w różnych zakładach. (Interpress)

Izotopowe badania

zużycia silników

Metoda ta została opracowana w Insty-
tucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
Twórcami jej są: ppłk doc. dr inż. Jerzy
Lewltowlcz, płk mgr inż. Mieczysław
Mokrzyszczak 1 mgr Wojciech Starosta.
Polega ona na badaniu produktów ście-
rania wytworzonych wskutek zużywania
się części podczas pracy silnika zgroma-
dzonych w oleju. Na przykład określając
zawartość żelaza w oleju silnika tłoko-
wego, określa się łącznie zużycie pier-
ścieni tłokowych, gładzi cylindrów I bież-
ników łożysk, a Ilość miedzi określa zu-

życie panewek. (PT nr 10/73)

Biopreparat hodowlany
Pracownicy leningradzklego Instytutu

Weterynarii opracowali recepturę homo-
llzatu stosowanego w chowie świń w cha-
rakterze stymulatora. Składnikami pre-

paratu są: krew bydlęca 1 sok znajdujący
się w żołądkach kont. Składników tych
dostarczają duże kombinaty rzeźne. Śro-
dkiem konserwującym homollzat jest
chlnozol. Preparat zawiera peptydy, kwa-
sy aminowe, enzymy, hormony, szereg
witamin oraz mikroelementy. Działa on

stymulująco na przemianę materii 1 pro-
dukcję krwi przez organl?m zwierzęcy.
Preparat zapobiega Jednocześnie niedo-
maganiem przewodu pokarmowego.

(PAP)

Wodny tobogan
Australijscy ratownicy wodni mają od

niedawna do dyspozycji nowy rodzaj
srrzĘtu ratunkowego. Wyprodukowany
przez firmę Record Marinę Equipment
Pty., Łtd „tobogan" umożliwia dostar-
czenie wyratowanego topielca do punktu
pierwszej pomocy bez holowania go przez
ratownika lub wciągania go do łodzi. Ra-
townik wsuwa pod ofiarę zdekompreso-
wany „tobogan", a następnie za pociąg-
nięciem dźwigni napełnia go dwutlen-
kiem węgla. Tobogan może być holowany
a szybkością 16 km/godz. bez obawy o

zgubienie ofary. W stanie złożonym to-
bogan tworzy cienką kwadratową pacz-
kę o wymiarach 70x70 cm. (NEWSWEEK)

Komputer na torach

Polskie Koleje Państwowe dysponują
najnowocześniejszym w Europie wago-
nem, służącym do badania stanu torów,
a wyposażonym w „mini-komputer" z

rodziny maszyn hybrydowych NOVA-
-1 200. Wszystkie nieprawidłowości toru,
po którym przejedzie dany wagon, zosta-
ną zarejestrowane na taśmie. Równocze-
śnie komputer ustala potrzebę dokona-
nia naprawy.'(mterpress)
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O W salonie sprzedaży samocho-
dów w Księżynie koło Białegostoku
reklamowane szeroko i sprzedawa-
ne na raty „Dacie" można oglądać
tylko z odległości 150 m. Aby wóz
obejrzeć z bliska trzeba go wpierw
kupić, albo, wyjaśnił kierownik,
przywieźć specjalne zezwolenie od
dyrektora z Białegostoku. Przypusz-
czać można, że dystans ustanowio-
ny między klientem, a towarem jest
objawem przemyślności handlowej.
Zapałki bowiem, mimo niższej sto-
sunkowo ceny, oglądać można przed
kupieniem. Ale zapałki mamy zna-

komite.

O W Trójmieście są dwa sklepy
z częściami zamiennymi <ło auta
„Syrena". Jeden w Sopocie, ozdobio-
ny jest (twierdzi „Głos Wybrzeża")
kartką: „Sklep zamknięty, najbliż-
sza placówka działa w Gdyni". Te-
raz każde dziecko już wie, że na

drzwiach gdyńskiego sklepu wisi na-

pis: „Sklep zamknięty, najbliższa
placówka czynna jest w Sopocie".

O W Łodzi, na Dąbrowie, w „De-
likatesach" pojawili się przedsiębior-
cy prywatni, świadczący niesłycha-
nie potrzebne usługi dla ludności.
Za opłatą stoją w kolejce 1 przy-
noszą do domu zamówiony towair.

„Głos Robotniczy" nazywa to pla-
gą 1 wzywa odnośne władze do wal-
ki z „konikami". Wydaje nam się,
że przeciwnie, „koniki" owe znamio-
nują dalszy postęp w społecznym
podziale pracy. Niechaj niżej kwa-
lifikowani stoją w ogonkach, zaś
wyżej kwalifikowani popracują w

tym czasie i opłacą dostawców. In-
na jeszcze śmiała koncepcja: zatrud-
nić tych koników w sklepie i zlikwi-
dować kolejki.

O „Trybuna Ludu" skrytykowała
„Supersam" w Warszawie, że brud-
no. Dyrekcja największego sklepu
spożywczego Polski, w odpowiedzi

oświadczyła, że w poniedziałki
otwierać się będzie ten interes czte-
ry godziny później, które przezna-
czy się na sprzątanie. W ten spo-
sób handel oducza od krytyki, boć
lepiej w brudach kupować niż wcale.

9 Gdańskie „Społem" drukuje w

„Głosie Wybrzeża" apel: „Co maaz

kupić jutro — kup pojutrze". Po
przybyciu do sklepu klient sam już
dochodzi do wniosku, że co miał
kupić pojutrze, tego nie kupi wcale.

# W Krakowie do nie cieszących
się widać frekwencją tramwajów,
postanowiono przywabić więcej pub-
liczności. Każdy skasowany bilet

bierze udział w losowaniu bankno-
tów tysiączłotowych. Tramwaje za-

pełniły się hazardzistami, zmuszony-
mi przy okazji odbywać podróże po
mieście. Dotychczas przedsiębiorstwa
komunikacyjne ograniczały się tylko
do karania jeżdżących bez biletów.
Sprawiedliwe jest więc, że ludzie z

biletami będą nagradzani, jako, że
pedagogika samego kija jest mier-
ną i człowiek grzmotnięty zaraz

patrzy marchewki.
# Gwincik z tuszem do rzęs, któ-

rego od lat używają wszystkie ko-
biety z jednym, może dwoma wy-
jątkami, zwany „Mascarographem",

firma handlowa „Arged" zaopatruje
w druczek wyjaśniający jak to się
używa: „1. Rozkręcić ołówek. 2. Roz-
dzielić obie częśoi. 3. Przystawić spi-
ralę poziomo do rzęs 4. Przekręcił
spiralę w palcach do góry, nakł?
dając tusz na rzęsy. 5 . Natychmias'
po użyciu ołówka zamknąć. 6. Su-
szyć rzęsy 2—3 minuty." „Arged jest
widać zdania, że od używania jego
ołówka kobiety tak gwałtownie- pięk-
nieją, iż są Już za głupie, aby sa-

me wiedzieć, że ołówek kręci się
palcami, a nie zębami. „Suszyć rzę-
sy" znaczy zapewne — mimo wszyst-
ko nie płakać.
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JAK
to się stało, że w automa-

tyce tak szybkp dorównaliśmy
najlepszym? Przecież mówi się, że

my to tylko węgiel, a najwyżej stat-
ki. Jakżeście do tego doszli?

Nie od razu otrzymuję odpowiedź
od swoich rozmówców. A przecież
każdy z tych ludzi jest fachowcem,
którego „z pocałowaniem ręki" za-

trudniłaby natychmiast każda z re-

nomowanych, znanych w świecie
firm zajmujących się automatyką
przemysiową. Każdy ma za sobą
udział w polskich ekipach, które au-

tomatyzowały całe obiekty przemy-
słowe w niejednym kraju, na nie-

jednym kontynencie; ekipach, które
zawsze okazywały się nie gorsze od
ekip tamtych renomowanych firm, a

częstokroć i lepsze. Te ręce i głowy
stanowią majątek cenniejszy od ja-
kichkolwiek surowców, które znale-
źliśmy i znaleźć możemy. A w no-

tatniku mam jeszcze liczby wyka-
zujące, że inwestycje w automatyce
zwracają się z szybkością, o jakiej
tylko można marzyć w wielu innych
rozbudowujących się dziedzinach.

— Mówi się, i sami tak o sobie»'
czasem myślimy, że my tylko do
grubych robót, bo brak doświadcze-
nia i technicznej, finezji, że my tylko
młotkiem raczej...

Nareszcie napotykam zdecydowa-
ny protest:

— Nieprawda! Polak, jak się
przyłoży, to wszystko potrafi!

WSZYSTKO zaczęło się od
mieszka. Takiego dość prymi-
tywnego mosiężnego mieszka,

podstawowej części termostatu znaj-
dującego się w układzie chłodzenia
dość prymitywnej, lecz poczciwej
„Warszawy".

Gdy w początkach lat pięćdziesią-
tych na Żeraniu opanowywano ra-

dziecką dokumentację motoryzacyj-
ną, wybrano podwarszawską '' fa-
bryczkę, a właściwie warsztaty w

Falenicy na_ piiejsęę, .ffdżie.' z mo-

siężnej płytki' po
; ' Ź5! . operacjach

otrzymuje się elastyczny mieszek
termostatu. Gdy z początkiem dru-
giej połowy lat sześćdziesiątych zar

stanawiano się, komu powierzyć
opanowanie technologii na wzór zna-

nej zachodnioniemieckiej firmy „Sie-
mens" na system pneumatycznej
automatyki przemysłowej „Telep-
neu", podjęto decyzję — „niech idzie
mieszek do mieszka". Bo podstawo-
wym elementem siemensowskiej au-

tomatyki był również elastyczny
mieszek mosiężny, tylko nieporów-
nanie dokładniej wykonany.

Mieliśmy już różne zakupy. Te
które wykorzystaliśmy znakomicie i
te, opłaciły się nam. powiedzmy!.,
średnio. Od zakupu technologii, do
szansy konkurowania ze światowy-
mi potentami droga daleka. Koszto-
wała siemensowska technologia
mniej niż jedną dziesiątą ceny za-

kupywanej podówczas dokumentacji
„Fiata", należała więc do zakupów
raczej tanich i nie tak bardzo ek-
sponowanych. lecz na szczęście była
kompletna. Obejmowała konstrukcję,
technologię oraz unowocześnienie na

przestrzeni pewnego okresu, czyli
tzw. „up.todating". To był pierwszy
warunek powodzenia: komplekso-
wość bez absurdalnych oszczędności,
które wtedy straszyły tu i ówdzie.
I drugi warunek: słuszny wybór
kontrahenta, bo siemensowską au-

tomatykę przyrównać można do zna-

nego „Volkswagena". Jest solidna, z

pewnymi marginesami technicznymi,
nowoczesna, lecz nie najnowocześ-
niejsza, za to całkowicie pewna w

działaniu i znana szeroko w świecie.
Ale za tą pewnością i marginesami
stoi solidność, wiedza i doświadcze-
nie wykonawcy. Czy załoga pod-
warszawskiej fabryczki, rozbudowy-
wanej właśnie w normalny zakład,
będzie w stanie sprostać wymaga-
niom tefo nagłego skoku w nowo-

czesność?

— Popukiwano się tu i óiodzie
w głowę, czy damy radę — mówi
dziś dyrektor zakładów MERA —

PNEFAL mgr ekonomii BOLESŁAW
DROŻAK (17 lat na tym stanowisku,
swoisty rekord — „sam nie wiem,
czy to sztuka, czy szczęście, czy co...")

— Regulacja i uruchomienie re-

gulatora pneumatycznego automaty-
kitrwałowtedyunas5do7no-
dzin — wspomina JÓZEF ZAGÓR-
SKI mimo młodego wieku już „we-
teran" zakładu. — To było absolut-
nie nie do przyjęcia.

Koszt wykonania jednego elasty-
cznego mieszka, w początkowej fa-
zie uruchamiania produkcji — to
można znaleźć w zakładowych ana-

lizach ekonomicznych — wynosił ok.
100 zł, dziś wynosi 8 zł!

Regulacja i uruchamianie takiego
samego regulatora pneumatycznego
trwa dziś zaledwie ok. 2 godzin; to
można zobaczyć w wydziałach pro-
dukcyjnych. Już w 1969 roku, rok

po zakończeniu rozbudowy dostoso-
wanej do tych wyrobów, wartość
rocznej produkcji zakładu przekro-
czyła 100 min zł. Dziś sama tylko
jednoroczna produkcja eksportowa
przynosi w dewizach więcej niż ko-
sztował zakup.

Tej technologii nie kupowano jed-
nak z myślą o eksporcie i konkuren-
cji na światowych rynkach. Nie
mierzyliśmy tak wysoko. Koniecz-
ność automatyzacji wznoszonych
obiektów, głównie przemysłu chemi-
cznego, a zwłaszcza płockiej Petro-
chemii, rodziła konieczność zakupu
kosztownych urządzeń automatyki i
zlecania ich uruchomienia ekipom
zagranicznym. Stąd powstał pomysł
zakupu wzorów — oczywiście dla
własnych potrzeb, bo któżby przy-
puszczał, że potrafimy...

W EWOLUCJI naturalnej zmia-
na warunków środowiska jest
motorem rozwoju, sprawczy-

nią postępu. Silniejsze organizmy
przystosowują się do nowych, trud-
niejszych warunków i rozwijają,
słabsze giną. Kto wie, czy nasza go-
spodarka nie mogłaby nauczyć się
czegoś u matki-natury?

Właśnie w owym 1969 roku dra-
styczne „obcięcie" inwestycji w prze-
myśle chemicznym sprawiło, że fa-
lenickie zakłady stanęły przed wid-
mem braku zamówień na swą do-
piero co uruchomioną i opanowaną
produkcję. Być może, ten i ów roz-

łożyłby ręce, uciekając w wygodne
rewiry „produkcji zastępczej". W
Falenicy postanowiono wyjść w

świat.

— PojechaliSmy do Czechosłowa-
cji robić automatykę w cukrowni—
wspomina WIKTOR ŚWIĄTEK, też
jak Zagórski, technik i też „weteran"
choć nieco starszy. — To była jed-
na z pierwszych. robót, za granicą.
Czesi wzruszali ramionami: „Polacy
mają •nas uczyć automatyki"? Mieli
•{W końcu do tego jakieś prawo, kto-
by porównywał ich wielkoprzemy-
słowe doświadczenia z naszymi.

Z archiwów zakładu można odno-
tować: pierwsze kontrakty zagrani-
czne, to dostawa i uruchomienie sy-
stemów automatyki dla obiektów
przemysłu chemicznego w Rumunii.
Potem automatyzacja obiektów
„Slovnaftu" w CSRS. Liczne prace w

Związku Radzieckim i Czechosłowa-
cji, aż wreszcie największy, rzeczy-
wiście olbrzymi i długofalowy kon-
trakt z NRD. Wykonujemy tu kom-
pleksową automatyzację obiektów i
instalacji produkcyjnych w takich
kombinatach, jak ORWO — WOL-
FEN, fabryki nawozów sztucznych
w Piesteritz i Bitterfeld. W starym,
znpnym szeroko kombinacie LEUNA
WERKE przeprowadzamy wymianę
i unowocześnienie całej instalacji
automatyki, pomiarów i sterowania
— kolejno od obiektu do obiektu.
A LEUNA WERKE to kombinat taki,
jakby mniej więcej nasze Puławy,
Tarnów i Oświęcim zebrać razem!
W starym kombinacie pracowało
ostatnio stale ok. 70 polskich auto-

matyków, w nowym LEUNA WERKE
znajdującym się w budowie — a

automatyzację jego również nam po-
wierzono — pracować ma ekipa 170
osób. Lada dzień będzie zawarty kon-
trakt na podobne roboty w kombi-
nacie BUNA.

I prace na Zachodzie, gdzie fale-
niccy specjaliści dostarczają i uru-

chamiają systemy automatycznego
sterowania w budowanych przez
Polskę za pośrednictwem CEKOP-
POLIMEX lub CHEMADEX kom-
pletnych obiektach przemysłowych.
Zakończono już, bądź też wykonuje
się właśnie systemy automatyki w

elektrowniach Rodos w Grecji, Ko-
rrdi, Paras i Bushaval w Indii. W
Ghanie i Maroko pojedyncze cu-

krownie, w Hiszpanii dwie, w Grec-
ji trzy, w Irakii siedem cukrowni.
I wreszcie — kompleksowa automa-
tyzacja budowanej przez Polskę fa-
bryki kwasu siarkowego w Duisbur-
gu w NRF. Sukcesy falenickiej au-

tomatyki sprawiły, że ostatnio roz-

poczęła się kooperacja produkcyjna
z Siemensem, a również rozpocznie
się jeszcze szersza kooperacja z ame-

rykańskim Honeywellem — firmą o

supernowoczesnej technologii i naj-
wyższej w świecie marce, zajmują-
cą się wyłącznie automatyką elektro-
niczną.

POCZ4TKOWO nie przypuszczano
że będziemy w stanie wykony-
wać tak finezyjne prace, jak

kompleksowa automatyzacja obiek-
tów zagranicą. Sądzono, że nawet

„Cekop" będzie musiał zamawiać za

granicą systemy automatyki dla bu-
dowanych przez Polaków Zakładów
— mówi dyrektor B. DROŻAK —

Faktycznie wydawać się mogło, że
Polak to tylko do mniej złożonych

EDWARD ROMAK KAZIMIERZ SZADURSKI

robót, raczej tylko beton lać, czy
hale stawiać. Wygrany przetarg w

Rumunii, gdzie zaoferowaliśmy nie-
co lepsze warunki niż sam Siemens,
to był ten dobry początek i dobre
„ wejście".

— Byłem w ekipie, która robiła
automatykę w Duisburgu — mówi
ten sam WIKTOR ŚWIĄTEK —

Byliśmy już po licznych udanych ro-

botach w wielu krajach, to i owo

już o nas wiedziano, lecz, patrzono
na Polaków nieufnie. Przychodzili
specjaliści od Lurgi i od Siemensa,
przyglądali się, fotografowali, nawet

filmowali naszą robotę. Była atmo-

sfera rezerwy i wyczekiwania. Do--;
piero potem, jak-się okazało co jes- .

teśmy warci, fachowcy z NRF' prosili
o rozszerzenie konttaktu i uzupełnie-
nie automatyką niektórych wznoszo-

nych przez nich obiektów i urządzeń ~

towarzyszących fabryce.
Podobne wrażenia wyniósł z dwu-

letniego pobytu w NRD brygadzista
EDWARD ROMAK delegat naI
Krajową Konferencję PZPR:

— Początkowo podchodzono do nas

lekceważąco, dopiero w miarę jak
oddawaliśmy do ekploatacji kolejne
obiekty i jak obiekty te pracowały
bez zarzutu, nabierano dla nas sza-

cunku. Naszą reakcją na nieufność
była chęć „pokazania się", zademon-
strowania, że potrafimy w tej cho-
lernie skomplikowanej dziedzinie
być lepsi od bardziej doświadczo-
nych. I pokazaliśmy.

— Ale co się na to złożyło, że
pokazaliśy, że potrafimy? — wciąż
pytam. — Jak to się stało, że pol-
ski robotnik i technik tak szybko
opanował umiejętności specjalisty-
automatyka na poziomie świato-
wym? Czy lepsze zarobki za gra-
nicą, możliwość odłożenia dewiz, po-
wrotu „Fiatem"?

— E, na „Fiata" to się nie za-

robi — wtrąca inż. KAZIMIERZ
SZADURSKI. — Jak byłem w Xan-
ti na budowie cukrowni dla Grecji,
to kupiłem pudło, ale używane.

— W Duisburgu musiałem kupić
używany wóz, bo po prostu nie było

innej komunikacji, to była koniecz-
ność — mówi WIKTOR ŚWIĄTEK.
— Ale za to, jak mi na granicy
policzyli cło...

— Zarobki wyjeżdżającego za gra-
nicę są łepsze — mówi EDWARD
ROMAK — Ale na „Fiata" nie star-

czy nawet po dwuletniej robocie na

obiekcie. Na początku to rzeczywiście
niektórzy tylko liczą pieniądze, ale
pod koniec to już. tylko dni do po-
wrotu.

Lepsze zarobki ekip automatyków
wyjeżdżających za granicę nie tłu-
maczą przyczyn sukcesu. Zresztą
ostatnie modyfikacje przepisów za-

prowadziły wprawdzie większy po-
rządek w tej dziedzinie, ale obniżyły
finansową atrakcyjność wyjazdów.
Dawniej, gdy kontrakty zagraniczne
były nieliczne, do wyjazdu typowa-
no starannie i niełatwo było o

paszport. Dziś jechać może każdy
dobrze wyszkolony pracownik. Więc
jeśli obiegowe pdwiedzenie: „bo Po-
lak za granicą lepiej zarabia, to i le-
piej pracuje" nie tłumaczy przyczyn
sukcesów, to co tłumaczy?

— Lepsza organizacja pracy za

granicą — twierdzi inż. JAN STA-
NEK, który kierował ekipą w Iraku
— Kierownik kilku czy kilkunasto-
osobowej ekipy zdanej na własne
siły, jest rzeczywiście samodzielnym
kierownikiem i dysponuje odpowied-
nimi pełnomocnictwami, niczym ka-

pitan statku. W kraju osobę za kie-
rowniczym biurkiem krępuje od ra-

zu bezlik przepisów i morze papieru.
— Praca za granicą różni się od

automatyzacji obiektu w kraju tym
przede wszystkim, że tam nie ma

tego mrowia uzgodnień i „podkła-
dek" — mówi inż. K . SZADURSKI.
— Każdy członek ekipy czuje się
współodpowiedzialny za pracę, nie
ma krzyżowania się wielu interesów
wielu różnych przedsiębiorstw, wie-
lu zazębiających się kompetencji.
Podczas pracy na automatyzowanym
obiekcie w Polsce ciągle okazuje się,
że czegoś brak, czegoś nie dostarczo-
no,^ coś, zabrano da innych celów

.jEkipą wyjeżdżająca za granicę sama

przygotowuje sobie aparaturę i za-

opatrzenie i sama za siebie odpo-
wiada. <I

— Lepsza organizacja za granicą,
to fakt — potwierdza EDWARD
ROMAK. — Ale to jest nasza włas-
na organizacja, my sami organizu-

jemy tam sooie pracę, dlaczego nie
możemy być podobnie sprawni orga-
nizacyjnie w kraju? Moim zdaniem,
ta lepsza organizacja wynika z am-

bicji, z tego że każda ekipa czuje,
iż reprezentuje Polskę w nie zawsze

życzliwym otoczeniu. Ambicja, to
nasza nie doceniania i nie wyko-
rzystywana w pełni cecha narodowa.

Dobre zarobki, ambicja i wzorowa

organizacja za granicą nie tłumaczą
jednak całości powodzenia. Przecież
aby wygrywać z najlepszymi, trzeba
dysponować nie gorszą aparaturą,
nie gorszym wyposażeniem. Co
sprawiło, że polski robotnik, tu w

kraju wytwarza elementy automaty-
ki nie gorzej od doświadczonych fa-
chowców u Siemensa?

— Moim zdaniem, także ambicja
i dobra atmosfera w zakładzie —

mówi JÓZEF ZAGÓRSKI. — Mój
ojciec był zegarmistrzem, a ja sam

od chłopaka interesowałem się pre-
cyzyjną mechaniką i skończyłem
takie technikum. Moją ambicją by-
ło zawsze wykonawstwo, coraz bar-
dziej precyzyjne, na granicy możli-
wości. Chyba dziś potrafię robić
rzeczy, o których przedtem myśla-
łem, że są niewykonalne. Ale za-

kład, zawsze szedł mi na rękę, po-
zwalał zajmować się tym, co inte-
resowało mnie najbardziej. Moim
zdaniem, gdy robota jest prosta,
„spod młotka", trudno zainteresować
nią ludzi, trudno znaleźć inne bodź-
ce prócz zarobków. Gdy załoga ma

do czynienia z produkcją skompli-
kowaną, gdy już widzi swoje sukce-
sy, wtedy zaczyna odgrywać rolę
ambicja. Jeśli szefowie to wykorzy-
stają — wygrali.

BYĆ może, dałoby się w ten spo-
sób wykazać, że im bardziej
nowoczesna, trudna i złożona

dziedzina, im bardziej skomplikowa-
na technologia, tym jednocześnie
większa rola delikatnych, nie łat-
wych do uchwycenia „ludzkich"
składników produkcyjnego powodze-
riia. Ale przecież wygrywamy nie ty-
le w okresie pracy ekip, choć ona

składa się na naszą renomę, lecz je-
szcze wcześniej, na etapie przetar-
gów. Czyżbyśmy oferowali niższe ce-

ny?
— Nie oferujemy niższych cen

sprzętu od renomowanych firm —

odpowiada dyrektor B .DROŻAK. —

Na początku, gdy załoga nie miała
wystarczającego doświadczenia, a

jednocześnie produkowaliśmy sto-
sunkowo niewiele, koszty wytwarza-
nia były zdecydowanie wyższe niż
u Siemensa. Dziś zjechaliśmy z kosz-
tami co najmniej do poziomu takie-
go, jak w tej firmie. Za to mamy

JAN STANEK

tańszy i chyba doskonalszy, bo bar-
dziej elastyczny, dostosowujący się
do wymagań i warunków klienta,
czynnik ludzki. Używając analogii z

przemysłem komputerowym, może-
my zwyciężać konkurencję „miękką"
częścią naszego produktu, przy rów-
noważności części „twardej".

— Ja bym dał taki przykład —

mówi WIKTOR ŚWIĄTEK. — W
Duisburgu Holendrzy układali kabel
energetyczny przez cały miesiąc. Mu-
sieli mieć do tego dźwig, rusztowania
i wszystko co tam trzeba. Jeden spe-
cjalista przychodził, robił swoje,
podpisywali mu, szedł do wszystkich
difibłów, przychodził następny. Tak,
j,ak. się to zresztą u ńąs na budmtfach
dzieje. My podobną robotę zrobili-
śmy w parę diii, bb nikt sięgnie.

. oglądał, jaką ma specj&lńośS, U każdy
z nas potrafi robić właściwie Wszyst-
ko. Ot „chłopaki podskoczyli" i po
robocie.

— Specjalista, na przykład Honey-
wella, jak nie może. czegoś zrobić
to pisze raport i wyjeżdża — mówi
inżynier J.STANEK. — Nasz nato-
miast zaczyna kombinować, jak mi-
mo wszystko obejść trudności. Za-
czyna improwizować i zazwyczaj mu

się to udaje. Dlatego na przykład
w Iraku potrafiliśmy uruchomić u-

rządzenia, którym nie dali rady o-

becni tam przedstawiciele Philipsa.
Dlatego w Xanti z kupy złomu pot-
rafiliśmy zrobić konstrukcje, których
zabrakło.

— Ja na przykład potrafię uru-

chamiać i naprawiać precyzyjną me-

chanikę, ale też i spawać — mówi
JÓZEF ZAGÓRSKI. — U nas naioet
inżynierowie, jak trzeba, potrafią
być spawaczami.

— To jest ta umiejętność pracy,
jak się u nas powiada, „na mokry
sznurek" — mówi z kolei inżynier
K.SZADURSKI. — W tej umiejęt-
ności dostosowywania się do trud-
nych warunków, improwizacji, ro-

bienia „czegoś z niczego", jesteśmy
lepsi. A w sytuacji ekipy zdanej na

własne siły jest to niesłychanie waż-
ne. Być może, jako nawykli od wielu
dziesiątków lat do trudności, potra-
fimy lepiej niż inni radzić sobie w

warunkach niezwykłych.

A
CHODZI tu o sumy niebagatel-
ne. Aktualnie na rynkach świa-

towych koszt instalacji kom-

pletnej niezbyt wielkiej cukrowni

kształtuje się na poziomie 20 min
dolarów. Z tego do 10 procent
to koszt systemu automatyki. Udział

jej w innych obiektach przemysło-
wych jest podobny. Im bardziej
skomplikowany obiekt, tym jej rola

większa. Z kolei w koszcie całego sy-
stemu automatyki zaledwie połowę
stanowi sprzęt. Druga połowa to

właśnie część „miękka" — projekto-
wanie, dokumentacja, montaż, uru-

chomienie,' oibsługa, szkolenie perso-
nelu, nadzór. Gdy w grę wchodzi za-

stosowanie komputera, część „mięk-
ka" stanowi już 70 proc. całości. A

systemy automatyki przemysłowej
stepowane

'

przez komputer to już
teraźniejszość Falenicy. We współ-
pracy z Przemysłowym Instytu-
tem Automatyki zakupiony system.
PNEFAL został dostosowany do

współpracy z komputerami jalćo
PNEFAL—3 .. W fazie opracowania
i montażu znajdują się aktualnie
dwa takie systemy dostosowane do

potrzeb dwu krajowych zakładów.

Bo, oczywiście, ograniczenia inwe-

stycyjne z 1969 roku, które były
bpdźcem zmuszającym falenickich

automatyków do wyjścia w świat,
nie potrwały — jak wiemy — długo.
Inwestycyjny „boom" w Polsce po
1970 roku postawił ambitne zadania
i przed automatyką. Na przykład rok

przyszły — to automatyzacja 110 o-

biektów w kraju i 60 za granicą.
Dlatego zakład będzie się rozbudo-

wywał. Koszt inwestycji około mi-
liarda zwrócony zostanie z samego
tylko przyrostu zysku w ciągu 2,7
lat. Wzrost produkcji przy tym o

300 proc.

Właśnie zysk. Jeszcze do niedawna

była to kategoria nieoczywista.
— Przedtem, gdy uzyskaliśmy

ponadnormatywny zysk, musiałem

się tłumaczyć — mówi dyrektor B.
DROŻAK. — Dopiero gdy od lipca
tego roku zjednoczenie MERA stało

się jednostką inicjującą, obowiązują
nas ceny transakcyjne uzyskane w

negocjacjach z zagranicą. Dopiero od

tego czasu jesteśmy więc naprawdę
ekonomicznie zainteresowani ek-

sportem i uzyskiwaniem jak najko-
rzystniejszych kontraktów.

Ale nie tylko ten pożytek z no-

wych zasad organizacyjnych. Jako

jednostka inicjująca MERA może de-

cydować samodzielnie o porozumie-
niach kooperacyjnych z zagranicą,
mających charakter zakupu doku-

^męntąćji i technologii. Ale .chyba
gdyby nie dotychczasowe osiągnięcia
falenickich. automatyków i ich reno-

ma w świecie, nie doszłoby do obec-

nego porozumienia z takim potenta-
tem, jak amerykański Honeywell.

— Na opłacenie porozumienia z

Honeywellem nie żądamy od władz
ani grosza — mówi dyrektor B.DRO-
ŻAK. — Cała sprawa załatwiana jest
tak, jak to się dziać powinno — po-
między jednostkami gospodarczymi.
Z jednej strony amerykański kontra-

hent, z drugiej polskie zjednoczenia
MERA i PETROCHEMIA. Koszt za-

kupu absolutnie najnowocześniejszej
technologii spłacimy w ciągu% dwu
lat dostawami kooperacyjnytfii do

JUSA. To będzie zupełnie nowy etap
w rozwoju naszego zakładu. Takiej
technolog~'i nie ma nikt z europej-
skich konkurentów!

Z*
E „Polak potrafi" — to przykład
falenicki wykazuje dowodnie.

Czy dostatecznie jasno udało mi

się wyjaśnić przyczyny sukcesu od-

niesionego w tak złożonej technicz-
nie dziedzinie, sukcesu — wobec o-

biegowych pojęć — pozornie mało

wiarygodnego? Jeśli nawet nie, to

przypuszczam, że udało' mi się te

pojęcia zakwestionować. Ale — jak
sądzę — istnieje tu problem o wiele

ważniejszy i szerszy, którego „spra-
wa falenicka" jest tylko małym wy-
cinkiem.

Zastanawiając się nad naszymi
przyszłymi szansami, nad naszym go-
spodarczym miejscem w świecie,
zbyt słabo zdajemy sobie sprawę z

oczywistej szansy, jaką stanowią dla
nas te coraz liczniejsze dziedziny
przemysłu, gdzie chodzi nie tylko o

nowoczesną technologię zawartą w

urządzeniach i sprzęcie, w materiale
— jak to się mówi — „twardym".
Dziedziny, w których dużą rolę —

jak w automatyce — odgrywa część
i,miękka", zależna bezpośrednio od

ludzi, ich kwalifikacji, ambicji* wie-

dzy, umiejętności improwizacji, woli

pokonywania trudności. Mając dużą,
a nie najlepiej wykorzystaną kadrę
inżynierów, techników, wykwalifiko-
wanych robotników, za mało ofen-

sywnie podchodzimy do możliwości

spożytkowania nie tylko rąk, ale i

głów. Nie tylko surowców, ale
i „smykałki". Falenica jest dowo-

dem, że możliwości takie istnieją.

Fot. BOLESŁAW KUBICA
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ZANIM RUSZĄ MASZYNY

Czy od ludzi odpowiedzialnych za przebieg Inwesto-
wania mamy wymagać cudów? Oczywiście, są takie

sytuacje, w których liczą się, nadzwyczajne talenty
organizatorskie, muszą być podejmowane śmiałe,
wyjątkowe decyzje. Ale w kraju trwa jednocześnie
realizacja wielu inwestycji I gdyby każda z nich była
realizowana w nadzwyczajnym trybie, nikt by nie za-

panował nad całością.
Potrzebne są inwestycje nowatorskie, pionierskie, ale
rzecz w tym, by były wyjątkiem potwierdzającym re-

gułę, awangardą, ale tylko awangardą. Bo od inwes-
tora trzeba przede wszystkim wymagać umiejętności
podstawowych: takiego przygotowania inwestycji,
by ich realizacja przębiegała w sposób możliwie
bezkonfliktowy, sprawnie, terminowo i efektywnie,
I aby już w procesie inwestowania robiono wszyst-
ko, by nowy obiekt jak najwcześniej doszedł do peł-
nej zdolności produkcyjnej.
Tylko tyle? Jest to bardzo wiele.

ZAKŁADY Elektromaszynowe
EDA znajdują się w Poniatowej
koło Opola Lubelskiego i tak on-

giś modnego Nałęczowa. W 1937 roku
rozpoczęto tu budowę małej fabry-
czki, która miała produkować środki
łączności dla wojska. Dzisiaj EDA
zatrudnia ponad 4 tysiące osób.
Z dawnej produkcji pozostały tylko
bezpieczniki — oczywiście już nie te

porcelanowe „korki", tylko solidne
automaty. Tak solidne, że zagrani-
czni odbiorcy skarżą się na ich trwa-
łość. Nic dziwnego, bo tam dla han-
dlowca ważny jest szybki obrót.

Produkuje się też nawilżacze 1 so-

kowirówki. Ale najważniejsza pro-
dukcja, to wnętrza lodówek: agrega-
ty chłodnicze i sprężarki do chłodzia-
rek, bo tak się nazywają w biuro-
kratycznym języku lodówki.

Produkcja to niezwykle ważna, bo
lodówki odgrywają ogromną rolę w

zaspokajaniu dużej części, stale osta-
tnio rosnącego popytu na artykuły
trwałego użytku. Zwiększone docho-
dy ludności spowodowały prawdzi-
wy run na lodówki

1
). Dla wielu ro-

dzin często jest to pierwsza lodów-
ka w domu, niektóre dokupują dru-
gą, sporo gospodarstw wymienia te

mniejsze 40-Iitrowe na duże 160—
—200-litrowe. Bardzo dużo lodówek
kupują ostatnio rodziny wiejskie,
które odkryły korzyść, jaką daje
możliwość przechowania żywności
przez wiele dni.

I tu ciekawostka: mniejsze lodów-
ki, właśnie te 40-litrowe, znajdują
nabywców raczej za granicą. Pew-
ne opóźnienie w ograniczaniu ich
produkcji dało nam handicap: wesz-

liśmy w lukę. Małą lodówkę kupu-
je się w Anglii, Francji i NRF jako
„drugą do domu", lub dla domku
campingowego. Światowi producenci
przegapili tę okazję, bo zaniechali
produkcji małych.

Inżynier JAN GĄSOWSKI ze

Zjednoczenia PREDOM, z którym
spotykam się w drodze do Poniato-
wej, opowiada, że kiedy w połowie
lat 60-tych zajmował się prognozo-
waniem produkcji lodówek, to ten

rząd wielkości produkcji, jaką osią-
gają obecnie Zakłady POLAR w

Zakrzowie planowano na rok... 1985.

W POKOJU głównego inżyniera
EDY stoi abstrakcyjna rzeź-
ba. Dotykam jej i szybko co- .

fam rękę. To co wygląda na mar-

mur. to „czysty, żywy lód"! Dzień
1 noc pracuje próbny agregat. Co-
dziennie rano drobny hazard — ze-

psuł się już, czy jeszcze nie? Na ra-

zie obrósł ogromnym stalagmitem
lodu.

— Lepiej niech szybko nawali, bo
jak tak dłużej postoi, to zalod/i cały
pokój — żartuję. Ale dowcip nie bu-
dzi entuzjazmu:

— Nie ma prawa nawalić, to do-
bru agregat.

Rozbudowuje się zakład w Zakrzo-
wie. Ze starej papierni (jak oni ro-

bią w takich warunkach tyle lodó-
wek?) przenosi się w 1976 roku do
nowo i hali. Musi się też rozbudowy-
wać dnstpwca POLARU — EDA .

— W tej pięciolatce inwestujemy
za około pół miliarda złotych — mó-
wi dvrektor naczelny. MARIAN
BILSKI — w tym około 10 proc. to

wydatki na inwestycje towarzyszące.
Przede wszystkim jest to moderni-
zacja, choć trzeba powiedzieć, że
często zaciera się różnica między in-
westycją nowa, a modernizowaniem.

W tej chwili kończy się rozbudo-
wę wydziału produkcji agregatów
sprężarkowych. Jest to drugi etap
inwestowania. Po pierwszym, który
zakończono w 1971 roku, osiągnięto
pułap produkcji 250 tys. sztuk. Póź-
niej rozbudowę przerwano, ale je-
szcze dzięki uzupełnieniu urządzeń
podniesiono produkcję do 300 tys.
sz',uk.

Drugi etap kończy się właśnie te-
raz. Z końcem grudnia oddana zosta-
nie część wydziału, co pozwoli na

zwiększenie produkcji do 550 tys.
sztuk. Ten poziom produkcji ma być
osiągnięty w czerwcu przyszłego
roku.

Mało czasu, bardzo mało czasu.

Aby ten czas dobrze wykorzystać
trzeba włożyć wiele wysiłku jeszcze
ZANIM RUSZĄ MASZYNY.

— Będzie niedługo uroczysty mo-

ment, przyjadą goście, ktoś przetnie
wstęgę, a później macie tylko pół ro-

ku, które jak zawsze przy dochodze-
niu do pełnej zdolności będzie trudne
i konfliktowe. Jak się czujecie przed
przecięciem wstęgi? — pytam dyre-
ktora.

— To jest dla nas bieżąca, robo-
cza sprawa, już załatwiona. W tej

chwili autentycznym problemem
jest dla nas uruchomienie w począ-
tku 1975 roku odlewni. Musimy
przygotować dla niej fachowców.
Tym żyjemy.
'

— Ale co z wydziałem montażu

agregatów? — ponawiam pytanie.
— Pójdzie pan na zakład i zoba-

czy.
CZESŁAW NADZIEJA — mój

przewodnik po zakładzie — jest kie-

„PAMIĘTAĆ
O SPRAWACH

Jednym x najważniejszych jest
mieszkanie. Ono przede wszystkim
wpływa na decyzją o pozostaniu. W!

tej chwili potrzebujemy 500 mieszkań.

Mamy środki na około 360, ale limi-

tują nas przede wszystkim zdolności

przerobowe. Myślimy także o innych
obiektach: żłobkach, przedszkolach.
Zakład ma ogromny wpływ na roz-

wój powiatu. Władze to doceniają.
Poprawia się komunikacja, organi-
zujemy dojazdy w promieniu aż 30

km. Sprawy zakładu przeplatają się
ze sprawami powiatu. I to chyba do-
brze.

AŻDA inwestycja jest przedslę.
[•I ^3⁄43⁄4 ^^^ Wj I^lI f^pj K wzięciem W jej rea-
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ANDRZEJ SIKORSKI

równikiem realizacji Inwestycji. Za-
czynamy od wydziału produkcji
sprężarek. Jak każe dobry zwyczaj,
przed wejściem do wydziału zgła-
szamy się do kierownika — JANA
WZIĄTKA.

— Pewnie będzie musiał pan od-
dać trochę pracowników do nowego
obiektu? — pytam.

— Zatrudnienie związane z nowym
obiektem wzrasta zaledwie o ponad
100 osób. Mój wydział tego poważ-
nie nie odczuje. Bardzo liczę na na-

szą szkolę zawodową i technikum.

Jej absolwenci są bardzo dobrze

przygotowani i co charakterystycz-
ne — to są już prawdziwi robotni-

cy. Bo nawet ci, którzy pracują u

nas od początku, od 1949 roku, wciąż
jeszcze przywiązani są do ziemi, ma-

ją jakieś działki i coś tam sobie

uprawiają. Ci młodzi związani są tyl-
ko z zakładem i z nim łączą swoją
karierę. A to ma duże znaczenie dla

jakości ich pracy.
— Ale szkoła nie przygotowuje od

razu do warsztatu?
— Nie, daje jednak bardzo dużo

bo np. nauczenie absolwenta szko-

ły najtrudniejszego u nas chyba za-

wodu: ustawiacza obrabiarek — trwa

zaledwie rok — półtora. To bardzo
krótko. Oczywiście, trzeba mieć do

tego też smylcałkę.
— Jak odejdzie trochę dobrych —

bo takich przecież weźmie się do no-

wego montażu — będzie miał pan
kłopoty?

— Może trochę z jakością. Produ-

kcja sprężarek jest niesłychanie tru-

dna. Nie chodzi nawet o tolerancję
części. Najważniejsza jest skompli-
kowana obróbka cieplna, chemiczna,
galwaniczna. Ale za to, jak ruszy
nowy montaż, będą tam mieli takie
warunki kontroli, że żaden brak nie

wyjdzie poza zakład,
— Co może sprawić największe

kłopoty?
— Części zamienne do maszyn.

Są oczywiście pewne typowe zapa-
sy, ale nie można wszystkiego prze-
widzieć, a jest już tak jakoś, że za-

wsze nawala nie to, na co się jest
przygotowanym. A nasze maszyny

pochodzą z kilku krajów i trudno

sprowadzić do nich szybko części.
Przechodzimy przez wydział. W

kącie kupa szpul z miedzianym dru-
tem do uzwojeń silników sprężarek.

— Niech pan koniecznie napisze
— prosi kierownik — że nie może-

my doprosić się dostaw drutu w du-

żych szpulach. Te, tu w kącie, na-

dają się do nawijania ręcznego, a

nie do naszych szybkich włoskich

nawijarek i drut się plącze. A kilo-

gram drutu kosztuje 128 zł.

Wynotowuję z etykietki na szpuli:
Śląska Fabryka Drutu Częstochowa-
-Dziedzice.

K
IEROWNIK wydziału montażu

agregatów sprężarkowych —

JAN KOLASIŃSKI — urzędu-
je już w kantorku w nowej części
wydziału. Ale kantorek pusty, a na

środku hali wśród chaotycznie jesz-
cze poukładanych urządzeń — zaim-

prowizowana narada. Zakładowa

ekipa ustawia maszyny. Czuję, że w

tej chwili jesteśmy tu intruzami.

Więc wywiad w stylu: „Tylko trzy
pytania".

— Ma pan tu wszystkie maszyny?
— Praktycznie tak, brakuje jesz-

cze drobiazgów.
— Czy dojdziecie do czerwca do

pełnej zdolności?
— Postanowiliśmy osiągnąć pełną

zdolność w polowie marca, do czerw-

ca damy dodatkowo 5 tysięcy agrega-
tów, tzn. wyprodukujemy ich 240

tysięcy, zamiast planowanych 235.
— Czy na początku agregaty nie

będą gorsze od tych, teraz produko-
wanych?

— Będą lepsze, dopiero teraz będą
odpowiednie warunki produkcji, a

przede wszystkim — doskonała ko-
trola. Do tej pory w ciepłe dni nie
można było ustalić, czy agregat dzia-
ła naprawdę dobrze. Teraz będziemy
mieli specjalną komorę o stałych wa-

runkach klimatycznych.
W wydziale inwestycji — miejscu

pracy mojego przewodnika —' zasta-

jemy kierownika działu wykonaw-
stwa inwestycyjnego — JANA
BARTOSZEWSKIEGO.

— Mamy doskonałego głównego
wykonawcę — mówi kierownik
BARTOSZEWSKI — jest nim Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłowego. A trzeba przyznać,
że mają u nas trudną pracę, bo czę-
sto muszą pracować w obiektach, w

których trwa nieprzerwanie produ-
kcja. Kłopoty mamy tylko z wyko-
nawcą obiektów towarzyszących —

Puławskim Przedsiębiorstwem Bu-
downictwa Ogólnego. Ma ono po
prostu za małą zdolność i nie może

zdążyć na wszystkich frontach robót
Jakie kłopoty? Najdokuczliwsze są
drobne bolączki, drobiazgi. Bywa
niestety tak, że łatwiej terminowo

sprowadzić skomplikowaną zagrani-

czną maszynę — choć trzeba stale

jeździć do naszej centrali POUMEX-
CEKOP i pilnować terminów — niż
dostać proste urządzenie krajowe:
zawory, pompy, wentylatory itd.

Tych rzeczy często brak, a że wie*
le zakładów ma różne priorytety, to

w końcu powstaje bałagan i trzeba
0 głupie wentylatory walczyć, tra-

cąc energię akurat nie tam, gdzie to

jest najbardziej potrzebne.

WRACAMY
do dyrektora. —

Widzi pan — dobre inwesto-
wanie to nie jest taka skom-

plikowana rzecz. Trzeba tylko pa-

miętać o sprawach elementarnych.
Najważniejsze jest przygotowanie.
A to chyba załatwiliśmy do-
brze. Przede wszystkim dużo

zyskaliśmy na dobrej pracy wyko-
nawcy, choć może tu nasza zasługa
jest najmniejsza, po prostu mamy

trochę szczęścia. Ale bez fałszywej
skromności możemy pochwalić się
tym, że odpowiednio wcześnie zakon-
traktowali śmy maszyny i urządze-
nia, a jeszcze wcześniej dobrze usta-

liliśmy, czego nam potrzeba. Dzięki
temu nie było żadnych zmian kon-

cepcji w czasie realizacji inwestycji,
uniknęliśmy zbędnej improwizacji.

Sprawa najważniejsza, to jest za-

łoga. Nie występuje w Poniatowej
jakiś istotny skok zatrudnienia. Ale

1 z tym byłyby kłopoty, gdyby nie
owocował wcześniej podjęty wysi-
łek.

— Widział pan ten budynek przed
biurowcem? Nazywają go Uniwersy-
tetem Poniatowskim. To zespół szkół

zawodowych. Kosztował 22 min zło-

tych, ale się opłacił. Jest tam szkoła
zawodowa, technikum i studium po-
maturalne. Wykładają nasi najlepsi
fachowcy.

Ta szkoła, w której się teraz uczy
480 osób, nie tylko zapewnia nam

stały dopływ wykwalifikowanych
pracowników, ale przede wszystkim
przyciąga tutaj tę młodzież z naj-
bliższych okolic i sąsiednich powia-
tów, która by odeszła do bardziej
uprzemysłowionych rejonów.

W tej chwili oczkiem w głowie
jest klasa, w której uczą się przy-
szli odlewnicy. Najważniejsze jest
przygotowanie uruchomienia odlew-
ni, bo władnie teraz decyduje się jej
dobry start.

— Oglądał pan sprężarkę? W ka-

żdej są trzy odlewy. Razem ważą ok.
2,5 kg. Do tej pory ok. 40 proc. od-

lewów dostarczają nam zakłady to

Skoczowie, a resztę kupujemy we

Francji. Skoczów likwiduje tę pro-

dukcję. Jeśli nie chcemy uzależnić

się całkowicie od dewizowego im-

portu musimy odlewać sami.

A tu w okolicy nie było ani jed-
nego odlewnika. Zaczęliśmy od tego,
że — co tu ukrywać — skaperowa-
liśmy kilku dobrych fachowców.
Ale pozostałych trzeba już wykształ-
cić. W styczniu 1975 roku ruszy od-
lewnia i akurat skończy naukę cała
klasa odlewników. Część uczniów tej
klasy kierujemy na przeszkolenie do
odlewni w Skoczowie. 1 tak właśnie

wyprzedzamy moment ZANIM RU-

SZĄ MASZYNY.

Ogromny kłopot, to kadra z wyż-
szym wykształceniem. Staramy się
kierować dobrych fachowców na

wieczorowe, zaoczne studia do

Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w

Lublinie. Fundujemy dużo stypen-
diów w różnych uczelniach. Około

połowy z tych przyciągniętych sty-
pendiami zostaje — to jest normal-
na proporcja. W końcu każdy jakoś
sobie układa życie, a jak — to za-

leży od wielu czynników.

interesowanych: inwestor, wykona-
wcy, podwykonawcy, centrale hand-
lu zagranicznego itp. Nie zawsze wy-
stępuje tu zgodność interesów. - Jed-
nocześnie obok koordynacji czyn-
ności między różnymi jednostkami
— równolegle przebiega proces
kształtowania przyszłej załogi. Do-
chodzi tu także bardzo ważny czyn-
nik czasu; realizacja inwestycji trwa

od kilku do kilkunastu miesięcy, a

w takim okresie wiele się zmienia,
życie wnosi korekty.

Aby nie zgubić się w tym splo-
cie czynników, trzeba już od począ-
tku procesu inwestowania zdawać
sobie sprawę z celu, przewidzieć e-

wentualne kłopoty. Analiza przebie-
gu tych inwestycji, które sprawiają
kłopoty, nie są oddawane na czas, a

później nie mogą terminowo osiągnąć
planowanej zdolności, WSkazujb, że

były to inwestycje po prostu nie-

przygotowane, że zapomniano o

przygotowaniu załogi, ufnie zakłada-

no, że życie gospodarcze jest proce-
sem statycznym, że po prostu „ja-
koś to będzie".

EDA ustrzegła się tych błędów.
Dlatego jest to inwestycja zwykła,
normalna — w najlepszym znacze-

niu tego słowa.

l) Andrtej Nałęez-Jawecki — „Lodówka
potrzebna jest w domu" ZG nr 36/13.

CENTRALA TECHNICZNA
LUBELSKIE BIURO SPRZEDAŻY

w Lublinie, ul. Wojcieehowska 5a

oferuje:
do odwrotnej i pianowej dostawy elemen-
ty znormalizowanych tłoczników do bu-
dowy przyrządów służących przy obróbce
plastycznej metali:

• oprawy słupowe wg PN-62/M-66162-
-64/M-66185;

• skrzynki tnące wg PN-62/M-66261-62/

• głowice stemplowe wg PN-62/M-66151-
-62/M-661S8

• czopy wg PN-62/M-66102
i inne wyroby jak:
• wagi piekarnicze typ WP-6 noSnośfi

6kg
• wagi do normowania zastrzyku solanki

do szynek typ ASZ-14 nośność 14 kg
• wagi do wyznaczania zawartości skro-

b! typ WZ-5,05 nośność 5,05 kg
• wózki transportowe typ SDE-6Q0
• » „ typ SDE-1000

Bliższych informacji udziela Biuro, ad-
res jak wyżej, tel. 320-81 wewn. 27.
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SPRAWY EKONOMISTÓW

W NOWĄ
JAKOŚĆ

prostu sięgnąć do rezerw skrzętnie działalności są inne, wynikają z no-

ukrywanych do tej pory. wego mechanizmu.

Czy jest to efektywne z punktu wi-
dzenia zjednoczenia i całości gospo-
darki? Wszyscy mają równe szanse.

Może w pierwszych dwóch, trzech la-
tach ten co pracował zawsze dobrze

fna obecnie zadanie trudniejsze, ale
w końcu warunki wyrównają się.

Od nowego roku cały przemysł chemiczny będzie
pracował na nowych zasadach. Obecnie w PMChem
jest 10 jednostek inicjujących, dających ok. 85 proc.
produkcji całego resortu. Jakie są dotychczas do-
świadczenia płynące z przykładu „Polleny" jako jed-
nostki inicjującej?
Mówi dyrektor ekonomiczny Zjednoczenia Przemysłu
Chemii Gospodarczej „Pollena" TADEUSZ MIGDAŁ

PAMIĘTAM, jak jeszcze w

1971 r. toczyły się dyskusje w

dyrekcji zjednoczenia, czy
przejść na nowe zasady? Rozpatrzy-
liśmy wszystkie za i przeciw. Zanim
staliśmy się jednostką inicjującą,
sam słyszałem często czy to „nowe"
się uda.

1 wówczas miałem jeden argument,
ie dotychczasowy system utrudniał

dalszy rozwój przemysłu. Jestem

ekonomistą i z tego punktu widzenia

dostrzegałem postęp w nowym sys-
temie zarządzania.

Szansę, o której mówił dyrektor,
„Pollena" wykorzystała. Dochód w

ciągu 9 miesięcy w stosunku do roku

ubiegłego wzrósł o 20,5 proc., dyspo-
zycyjny fundusz płac o 9,6 proc.,
wartość sprzedaży w cenach realiza-

cji o 19 proc., a wartość dostaw na

rynek w cenach detalicznych o 24

proc.
„Pollena" jest zjednoczeniem pro-

dukującym dla rynku. Musi się li-

czyć z wymaganiami klientów. Tym
bardziej, że dostawy pokrywają w

większości asortymentów zapotrze-
bowanie handlu. Decyduje przede
wszystkim atrakcyjny towar, efekto-
wne opakowanie, cena.

Wśród wielu dyskusji o nowym

systemie pojawia się często teza, że

poprzez manipulację cenami jednost-
ka inicjująca może korzystniej i bez

dodatkowego wysiłku powiększać
wskaźnik produkcji dodanej. Jaką
politykę w zakresie cen prowadzi i
zamierza prowadzić „Pollena"?

POLITYKA CEN

Dyrektor „Polleny" jako jeden z

nielicznych otrzymał uprawnienia do
ustalania cen na nowe wyroby i do
zmiany cen detalicznych (wytyczne
przewodniczącego Państwowej Ko-
misji Cen z 8 czerwca 1973 r.).

Praktycznie korzystamy z• pierw-
szego przywileju, t.zn. z ustalania
cen. Dotychczas zrobiliśmy to w 50
przypadkach. Natomiast zmiana cen

odnosi się w zasadzie tylko do ich
obniżki wskutek zmniejszenia kosz-
tów wytwarzania, rozszerzenia skali
produkcji itp. Do tej pory, ze wzglę-
du na krótki okres, praktycznie czte-

ry miesiące, z tego uprawnienia zjed-
noczenie nie skorzystało. Zresztą ob-
niżka ceny generalnie w całej bran-
ży. zwłaszcza kosmetyków, wcale nie
zwiększa zainteresowania kupują-
cych wyrobem. Ludzie działają w

myśl zasady — „skoro teraz Jest to

tańsze, to na pewno gorsze". W
żadnym przypadku obniżka ceny
jednego wyrobu nie powinna być
rekompensowana w drodze pod-
wyżki innego lub manipulacji po-
datkiem obrotowym.

Sprawa zmian cen jest rzeczą nie-
zmiernie skomplikowaną, wymaga-
jącą wielu analiz i badań. „Pollena"
we własnym interesie nie jest zain-
teresowana w forsowaniu wysokich
cen. Bardziej opłaca się nastawienie
na duży obrót i mały zysk, zdobywa-
nie tym sposobem rynku i wzrost

masy zysku.
Dochód 1 zysk przedsiębiorstw

ustalany jest przy pomocy wewnę-
trznych cen rozliczeniowych. Bo-
wiem oparcie tych parametrów na

cenach realizacji, z uwzględnieniem
podatku obrotowego i podatku do-

chodowego, powodowałoby różną 1
nieraz przypadkową rentowność

przedsiębiorstw. A to z tego powodu,
że ceny artykułów sprzed 1 stycznia
1973 r. powstały przy obowiązywaniu
t.zw. różnicowego podatku obrotowe-

go, to znaczy pochodnego od cen.

Powstały one jako różnica między
ustaloną ceną zbytu a ceną fabryczną
(stawki kwotowe). W nowym syste-
mie podatek obrotowy jest natomiast

określany przy pomocy procentu
dla poszczególnych grup towarowych
i stał się elementem cenotwórczym.
Taki stan rzeczy powoduje, że do
chwili ogólnej reformy cen lub też

„wypadnięcia z rynku" artykułów
starych muszą działać ceny rozlicze-
niowe uwzględniające koszty i zysk
dla producenta.

Jeśli zaś chodzi o nowości, samo

działanie nowego systemu zmusza do
ich wprowadzania. W tym roku
„Pollena" dostarczyła około 40 no-

wych wyrobów. W zasadzie wię-
kszość ich znalazła się w sklepach,
choć były to stosunkowo małe par-
tie. Podjęcie nowej produkcji wyma-
ga przygotowań — zmiany technolo-
gii, receptur, opanowania nowych
procesów wytwórczych itp. Bowiem
nowością nie może być produkt, w

którym zmieni się jeden składnik i
z tego powodu okrzyknie się go re-

welacją rynkową. Jednocześnie han-
dlowcy w stosunku do cen nowości
stawiają za duże wymagania. Propo-
nują, aby obok marży jeszcze połowa
zysku wynikająca z tych cen płynęła
do ich kasy. Przy wszystkich zabie-
gach, jakie trzeba przeprowadzić w

przemyśle, aby nowy wyrób trafił na

rynek jest to mało zachęcające dla
producenta.

Z DZIAŁALNOŚCI PTE

POLEPSZENIE
EFEKTYWNOŚCI

9 listopada br. odbyło się pierwsze
posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego PTE w nowym składzie

(patrz informacja o zmianach składu

Prezydium ZG i ZG — ŻG z dnia
25.X. 1973 r.) Ustalono m.in., że tema-

tem najbliższego posiedzenia Zarzą-
du Głównego PTE będzie problema-
tyka wykorzystywania rezerw, umo-

żliwiających podniesienie efektyw-
ności gospodarowania w świetle
uchwał I Krajowej Konferencji PZPR.
W tej sprawie Prezydium Zarządu
Głównego wystosuje list do wszy-
stkich kół PTE. Nie trzeba podkre-
ślać, że jest to ze strony Towarzy-
stwa ważny element jego uczestnic-
twa w realizacji uchwał I Krajo-
wej Konferencji PZPR, której głów-
nym postulatem w dziedzinie wzro-

stu gospodarności w zakładach pra-
cy jest właśnie działalność zmierza-

jąca do wyzwolenia rezerw wzrostu

efektywności gospodarki.
Prezydium omówiło również sze-

reg innych ważnych tematów w

Trzeba jednak pamiętać, że wię-
kszość naszej produkcji to jednak
wyroby tradycyjne o ustalonej już
marce; krem „Nivea", mydła dla
dzieci, pasta do zębów „Nivea",
proszki syntetyczne do prania „lxi",
„Bis", „Pollena" itp.

CZYM MA BYC PLAN?

Jednostki inicjujące wyrzuciły ze

swego słownika zwrot — „jakoś to

będzie". Zamiast tego obowiązuje
zasada: musi być jak najlepiej. Oz-
nacza to działanie na maksymalnych
obrotach bez ukrywania rezerw i

zaniżania rzeczywistych możliwości.
W tej sytuacji plan powinien stać

się skutecznym narzędziem ekono-

micznym.
Plan powinien być narzędziem

efektywnego gospodarowania i op-

tymalnego wykorzystania środków
— a nie miernikiem oceny działalno-
ści jednostki.

W taki właśnie sposób działa

współczynnik „R". Jego wielkość

wpływa na wykorzystanie rezerw

oraz efektywność inwestowania, z

tym, że w początkowym okresie „R"
może działać lepiej w tych przedsię-
biorstwach, które pracowały dotych-
czas znacznie poniżej swych poten-
cjalnych możliwości. Łatwiej tam po

Nowy system „zmusza" dyrektorów
przedsiębiorstw do przygotowania
planów rozwojowych swoich jedno-
stek. Ten plan, który będzie najefek-
tywniejszy z punktu widzenia przed-

siębiorstwa, jak i całego zjednocze-
nia zostanie na pewno przyjęty do
realizacji. W ostatecznym przecież
rozrachunku o środkach inwestycyj-
nych na podstawowe cele decyduje
centrala, która zanim „popuści gro-
sza" rozpatruje wszystkie propozycje
i wybiera z nich najbardziej rentow-

ną i dającą szybkie efekty.

Potwierdza to fakt, że przedsię-
biorstwa zgrupowane w zjednocze-
niu opracowały bez odgórnych limi-
tów drugą wersję planów na rok bie-
żący. Okazało się, że nowa wersja za-

wiera znacznie wyższe zadania i ko-
rzystniejsze wskaźniki niż ta admi-
nistracyjna i limitowana. Prawdą
jest, że nie wszystkie przedsiębior-
stwa podołały temu, np.: w zakresie
sprzedaży w cenach realizacji za 9
m-cy na 16 przedsiębiorstw 3 nie
wykonały zwiększonych zadań, lecz
mimo to osiągnęły rekordowe tempo
wzrostu sprzedaży w stosunku do ro-

ku ubiegłego.
„Pollena" obok ustalonych para-

metrów ekonomiczno-finansowych
bardzo często otrzymuje nadal do-

tychczasowe nakazy administracyj-
ne, z których musi się rozliczać.
Powstał swego rodzaju dualizm za-

dań, co znajduje swe odbicie w pod-
wójnej statystyce i sprawozdawczo-
ści. Jest to zrozumiałe ł będzie tak

zapewne do czasu, kiedy cała gospo-
darka nie zacznie stosować nowych
rozwiązań.

Jednakże w niektórych jednost-
kach i instytucjach nie mogą zrozu-

mieć, że plan powinien być ideałem,
do którego się dąży. Nie mogą
również zrozumieć, że kryteria oceny

działalności Towarzystwa, wyłonio-
nych m.in. w toku ostatniego mię-
dzyzjazdowego wspólnego posiedze-
nia Zarządu Głównego 1 Rady Na-

czelnej Towarzystwa:

O program pracy Komisji do

spraw Ekonomicznych ZG,

9 program pracy z mło dymi eko-

nomistami.

Oba te tematy zostały ocenione

jako wychodzące naprzeciw potrze-
bom dalszego wydatnego zaaktywi-
zowania się Towarzystwa na tych
polach. W wyniku dyskusji podjęto
decyzję o potrzebie dalszego rozwi-

nięcia prac nad wymienionymi prog-
ramami i ponownego ich rozpatrze-
nia w niedługim czasie.

Podjęto również uchwałę precyzu-
jącą interpretację statutu PTE w

sprawach członkostwa i opłacania
składek itp. Przyjęto również wstęp-
ne ustalenia na temat podziału zak-
resu odpowiedzialności poszczegól-
nych członków Prezydium w nowym
składzie. (MM)

ZATRUDNIENIE
W ROLNICTWIE

Ekonomiści województwa białosto-

ckiego z Sekcji Ekonomiki Rolnictwa

przy Oddziale Wojewódzkim PTE

zorganizowali konferencję nt.:

„Problemów zatrudnienia w rolnic-
twie województwa białostockiego".

Odpływ siły roboczej do innych
działów gospodarki narodowej jest
konieczny i determinuje dokonywa-
nie się pozytywnych przemian spo-
łeczno-ekonomicznych w naszym
kraju. Jednak proces ten nie może

przebiegać w sposób żywiołowy i po-
winien być powiązany ze wzrostem

kwalifikacji zatrudnionych, szeroko

pojętą mechanizacją i automatyzacją
rolnictwa, unowocześnieniem gospo-
darstw domowych, rozwojem usług
dla rolnictwa oraz daleko idącymi
przemianami w urbanizacji wsi pol-
skiej powiązanymi ze zmianami

strukturalnymi gospodarstw wiej-
skich pod względem ich wielkości.

Prognoza zatrudnienia do roku

1990 przewiduje zmniejszenie się u-

Fot. ALEKSANDER~JAŁCSlflSKI

działu zatrudnionych w rolnictwie

z 36,5 proc. w roku 1970 do 21 proc.
w roku 1990. Oznacza to, że do roku

1990 z działu „rolnictwo" odejdzie do

innych działów naszej gospodarki
narodowej około 1,5 min osób za-

wodowo czynnych. Będzie to miało

szczególnie duży wpływ na gospo-

darkę województw, w których rol-

nictwo przedstawia największy u-

dział, a do takich należy wojewódz-
two białostockie.

Na konferencji sporo miejsca po-

święcono przygotowaniu młodzieży
do pracy w rolnictwie. Postulowano

między innymi koncentrację środ-

ków na szkolenie młodzieży, które

powinno obejmować szkoły zasad-

nicze i technika rolnicze, ponieważ
stosowanie różnych form kształcenia

nie przynosi oczekiwanych rezulta-

tów i powoduje wzrost kosztów.

J.S.

CO WYNIKA
Z DOTYCHCZASOWYCH

DOŚWIADCZEŃ

Już po dziewięciu miesiącach oka-
zało się, że jednostki inicjujące zna-

cznie wyprzedziły pozostałe organi-
zacje gospodarcze we wszystkich
dziedzinach działalności. W jednost-
kach inicjujących skupionych w

przemysłach produkujących dla po-
trzeb rynkowych wyniki były je-
szcze lepsze.

To zaszkodziło trochę „Pollenie".
W pewnym momencie zabrakło su-

rowców i półfabrykatów pochodzą-
cych z zewnątrz. W ten sposób sta-

nąć musiała na pewien okres pro-
dukcja proszków do prania, bo zab-
rakło opakowań, oraz wytwarzanie
aerozoli, ponieważ nie było freonu.

Powiązania zewnętrzne są przys-
łowiowo. kulą u nogi, gdyby one dob-
rze funkcjonowały, moglibyśmy
zwiększyć produkcję o dalsze kilka
setek milionów złotych, a jednocześ-
nie pracować bardziej efektywnie.
Przedsiębiorstwa działające „po sta-
remu" nie potrafią myśleć tymi ka-
tegoriami, co my. Dla nich np. nie
odgrywa tak dużej roli rytmiczność
dostaw materiałów i optymalna gos-
podarka zapasami. W przemyśle ma-

teriałochłonnym takim jak w „Pol-
lenie" wartość stanu zapasów jest za

duża w stosunku do wielkości do-
chodu. Stąd też często występujące
spiętrzenia dostaw materiałów bar-
dzo silnie działają na zmniejszenie
dochodu. W niektórych przedsię-
biorstwach przeciętne stany zapasów
materiałowych zbliżają się wielkoś-
cią do rocznego dochodu. Mamy już
wiele wniosków z przedsiębiorstw,
aby w miejsce zakupu materiałów
wprowadzić do formuły dochodu ich
faktyczne zużycie.

Toteż należałoby rozważyć, czy
pomniejszenie dochodu o pełny za-

pas materiałów nie jest warunkiem
zbyt rygorystycznym, czy natomiast
uwzględnienie ich zużycia nie poz-
woliłoby na bardziej obiektywną
ocenę gospodarki materiałowej i
optymalizacji zapasów w przedsię-
biorstwie. Sprawa to trudna, gdyż
zdajemy sobie sprawę z tego, że do-
tychczasowe rozwiązanie jest bar-
dziej efektywne dla gospodarki na-

rodowej, ale jednocześnie w obec-
nych warunkach wpływa hamująco
na rytmiczność produkcji, a czasem i
na jej rozmiary. Problem ten należa-
łoby więc rozpatrzyć z punktu wi-
dzenia ogólnej efektywności, a nie
tylko efektywności wycinkowej.

Sytuację pogarsza dodatkowo zna-

czna zwyżka cen surowców na ryn-
kach światowych, np. cena polietyle-
nu ze 190 dolarów za tonę wzrosła do
700 dolarów, tłuszcze techniczne
zdrożały 3-krotnie. Przedsiębior-
stwa nie mogą z tego tytułu być ob-
ciążone. Odbywa się to na szczeblu
zjednoczenia poprzez zastosowanie
cen kalkulacyjnych. Dotychczas
„Pollena" z tego powodu straciła
około 30 min zł, nie jest to dużo, ale
to tylko dlatego, że można było je-
szcze czerpać z zapasów towarów
zakupionych po starych cenach.
Teraz już, zwłaszcza w IV kwartale,
zwyżki cen dają się coraz bardziej
we znaki. Sprawa wymaga więc za-

stanowienia się.
Objęcie nowymi zasadami jak naj-

większej części przemysłu, zlikwido-
wanie schematyzmu i rutyniarstwa
myślenia oraz działania i propago-
wania idei jednostek inicjujących
wśród załóg robotniczych, kierow-
nictwa, pracowników zjednoczeń i
organów centralnych — oto moim
zdaniem najlepsza droga do dosko-
nalenia działania systemu. Lecz nie
tylko przez pokazywanie blasków i
zalet nowego systemu, ale również i
tego, co trzeba poprawić, a co w dniu
tworzenia było jeszcze nieznane i

czego nie dało się uniknąć. Od przy-
szłego roku cała chemia będzie pra-
cotoała w nowym systemie. Może ci,
którzy przystąpią do klubu jednos-
tek inicjujących unikną choć części
tych kłopotów, jakie mamy my.

Notował:
ANDRZEJ CHMIELEWSKI

TERMINARZ

spotkań organizowanych w Ośrodka
Konsultacji Ekonomicznych PTE

w grudniu 1973 r.

DOM EKONOMISTÓW POLSKICH,
WARSZAWA — NOWY ŚWIAT 48,
IP.

7.XII.1973 r. godz. 10 —

„Wstępna
ocena wyników jednostek inicjują-
cych na przykładzie Zjednoczenia
Przemysłu Chemii Gospodarczej —

„POLLENA"-
Konsultant: mgr TADEUSZ MIG-

DAŁ.

13.XII.1973 r. godz. 13 — „Niektóre
typowe nieprawidłowości spotykane
w handlu zagranicznym" (w przed-
siębiorstwach).

Konsultant: mgr ZYGMUNT RA-
KOWICZ.

14.XII.1973 r. godz. 10 — „Zasady i
metody przeprowadzania analiz
i oceny działalności przedsiębiorstw
przemysłowych w systemie WOG".

Konsultant: mgr JÓZEF MA-
RZEC.

21.XII.1973 r. godz. 10 — „Potrze-
by, możliwości i warunki wyzwa-
lania rezerw w usługach".

Konsultant: dr LUCJAN SIE-
MION.

ORZECZNICTWO

BRAK
ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

ZA ZAMARZNIĘCIE
RUR KANAŁOWYCH

W BUDYNKACH

W związku z nadchodzącą zinuf
warto przedstawić spór, jaki to-

czył się niedawno w wyniku za-

marznięcia rur odpływowych z

budynku, wskutek czego zabloko-
wane zostały urządzenia "sanitar-
ne.

Małżonkowie W. w oparciu o obo-

wiązkowe ubezpieczenie budynku
wystąpili na drogę sądową prze-
ciwko Państwowemu Zakładowi

Ubezpieczeń, domagając się za-

sądzenia na ich rzecz kosztów

przywrócenia sprawności rury
kanałowej, która zamarzła wsku-
tek ostrego mrozu na początku
1972 r., blokując urządzenia sani-
tarne.

Sąd Powiatowy roszczenia nie

uwzględnił.
Sąd Wojewódzki rozpatrując re-

wizję powodów, zwrócił się do
Sądu Najwyższego o rozstrzygnię-
cie nasuwającej się wątpliwości
prawnej, a mianowicie, czy szko-
da wynikła z zamarznięcia rury
kanałowej, łączącej urządzenia
sanitarne w budynku z głównym
kanałem, na skutek dużego spad-
ku temperatury w porze zimowej,
podpada pod pojęcie wypadku
ubezpieczeniowego, za który od-
powiedzialność materialną ponosi
Państwowy Zakład Ubezpieczeń
w ramach obowiązkowego ubez-
pieczenia budynków.

Sąd Najwyższy podjął w tej
sprawie uchwałę dnia 29 wrześ-
nia 1972 r. nr III CZP 56/72, w

której zajął następujące stanowi-
sko:

Przepisy w sprawie obowiązko-
wego ubezpieczenia budynków
nie uzasadniają odpowiedzialno-
ści Państwowego Zakładu Ubez-

pieczeń za szkodę wyrządzoną w

ubezpieczonym budynku przez

zamarznięcie rury kanałowej.
W uzasadnieniu uchwały Sąd

Najwyższy zaznaczył m.in.:

,,(...)Według art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r.

0 ubezpieczeniach majątkowych
1 osobowych (Dz.U . Nr 72, poz.
357 ze zm.) budynki podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu od
ognia, a według ust. 2 tego prze-
pisu ubezpieczenie od ognia obej-
muje zarazem ubezpieczenie od
powodzi, huraganu i innych okre-
ślonych zdarzeń losowych. Ozna-
cza to, że ubezpieczenie od ognia
obejmuje ubezpieczenie nie od
wszystkich innych zdarzeń loso-
wych, lecz tylko od tych zdarzeń
losowych, które zostają określo-
ne. W uzupełnieniu tej dyspozycji
art. 6 ust. 1 ustawy głosi, że
określenie zakresu obowiązko-
wych ubezpieczeń objętych art. 5
ustawy następuje w drodze rozpo-
rządzenia Rady Ministrów. Tym
samym ubezpieczenie od ognia
obejmuje ubezpieczenie tylko od
tych zdarzeń losowych, które wy-
mienia enumeratywnie wydane na

podstawie art. 6 ust. 1 ustawy
rozporządzenie Rady Ministrów.
Otóż odpowiadający tym wyma-
ganiom § 4 ust. 1 rozporządzenia
z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia bu-
dynków (Dz.U. Nr 5, poz. 23) sta-
nowi, że Państwowy Zakład
Ubezpieczeń odpowiada za szkody
wyrządzone w ubezpieczonych
budynkach przez pożar, uderzenie
pioruna, wszelkiego rodzaju wy-
buchy, upadek pojazdu powie-
trznego, powódź, huragan, lawiny,
trzęsienia, zapadanie i usuwanie
się ziemi, jak również za szkody
wyrządzone przez grad z wyjąt-
kiem szkód w budynkach cieplar-
ni i oranżerii. Natomiast przepis
ten nie wymienia szkody wyrzą-
dzonej w budynku przez zamar-

znięcie rury kanałowej lub jakie-
gokolwiek innego przewodu od-
pływowego. Również § 4 ust. 5
rozporządzenia nie przewiduje
szkody wynikłej z zamarznięcia
rury, ma bowiem na względzie
ratowanie budynku oraz powsta-
łą przy tym szkodę jedynie w ra-

zie działania przyczyn wymienio-
nych w ust. 1 tego przepisu.

Skoro więc ubezpieczenie bu-

dynku od ognia nie obejmuje
ubezpieczenia od zamarznięcia
rury kanałowej, przepisy w spra-
wie tego obowiązkowego ubez-

pieczenia nie uzasadniają odpo-
wiedzialności Państwowego Za-
kładu Ubezpieczeń za szkodę wy-
rządzoną przez zamarznięcie ta-

kiej rury."

WNIOSEK

Z powyższej uchwały należy
wyciągnąć praktyczny wniosek
a mianowicie, że administracje
bądź użytkownicy budynków po-
winni we własnym zakresie —

zawczasu — zabezpieczyć rury
przewodowe przed zamarznię-
ciem, gdyż szkód związanych z

zamarznięciem rur przewodowych
oraz kosztów związanych z Ich

naprawą bądź przywróceniem do
stanu używalności nie będą mogli
dochodzić od PZU w ramach

obowiązkowego ubezpieczenia
budynków.
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NOWE PRZEPISY

ZARZĄDZENIA

UPRAWNIENIA

I OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH

KSIĘGOWYCH

Z dniem 1 października 1973 r.

weszła w życie uchwała nr 210

Rady Ministrów z dnia 24 sierp-
nia 1973 r. w sprawie głównych
księgowych i dyplomowanych
biegłych księgowych oraz bada-
nia i zatwierdzania rocznych
sprawozdań finansowych pań-
stwowych jednostek organizacyj-
nych (Monitor Polski Nr 37, poz.
226).

Uchwała ta unormowała zasady
działania głównych księgowych
m. in. następujących państwo-
wych jednostek organizacyjnych:
1) przedsiębiorstw oraz zakładów
1 innych samodzielnie bilansują-
cych jednostek, działających wed-

ług zasad rozrachunku gospodar-
czego; 2) zjednoczeń (jednostek
równorzędnych); 3) jednostek
zorganizowanych w formie spółek
handlowych, w których Skarb
Państwa lub przedsiębiorstwa
państwowe mają udziały wyno-
szące ponad 50 proc. kapitału
zakładowego, oraz samodzielnie

bilansujących oddziałów tych
jednostek.

We wspomnianych wyżej jed-
nostkach główny księgowy podle-
ga bezpośrednio jej kierownikowi.
Stanowisko głównego księgowe-
go jest pod względem hierarchii

służbowej i uposażenia równo-

rzędne ze stanowiskiem zastępcy
kierownika jednostki.

Jeżeli przepisy szczególne nie

stanowią inaczej, główny księgo-
wy jest powoływany i odwoływa-
ny przez kierownika jednostki
nadrzędnej na wniosek kierowni-
ka jednostki. Kandydatura głów-
nego księgowego powinna być
zaopiniowana przez głównego
księgowego jednostki nadrzędnej.

Objęcie funkcji przez głównego
księgowego następuje protokolar-
nie w obecności głównego księgo-
wego jednostki nadrzędnej lub

osoby przez niego upoważnionej,
po zapoznaniu się ze stanem wy-
konania obowiązków ustępujące-
go głównego księgowego.

Uchwała szczegółowo wylicza
obowiązki głównych księgowych a

także ich uprawnienia.

Oddzielny rozdział uchwały po-
święcony został badaniu i za-

twierdzaniu rocznych sprawozdań
finansowych.

Utraciły moc dotychczasowe
uchwały Rady Ministrów: nr 187
z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie
rewizji finansowo-księgowej pań-
stwowych jednostek organizacyj-
nych oraz nr 56 z dnia 29 stycz-
nia 1963 r. w sprawie badania

sprawozdań finansowych przed-
siębiorstw państwowych.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICZA TRYBUNA

PLANOWANIE W GMINACH
WŁADYSŁAW MISIUNA

K0NIECZN0SC
Prawidłowe kierowanie rozwojem społeczno-gospo-
darczym gminy wymaga planu, który powinien się
stać w ręku władz i administracji gminy podstawo-

wym instrumentem zarządzania. W podstawówych
dokumentach dotyczących tych zmian określono obo-

wiązki i uprawnienia władz i administracji gminy
w dziedzinie planowania, a rozporządzenia wykonaw-
cze zobowiązały nowe władze i administrację gmin
do sporządzenia planu społeczno-gospodarczego
rozwoju gmin na 1973 r. I takie plany zostały opraco-

wane dla wszystkich gmin w kraju. Jak przebiega roz-

wiązywanie tych problemów planistycznych?

WBBHBMWMHiiWt' TO^T^Iaiii^^

SPRAWY
te były przedmiotem

m. in. badań sondażowych, ja-
kie przeprowadził Instytut Roz-

woju Wsi i Rolnictwa PAN w

gminie Garbów w pow. puław-
skim '). Z badań wynika, że wiele jest
ważkich problemów praktycznych,
które w porę podjęto, może już
obecnie przyczynić się do uspraw-
nienia funkcjonowania władz i ad-

ministracji gminy.

Zgodnie z treścią postanowień
podstawowych dokumentów, doty-
czących obowiązków i uprawnień
władz i administracji gminy, Komi-

sja Planowania przy Radzie Mini-

strów dość wcześnie opracowała za-

sady i tryb opracowania planu spo-

łeczno-gospodarczego rozwoju gminy
na 1973 rok. Tryb ten zapewniał sze-

roki rozwój aktywności społecznej
W pracach nad planem, umożliwiał

uwzględnienie specyfiki warunków

terenowych, konsultacje z jednostka-
mi gospodarczymi działającymi na

obszarze gminy i pozostawiał dużo

miejsca dla inicjatywy władz i ad-

ministracji gminy.

Zgodnie z tym trybem prace nad

projektem planu powinien nadzoro-

wać i koordynować naczelnik gminy,
odpowiedzialny za jego opracowanie
i referujący go na sesji GRN. Ustale-

nia i zalecenia dotyczące jednostek
nie podporządkowanych GRN powin- _

ny być wcześniej przekonsultowane
z przedstawicielami zainteresowa-

nych jednostek, aby ewentualne roz-

bieżności stanowisk mogły być
przedstawione wraz % projektem pla-
nu GRN lub prezydium PRN. Pro-

jekt planu przed przedłożeniem GRN

miałby być rozpatrzony i zaopinio-

wany przez stałe komisje GRN. Przy
tym dane do części informacyjnej
planu, a ściślej do charakterystyki
społeczno-gospodarczego rozwoju
gminy, naczelnik miał uzyskać z Po-

wiatowej KPG oraz jednostek gospo-

darczych działających na obszarze

gminy.
Praktyka w badanym przypadku

okazała się inna. Harmonogram prac

nad planami społeczno-gospodarcze-
go rozwoju gmin opracowany przez
WKPG w Lublinie w istotny spo-

sób przyczynił się do zmiany za-

sad i trybu prac nad tymi planami.
Przewidywał on przeprowadzenie do

30' listopada 1972 r. narad szkole-

niowych poświęconych opracowa-

niu planów gospodarczych w gmi-
nach; opracowanie i przekazanie
do 5 grudnia 1972 r. przez Powia-

tową KPpr wskaźników, «yprojektu
planu powiatowego do projektów
planów gmin; opracowanie do 30'

grudnia 1972 r. projektów planów
gmin na 1973 r. przez Powiatową
KPG przy współudziale pełnomocni-
ków gmin oraz akceptowanie pla-
nów rozwoju społeczno-gospodarcze-
go gmin przez prezydia PRN — uch-

walenie w ciągu stycznia 1973 r. pla-
nów rozwoju społeczno-gospodarcze-
go gmin na sesjach GRN łącznie z

budżetem gmin na 1973 r.

CZY gminie istotnie był potrzeb-
ny taki plan? Czy nie lepiej,
aby powstał on później, ale ich

własny i realny? Czy nie lepiej było
raczej zatroszczyć się od początku o

prawidłowy styl i metody działania?

Takie pytania nasuwają się, mimo

zrozumienia szczególnej sytuacji, w

jakiej wszyscy — w dobrej zapewne
wierze — działali.

Wskaźniki do planu powiatowego
Powiatowa KPG otrzymała 2 grud-
nia 1972 r. Ponieważ w tym okresie

miało miejsce spiętrzenie różnych
prac, przekazywanie naczelnikom

gmin danych do planu zakończono

27 grudnia 1972 r.

Należy odnotować, że przewidzia-
na w harmonogramie narada szkole-
niowa z naczelnikami gmin odbyła
się. Otrzymali oni na tej naradzie
formularze planu, które mieli wy-
pełnić. Nie dysponowali jednak od-

powiednimi danymi, a więc wypeł-
niali je ci z powiatu, którzy dyspono-
wali tego rodzaju danymi. I oto cała

procedura planowania. Faktycznie od
naczelników odgórnie wymagano

głównie określenia rozmiarów czy-
nów społecznych i przepisania wska-
źników powiatowych do projektów
uchwały o planie, który mieli oni

obowiązek przedstawić sesji GRN.

Oczywiście nie było już miejsca,
a nawet czasu na udział w tych pra-

cach stałych komisji, które zresztą
nie wszędzie zdążyło się powołać do

życia. Tym bardziej nie starczyło
czasu na konsultacje i uzgodnienia
z jednostkami gospodarczymi działa-

jącymi na terenie gminy. Do czego

potrzebny taki plan? Chyba do spra-

wozdania, że jest.

Tym razem plan potraktowano jako
konlecznoSć formalną. I to Jest chyba
największa tegoroczna stratą 1 szko-

da społeczna wyrządzona przez tak

Jawne nąraszenle tryba opracowania
piana społeczno-gospodarczego roz-

woju gminy.

Sygnalizuję tę sprawę dość ostro,
jpńięwąi, nie p\a ńię groźniejszego
w skutkach społecznych, jak forma-
lizm -i biurokratyzm, z których prze-
jawami mamy do czynienia, i które

mogą okazać się szczególnie groźne
dla młodego organizmu władzy i ad-

ministracji gminy.

NIEMNIEJ ważną sprawa dla ca-

łokształtu warunków planowa-
nia jest informacja planistycz-

na, jej obieg i wykorzystanie. Jej ra-

mowy zakres ustaliła Komisja Pla-
nowania przy Radzie Ministrów o-

pracowując projekt charakterystyki
społeczno-gospodarczego rozwoju
gminy. Niestety brak jest dotąd
wypracowanego, z myślą o pla-
nowaniu gospodarczym w gminach,
systemu obiegu informacji plani-
stycznej. 1 w tej szczególnej sy-
tuacji wszystko potoczyło się w spo-
sób i w ramach możliwości, jakie
wyznaczał przyjęty w 1973 r. tryb
prac nad projektami planów gmin.

Praktycznie Jedyne źródło infor-

macji dla sporządzania planów gmin
stanowiły dane, które były w stanie

zgromadzić w krótkim czasie posz-
czególne wydziały PRN. Pochodziły
one z dwóch podstawowych źródeł;
informacji uzyskanych zfv szczebla

wojewódzkiego w postaci zadań i
wskaźników oraz informacji, zbiera-

nych przez wydziały PPRN w Jed-
nostkach nie podlegających PPRN
w powiecie. Nie było ani czasu, ani

sposobu, aby naczelnik gminy mógł
uzyskać nieodzowne informacje od

jednostek gospodarczych działają-
cych na terenie gminy.

W tej sytuacji jest rzeczą zrozu-

miałą, że plan gmin mógł być opra-
cowany właśnie przez tych, którzy
dysponowali odpowiednią informa-

cją. Z jej braku naczelnicy gmin'
mogli jedynie przepisywać uzyskane
ze źródła powiatowego informacje,
bez możliwości jakiejkolwiek ich ko-

rekty, bo jak, w oparciu na czym?
Ale gdyby jeszcze te informacje były
wiarygodne i dostosowane do po-
trzeb planowania w każdej gminie?!
I tu kolejna sprawa tak dużej wagi,
że jeśli nie zostanie rozwiązana, to
nawet przy zachowaniu prawidłowe-
go trybu prac nad planem, może ona

przesądzić o tym, że plany nie bę-
dą pomocne w działalności władz
i administracji gminy. •

Otóż w tak ważnej dziedzinie pla-
nowania, jaką stanowi rozwój rol-
nictwa w gminach, władze powiato-
we mogą czerpać informacje ze spi-
sów rolnych i odpowiednio je opra-
cowywać dla potrzeb gmin bądź u-

dostępniać gminom. Ale rzecz w tym,
że dane te są z reguły zaniżone a

władze powiatowe nie mają moż-
liwości ich korekty. Nie są to wcale

bagatelne zaniżenia. W gminie Gar-
bów ocenia się, że w niektórych go-
spodarstwach zaniżenie to sie£i 30

proc. stanu faktycznego. A więc cóż

daje założenie w planie wzrostu np.
pogłowia zwierzęcegoo parę' procent,
jeśli jego stan faktyczny " Jest' wy-
datnie zaniżony.- Taki plan nie mo-

że stanowić właściwego oparcia dla

służby rolnej.

I dalej. Władze powiatowe otrzy-

mują z województw wskaźniki^ wed-,
ług których są rozliczane, bez u-

względnienia specyfikacji warunków

konkretnego terenu. Wskaźniki te

powiat bez korektyw przekazuje do

gmin. Dla przykładu powiat puław-
ski i w szczególności gmina Garbów

posiada liczne gospodarstwa specja-
lizujące się w uprawie chmielu, bii-

raka cukrowego i warzyw. Natomiast

wskaźniki powiatowe, ustalane na

podstawie odgórnych danych z wo-

jewództw, ograniczają się do 4 pod-
stawowych zbóż. Powiat wprowadził
uzupełniające wskaźniki, które od-

powiadają specyfice terenu.

Jest zrozumiałe, te władze powia-
towe tylko w niewielkim zakresie

mają wpływ na zbilansowanie zak-

ładowego wzrostu produkcji rolnej,
ponieważ nie mają pełnego wpływu
na zagwarantowanie środków pro-
dukcji rolnej. Ale tei nie usiłują spo-
rządzać bilansu zapotrzebowania na

te środki. Faktycznie więc w sposób
dość mechaniczny rozdziela się
wskaźniki otrzymane odgórnie i w

tym samym trybie przekazuje w dół.

Przy tego rodzaju działalności in-

formacyjno-planistycznej powiat
stanowi swojego rodzaju „stację
przekaźnikową" zadań i informacji.
I oczywiście niemało jest zamie-

szania, gdy na wyższym szczeblu na-

stępuje korekta planów. Tak wła-

śnie by!o na progu podjęcia prac
nad projektami planów gmin na

i 973 r. Wobec zdezaktualizowania

się, w wyniku przyśpieszeń reali-

zacji planu pięcioletniego, podstawę
i główne źródło informacji stano-

wiły ..stare" plany powiatu, które

nie odpowiadały już rzeczywistości.
W tej sytuacji władze powiatu prze-

sunęły zadania m.in. w zakresie na-

wożenia o jeden rok, bo o takim

przyśpieszeniu było wiadomo od-

górnie. A więc gmina otrzymała
zadanie podniesienia np. poziomu
nawożenia już nie do 191 kg NPK

na 1 ha użytków rolnych, lecz do

225 kg, bez zbadania realnych moż-

liwości w tym zakresie w terenie, bez

konsultacji nawet ze służbą rolną z

terenu.

Sprawa Jest więc niebagatelna I

bez oczekiwania na odgórne wypra-
cowanie systema oblega Informacji
planistyczne], który jest zapewne

pilnie potrzebny, wiele można zrobić

w ramach własnych możliwości
' władz 1 administracji terenowej.

Wymaga to Jedńafc^ przezwyciężenia
nawyków formalizmu w plantowaniu
1 radykalnej amlany stosunku do

planowania gospodarczego-

OGRANICZYŁEM SIĘ do pod-
niesienia tylko dwóch najważ-
niejszych spraw dotyczących

warunków planowania gospodarcze-
go w gminach, spośród wielu, o któ-

rych sygnalizują badania sondażowe.

Sądzę, że są to sprawy, które wy-
magają dość wczesnego przemyśle-
nia 1 podjęcia kroków wykluczają-
cych powtórzenie się opisanej sy-
tuacji. Nie-można ich odkładać zbyt
długo, do końca bieżącego roku, bo

. wówczas będzie już za późno na

prawidłowe działanie.

1) Badania przeprowadzono w czerwcu

br. pod kierunkiem prof. dr Dyzmy Ga-

taja, dyr. IRWiR.
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to wszechstronnych i konsekwentnych wysiłków or-

ganizacyjnych. Wysiłków w naszej sytuacji koniecz-

nych.
Trzeba również wnikliwie spojrzeć na zadania tran-

sportu samochodowego. Dalsze zwiększenie udziału

transportu drogowego w przewozach na krótkie i śred-
nie odległości zależy nie tylko od ilościowego wzrostu

i poprawy struktury taboru ciężarowego, nie tylko
od postępu w rozbudowie i modernizacji sieci dro-

gowej oraz zaplecza technicznego motoryzacji, ale tak-
że od radykalnej poprawy organizacji tego transportu,
działającego w warunkach dużego rozproszenia. Ana-
liza wykorzystania taboru samochodowego w poszcze-
gólnych formach organizacji tego transportu wskazuje
na celowość szybszego rozwoju potencjału przewozo-
wego w transporcie publicznym i branżowym.

Sprawą dużej wagi są zadania w zakresie poprawy
sytuacji transportowej, na które wpływ mają użytko-
wnicy transportu. Stanowczo nie możemy się pogodzić
z tak długimi jak obecnie postojami wagonów pod
czynnościami przeładunkowymi, przetrzymywaniu wa-

gonów przez użytkownika. Musimy zrobić wszystko co

należy, aby użytkownicy kolei zrozumieli, te przecią-
gające się czynności przeładunkowe to problem, któ-

rego ekonomiczne skutki nie sprowadzają się do za-

płacenia „osiowego". Perturbacje bowiem i straty z tego
tytuł u w gospodarce są na pewno znacznie więfćsze,
chociaż trudne do uchwycenia w całoSci. Użytkownik
przetrzymujący wagony musi być świadomy, że pa-
raliżuje działalność innych, że nie tylko PKP są
obowiązane troszczyć się o szybszą rotację wagonów.

Normy postojowe wagonu dla czynności ładunko-

wych są liberalne. Powstały, gdy przeładunki odby-
wały się ręcznie. Następuje mechanizacja tych prac,
którą musimy dokonywać w znacznie szybszym tem-

pie, co z kolei wymaga rozwinięcia produkcji odpo-
wiednich urządzeń. Normatywy czasu przeładunków
powinny ulegać zmianie także dlatego, iż zbyt duże
ilości pracowników zatrudniamy przy tego typu pra-
cach. Wszystkie jednak te problemy mogą być pra-
widłowo i skutecznie rozwiązywane łącznie ze zmianą
podejścia użytkowników do zagadnień transportu. Wys-
stępuje np. kwestia przygotowania zakładów przemy-
słowych do właściwego korzystania z wagonów i dużej
ładowności, które będą eksploatowane przez PKP na

coraz szerszą skalę.
Inny i nie mniej ważny czynnik poprawy sytuacji

transportowej stanowi racjonalizacja przewozów oraz

eliminowanie przewozów zbędnych i wielokrotnych,
nieuzasadnionych gospodarczo. Podejmowane dotych-
czas próby w dziedzinie racjonalizacji przewozów nie

przyniosły poważniejszych efektów, gdyż opierały się
na nakazach i zakazach, a więc na działaniach typu
administracyjnego, nie miały charakteru kompleksowe-
go i włączającego również taryfy jako instrument od-

działywający na racjonalizację gospodarki przewozowej
oraz podział zadań przewozowych pomiędzy wszystkie
rodzaje transportu.

ROZWIĄZANIA nabrzmiałych problemów tran-

sportowych w naszej gospodarce nie można upa-
trywać tylko w modernizacji i inwestycjach. Te

środki są — jak już była mowa — doceniane i od
kilku lat intensywnie stosowane. Ale podaż zdolności

przewozowych z tego tytułu może okazać się niewy-
starczająca, jeśli nie sięgniemy do rezerw organiza-
cyjnych, rozumianych szeroko i w skali całej gospo-
darki, którą transport spaja w jedną całość.

Są to rezerwy położone najbliżej: szybsza rotacja
wagonów, eliminowanie zbędnych przewozów itd, a

ściślej biorąc czynników, które tó powodują i są za-

teżne od użytkowników. W przeciążeniu transportu
znajdują odbicie zarówno rozmieszczenie ośrodków

produkcji, czego się w krótkim czasie poprawić nie

da, jak ł niedbalstwo, zła organizacja, brak prze-
widywania u użytkowników. Np . nie potrafią oni

w drugiej połowie listopada br. określić swego za-

potrzebowania na wielkość przewozów w pierwszym
kwartale przyszłego roku.

Inaczej mówiąc, chodzi tu o sprawy, których tran-

sport sam rozwiązać nie może. Transport spełnia w

gospodarce funkcję usługową. Trudno jednak prze-
widywać, że sprosta jej wymaganiom jeśli są one

— zwłaszcza z powodu złej organizacji, brafcu prze-
widywania itp. — rozrzutnie formułowane.

Narastające problemy transportu mogą być skutecz-
nie i racjonalnie rozwiązywane we współdziałaniu z

jego najpoważniejszymi użytkownikami i traktowane

przez nich jako integralna część ich zadań gospodar-
czych. Pośrednie oddziaływanie (np. zakazy) przewoź-
nika są — jak to wykazuje praktyka — nieskuteczne.

Dlatego celowe wydaje się wspólne — być może wy-
maga to instytucjonalnych rozwiązań — przeanalizo-
wanie tych spraw i ustalenie odpowiedniego progra-
mu działań. Jedno jest pewne, takie kompleksowe dzia-
łanie jest ważne zarówno dla zadań perspektywicz-
nych, jak i doraźnych, bieżących.

Od dawna na barkach transportowców, a przede
wszystkim kolejarzy nie spoczywał tak wielki ciężar
odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie gospo-
darki, jak obecnie. Pokonanie tegorocznego szczytu
przewozowego, w którym trzeba przewieźć znacznie

więcej różnego rodzaju dóbr niż to planowano kilka

miesięcy temu, wymaga od setek tysięcy transporto-
wców i pozostałych uczestników procesu przewozo-
wego szczególnie dobrej roboty, wzmożonej dyscypliny
i aktywnego współdziałania z użytkownikami na każ-

dym stanowisku. Trzeba jednak pamiętać, że lepiej i wy-
dajniej pracuje się w klimacie społecznego uznania
t wówczas, gdy zwiększonemu wysiłkowi towarzysły
stała troska o zapewnienie jak najlepszych warunków

pracy, tworzenie szerszych możliwości wypoczynku
i rozwój bazy socjalnej. A w tej sferze jest wiele jesz-
cze spraw wymagających pilnego rozwiązania.

Z.W.
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Polityka społeczna w Polsce stanęła ostatnio w obliczu nowych odpowiedzial-
nych zadań, związanych z planowaniem rozwoju społeczeństwa i harmonizowa-
niem wzrostu gospodarczego z coraz pełniejszym zaspokojeniem jego potrzeb.
Sprostanie tym zadaniom wymaga poświęcenia bliższej uwagi opracowaniu
podstaw teoretycznych polityki społecznej jako dyscypliny naukowej. Sprawą
tą nie zajmowano się dotychczas w stopniu odpowiadającym jej znaczeniu. Nie
ustalono z dostateczną ścisłością kryteriów rzeczowych i miejsca zajmowane-
go przez nią w systemie nauk społecznycn. Cała ta złożona problematyka kryje
w sobie wiele kwestii otwartych.

ROZWÓJ polityki społecznej do-
konywał się przede; wszystkim
w ramach ekonomii politycznej

1 nauk ściśle z nią związanych. W ob-
rębie zjawisk ekonomicznych zaryso-
wały się bowiem najwyraźniej spo-
łeczne problemy nowoczesnego świa-
ta: rażące nierówności w podzia-
le dóbr, zagrożenie materialnych
podstaw bytu klas pracujących, nie-
dostatek i niepewność egzystencji
szerokich warstw ludności. Nie przy-
padkowo te właśnie problemy przy-
ciągnęły uwagę „romantyka" myśli
ekonomicznej SISMONDIEGO I soc-

jalistów utopijnych (zwłaszcza CH.
FOURIERA, R. OWENA I L. BLAN-
CA), którzy odegrali rolę prekurso-
rów polityki społecznej. Zrozumia-
łe było również wyeksponowanie .

tych właśnie problemów przez KA-
ROLA MARKSA, który ukazał źród-
ła tzw. kwestii socjalnej kapitalizmu
oraz drogi jej rozwiązania przez głę-
bszą przebudowę całego systemu go-
spodarczego.

Ekonomiczny kierunek rozwoju
polityki społecznej wyraził się w

uznawaniu za główny jej problem
odpowiedniego kształtowania podzia-
łu dochodu społecznego, co zbliżało
ją do teorii dystrybucji. Nowsze ten-
dencje prowadzą do włączenia w jej
orbitę problematyki konsumpcji,
która do niedawna pozostawała poza
zakresem zainteresowania nauk eko-
nomicznych. Współcześnie w krajach
socjalistycznych rozwój społeczny
traktowany jest jako korelat rozwo-

ju gospodarczego, podlegający rów-
noległemu planowaniu. Wszystko to
zbliża politykę społeczną do polityki
ekonomicznej i każe poszukiwać
przede wszystkim w tej płaszczyźnie
rozgraniczeń, uwydatniających od-
rębny byt omawianej dyscypliny.
Takie podejście do zagadnień poli-
tyki społecznej ma w Polsce odle-
głe tradycje, sięgające czasów ojca
naszej ekonomii FRYDERYKA
SKARBKA. W okresie międzywojen-
nym podtrzymywali je głównie ba-
dacze skupieni wokół Instytutu Go-
spodarstwa Społecznego, a i współ-
cześnie są one nadal żywe.

Znacznie później problematyka po-
lityki społecznej znalazła się w orbi-
cie zainteresowań socjologii. Trakto-
wano ją jako dyscyplinę budującą
na podstawie wyników badań socjo-
logicznych dyrektywy praktycznego
działania. Ten kierunek myśli repre-
zentowali w Polsce uczniowie LUD-
WIKA KRZYWICKIEGO, KON-
STANTEGO KRZECZKOWSKTEGO
i STANISŁAWA RYCHLlNSKIE-
GO. Do tego kierunku nawiązują
również współczesne badania nad
problemami uprzemysłowienia, stru-

kturą klasy robotniczej, społeczną
organizacją przedsiębiorstwa i in„ w

których potrzeby praktyki społecznej
znajduia mocny wyraz.

Podobne powiązania występują
również między polityką społeczną
a psychologią społeczną, zwłaszcza
na gruncie badań dotyczących przy-
stosowania człowieka do pracy
i kształtowania jego stosunku do
pracy. Badania te służą bowiem z re-

guły potrzebom praktyki w zakresie
doboru pracowników, doskonalenia
metod przygotowania zawodowego,
zwiększenia gwarancji bezpieczeń-
stwa pracy i in. To samo dotyczy
odpowiednio rozwijających się od
niedawna nowych dyscyplin: psycho-
logii inżynieryjnej i ergonomii oraz

mającej charakter interdyscyplinar-
nej nauki o pracy, która stanowi
najważniejszy praktycznie zakres
nauki organizacji i zarządzania. W li-

teraturze polskiej próbowano już da-
wniej rozwiązywać te zagadnienia

pod kątem potrzeb pracującego czło-
wieka, a współcześnie uwzględniane
są w poważnej mierze ich aspekty
społeczne.

Koncepcje polityki społecznej za-

rysowały się również na gruncie na-

uki prawa w związku z poszukiwa-
niem konstrukcji prawnych służą-
cych najlepiej potrzebom życia spo-
łecznego oraz oddziałujących najsku-
teczniej motywacyjnie i wychowaw-
czo. Pionierską rolę odegrał w tym
zakresie LEON PETRAŻYCKI, do
którego koncepcji nawiązują współ-
czesne próby opracowania nauko-
wych podstaw polityki prawa oraz

badania nad jego społecznym od-
działywaniem.

W ścisłym związku z polityką spo-
łeczną pozostają badania demogra-
ficzne, dostarczają bowiem one pod-
staw do kształtowania polityki za-

trudnienia, zabezpieczenia społeczne-
go, mieszkalnictwa i in., nie tylko
ze względu na obserwowane i prze-
widywane procesy populacyjne, lecz
także pod kątem celowego oddziały-

Publikowany obok artykuł prof.
WACŁAWA SZUBERTA, dyrek-
tora Instytutu Pracy i Spraw So-

cjalnych, pochodzi z przygotowa-

nego do druku zbioru prac tego

autora pt. „Studia z Polityki Spo-

łecznej", obejmującego opracowa-

nia z ostatniego trzydziestolecia.

Państwowe Wydawnictwo Eko-

nomiczne wydaje tę pracę w ra-

mach BIBLIOTEKI POLITYKI

SPOŁECZNEJ. Jest to nowa, o-

twarta seria publikacji, oznaczo-

nych specjalnym symbolem,

wchodząca głęboko w sferę tej
narastającej dyscypliny nauko-

wej. W najbliższych planach PWE

seria ta zajmuje już znaczne miej-
sce.

Praca prof. Wacława Szuberta

otwierająca wraz z podręcznikiem

„Polityka społeczna" nowy cykl

] publikacji PWE ukaże się na pól-
kach księgarskich w grudniu br.

wania na ich przebieg (polityka lud-
nościowa).

Wyraźne powiązania występują
między polityką społeczną i pedago-
giką, zwłaszcza tym jej kierunkiem,
który rozwinął się pod nazwą peda-
gogiki społecznej, skupiając swe za-

interesowania na zagadnieniach do-
tyczących wpływu środowiska spo-
łecznego na rozwój jednostki i spo-
sobach jej przekształcania. Współ-
cześnie polityka społeczna włączona
bywa coraz częściej w orbitę nauk
politycznych.

Jak stąd widać, zagadnienia polityki
społecznej są głęboko osadzone w

problematyce innych nauk społecz-
nych, stanowiącej dla niej szerszy
kontekst, z którego trudno byłoby
ją izolować. Trzeba jednak wskazać
kryteria, uzasadniające traktowa-
nie polityki społecznej jako odrębnej
dyscypliny w rodzinie nauk społecz-
nych.

Użyteczne w tym może być okre-
ślenie jej przedmiotu jako dziedzi-
ny celowej działalności. Polityka spo-
łeczna jako nauka powinna bowiem
być pomocna w racjonalnym kształ-
towaniu tego działania, weryfikowa-
niu jego celów i wskazywania środ-
ków zapewniających ich realizację.
Jeżeli przyjąć, że działalność, o któ-
rej mowa, polega na bezpośrednim
zaspokajaniu ważnych potrzeb sze-

rokich kręgów ludności, zwłaszcza w

zakresie zatrudnienia, kształtowania
dochodów z pracy i warunków pracy,
zabezpieczenia społecznego ochrony
zdrowia, mieszkalnictwa i organiza-
cji wypoczynku, to jasne jest, że za-

gadnienia, jakie trzeba na użytek
tej działalności rozwiązywać, mają
różne aspekty.

Od polityki gospodarczej np. od-
różnia politykę społeczną nie tylko
to, że zajmuje się ona tematyką ra-

cjonalnego spożytkowania rozpo-
rządzalnych środków na zaspokoje-
nie potrzeb, a nie ich gromadzeniem,
lecz również i to, że zainteresowa-
nia jej wykraczają poza dzie-
dzinę potrzeb wymagających u-

życie ograniczonych środków o

charakterze materialnym, obejmu-
jąc również sferę psychicznych
doznań związanych z kształtowaniem
stosunków pracy, przeciwdziałaniem
zagrożeniom i szkodliwościom, jakie
niesie z sobą cywilizacja przemysło-
wa.

W procesie kształtowania zatrud-
nienia należy uwzględnić nie tylko
kryteria gospodarcze, które decydu-
ją o jego racjonalności oraz proce-
sy demograficzne, lecz także fakt od-
działywania jego na strukturę spo-
łeczną i układy stosunków między
ludźmi, co wymaga rozwiązywania
problemów organizacyjnych i praw-
nych związanych z działalnością or-

ganów wykonujących pośrednictwo
pracy i in. Budowa systemu zabez-
pieczenia społecznego stanowi for-
mę podziału dochodu społecznego,
wydzielając część przypadającą na

spożycie zbiorowe, określa jednak
również pozycję społeczną ludzi na-

leżących do różnych generacji i ma-

terialne warunki rozwoju rodziny,
wpływa na procesy demograficzne,
umacnia poczucie bezpieczeństwa,
będące ważnym czynnikiem równo-
wagi społecznej. Rozwiązywanie za-

gadnień z różnych dziedzin jest rów-
nież potrzebne w celu zapewnienia
skutecznej ochrony pracy. To samo

można odnieść odpowiednio do mie-
szkalnictwa, organizacji wypoczyn-
ku, społecznej służby zdrowia i in-
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Fot. ALEKSANDER JAŁOSIŃSKI

ANNA KUSZKO

Podmiotem społecznego działania jest człowiek.

OD PRZYDZIAŁU
DO GOSPODAROWANIA
Wprowadzamy zmiany w różnych
dziedzinach życia społecznego i gos-
podarczego: w polityce zatrudnienia/
systemach płac, w zasadach inwesto-
wania, w metodach planowania i 'fi-
nansowania działalności produkcyjnej i
działalności socjalnej. Każda z tych
zmian wydaje się cząstkowa, reguluje
bowiem określoną dziedzinę, zmierza
do racjonalizacji i optymalizacji dzia-
łania w jakiejś ograniczonej sferze.
Jednakże te kolejno regulowane spra-
wy — jeśli na nie spojrzeć z szerszej
perspektywy, ogarnąć je w całości —

układają się w pewien konsekwentny
łańcuch decyzji przeobrażający za-

sadniczo klimat działalności gospo-
darczej i społecznej w naszym kraju.
U podstaw bowiem tych zmian, wpro-
wadzających nowe mechanizmy eko-
nomiczne, tkwi jednolita i konsekwent-
nie realizowana zasada, że podmio-
tem każdej dziedziny działania musi
być człowiek, jego inicjatywa, samo-

dzielność i pełna odpowiedzialność za

racjonalne i rozumne wykorzystanie
społecznych zasobów, którymi dyspo-
nuje.

TA
zasada tkwi również w reformie zakładowych

funduszy społecznych, do której realizacji przystę-
pujemy już od 1974 roku. Generalne założenia tej

reformy omówiliśmy na łamach „Życia Gospodarcze-
go" zaraz po ogłoszeniu ustawy sejmowej z 23 czerw-

ca br.*). Przypomnijmy więc tylko, że w miejsce do-
tychczasowego funduszu zakładowego i funduszy o

podobnym charakterze, których słabości i wady są
powszechnie znane powstają w zakładzie trzy odręb-
ne fundusze: fundusz nagród, socjalny i mieszkanio-
wy, uzależnione (w odpisie procentowym) od wyso-
kości funduszu płac. A wzrost płac jest przecież w co-

raz większym stopniu związany z efektami i wydaj-
nością pracy załóg.

Fundusz nagród zakłada, że każdy pracownik wy-
konujący swoje obowiązki otrzymuje roczną nagro-
dę, która w roku docelowym wprowadzania reformy
osiągnie wysokość 13-pensji. Idea powszechności fun-
duszu socjalnego i mieszkaniowego polega na tym,
że tworzyć je będą wszystkie państwowe zakłady pra-
cy. I taki jest cel społeczny reformy: zapewnia ona

stopniowy wzrost funduszu nagród aż do osiągnięcia
przez wszystkie przedsiębiorstwa państwowe docelo-
wego ich poziomu (8,5 proc. funduszu płac). Likwidu-
je w ten sposób nieuzasadnione różnice w możliwoś-
ciach nagradzania oraz rozszerza zakres świadczeń
socjalnych zakładów pracy i zapewnia możliwość
stopniowego niwelowania narosłych od lat dyspropor-
cji w zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników
różnych branż i zakładów.

Do szczegółów regulujących zasady tworzenia i po-
działu poszczególnych funduszy społecznych wracać

będziemy Jeszcze w kolejnych publikacjach. Dziś
chcemy skąpić uwagę na niektórych problemach fun-
duszu socjalnego.

Reforma ^ustala jednolite źródło finansowania, sca-

la płynące dotąd różnymi kanałami środki na dzia-
łalność socjalną — i to jest jej celem organizacyjnym.
To ujednolicenie funduszu oraz wprowadzenie trwa-

łego mechanizmu jego wzrostu, opartego na tak dy-
namicznym czynniku, jakim jest fundusz płac umoż-
liwia z kolei efektywne, racjonalne gospodarowanie
środkami — i taki jest cel ekonomiczny reformy.

ZMIANY te są niewątpliwie podyktowane po-
trzebą dostosowania zasad funkcjonowania tak
ważnej dziedziny jaką jest polityka społeczna w

zakładzie do zmian zachodzących w jego działalności
ekonomicznej.

Trzeba sobie jednak uświadomić, że reforma nie
tylko i nie głównie wprowadza nowy lepszy mecha-
nizm dystrybucji społecznych środków. Staje się ona

bowiem jednocześnie niezwykle czułym instrumen-
tem aktywnego działania organizacji społecznych 1
wszystkich służb, zajmujących się gospodarowaniem
zasobami ludzkimi w procesie pracy. Sprawia, że z

dystrybutorów określonych świadczeń społecznych
stają się one gestorami — ogniwami bezpośrednio de-
cydującymi o polityce socjalnej zakładu. Domeną ich
działalności nie będą już głównie zakładowe placów-
ki socjalne, od których istnienia uzależnione były do-
tąd dotacje państwowe i związkowe, lecz bezpo-
średnio człowiek pracy. I nie jest to wcale hasło,
lecz obiektywna konieczność, wynikająca nieuchron-
nie z nowego mechanizmu finansowania działalnoś-
ci socjalnej.

Zakład bowiem nie otrzymuje już określonych
Świadczeń: skierowań wczasowych, sanatoryjnych,
kolonijnych, nie otrzymuje dotacji na działalność pla-
cówek socjalnych i kulturalnych, lecz środki finan-
sowe, których wzrost uzależniony jest od wzrostu
funduszu płac i wynosi docelowo w 1978 r. 2 proc.
jego wysokości.

Za te śródki organizacje społeczne i służby pracow-
nicze będą- „kupowały" usługi dla pracowników zakła-
du i ich rodzin. Oczywiście nie dotyczy to działal-
ności bezpośrednio związanej z warunkami' pracy,
takiej, jak: stołówki, bhp, zaplecze^ sanitarne,
opieka lekarska, kształcenie kadr. Działalność ta bo-
wiem wiąże się nierozerwalnie z procesami produk-
cji, jest więc finansowana ze środków obrotów przed- t

siębiorstw.
Co oznacza „kupowanie" takich usług, jak: wczasy,

kolonie, miejsca w żłobkach i przedszkolach? Ozna-
cza przede wszystkim świadomy wybór w zakładzie
kierunków działalności socjalnej, który musi być o-

party na obiektywnych kryteriach, na głębokiej zna-

jomości sytuacji bytowej załogi, jej struktury demo-
graficznej, stanu rodzinnego, miejsca i warunków za-

mieszkania. Trzeba bowiem najpierw znać skalę po-
trzeb, ażeby móc optymalnie ustalać hierarchię ich
zaspokojenia. Ponadto „kupowanie" usług oznacza

szukanie, jak najefektywniejszych i jak najtańszych
rozwiązań, żeby z określonych środków można było
zaspokoić potrzeby najszerszej grupy pracowników.

To zupełnie co innego przyznać komuś „wczasy"
w sytuacji, kiedy ani bezpośrednio zainteresowany, ani
załoga, ani zakład nie zastanawia się nawet nad tym,
jaką to skierowanie stanowi wartość, a co innego
przeznaczyć określoną sumę społecznych pieniędzy na

pokrycie kosztów usługi socjalnej dla pracownika lub
jego rodziny. Należy tu od razu wyjaśnić, że odpłat-
ność pracowników za poszczególne świadczenia nie
ulega zmianie. Np . za wczasy ulgowe pracownik pła-
cić będzie nadal tyle co obecnie. Różnica polega na

tym, że zakład otrzymywać będzie nie skierowanie
lub dotację na prowadzenie domu wczasowego tylko
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nych działów polityki społecznej.
Nie wszystkie z nich mają wpraw-
dzie pod tym względem charakter
jednorodny, niektóre ciążą bardziej
ku problematyce społeczno-ekono-
micznej (jak zatrudnienie i płace),
inne — raczej ku dziedzinie zagad-
nień społeczno-wychowawczych i
kulturalnych, jak organizacja wypo-
czynku i czasu wolnego od pracy.

W ogólnym ujęciu wiedza o grod-
kach działania, służącycb zaspokaja-
niu ważnych potrzeb ludzkich musi
jednak opierać się na analizie za-

równo prawidłowości dotyczących
podziału dochodu społecznego, jak
kształtowania struktury społecznej
1 stosunków międzyludzkich, budze-
nia pożądanych postaw 1 motywa-
cji, racjonalnego zbiorowego działa-
nia, umiejętnego posługiwania się
prawem jako narzędziem organi-
zowania życia społecznego. Nie mo-

żna zatem „przypisywać" polityki
społecznej w sposób wyłączny żad-
nej z głównych nauk społecznych
(np. ekonomii politycznej czy też so-

cjologii) jako dyscypliny wykorzy-
stującej na użytek praktyczny wyłą-
cznie ukształtowane przez nią twier-
dzenia. Zadania stojące przed poli-
tyką społeczną jako nauką wyma-
gają kompleksowego rozwiązania
różnych zagadnień. Toteż rola jej
polega na czerpaniu z dorobku wie-
lu nauk społecznych oraz wiązaniu
go i uzupełnianiu w sposób umożli-
wiający określanie środków służą-
cych zaspokajaniu ważnych potrzeb
społeczeństwa.

TEREN WSPÓLNEJ PENETRACJI

Uznając politykę społeczną za dy-
scyplinę praktyczną, korzystającą
z dorobku różnych nauk społecznych,
nie określamy jeszcze w dostatecz-
nym stopniu jej zadań badawczych.
W istocie bowiem podział nauk na

zajmujące się badaniem istniejącej
rzeczywistości i stosujące wyniki
tyck badań pod kątem'jej'przetwa-
rzania jest pewnym uproszczeniem.

W teoretycznych naukach społe-
cznych niezmiernie rzadko podejmu-
je się badania wyłącznie w celach
poznawczych'. Znaczna część badań
z dziedziny ekonomii politycznej czy
socjologii ma bezpośrednie znacze-

nie dla praktyki i dostarcza wnio-
sków łatwo dających się przełożyć
na język dyrektyw praktycznego
działania. Co więcej ten właśnie as-

pekt teoretycznych badań uwydatnia
się coraz bardziej, formułowane są

nawet wyraźne postulaty, aby nie
ograniczały się one do wskazywania
prawidłowości rozwoju gospodarki
1 socjalistycznego społeczeństwa,
lecz również służyły pomocą w okre-
ślaniu kierunków tego rozwoju i us-

prawnianiu związanych z tym proce-
sów.

Teoretyczne nauki społeczne wy-
chodzą w ten sposób na spotkanie
praktyki. Równocześnie jednak dy-
scypliny praktyczne, do których na-

leży polityka społeczna wkraczają w

pewnej mierze na grunt teorii.
Rzadkim zjawiskiem jest bowiem ta-
kie opracowanie teoretyczne zakre-
su stosunków, mających być terenem

praktycznego działania, przy którym
politykom społecznym pozostałaby
wyłącznie rola formułowania na tej
podstawie konkretnych dyrektyw.
Zazwyczaj wyniki dokonanych już
analiz dotyczą tylko pewnego aspe-
ktu danej rzeczywistości bądź nie-
których jej elementów, bądź wre-

szcie nie mają do niej pełnego za-

stosowania ze względu na to, że by-
ły przeprowadzone w innym czasie
lub w innych warunkach. Zachodzi
wówczas potrzeba uzupełnienia wie-
dzy o rzeczywistości społecznejwta-
lcim zakresie, w jakim jest to^HezBę-
dne w celu prawidłowego określe-
nia kierunków zmian i prowadzących
do niej środków. Polityk społeczny
podejmuje takie zadanie, dopełnia
osiągnięcia badawcze innych nauk
wzbogacając wiedzę o zjawiskach
ekonomicznych i społecznych.

Licznych przykładów w tym
względzie dostarczają badania mają-
ce na celu określenie najskuteczniej-
szych form walki z wypadkami przy'
pracy czy też konstruowanie opty-
malnego systemu świadczeń ubezpie-
czeniowych, prawidłowej organiza-
cji uspołecznionego lecznictwa i in.

Sformułowanie praktycznych dy-
rektyw działania w tych dziedzi-
nach musi być bowiem z reguły po-
przedzone rozpoznaniem takich ele-
mentów zastanej rzeczywistości,
które nie przyciągają zazwyczaj do-
statecznej uwagi w braku bezpośre-
dnich bodźców, jakich dostarcza
przygotowanie określonych zmian.
Wi tym zakresie, polityka społeczna
•vfaioei swój*-' wkład do opisu zjawisk
społecznych i analizowania ich stru-
ktury, przy czym charakter tego
wkładu jest zależny od stopnia ich
dotychczasowego poznania. Porusza-
jąc się na gruncie głęboko przeora-
nym poprzednimi badaniami, poli-
tyk społeczny ograniczy się do do-
pełniających obserwacji i szczegóło-
wych twierdzeń. Tam natomiast,
gdzie brak było takich badań lub też
dotychczasowy ich kierunek nie
pozwolił na uwydatnienie zależności
między faktami, mających szczegól-

ne znaczenie z punktu widzenia ce-

lów planowego działania, polityk
społeczny będzie zmuszony wkro-
czyć głębiej na teren, należący w isto-
cie do innych nauk społecznych, do-
pełniając ich dorobek teoretyczny.
Przykładów tego rodzaju ekskursji
dostarcza zwłaszcza rozwój nauki
polityki społecznej w okresie mię-
dzywojennym, ze względu na szcze-

gólny klimat towarzyszący wówczas
badaniom społecznym. Można jednak
je stwierdzić również współcześnie.
Na przykład badania IGS nad zagad-
nieniami wyżu demograficznego
miały na celu dostarczenie materia-
łów do planowania społecznego i go-
spodarczego oraz do podejmowania
decyzji w dziedzinie polityki demo-
graficznej, ekonomicznej i socjalnej.
Objęły jednak również analizę pro-
cesów ludnościowych oraz ich zwią-
zków z różnymi faktami społeczny-
mi. To samo dotyczy badań prowa-
dzonych w ramach IGS przez Jerze-
go Piotrowskiego nad zagadnieniami
pracy zawodowej kobiet i sytuacji
społecznej ludzi starych, a także wie-
lu prac badawczych Instytutu Pra-
cy, Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy, które wykraczały w dzie-
dzinę teoretycznych zależności wa-

runkujących skuteczne działanie.

Uwagi powyższe można by za-

mknąć stwierdzeniem, że między spo-
łecznymi naukami teoretycznymi a

dyscyplinami praktycznymi, do
których należy polityka społeczna,
leży teren wspólnej ich penetracji.
Badania wychodzące z różnych prze-
słanek 1 służące różnym celom spoty-
kają się na nim i dopełniają wza-

jemnie, przyczyniając się do wzbo-
gacenia wiedzy o zjawiskach życia
społecznego 1 sposobach ich celowego
przekształcania.

OCENA PILNOŚCI POTRZEB

Nie ulega wątpliwości, że dobór

zasadniczych celów, przyświecają-
cych określonej dziedzinie polityki
państwa wynika z przesłanek ideolo-

gicznych i że stanowią one tym sa-

mym element danyadte^yeeyptin na- .

ukowych, opracowuj ąfcych racjonal-
ne podstawy tej polityki. Nie ozna-

cza to jednak, aby nauka nie mogła
wnieść swojego wkładu do formuło-
wania samych celów.

Najogólniejsze ich ujęcie w posta-
ci „coraz pełniejszego zaspokajania
potrzeb ludu pracującego" nie wy-

maga oczywiście naukowej weryfi-
kacji. Problem powstaje już jednak
wówczas, gdy chcemy określić bli-

żej owe potrzeby, mające być przed-
miotem zorganizowanych starań, co

jest niezbędną przesłanką należyte-
go ukierunkowania podejmowanej
działalności. Jasne jest bowiem, że
nie wszystkie potrzeby w jednako-
wym stopniu zasługują na uwzględ-
nienie, lecz należy dokonać selekcji
z punktu widzenia ich ważności,
kierując się wyobrażeniami o opty-
malnym rozwoju społeczeństwa. Na

sprawy te trzeba spojrzeć nie tylko
z punktu widzenia podnoszenia po-
ziomu życia i poprawy materialnych
warunków bytu, lecz również kształ.
towania określonego stylu życia i od-

powiadającego mu modelu konsum-

pcji. Wynikające stąd ukierunkowa-
nie zakładanych celów jest odbiciem

•określonej wizji społeczeństwa so-

cjalistycznego oraz przekonań o od-

powiadającej mu hierarchii warto-

ści. Musi ono jednak również brać

pod uwagę istniejący stan zaspokoje-
nia potrzeb i ich strukturę, prawi-
dłowości stopniowego wzrostu po-
ziomu życia, aspiracje określonych
środowisk, a także wiele innych ra-

cjonalnych przesłanek, których usta-

lenie jest zadaniem nauki.

O wyborze takich lub innych kie-

runków działania w poszczególnych
odcinkach czasu decyduje ocena pil-
ności różnych potrzeb z punktu wi-
dzenia ich wagi społecznej w zesta-

wieniu z możliwościami realizacyj-
nymi. Nie można jednak pominąć ra-

cjonalnych przesłanek związanych
z układem zależności między różny-
mi potrzebami i formami ich zaspo-
kajania. Bez ich uwzględnienia tru-

dno bowiem o dokonanie wyboru
kierunków działania, przynoszących
optymalne efekty. Pomoc nauki w

tym zakresie może być zatem bar-
dzo pożyteczna.

Mimo, więc, że podstawowe cele,
których realizacji ma służyć polity-
ka społeczna, są dane z zewnątrz, to

jednak proces ich bliższego okre-
ślenia i konkretyzacji wchodzi w za-

kres-zainteresowań nauki. Nie prze-
sądzając o kierunku zasadniczych
decyzji może ona przyczynić się do

lepszego ich sformułowania w tym
wszystkim, co dotyczy bezpośrednio
zadań realizacyjnych. Może rów-
nież zapobiec pomyłkom, wynikają-
cym z nazbyt uproszczonego podej-
ścia do programowania zmian spo-
łecznych, bez uwzględnienia splotą
zależności, które je warunkują.

Fot. ALEKSANDER JAŁOSIŃSKI

Z chwilą określenia celów otwiera

się właściwe pole refleksji nauko*

wej, będącej zadaniem polityki spo-
łecznej jako nauki praktycznej: po-
szukiwanie środków zapewniających
najskuteczniej ich realizację. Jest to

już dziedzina, w której decydują o-

biektywne kryteria, a prawidłowość
wniosków jest naukowo sprawdzal-
na. O pozycji polityki społecznej Ja-

ko dyscypliny naukowej decyduje
więc przede wszystkim zakres tych
badań oraz przydatność ich wyni-
ków dla potrzeb praktyki.

Rozwijając się w tym kierunku,
polityka społeczna powinna przyczy-
nić się do opracowania naukowych
podstaw planowania społecznego,
ulepszania jego metod oraz służących
jego potrzebie instrumentów badaw-

czych. W tym właśnie należy widzieć

główne zadanie tej dyscypliny na-

ukowej w ustroju socjalistycznym.
Przez podnoszenie skuteczności dzia-
łania zmierzającego do zaspokojenia
ważnych potrzeb ludzkich powinna
ona bowiem uczestniczyć w budowa-
niu społeczeństwa przyszłości.

WACŁAW SZUBERT

Z PRAC SEKCJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PTE

DYSKUSJA NAD PODRĘCZNIKIEM
WZRASTA

rola polityki spo-
łecznej w działalności prak-
tycznej w rozwoju społeczno-

-gospodarczym naszego kraju, wzra-

sta jednocześnie ranga polityki spo-
łecznej jako nauki. Są to bowiem
sprawy nierozerwalnie ze sobą zwią-
zane. Jeśli chce się w praktyce opty-
malnie rozwiązywać problemy spo-
łeczne, coraz lepiej i pełniej zaspo-
kajać potrzeby ludzkie, należy roz-

wijać badania i prace teoretyczne,
umożliwiające ustalenie skali i hie-
rarchii tych potrzeb.

Polityka społeczna wykładana w

latach sześćdziesiątych na jednym
kierunku w Szkole Głównej Plano-
wania i Statystyki weszła więc w

1972 r. do planu pięciu kierunków w

SGPiS oraz do planu studiów nauk
politycznych na Uniwersytecie War-
szawskim i Wyższej Szkole Nauk
Społecznych przy KC PZPR. W obu
tych uczelniach powstały również
placówki dydaktyczno-badawcze tej
dyscypliny.

To znaczne rozszerzenie zakresu
prac naukowych wymagało szybkie-
go przygotowania podręcznika, uła-
twiającego prowadzenie zajęć na

uczelniach, a także umożliwiającego
studentom kompleksowe poznanie
przedmiotu. Podręcznik taki pt.
„POLITYKA SPOŁECZNA" został
opracowany przez zespół kilkunastu
autorów pod redakcją ANTONIEGO
RAJKIEWICZA. Książkę tę, zaraz po
jej ukazaniu się na półkach księgar-
skich, na ramach „Życia Gospodar-
czego" recenzował już KAZIMIERZ
PODOSKI*). Niedawno była ona

przedmiotem dyskusji na spotkaniu
Sekcji Polityki Społecznej.

Fakt wydania tego podręcznika —

stwierdził na spotkaniu JAN RO-
SNER — ugruntował pozycję poli-
tyki społecznej jako dyscypliny aka-
demickiej. Warto podkreślić, że wła-
śnie „Polityka Społeczna" uzyskała
I nagrodę ministra Nauki Szkolni-
ctwa Wyższego i Techniki wśród
podręczników i pomocy naukowych
wydanych w tym roku.

JAN DANECKI we wprowadzeniu
do dyskusji, podkreślił walory tego
opracowania systematyzującego tę
rozległą dziedzinę wiedzy. Skupił
uwagę na dwóch kręgach zagadnień:
na zakresie tematycznym podręczni-
ka i konwencji ujęcia poszczegól-
nych tematów. Podręcznik — zda-
niem recenzenta — pod względem
tematycznym prezentuje koncepcję
średniego zasięgu, obejmuje zagad-
nienia tradycyjnie zwiazane z poli-
tyką społeczną. Warto by się chyba
zastanowić nad rozszerzeniem tego
zakresu o problematykę ochrony śro-
dowiska naturalnego, jakości pracy
i kształcenia, wzorców konsumpcji.
Problemy te bowiem są ściśle zwią-
zane z realizacją celów społecznych,
z coraz lepszym zaspokojeniem po-
trzeb ludzkich, stanowią więc w so-

cjalizmie integralną część polityki
społecznej.

Jeśli chodzi o konwencję ujęcia
problematyki, to fakt, że rozdziały
opracowywali różni autorzy ma swo-

je niezaprzeczalne walory, zabrali

bowiem głos specjaliści poszczegól-
nych zagadnień. Udało się przy tym,
co jest niezmiernie trudne, zachować
jednolity punkt widzenia, podobny
język wykładu, ale nie udało się uni-
knąć pewnych dysproporcji, pewnej
różnicy akcentów. Niektórzy autorzy
skupili bowiem całą uwagę na kszta-
łtowaniu się samej doktryny przed-
miotu, na" aktach normatywnych,
sprawach organizacyjnych, które są
na ogół zmienne i nie stanowią isto-
ty problemu. Polityka społeczna jest
wiedzą praktyczną i jako taka sfor-
mułować powinna problemy dotych-
czas nie rozwiązane. Ten właśnie
nurt, zarysowany tylko w niektórych
rozdziałach podręcznika należałoby
— zdaniem recenzenta — rozwinąć.

Rzecz charakterystyczna, w dy-
skusji najwięcej uwag pod ad-
resem poszczególnych rozdzia-

łów zgłosili ich autorzy. Świadczy to
nie tylko o niezwykle cennym, kry-
tycznym stosunku do własnej pracy,
ale również o skali i tempie doltony-
wujących się w naszym kraju prze-
obrażeń w tej dziedzinie. Prace skła-
dające się na zbiór pt. „POLITYKA
SPOŁECZNA" pisane były w 1971
roku, w okresie między VIII Plenum
KC PZPR a VI Zjazdem Partii. Od-
dają one — jak to stwierdza we

wstępie do podręcznika ANTONI
RAJKIEWICZ — nastrój poszuki-
wań racjonalnych i odczuwalnych
rozwiązań. Upłynęło zaledwie nieca-
łe trzy lata i wielu autorów stwier-
dza, że w dziedzinach, o których pi-
sali nastąpiły tak wielkie zmiany, iż

należałoby w zasadzie dany temat

ująć już inaczej.
Na przykład: opieka społeczna —

autor rozdziału omawiającego ten te-

mat, MIECZYSŁAW KARCZEWSKI
uważa, że właśnie w ostatnich dwóch
latach skierowana ona została na no-

woczesne tory i dlatego dziś rozdział
0 tym przedmiocie opracowałby $
inny sposób.

WIKTORIA ZAWADZKA, autorka
rozdziału o czasie pracy i czasie wol-
nym zwraca uwagę na brak w podrę-
czniku jakiegoś punktu odniesienia,
możliwości porównania istniejącego
stanu rzeczy z tym, co jest w innych
krajach i co być powinno. Wydaje
się jej także, że wskazane byłoby
wprowadzenie do podręcznika roz-

ważań na temat obiektywnego po-
miaru stopnia zaspokojenia potrzeb
społecznych.

MICHAŁ OLĘDZKI, autor roz-

działu „Polityka zatrudnienia i
kształcenia" zastanawia się, że przej-
ście od koncepcji średniego zasięgu
do tzw. makroskali wymaga właści-
wi opracowania modeli stosunków
1 warunków bytu socjalizmu.

JAN ROSNER, którego opracowa-
nie nosi tytuł: „Podmioty polityki
społecznej", podkreśla brak w książ-
ce omówienia społecznych aspektów
płac. Jego zdaniem również w posz-
czególnych rozdziałach zbyt dużą
wagę przykłada się do roli aparatu
administracyjnego i schematów jego
działania. Za mało natomiast uwagi
poświęca się czynnikom społecznym,

inicjatywie społecznikowskiej, w

zwalczaniu np. rozmaitych zjawisk
patologii społecznej.

JERZY PIOTROWSKI, autor roz-

działu „Społeczne problemy rodziny"
stwierdza, że każda nauka musi
przede wszystkim określić swój
przedmiot i metodę, zastanawia się
więc, czy podręcznik powinien reje-
strować to, co się dzieje u nas i gdzie
indziej, czy też omawiać ogólne pra-
widłowości rozwoju, ogólne kryteria
i systemy wartości.

Ten wątek rozszerza WACŁAW
SZUBERT, autor rozdziału „Geneza,
zakres i zadania socjalistycznej po-
lityki społecznej". W celu zbliżenia
ujęcia różnych rozdziałów proponuje
przyjęcie jednolitej koncepcji: zrefe-
rowania celów szczegółowych każde-
go zagadnienia i ich wewnętrznej
zgodności z celami ogólnymi, przed-
stawienia środków realizacji tych ce-

lów i ich egzemplifikacji. Podręcznik
stanie się w ten sposób próbą syste-
matyki środków działania, sprowadzi
problemy na pozór bardzo różne do.
metod jednorodnych.

Spotkanie Sekcji, choć w dysku-
sji zabierało głoś wiele innych
osób — stało się więc niejako

roboczą i twórczą naradą zespołu re-

dagującego. Ma to ogromne znacze-

nie, gdyż już obecnie PWE przygoto-
wuje II wydanie „Polityki Społecz-
nej". Jej niewielki nakład (5. tyfi.
egz.) rozszedł się bowiem błyskawi-
cznie, a potrzeby uczelni, studentów
1 praktyków, chcących pogłębić swą

wiedzę, nie zostały bynajmniej za-

spokojone.
Część zgłoszonych na spotkaniu

uwag zostanie więc już uwzględnio-
na przy opracowaniu tego II wyda-
nia, tematyka znacznie rozszerzona,
sposób ujęcia niektórych rozdziałów
zupełnie inny.

Natomiast koncepcję planowanego
już III wydania podręcznika, uwzglę-
dniającego wszystkie realia nowego
życia, problemy kwantyfikacji stopy
postępu społecznego, poziomu zaspo-
kojenia potrzeb materialnych i po-
zamaterialnych społeczeństwa oraz

zagadnienia metodyczne związane z

planowaniem i prognozowaniem roz-

woju społecznego zarysował ANTO-
NI RAJKIEWICZ.

Żywą wymianę zdań na spotkaniu
Sekcji Polityki Społecznej w PTE
można podsumować słowami, uczest-

niczącego w tej dyskusji gościa z

ZSRR prof. MICHAIŁA J. SONINA,
który stwierdził, że zarówno uwagi
krytyczne, jak i poszukiwanie lep-
szych ujęć, rozszerzenie zakresu tej
pracy nie może osłabić ani przesła-
niać jej pionierskiego znaczenia. Do-
kumentuje ona istnienie tak ważnego
dla praktyki przedmiotu nauki, ja-
kim jest polityka społeczna i wzbo-
gaca tym samym teorię rozwoju spo-
łecznego w socjalizmie.

A.K.

•) Kazimiero Podoskl — „Polityka Spo-
lecina"2onruz6maja19»r.
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WŁADYSŁAW CZEPULI»

JAK TO JEST
Z „PRZEMYSŁEM TURYSTYCZNYM"

Dynamiczny rozwój turystyki, zwłaszcza po drugiej
wojnie światowej, cechuje nie tylko niespotykany
wzrost liczby turystów, lecz także zmiany w bazie
materialnej i w systemie oraz zasięgu usług turystycz-
nych. Oprócz hoteli i tradycyjnych schronisk, zaczę-
to tworzyć campingi, wymyślono motele i rotele, wy-
naleziono przyczepy campingowe, udoskonalono
namioty i Inny sprzęt turystyczny. Powstało na świecie
tysiące przedsiębiorstw i organizacji turystycznych
oraz wiele organizacji międzynarodowych w dziedzi-
nie hotełarstwa, turystyki i transportu. Do obsługi ru-

chu turystycznego wkroczyła naukowa organizacja
pracy i wysoka technika. Turystyka wyciska swoje
piętno na gastronomii, transporcie publicznym, kultu-
rze, prawodawstwie, bankowości. Przeróżne sprzę-
żenia i wzajemne uwarunkowania wielu dziedzin
działalności gospodarczej, produkcyjnej, kulturalnej
i finansowej w tworzeniu bazy materialnej i obsłudze
ruchu turystycznego zrodziły pojęcie przemysłu tury-
stycznego.

JEST
to oczywiście pojęcie w pew-

nym sensie umowne, gdyż tury-
styka należy przede wszystkim

do sfery konsumpcji indywidualnej
i zbiorowej — i przynajmniej
z punktu widzenia naszych poglądów
na źródła tworzenia dochodu naro-

dowego przemysłem sensu stricte nie
jest, choć potrzeby ruchu turystycz-
nego są jednak niewątpliwie potęż-
nym stymulatorem w niektórych
dziedzinach produkcji materialnej
i w budownictwie.

Posługując się więc pojęciem
przemysł turystyczny, pamiętać
trzeba o jego umowności i w żad-
nym przypadku nie wyciągać powie-
rzchownych wniosków przy porów-
nywaniu sytuacji w Polsce z sytuac-
ją w rozwiniętych pod względem tu-

rystycznym krajach kapitalistycz-
nych. Tam bowiem turystyka i wy-
poczynek zostały wykorzystane ja-
ko nowe znakomite źródło zysku
kapitalistycznego, a w krajach soc-

jalistycznych, w tym także i w Pol-
sce, turystykę uznano za ważny ele-
ment należnego obywatelowi wypo-
czynku, za środek profilaktyki zdro-
wotnej, za czynnik wychowawczy i
kulturotwórczy, a więc za zjawisko
życia społecznego.

Stąd się bierze fakt, że w pol-
skiej turystyce tkwią większe niż
gdzie indziej elementy polityki so-

cjalnej, znajdujące przede wszyst-
kim wyraz w stałym rozwoju wcza-

sów pracowniczych, wypoczynku
świątecznego, na których organiza-
cję państwo, organizacje społeczne,
działające na tym polu łożą zinacz-
ne sumy.

Nawet w pierwszych latach pot
wojennych, kiedy naczelnym zada-
niem była odbudowa zniszczonego
kraju, troska o wypoczynek ludzi
pracy, o regenerację ich sił, należa-
ła dó jednego z najważniejszych za-

dań. Od owych czasów zaszły w na-

szym kraju ogromno, korzystne
zmiany, wywołujące m. in. olbrzymi
wzrost potrzeb w zakresie turysty-
ki i wypoczynku. Szybkie uprzemy-
słowienie, wzrost urbanizacji, który
spowodował istotną zmianę propor-
cji m edzy ludnością wsi i miast na

korzyść tej ostatniej, wzmagające
się stale tempo życia i pracy oraz,
zwłaszcza w ostatnich latach, szyb-
ki wzrost osobistych dochodów lud-
ności — sprawiły, że mimo niewąt-
pliwych osiągnięć w rozwoju tury-
styki i wypoczynku i jego bazy ma-

terialnej doszliśmy obecnie do mo-

«.•krytycznego, wyrażającego się
znaczną dysproporcją miedzy szybko
rosnącymi potrzebami w zakresfe tu-

rystyki i wypoczynku a nienad^ża-
jącym za nimi wzrostem bazy ma-

terialnej. Podobnie ma się rzecz,
kiedy idzie o dotychczasowy model
orsr.nizacyjny turystyki i wypoczyn-
ku V/ Polsce, który już nie odpowia-
da nowym, wyiszym i bardziej zróż-
nicowanym potrzebom ludności w

zakresie turystyki i wypoczynku.

DWIE SFERY TURYSTYKI

Usługi turystyczne i wypoczynko-
we świadczą obecnie przedsiębior-
stwa obsługi ruchu turystycznego
oraz organizacje o socjalnym cha-
r ikieiv.e . Wś-M przedsiębiorstw ko-
mercjalnych króluje Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Turystycznych „Or-
bis". a wtórują mu przedsiębiorstwa
turvstyczne o zasięgu ogólnokrajo-
wym takie jak: ..Soort* Jourfcr,
„Gromada". „Turysta", BTZ PTTK
i BTZ PZM. Obserwujemy trend do
tworzenia terenowych przedsię-
b.c -stw obsługi turystycznej o zasięgu
wojewódzkim, powiatowym lub
miejskim w zależności od potrzeb.
W 1973 roku istnieje już 15 takich
przedsiębiorstw, a wśród nich jedno
ze starszych, międzywojewódzkie
przedsiębiorstwo „Warszawa-Ol-
sztyn".

Można by więc rzec, że istniejące
już w Polsce komercjalne organiza-
cje obsługi turystyki i wypoczynku
stanowią zalążek przyszłego prze-
mysłu turystycznego. Do sfery ko-
mercyjnej turystyki należy też za-

liczyć usługi świadczone przez bazę
nieuspołecznioną, czyli wynajem
tzw. „pokoi gościnnych i kwater
prywatnych" w kooperacji z przed-
siębiorstwami turystycznymi czy też
z pominięciem pośrednictwa uspo-
łecznionych instytucji.

Na pograniczu między sferą tury-
styki komercjalnej i socjalnej znaj-
dują się dwa biura młodzieżowe
„Juventur" i „Almatur", będące
quasi-przedsiębiorstwami, nie mają-
cymi obowiązku tworzenia akumu-
lacji, co wiąże się ze specjalnymi
preferencjami dla turystyki pracu-
jącej i uczącej się młodzieży.

Sfera turystyki socjalnej obejmu-
je zaś szeroki wachlarz form i in-
stytucji, przede wszystkim wczasy
pracownicze organizowane przez
FWP, związki zawodowe i zakłady
pracy. W tej sferze mieści się tak-
że działalność pionu oświaty w zak-
resie kolonii i obozów dla dzieci
i młodzieży, działalność Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych, działalność wypoczynkowo-
szkoleniowa związków młodzieży,
niektóre formy pracy PTTK i In-

nych organizacji społecznych.

rzających do Ich zaspokajania wy--
stępuje, rzecz charakterystyczna
względnie stały układ proporcji mię-
dzy turystyką pobytową a pozosta-
łymi formami turystyki oraz między
turystyką socjalną a pozostałą czę-
ścią turystyki.

Ze szczegółowej analizy turystyki
pobytowej wynika, moim zda-
niem, bardzo ciekawy wniosek:
corocznie około 70 procent statys-
tycznych uczestników turystyki po-
bytowej spędza urlop poza insty-
tucjami o charakterze socjalnym.
Można więc powiedzieć, że prze-
ważająca część uczestników tu-

rystyki pobytowej organizuje sobie
wyjazdy urlopowe prywatnie, ko-
rzystając bądź to z usług bazy uspo-
łecznionej, bądź to z wynajętych po-
mieszczeń w kwaterach prywatnych,
a także z możliwości przebywania
u rodziny, na urlopie zagranicznym
czy organizując sobie urlop zupeł-
nie samodzielnie bez korzystania z

jakichkolwiek usług obcych.*)

POTRZEBY I ZADANIA

WARTOŚĆ I STRUKTURA

Ta wielotorowość w tworzeniu
warunków i w obsłudze ruchu tu-

rystycznego, nie pozwala, niestety,
na ściślejsze określenie wielkości
obrotów ogólnych w turystyce i zy-
sków, jakie ona daje. Główny Ko-
mitet Kultury Fizycznej i Turystyki
wprawdzie spróbował dokonać sza-

cunku globalnych obrotów z tytu-
łu turystyki we wszystkich działach
gospodarki narodowej uczestniczą-
cych w obsłudze ruchu turystycz-
nego i doliczył się orientacyjnej
kwoty 31,4 miliardów złotych w

1970.

W latach 1971—1973 średniorocz-
ny przyrost liczby statystycznych
uczestników ruchu turystycznego
wynosił około 15 proc. Gdyby przy-
jąć. że obroty wzrastały proporcjo-
nalnie do tego temoa, to powinny
one w 1973 roku wynieść około 50
miliardów złotych. Jest to jednak
niedoskonały szacunek zarysowują-
cy tylko skalę wielkości działalnoś-
ci gospcdirczej w dziedzinie turys-
tyki i wypoczynku.

Dokładnie możemy mówić o war-

tości usług dla ludności tylko w uk-
ładzie resortowym GKKFiD. W 1970
roku wartość wynosiła ok. 3,9 mld
złotych, w 1973 roku przewiduje się
osi?gnięcie ponad 7.9 miliarda zło-
tych, czyli oonad dwukrotnie wię-
cej, a w 1974 ponad 8,3 miliarda
złotych Przeważająca część wartości
dotyczy turystyki i wypoczynku.

Dane GUS. charakteryzujące
strukturę ruchu turystycznego, do-
wodzą, że pod względem wykorzy-
stania czasu wolnego główną for-
mę turystyki w naszym kraju stano-
wi turystyka pobytowa, a więc tu-

rystyka urlopowa, do której zalicza-
ne są także kolonie dla dzieci i mło-
dzieży.

Szacunki dotyczące ruchu tury-
stycznego wykazują, że w ciągu lat
1960—1972 nastąpił ponad 3.6-krot-
ny wzrost liczby uczestników i bli-
sko 4-krotnv wzrost liczby osobodni
poświęconvch na turystykę i wypo-
czynek. W samym tylko okresie lat
1970—1972 przyrost liczby uczestni-
ków turystyki krajowej wyniósł 33,6
proc., a osobodni — 29.6 proc. Przy
tak szybkim wzroście, świadczącym
zarówno o stale zwiększających się
potrzebach, jak i o wysiłkach zmie-

Z punktu widzenia naszych rozwa-

żań jednak najważniejszą rzeczą jest
to, żeby wszyscy turyści, niezależnie
od tego, w jakiej formie uprawiają
turystykę, w jakiej mierze są czy
nie są odbiorcami świadczeń socjal-
nych, znajdowali różnorakie usługi,
bez których uprawianie turystyki
nie jest możliwe.

Zastanawiając się nad potrzeba-
mi ruchu turystycznego w Polsce,
warto zdawać sobie sprawę — jak
kształtować się one będą w przy-
szłości? Wstępna prognoza do 1990
roku zapowiada około 2,5 krotny
wzrost ruchu turystycznego w po-
równaniu z jej stanem ilościowym
w 1970 roku. Przy tym przewiduje
się, że tempo wzrostu turystyki po-
bytowej będzie nieco wolniejsze
(2,2 krotny wzrost do 1970 roku) zaś
tempo wzrostu turystyki wycieczko-
wej i wypoczynku niedzielnego
i świątecznego będzie szybsze (blisko
5-krotny wzrost w stosunku do 1970
roku). Mimo to najwięcej wolnego
czasu, 57—59 proc. ogółu osobodni,
pochłaniać będzie turystyka pobyto-
wa i pozostanie ona dominującą for-
mą wypoczynku urlopowego ludzi
pracy i wakacyjnego wypoczynku
uczącej się młodzieży. Wstępna prog-
noza do 1990 roku zapowiada też
około 5—6 krotny wzrost zagranicz-
nej turystyki wyjazdowej w porów-
naniu z 1970 rokiem.

W sumie, należy się spodziewać,
że w 1990 roku w ruchu turystycz-
nym uczestniczyć będzie około 70
proc. ludności kraju. Do tych wiel-
kości musimy oczywiście dochodzić
stopniowo. W porównaniu z 1970 ro-

kiem wielkość ruchu turystycznego
w 1975 roku wzrośnie zapewne o

około 55 proc., w 1930 r. o 90—100
proc., w 1935 r. o 200—230 proc.

Stoi więc przed nami już dziś za-

danie tworzenia warunków zaspoko-
jenia potrzeb tej narastającej ma-

sy turystów. Wiodą ku temu — jak
się wydaje — trzy kierunki działa-
nia ściśle ze sobą związane:

0 rozwijanie bazy materialnej
turystyki i wypoczynku,

# wprowadzanie nowego modelu
organizacji obsługi turystyki i wy-
poczynku, skrótowo zwanego „prze-r
mvslem turystycznym",

# samofinansowanie się turysty-
ki.

Współzależność tych kierunków
polega przede wszystkim na tym, że

wprowadzając do turystyki coraz

powszechniej rozrachunek ekonomi-
czny, a więc sprzedaż usług przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa,
uzyskiwać będziemy środki na dal-
szy rozwój bazy materialnej tury-
styki.

SAMOFINANSOWANIE

Przesłanką tego właśnie kierunku,
obok dalszego zwiększenia się po-
trzeb, jest wzrastająca zamożność
ludności, która pozwoli na sprzedaż
usług turystycznych i innych usług
współtowarzyszących po ich cenach
rzeczywistych. Zysk osiągnięty przy
sprzedaży tych usług powinien być
obracany na zwiększanie bazy ma-

terialnej. To mam właśnie na myśli,
mówiąc o samofinansowaniu tury-
styki. Istnieją już w Polsce przykła-
dy tego rodzaju działalności gospo-
darczej. Budowa hoteli za kredyty
zagraniczne jest niczym innym jak
jedną z form samofinansowania tu-

rystyki. Można też wskazać na Cen-
tralny Fundusz Turystyki i Wypo-
czynku, którego środki przeznacza-
ne na rozwój i remonty bazy tury-
stycznej, pochodzą od turystów. Nie

jest to oczywiście czysta forma sa-

mofinansowania, ponieważ państwo
oddaje na rzecz CFTiW niektóre na-

leżne mu opłaty skarbowe.
Trzeba tu podkreślić, że teza o sa-

mofinansowaniu turystyki nie ozna-

cza wycofania w przyszłości finan-
sowej pomocy państwa. Jednakże
środki państwa przeznaczone być
muszą przede wszystkim na tworze-
nie infrastruktury technicznej, na

faudownictwo ważniejszych i więk-
seych obiektów turystyczno-wypo-
czynkowych. na rozwój lotnictwa,
żeglugi i kolei, na rozwój sieci han-
dlowej, na kształcenie kadr turysty-
cznych itp. Kierowanie wszystkimi
sprawami turystyki i wypoczynku, a

więc. i przemysłu turystycznego po-
winno być skoncentrowane w jed-
nym resorcie, np. w Głównym Ko-
mitecie Kultury Fizycznej i Turysty-
ki, zaś w terenie — w komitetach
kultury fizycznej i turystyki wła-
ściwych rad narodowych. Gospodar-
czą organizacją przemysłu turystycz-
nego byłoby Zjednoczenie Gospodar-
ki Turystycznej, skupiające wszy-
stkie przedsiębiorstwa hotelarskie i
obsługi ruchu turystycznego krajo-
wego i zagranicznego. Bezpośredni-
mi realizatorami zadań w zakresie
przemysłu turystycznego stać się po-
winny terenowe przedsiębiorstwa
obsługi turystycznej rad narodo-
wych. To bowiem prowadzi do dal-
szej gospodarczej aktywizacji tere-
nu, do zwiększenia zainteresowania
władz terenowych rozwijaniem
usług turystyczno-wypoczynkowych
na swoim terenie.

Należy oczekiwać, że sfera tury-
styki socjalnej za wyjątkiem tury-
styki młodzieżowej, będzie się w

przyszłości zwężać. Z punktu widze-
nia obsługi turystyki i wypoczynku,
będzie się też zacierać wyraźna dziś
granica pomiędzy urządzeniami tu-

rystyki otwartej i turystyki środo-
wiskowej (zwanej czasami „zamk-
niętą"). Przecież nie można zaprze-
czać oczywistemu faktowi, że zarów-
no w urządzeniach turystyki socjal-
nej, jak też w urządzeniach tury-
styki otwartej „klientem" jest głów-
nie człowiek pracy i jego rodzina.
Każdy więc powinien tu mieć takie
same możliwości wypoczynku. Naj-
ważniejszym i najpilniejszym kro-
kiem w tej dziedzinie powinno stać
się uporządkowanie form finanso-
wania turystyki socjalnej.

Nakazem chwili, dobitnie podkre-
ślonym przez I Krajową Konferen-
cję Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. jest bowiem dalsza popra-
wa gospodarności, oszczędność

1 zwiększanie efektywności wszyst-
kich urządzeń. A w bazie wczasowej
jest jeszcze wiele do zrobienia w

tym kierunku.
Jednym z możliwych wariantów

rozwiązania problemu efektywności
może być oddzielenie od siebie sple-
cionych dziś ze sobą dwóch funkcji
ośrodków wczasowych: socjalnej
i gospodarczej.

FUNDUSZ SOCJALNY
OTWIERA MOŻLIWOŚCI

Fundusz socjalny zakładów pracy,
wchodzący powszechnie w życie w

1974 r., otwiera właśnie możliwości
przeorientowania gospodarki ośrod-
ków wczasowych na tory rozrachun-
ku gospodarczego. Dziś są one obiek-
tami socjalnymi nie tylko dlatego,
że około 85 proc. wczasowiczów ko-
rzysta ze skierowań ulgowych, ale
i dlatego, że koszty eksploatacji sa-

mych obiektów są częściowo pokry-
wane z dotacji.

Stąd bierze się fakt, że nawet
wczasowicz z tak zwanym „pełno-
platnym" skierowaniem, w rzeczy-
wistości korzysta pośrednio z pew-
nej części dotacji. A ośrodek wcza-

sowy jest przecież obiektem dzia-
łalności gospodarczej. Toteż jest ze

wszech miar wskazane, żeby ali-
mentacja ze środków państwowych
i społecznych trafiała bezpośrednio
do osób korzystających z wczasów,
którym się ona należy z tytułu okre-
ślonych zasad polityki socjalnej,
a ośrodki wczasowe — pracowały
na zasadach rozrachunku ekono-
micznego, to znaczy, żeby sprzeda-
wały pobyty wczasowe po ich rze-

czywistych kosztach. Kupującymi
„pobyty" mogłyby być zarówno or-

ganizacje związków zawodowych,
zakłady pracy, jak i indywidualni
wczasowicze. Przyjęcie tej zasady
nie oznacza oczywiście zmiany sto-
sunków własnościowych.

Warto sobie uzmysłowić, że zmia-
ny strukturalno-finansowe wprowa-
dzone w 1974 roku dotyczą nie tylko
sfery finansowania wczasów pracow-
niczych. Ich konsekwencją będzie

zarówno zróżnicowanie cen za po-
byty wczasowe w zależności od miej-
scowości, w której obiekt się znaj-
duje, w zależności od standardu ba-
zy oraz od sezonu, oraz większa ela-
styczność w wyborze czasu i miejsca
spędzania urlopu, co w dobie szyb-
kiej motoryzacji ma niemałe zna-

czenie. W rezultacie prowadzić to

będzie niewątpliwie do usuwania
przegród pomiędzy bazą ogólnodo-
stępną a tak zwaną bazą „zamknię-
tą".

Realizacja takiego modelu zbliży
do siebie obie sfery turystyki i wy-
poczynku: ogólnodostępną i socjalną.
Nie widzę na przykład przeszkód,
ażeby w nowych warunkach obiekty
przedsiębiorstw obsługi turystycznej
w części służyły organizacji poby-
tów urlopowych 1 na odwrót, obec-
ne obiekty wczasowe wspomagały
turystykę ogólnodostępną. Już obec-
nie można by wskazać przykłady ta-

kiej praktyki. FWP wynajmuje kwa-
tery prywatne dla organizacji poby-
tów urlopowych lub PBP „Orbis"
i inne biura podróży organizują
w swojej bazie pobyty urlopowe po-
dobnie jak w bazie wczasowej wy-
najmuje się miejsca osobom bez
skierowań czy też świadczy usługi
gastronomiczne dla tych osób. Cho-
dzi przecież o lepsze wykorzystanie
potencjału usług, jakie mogą świad-
czyć ośrodki wczasowe co, przy
ogromnych brakach bazy turystycz-
nej i wypoczynkowej, ma niebaga-
telne znaczenie.

Warto podkreślić fakt, że opty-
malne zaspokojenie potrzeb w za-

kresie turystyki i wypoczynku wy-
maga nie tylko zwiększenia bazy
proporcjonalnie do ich wzrostu, lecz
także, a może przede wszystkim,
tworzenie warunków, w których
każdy człowiek będzie mógł swo-

bodnie wybierać formę, czas i miej-
sce wypoczynku według własnych
upodobań i możliwości.

*) Ciekawe dane na ten temat zawie-
ra opracowanie GKKFiT pt.: „Urlopy
organizowane prywatnie a inne formy
wypoczynku", przygotowane przez ze-

spół noukowcdw pod kierownictwem
Anny PawelczyńskieJ.

Dokąd dążysz turysto? Fot. ALEKSANDER JAŁOSIŃSKI
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PIOTR RACHTAN

Służba zdrowia przeżywa zasadnicze zmiany. Prze-
de wszystkim powołano Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia. W 1973 r. przystąpiono też do generalnych
przekształceń dotychczasowej struktury organizacyj-
nej. Powstały Zespoły Opieki Zdrowotnej. General-
nym celem powołania ZOZ-ów była integracja lecz-
nictwa, umożliwiająca polepszenie Opieki nad pac-
jentami. Dotychczasowy system działalności służby
zdrowia — o czym pisano wielokrotnie był zbiuro-

kratyzowany i sztywny. Charakteryzował się wielką
ilością niezależnych od siebie jednostek leczniczych,
między którymi „błąkał się" pacjent. Największą wa-

dą owego systemu było ogromne rozproszenie sił
i środków, co powodowało nieustanny brak kadr oraz

wyposażenia. Wprawdzie nowe zasady organizacyj-
ne tych obiektywnie istniejących braków nie usuwa-

ją, ale — w założeniu — pozwalają lepiej rozdyspo-
nować personel służby zdrowia i pełniej wykorzy-
stać drogą aparaturę medyczną.

ZESPOŁY Opieki Zdrowotnej, po-
wołane przy wydziałach zdrowia
prezydiów rad powiatowych

i dzielnicowych, łączą . obecnie
wszystkie instytucje zajmujące się
leczeniem i ochroną zdrowia na pod-
ległym danej radzie narodowej te-

.renie, a więc nie tylko rejonowe czy
obwodowe przychodnie, lecz także
przychodnie przemysłowe, wiejską
służbę "zdrowia i wreszcie lecznictwo
zamknięte — szpitale i kliniki. To
ostatnie zwłaszcza posunięcie może
przynieść wielkie korzyści lecznic-
twu. Ustawa o ZOZ-ach zobowiązu-
je bowiem ordynatorów poszczegól-
nych oddziałów szpitalnych czy kli-
nicznych do opieki i kierowania od-
powiednimi specjalnościami w da-
nym ZOZ-ie, Zatem ordynator od-
działu chirurgicznego ma pod swoją
pieczą wszystkich chirurgów i perso-

nel poęnocnięzy. Jest on odpowie-
dzialny za szkolenie podległych mu

lekarzy, za sprzęt chirurgiczny i za

wszystko, co dzieje się w dziedzinie
chirurgii w ZOZ-ie. To ordynator
decydować powinien kto praktykuje
w szpitalu, a kto pracuje w lecznic-
twie otwartym. W ten sposób można
wreszcie dać wszystkim lekarzom
możliwość wydatniejszego podnosze-
nia kwalifikacji pod kierunkiem do-
brego specjalisty. Z drugiej strony
chory ma zapewniony jednolity spo-
sób leczenia i może być prowadzony
przez tego samego lekarza zarówno
w przychodni, jak i w szpitalu.

W kilka miesięcy po wejściu w

życie ustawy o Zespołach Opieki
Zdrowotnej postanowiliśmy poroz-
mawiać z bezpośrednimi wykonaw-
cami zmian o realizacji założeń no-

wej struktury ochrony zdrowia, o

korzyściach i ujawnionych już bra-
kach ZOZ-ów. W tym celu wybraliś-
my Zespół Opieki Zdrowotnej w

Pruszkowie.

POWIAT Pruszków (wraz z mia-
stem, które jest powiatem wy-
dzielonym) liczy 200 tysięcy mie-

szkańców, których leczy 330 lekarzy
wszystkich specjalności. Na 10000
mieszkańców przypada więc ponad

, 16 lekarzy, a więc blisko tyle, ile
średnio w Polsce. Mówi SŁAWOMIR

KRĘŻLEWICZ, dyrektor pruszkow-
skiego ZOZ-u: — ZOZ powołano w

maju br., ale praktycznie wszystko
ruszyło dopiero w sierpniu. Teraz,
po kilku dopiero miesiącach, jest za

wcześnie, by oceniać funkcjonowa-
nie naszej jednostki i realizacją o-

gólnych celów, wszak nie zakończy-
liśmy jeszcze wstępnego okresu or-

ganizacji. Można, mimo to już do-
strzec pewne zalety naszego ZOZ-
- otoskiego systemu, określić, co nam

dobrze wychodzi. Najlepiej, najko-
rzystniej nowa struktura odbija się
w dziedzinie diagnostyki. Teraz bo-
wiem, dzięki większym możliwo-
ściom łatania dziur w razie kadro-

wych awarii pacjent jest obsługi-
wany cały czas. Poza tym to, co po-
przednio znajdowało się niejako na

marginesie działalności lecznictwa

otwartego: poradnie higieny pracy
czy poradnie młodzieżowe znalazły
wreszcie uznanie, są doceniane,
zwraca się uwagę na ich rozwój
i prawidłową pracę. Zawdzięczamy
to właśnie integracji.

Nową organizację najlepiej przy-
jęto w placówkach dotychczas nie-
samodzielnych. Gorzej jest natomiast
kierownikami niezależnych przed-
tem przychodni, czy dyrektorami
szpitali.

Dr HIERONJM JĘDRAS, kierow-
nik przychodni rejonowej w Ursu-
sie, jest innego zdania: W ZOZ-ie

powinno dominować współdziałanie

między wszystkimi jego elementami.
Niestety organizacja jest wprawdzie
nowa, ale pracuje się według starych
zasad. Lecznictwo specjalistyczne w

dalszym ciągu opiera się wyłącznie
na przychodniach — wbrew założe-
niu, że zapleczem dla tego lecznic-
twa mają być również szpitale. Po-
wołano tylko olbrzymią machinę
administracyjną, po parkinsowsku
sztywną i nieruchawą, do której ja,
kierownik przychodni, muszę zwra-

cać się nieomal w każdej najdrob-
niejszej sprawie.

Replikuje dr S. KRĘŻLEWICZ:
— Rzeczywiście, przejęliśmy pew-

ne wady poprzedniego systemu, jak-
kolwiek reforma służby zdrowia by-
ła okazją do zmian w administrowa-
niu. Ogromne kłopoty sprawia nam

zależność od dwu budżetów — miej-
skiego i powiatowego. Działamy za-

równo na terenie powiatu, jak i mia-

sta, z administracyjnego punktu wi-
dzenia wiejska przychodnia nie może

otrzymać funduszy od miejskiej rady
narodowej, i na odwrót. Nieżycio-
wość tej podwójnej podległości u-

widacznia się w naszej codziennej
działalności. Np . kiedy lekarz z przy-
chodni wiejskiej idzie na urlop, prze-
suwam kogoś np. z Pruszkowa. Chy-
ba słusznie, ale uszczuplam w ten

sposób budżet miejski, co jest już
karygodne. Takich nieformalności
popełniam znacznie więcej. Kiedy
coś kupuję dla ZOZ-u, np. urządze-
nie rentgenowskie, dostaję za to ra-

chunek od dostawcy. Lecz rachunek

jest jeden, a ja muszę się rozliczyć
z dwoma budżetami!

W JAKI SPOSÓB CHORZY-PA-
CJENCI ODCZUWAJĄ ZMIANY
ORGANIZACYJNE — pytam swoich
rozmówców.

Dr S. KRĘŻLEWICZ:
— Jeżeli chodzi o pacjentów to...

mają teraz łatwiejszy dostęp do pla-

cówek, gdyż funkcjonują one w spo-
sób ciągły, działamy elastyczniej.

Dr H. JĘDRAS stwierdza nato-
miast:

— Na terenie powiatu pruszkow-
skiego integracja lecznictwa otwar-

tego z zamkniętym nie może nicze-

go poprawić. Szpital w Pruszkowie

jest mały, mieści się w starych i nie

nadających się do użytku pomiesz-
czeniach, a nowy zacznie dopiero
powstawać w przyszłej pięciolatce.
Przy Przychodni Przemysłowej w

ZM „Ursus" planowano uruchomie-
nie oddziału zamkniętego na 36 łó-
żek. Dla nas miałoby to ogromne
znaczenie. Niestety, sprawa utknęła
na martwym punkcie. W nowym uk-
ładzie operatywność służby zdrowia
nie może być większa. Przeciwnie,
niektórym przybyło kłopotów. Zwła-
szcza tym, którzy muszą załatwiać

sprawy ubezpieczeniowych świad-
czeń. Zeby otrzymać zwrot kosztów

podróży do sanatorium, dostać pro-
tezę itp. pacjent musi teraz jeździć
pociągiem do Pruszkowa, gdy przed-
tem mógł wszystko załatwić na miej-
scu w Ursusie. W tej chwili nadal

chory ma mnóstwo kart u różnych
specjalistów, zaś całą dokumentację
jesteśmy w zasadzie zobowiązani
niszczyć co pięć lat. A jeśli ktoś

potrzebuje jakichś zaświadczeń do

renty, albo też lekarzowi potrzebne
są notatki o leczeniu chorego w prze-
szłości, polegać trzeba na jego pa-
mięci, a to jest bardzo zawodne.

Dr LESZEK WOJTYLEWICZ, or-

dynator oddziału wewnętrznego szpi-
tala powiatowego:

— Powiat pod względem ilości łó-
żek jest istotnie daleko w tyle. 14
łóżek na 10 tys. mieszkańców (śred-
nio w Polsce ponad 51 w roku 1970!).
Średni okres hospitalizacji skróciłem
już do 17 dni, a żądają ode mnie,

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI

żebym go jeszcze skrócił! To jest już
niemożliwe. Ubezpieczyliśmy rolni-
ków i wielu z nich wymaga leczc
nia szpitalnego, a łóżek nie przybyło.
W tej sytuacji musiałem utworzyć

przyszpitalną przychodnię, w której
kontynuuje się leczenie, rozpoczęte
uprzednio w szp'talu. Tam takre
chory rejestruje się w kolejce do
szpitalnego łóżku. To nieco ułatwia
leczenie, ale czy może je zastąpić?

O
WSZYSTKICH trudnościach,
jakie napotyka realizacja
nowego modelu służby zdro-

wia, rozmawiam jeszcze z dr. ZYG-
MUNTEM HAJDENEM, zastępcą
kierownika Wydziału Zdrowia Wo-

jewódzkiej Radv Narodowej. Uważa

on, że: — Wszystko zależy od lekarzy
i personelu pielęgniarskiego, od salo-

wych także. Jeśli jedilak cierpimy
na stały deficyt kadr, zwłaszcza

niższego personelu, niewiele może-

my zrobić. Nie byłoby niektórych
problemów z leczeniem pacjentów,
gdyby lekarze wypełniali do końca

swoje obowiązki. Do nich należy np.
wystawianie tzw. kart informacyj-
nych, z rozpoznaniem i zaordyno-
wanym leczeniem. Kartę taką pac-

jent powinien doręczyć swemu le-
karzowi rejonowemu; ten zaś za-

łączy ją do karty zdrowia. Niewielu

jednak lekarzy takie karty infor-
macyjne wypisuje, stale robi to

tylko pogotowie. I w związku z

tym lekarz rejonowy nie wszystko
wie o pacjencie. Sytuacja się po-

prawi, gdy wprowadzimy na stałe

książki zdrowia. Tymczasem może-

my liczyć tylko na to, że pewien
pozytywny skutek przyniesie orga-
nizacja ZOZ-owska. Scentralizoioa-
nie kadr i środków powinno polep-
szyć pracę służby zdrowia, ale na

rezultaty trzeba jeszcze poczekać.
Nowe bowiem zawsze rodzi się z

oporami.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

pieniądze, które przeznaczyć może na opłacenie poby-
tu ulgowego pracownika, zarówno we własnym, zakła-
dowym domu wypoczynkowym jak w FWP, albo też
przeznaczyć te pieniądze na zupełnie inne potrzeby
socjalne. Trzeba więc będzie decydować, ustalać w

zakładzie pewien regulamin działania, określający ile
środków przeznaczyć można na zakup ulgowych
wczasów, ile niezbędnie potrzeba na zapewnienie o-

pieki i wypoczynku dzieciom pracowników, ile na ko-
lejowe bilety pracownicze itp.

ŚRODKÓW będzie w zakładach więcej niż obecnie
i to jest sprawa zasadnicza. Gospodarowanie ni-
mi jednak stanie się o wiele trudniejsze, wyma-

ga bowiem większej operatywności, większej odpowie-
dzialności za sprawiedliwy i rozważny podział spo-
łecznych złotówek, wymaga uwzględnienia preferen-
cji różnych grup pracowniczych i skonfrontowania
ich z potrzebami ogólnospołecznymi.

Nie można w żadnym przypadku dopuścić, żeby
niedbalstwo, rutyna, niedostatki w działalności socjal-
nych służb i organizacji zakładowych wywołały
gdziekolwiek pogorszenie poziomu świadczeń socjal-
nych.

Reforma bowiem świadczenia te rozszerza, stawia-
jąc jednocześnie przed służbami socjalnymi i insty-
tucjami zajmującymi się działalnością społeczną
ogromne i złożone zadania, zwłaszcza w pierwszym
roku reformy, kiedy wszystko musi się zgrać i do-
trzeć.

Baza usług socjalnych i kulturalnych jest w na-

szym kraju niewystarczająca i rozproszona, a koszty
jej prowadzenia w związku z tym wysokie i niejed-
norodne. Okres od ogłoszenia ustawy, a zwłaszcza za-

rządzeń wykonawczych, które opublikowane zostały
dopiero w listopadzie br. do chwili wprowadzenia jej
w życie jest niezwykle krótki, a zmiany są zasadni-
cze, wymagające całkowitego przestawienia dotych-
czasowego sposobu działania i myślenia. Wszystko to
stwarza wiele istotnych problemów. Nie zmienia jed-
nak w niczym faktu, że dłużej z uporządkowaniem
tej sfery działania czekać już nie można.

Właśnie teraz, zgodnie z uchwałami IX Plenum
KC PZPR, tworzy się w zakładach zintegrowane
służby pracownicze zajmujące się człowiekiem w pro-
cesie pracy, podnosi się tym samym- rangę tych za-

gadnień w zakładzie, wprowadza również na wszyst-

OD PRZYDZIAŁU
DO GOSPODAROWANIA

kich szczeblach planowanie działalności socjalnej.
Właśnie teraz podejmuje się szereg nakreślonych przez
I Krajową Konferencję Partyjną przedsięwzięć,
zmierzających do podniesienia wydajności pracy i ini-
cjatywy załóg, do zwiększenia roli organizacji poli-
tycznych i społecznych w realizacji najważniejszych
zadań 1974 i 1975 roku — osiągnięcia wyższej jakoś-
ci i efektywności działania we wszystkich dziedzi-
nach naszego życia. Nie można więc tolerować nadal
niesprawiedliwego podziału i ogromnego marnotraw-
stwa społecznych środków, przeznaczonych na zaspo-
kojenie najistotniejszych potrzeb załóg.

REFORMA nie jest oczywiście aktem jednorazo-
wym. Zakłada kilkuletnie dochodzenie do jej u-

staleń docelowych, niweluje różnice stopniowo
przez podciąganie „najbiedniejszych" — nie odbierając
przy tym nic — nikomu, nie obniżając w żadnym
stopniu osiągniętego już poziomu zakładowych
świadczeń socjalnych poszczególnych branż i zakła-
dów pracy.

Zakłady, które nie dysponowały dotąd funduszami
uzyskują je na razie w wysokości 0,4 proc. od fundu-
szu płac. żeby do roku 1978 osiągnąć fundusz socjal-
ny w pełnej jego wysokości. W większości przedsię-
biorstw dotychczasowe fundusze socjalne oscylują
właśnie w granicach 2 proc. funduszu płac. Nato-
miast w niektórych branżach, w wielkich zakładach
dotychczasowe wydatki znacznie przekraczają wyso-
kość 2 proc. funduszu płac w roku bieżącym. Wszyst-
kie zakłady, które dysponowały funduszami zakłado-
wymi ustalają obecnie tzw. fundusz bazowy, składa-
jący się głównie z dotychczasowej dotacji budżeto-
wej na fundusz socjalny i na zakładowe kolonie dla
dzieci i młodzieży oraz ze środków* związków zawo-

dowych, przeznaczanych dotychczas na dofinansowa-
nie wczasów FWP. Zakłady pracy mogą przy tym

wybrać sobie kwotę rocznej dotacji budżetowej na

fundusz socjalny z lat 1970—1973 — najkorzystniejszą
dla siebie. Wysokość tego bazowego odpisu obowią-
zywać będzie w tych zakładach od czasu, kiedy zrów-
na się ona z 2 proc. odpisem funduszu płac. W naj-
bliższych więc latach zakłady te będą mogły podno-
sić poziom swoich świadczeń nie przez wzrost środ-
ków — i tak znacznych w porównaniu z tym, czym
dysponują inne grupy zatrudnionych — lecz przez
racjonalniejsze ich wykorzystanie. A możliwości e-

fektywniejszego gospodarowania społecznym gro-
szem są przecież niemałe. Nie można więc mówić o

„zastoju", o „zahamowaniu" działalności socjalnej w

tych zakładach. Jej wzrost tkwi bowiem w racjonali-
zacji. a więc w rękach organizacji społecznych i
służb socjalnych tych branż.

FUNDUSZ socjalny przeznaczony jest w zasadzie
wyłącznie na działalność bieżącą oraz na remonty
i konserwacje zakładowych urządzeń socjal-

nych, które dotąd również pokrywane były z fun-
duszu zakładowego. Należy więc w zakładach two-

rzyć pewną rezerwę — w wysokości przynajmniej
jednego procenta wartości posiadanych środków
trwałych, służących potrzebom zakładowej działalnoś-
ci socjalnej — na okresowe remonty, żeby nagroma-
dzić odpowiednie na ten cel środki. Skłania to więc
do bardziej planowej i racjonalniejszej gospodarki
zarówno środkami, jak i urządzeniami, skłania do
zastanowienia się, co dla załogi jest bardziej opłacal-
ne: prowadzenie placówek, czy znalezienie dla nich
bardziej wyspecjalizowanego gospodarza. O potrzebie
i planach tworzenia np. przemysłu turystycznego w

naszym kraju piszemy dziś oddzielnie. Załogi, jeśli
zechcą, będą mogły swoje ośrodki wczasowe przeka-
zać instytucjom specjalistycznym, zakładowe żłobki,
przedszkola, świetlice dziecięce przekazać do prowa-

dzenia radom narodowym, finansowanie sanatoriów
i profilaktycznych domów wczasowych przekazać
ZUS-owi, zachowując przy tym nadal prawo dyspo-
nowania usługami, a więc nie tracąc prawa własnoś-
ci przekazanych urządzeń.

Środki na nowe inwestycje socjalne będą scentrali-
zowane i tworzone z odpisów amortyzacyjnych od
zakładowej bazy socjalnej, odprowadzanych przez
przedsiębiorstwa oraz dotacji budżetu państwa i orga-
nizacji społecznych. Ta centralizacja funduszy inwes-
tycyjnych umożliwi planowe i kompleksowe tworze-
nie infrastruktury społecznej. Jest to zgodne z odczu-
ciami, z opinią społeczną, która znalazła wyraz w

licznych dyskusjach toczących się na ten temat m.in.
i na łamach naszego pisma. Prowadzi to bowiem
do realizacji bardziej optymalnego tworzenia 'bazy
socjalnej — ogólnodostępnej, wysoko wyspecjalizowa-
nej, nowoczesnej.

Ten pożądany, nowy kierunek inwestowania wpro-
wadzany będzie również stopniowo. Zakłady pracy
będą mogły więc kontynuować rozpoczęte już inwes-
tycje socjalne, jeśli dysponują nagromadzonymi środ-
kami własnymi i dotacjami z budżetu państwa. Chodzi
o to, żeby nie dopuścić do marnotrawstwa włożonych
już pieniędzy i inicjatywy społecznej. Chodzi też o to,
żeby uwzględnić zróżnicowaną sytuację poszczegól-
nych branż i regionów kraju. W żadnym wvpidku
jednak interesy partykularne nie mogą przesłaniać
celów ogólnospołecznych, niweczyć lub utrudniać re-

alizację planu przestrzennego zagospodarowania kra-
ju.

WSZYSTKO to oczywiście wymaga stworzenia
instytucjonalnych form koordynacji poczynań i
rozwijania wszechstronnej inicjatywy w tej

dziedzinie. Pole bowiem dla tej inicjatywy społecz-
nej, zakładowej i regionalnej nie zmnieiszn się, le-z
przeciwnie znacznie rozszerza. Nie mo*na więc wy-
czekiwać z założonymi rękami, co z tego wszystkioeo
wyniknie, tłumaczyć, że nie ma na razie ustalonvch
warunków działania, że środH okazać się mogą nie-
wystarczające. Trzeba natomiast szybko uczyć się
pracować w nowych warunkach, a wymaga to rzeczy-
wiście nie lada wysiłku i umiejętności Peforma bo-
wiem zakładowych funduszy społecznych — co raz

jeszcze warto podkreślić — jest nie tvlko zrnimą
mechanizmu finansowania, lecz niezwykle głęboką
reformą społecznego działania.

«T DKV.
ANNA KUSZKO
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wym zawodzie. Nowym, bo normalnie byłem szere-
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» walutami, źe grube napiwki

IM. Więc sobie pomyślałem, że kelner też człowiek, źe
tedna praco nie hańbi, że inni to potrafią, to i ja dam
raaą, a jeżeli nie — to zawsze mogę się wycofać
i wrócić za biurko. Prawdą mówiąc. Uczyłem na to, źe
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.

U lat "zr?bi *" trochę forsy, zdołam kupić
mieszkanie i urządzić się przyzwoicie. A później —

ewentualny powrót „no z góry upatrzone pozycje",
czyli ao biura. Ta perspektywa przechyliła szalę i na-

wet przekonała kandydatką no moją żoną, której nie
bardzo się uśmiechało być panią kelnerową. Ale mie-
szkanie i meble — to był magnes.

Więc ruszyłem z kopyta i zostałem przyjęty. Jui
w czasie trwania kursu odbyłem kawałek praktyki
i szybko zrozumiałem, że utrzymanie rąk (czytaj-sumie-
nta) to stanie nieskazitelnej czystości — wymagać bę-
dzie ogromnego samozaparcia.

Zaczęło się doić niewinnie. Pierwszego dnia zostałem
nakarmiony (bezpłatnie) przez mojego patrona, czyli
starszego kelnera, u boku którego terminowałem.
Trzeci i czwarty dyżur zakończyłem z butelką wyboro-
wej w kieszeni. Moje wątpliwości rozwiał informacją,

źe „to od gościa". Kilka dni później wcisnął mi do ręki
50 złotych, mówiąc „zarobiłem, więc muszę się podzie-
lić". Stopniowo widać nabierał do mnie zaufania.
Przekonałem się o tym gdzieś chyba w trzecim tygod-
niu praktyki, kiedy wspiąłem się na kolejny szczebel
wtajemniczenia. Otóż nauczono mnie wtórnie sprzeda-
wać pieczywo, masło i wodę pozostawione na stole
przez gościa i za płacone w rachunku. Pamiętam, że pod
koniec miesiąca, kiedy bytem zupełnie bez formy, mój
„szef przytargał z sąsiedniej sal i duży półmisek indyka
z owocami i kazał mi wyserwować kilkanaście porcji
gościom zajmującym zastawione stoły pod oknem. Za-
uważyłem. że indyk nie „trafił" do rachunku, ale zain-
kasowaliśmy dodatkowo około 600 złotych. Dostałem
całą stówę, a mój „szef" połknął pięćset, ale tłumaczył
się, że musi podzielić się z kolegą, który zorganizował
półmisek w czasie bankietu. Rzecz oczywista, że te in-
dyki zapłacili uprzednio fundatorzy bankietu, jakaś
zagraniczna firma...

Pod koniec praktyki, gdy już liczyłem dnie, kiedy
będzie sygnał do przeprowadzki na własne „podwórko",
mój szef dał mi rachunek na ponad dwa tysiące złotych
i kazał zainkasować od takiego faceta, który urzędował
od kilku godzin przy stoliku w towarzystwie fajnej
dziewczyny. Pamiętam, że zawróciłem z drogi, bo do-
czytałem się w tym rachunku pozycji trudnych do
uwierzenia, np. 4 x 0,5 litra wyborowej, 8 porcji łososia,
6 porcji kawioru. Myślałem, że mój patron pomylił ra-

chunki, bo przecież tylko dwie osoby... Ale mi się do-
stało! Co ty myślisz — rugał mnie w rozdzielni kelner-
skiej — że tu jest zakład opieki społecznej, na biednego
nie trafiło, tej dziwce i tak będzie musiał odpalić z 50
dolców. Idź nie dyskutuj! Poszedłem, gość ani spojrzał
na treść rachunku, dostałem pięć pięśsetek i odprawio-
no mnie lekceważącym ruchem dłoni. Tak więc gość nie
tylko został „nabity" na jakieś tysiąc złotych, ale jesz-
cze dał ponad 300 zł napiwku.

SUMIENIE mnie gryzło ładnych kilka dni, czułem się

wspólnikiem i miałem ochotą zameldować kierow-
nikowi zakładu. Mój kolega, Antoś stanowczo mi

odradził. O ile powiesz — tłumaczy — to żeganaj się
z zawodem. Okrzyczą cię za wtyczkę, za kapusia i nie
licz na zatrudnienie w jakimkolwiek zakładzie gastro-
nomicznym.

Toteż z wyraźną ulgą powitałem nowy zakład. Liczy-
łem na to, że bez starych obciążeń i starej kadry, bę-
dzie się pracowało spokojniej i rzetelnie. Kalkulowałem
sobie następująco • otrzymam ze 6 proc. prowizji, co

powinno przynieść ok. 2,5 tys. złotych, no i liczyłem na

1,5 tys. zł napiwków, a do tego — bezpłatne wyżywie-
nie' Razem dawało to dwa razy więcej niż zarabiałem
za biurkiem.

Pierwszy cios otrzymałem już na drugim dyżurze.
Wchodzi do restauracji kierownik zakładu i prowadzi
kilkv.osobowe towarzystwo. Ku mojemu zadowoleniu
usiedli przy moim stole. Obiad był solidny i suto za-

krapiany. Wyciągałem się ile wlezie, aby wypaść pozy-
tywnie i już roiły mi się po głowie marzenia, że może
awans, to znaczy wyższą prowizję otrzymam, niby
w uznaniu sprawnej obsługi. Po dwóch godzinach, gdy
wróciłem z kuchni do sali (obsługiwałem równocześnie
jeszcze gości, którzy zajęli „czwóreczkę" w moim re-

wirze), patrzę — gości mojego kierownika nie ma, sa-

mego kierownika — również. Rozglądam się i widzę,
że całe towarzystwo wkracza już do hallu. Więc biegnę
i szeptem pytam kierownika: „co mam zrobić z rachun-
kiem?" Kierownik odprowadził mnie na bok i „zagaja":
„Co z ciebie za kelner, jeszcze czego ci się zachciewa,
widzicie go jaki skrupulatny, a to dobre". Nie grał roli,
a był rzeczywiście wyprowadzony z równowagi, zdener-
wowany. Spuściłem nos na kwintę, wymamrotałem —

przepraszam, a odchodząc dodałem — „ja nie wiedzia-
łem".

Po rozliczeniu brakowało mnie 1 000 złotych i „wy
rzucono" mi manco, które uregulowałem wypożyczoną
forsą. Byłem rozgoryczony. Wszystko wskazywało na

to, że mói zwierzchnik ma prawo, może zwyczajowe, ale
prawo. Chyba z tydzień tłumiłem to w sobie, ale nie
wytrzymałem i zagadnąłem Jurka, który robił jut
w tym zawodzie od 3 lat.

TY nie podskakuj — powiedział — tu słę na nic nie
zda filozofowanie. Pamiętam moje początki —

kontynuował — gdy byłem też taki twardy, jak ty
teraz. Po dyżurze, wieczorem, gdy sprzątałem rewir,
podszedł do mnie kierownik zakładu (pracowałem rów-
nież w knajpie hotelowej) i powiada, że był chyba dzisiaj
dobry dzień, to znaczy wysoki utarg i, że jemu też się
chyba coś należy. W,iesz, że odjęło mnie»mowę, faktycz-
nie zgłupiałem. W pierwszym odruchu sięgnąłem nawet

•po portfel, ale zreflektowałem się i powiedziałem, że nie
rozumiem Ot, po prostu chciałem zagrać na zwłokę.

Nic uwierzysz, ale cały następny dyżur przesiedzia-
łem i poszedłem do domu właściwie „bez początku",
jeżeli nie Uczyć kilkunastu chudych obiadków. W czasie
wstępnego dyżuru, wieczorem „podłapałem" dobre
ośmioosobowe towarzystwo. Dobre, gdyż często bywali,
dużo pili i napiwków tet nie żałowali. Zanim rozloko-
wali się przy stole, jak spod ziemi wyrósł mój kierow-
nik i przesadził ich na inny rewir. Jak to zrobił? Bar-
dzo prosto, powiedział im, Źe tu będzie wiało, że są
odczuwalne przeciągi. Więc poszli. Podziękowali mu

nawet za troskliwość i opiekę. Bytem wściekły, ale nie
mogłem przecież kłócić się z kierownikiem przy go-
ściach. W kilka minut później przy mojej „Czwórce"
usiadła taka rodzinka: tata, mama i dorosła córka
z fatygantem. Cieszyłem się, że chociaż tutaj się odkuję,
ale radość moja była krótka. Kierownik i tych gości
przesunął do innego stolika, tłurtlaćząc im, źe tam będą
s-iibciei i leniej Obsłużeni. Goście oczywiście się zgo-
dzili bo któż oparłby się takiej propozycji! W czasie
całego dyżuru utargowałem zaledwie 300 złotych. By-
łem zbuntowany, ale jeszcze się hamowałem.

W jakiś tydzień późnie} (obroty miałem najmniejsze
z całej zmiany kelnerskiej) kierownik organizował
grupę do obsługi bankietu z wolnego dnia. Wszyscy
moi koledzy zostali zakwalifikowani, a ja — nie. Na
następny miesiąc zostałem „przypadkowo" wyznaczony
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— Takich gatunków u nas w lokalu pan
nie dostanie...

Rys. ERYK LIPIŃSKI

do obsługi w hotelu. Zarobki — pod psem. Gdy skoń-
czyła się ta kwarantanna, wróciłem na salę i zaraz

otrzymałem najgorszy rewir, tuż przy drzwiach. Nigdy
żadnej większej imprezy, tylko obiadkowi goście.
Średnie miesięczne utargi moich kolegów przekraczały
30 tys. złotych, a ja oscylowałem w granicach 15—17
tys. złotych.

Wreszcie nie wytrzymałem i poszedłem poskarSJ/i
się w dyrekcji. Kazano mi złożyć oświadczenie pisemne.
Złożyłem. Po dwóch tygodniach zostałem wezwany
i przesłuchany. Pytano mnie, jak mogę udowodnić,, że
kierownik chciał ode mnie wymusić świadczenie.
Oczywiście, nie mogłem. Okazało się, że w międzycza-
sie przesłuchali na tę okoliczność moich kolegów
i wszyscy co do jednego — zaprzeczyli.

Zrozumiałem, że nie wygram. Nie wygram, bo nie
było rzetelności i solidarności w kolektywie. Nie wy-
gram, a żyć trzeba. Więc Zaraz po dyżurze, sam pod-
szedłem do kierownika i wręczyłem stówę. Ot tak, bez
koperty. Po prostu z rączki do rączki. Przyjął jako coś
normalnego i należnego. Po następnym dyżurze dałem
80 złotych. Czy uwierzysz, że moje obroty szybko rosły,
dostawałem już „dobrych" gości, obsługiwałem tłuste
bankiety. Zaczynałem być... dobrym kelnerem.

— Więc co radzisz: milczeć i karmić?
— Tak, stanowczo radzę.

NIE upominałem się już nigdy więcej, gdy ktoS z

kierownictwa jadł w moim rewirze, z góry zakła-
dałem., że to pójdzie z mojej kieszeni. Nie, nie

twierdzę, że zawsze, ale jednak dość często.
Może zdziwić, że tak długo rozwodzę się nad czymś,

co wśród ludzi gastronomii przechodzi bez wrażenia.
Zmierzam jednak do wybranego celu i chcę być dobrze
zrozumiany. Idzie mianowicie o to, aby wskazać źródła,
z których wywodzi się nieuczciwość. Nieuczciwość pra-
cownika, uprzednio zasługującego na pełne zaufanie.

Więc, po pierwsze — chęć zrekompensowania sobie
poniesionych kosztów przymusowego fundowania je-
dzenia i napojów niektórym zwierzchnikom. Możecie
mi nie uwierzyć, ale mieliśmy takiego zwierzchnika,
który — aczkolwiek zamożny człowiek — stawiał sobie
jako „punkt honoru", aby nie płacić w żadnym lokalu
gastronomicznym. Uważał, że jest tak znany i ceniony
w zawodzie, że żaden pracownik (kelner) nie powinien
żądać od niego zapłaty za konsumpcję, a uważać po-
winien za zaszczyt sam fakt, iż może obsłużyć takiego
fachowca i... zapłacić za niego należność! Jeżeli mowa

o rekompensacie, to należałoby wspomnieć i o tym, że
na kelnera czyha i inne niebezpieczeństwo w postaci
gościa — szalbierza, który zjadł i uciekł. I tu nie można
się tłumaczyć, że akurat byłem w kuchni itp. Obowią-
zuje następująca zasada: czek kelnerski wystawiony
— płać, trzeba było gościa pilnować. A przecież nieu-
czciwych nie brak i wśród gości, i to nawet w najlep-
szych lokalach. To samo zresztą dzieje się i w

SAM-ach, i to w najbogatszych krajach.
Po drugie — to tak zwana pokusa branży. W mniej-

szym zakresie występuje w lokalach podrzędniejszych,
ale za to w lokalach kategorii „S"... Goście są niejed-
nokrotnie ubrani z wyszukaną elegancją, nawet w tych
przypadkach, gdy stać ich na taki wydatek tylko
raz na kwartał, ale jeszcze rzadziej. Codziennie widzisz
innych to prawda, ale są wytwornie ubrani wydają na

jedzenie i napoje jednorazowo niejednokrotnie więcej,
niż ty wydasz, wraz z 4-osobową rodziną — na cały
tydzień, na całe utrzymanie. Czy oznacza to, źe są
zamożni? Niekoniecznie, ale w tobie budzi się zazdrość,
że mogą sobie pozwolić. To, że czasami kosztem innych
wyrzeczeń — to do ciebie nie dociera. I zaraz zaczyna
kiełkować myśl: jak mogą sobie pozwolić na to, aby
zjeśi kolację za tysiąc złotych, to nie zbiednieją, gdy
wystawię im rachunek na 1100 czy 1200 złotych.

Po trzecie — forsa właSciwle leży na podłodze ł wy-
starczy się po nią tylko schylić. Np. ucztuje jakaś
grupka, najczęściej nie za stroje pieniądze. Owszem,
jest zlecenie instytucji i konkretny limit na osobę.
Wskazany jest również dysponent. I oto osoba dyspo-
nująca proponuje: „proszę dopisać za dwie butelki
wódki do rachunku, jako napiwek dla pana!" Odmówił-
by tylko skończony frajer. Więc rachunek rośnie O 400
złotych. Aby jednak nie wpaść przy konfrontacji ra-

chunków z czekami kelnerskimi, trzeba te dwie butelki
zabonować w kasie. Zabonować, no i oczywiście po-
brać z bufetu. I co dalej? Można zabrać do domu. Ale
co robić z tak często „zagęszczaną" piwnicą — możno
wypić z kolegami, co grozi konsekwencjami, nawet
o ile libacja odbędzie się po pracy, można schować do
szafki ubraniowej w szatni, co również grozi podej-
rzeniem o zamiar wprowadzania do sprzedaży własne-
go alkoholu. Jeśli wszystko jest złe, to co robić? Starzy
kelnerzy radzą: — Sprzedaj innym gościom, a forsę
weź do kieszeni. Jak ci będzie potrzebna wóda do do-
mu, to kupisz ją w każdym sklepie za 50 proc. kwoty,
którą zainkasowałeś przy sprzedaży.

Po czwarte — to stosunki z kuchnią. Może ktoś
krzyknie w tym miejscu, ze to przesada, ale szybko się
zorientowałem i przekonałem, że jeśli nie dam, to będą
załatwiany na „odtrąbiono" i w ostatniej kolejności.
Co to znaczy ,Jeśli nie dam"? To jest przede wszystkim
kilka butelek piwa na każdej zmianie, a od czasu do
czasu mile jest widziane przez kucharzy i coś mocniej-
szego. Co to znaczy „na odtrąbiono"? To znaczy, że
trzeba się liczyć z wydaniem małoestetycznym, z wy-
daniem potrawy w niezadowalającej temperaturze (jest
na to wypróbowany sposób: zdjąć z ognia, przełożyć
na zimny półmisek i niech sobie czeka), z wydaniem
niekompletnym — pominięciem jednego z dodatków,
z wydaniem mięsa niedosmażonego, z zapomnieniem
np. o pieczarkach itp. Jeśli nie dasz, musisz z góry po-
godzić się z „losem", że będziesz czekał długo, bo ku-
charz też człowiek, może zapomnieć lub pomylić się...
Takie długie oczekiwanie lub pomyłka w wydaniu —

skupia się zawsze na kelnerze, bo do niego ma preten-
sję gość, jego sztorcuje kierownik, on traci spodziewany
napiwek. Więc aby nie narazić się, aby mieć zapew-
nioną życzliwość — trzeba się wkupywać i to dość re-

pulamłfc Dobra okazję stanowi oczywiście bogaty ban-
kiet, w czasie którego zawsze można coś „zorganizo-
wać'', lv b najlegalniej — otrzymać od fundatora. Chy-
ba tu znowu muszę wyjaśnić, że jest możliwość skorzy-
stania, ponieważ przyjęcia bywają przeładowane je-
dzeniem, a nie rzadko i alkoholem. Więc czasami otrzy*
muje się w prezencie od zadowolonego z obsługi, go-
ścia, butelkę czegoś mocniejszego i wtedy warto z niej
zrezygnować na rzecz kuchmistrza, szefa produkcji.

Warto tu wyjaśnić, że zdobycz bankietowa nie zaw-

sze tworzy „pulą", kwalifikującą się do wtórnej
sprzedaży, podziału między kelnerów lub wyniesienia
do domu. Ba, gdyby to zawsze był alkohol, i to w zam-

kniętych butelkach/ A jak uda slą wziąć tylko kilka

porcji ryby w galarecie, to co wtedyl Zabrać niewygod-
nie, zjeść — za dużo, sprzedać nie zawsze jest komu.
Ale jest i na to sposób: Trzeba uzyskać wymianę „to-
waru" w bufecie. To znaczy dać kilka porcji ryby
0 wartości np. 240 złotych, a nalać w zamian np. alko-

hol o wartości 150 złotych. Taka relacja jest mniej
więcej prawidłowa i mile widziana przez... bufet. A czy

jest możliwa? Tak, ponieważ" bufet rozlicza się warto-

ściowo, więc rachunek bądzie się zgadzał, oczywiście po
„upłynnieniu" nadwyżki. Aby zrealizować taką tran-

takcją, trze bo mieć zapewnione dobre kontakty z kie-

rowniczką, a nawet z całą załogą bufetu. Współpraca
ta, jeśli ma zaowocować po bankiecie, musi być zawią-
zana wcześniej. Więc trzeba kupić coś słodkiego,
ewentualnie jakieś perfumy, od czasu do czasu nakar-
mić czymś szczególnie smacznym.

Do czego zmierzam? Aby dobrze zarobić, kelner musi

ponosić również pewne koszty. Oprócz tego jest nara-

żony na straty, zupełnie od niego niezależne. Aby to

zrekompensować, zaczyna kombinować, a że okazji do

tego nie brak, niektórzy ulegają pokusie branży. Nie-

którzy, a reszta? Reszta również świadczy na rzecz

innych, ale koszty pokrywa ze swoich napiwków.

CHCIAŁBYM zaryzykować twierdzenie, źe to wła-
śnie warunki skłaniają do nierzetelności. Bo,
gdyby:

— zapewnić kontrolę francuską i odsunąć kelnera
od wystawiania rachunku,

— uniemożliwić w ten sposób wtórną sprzedaż,
— tępić stanowczo stare nawyki i praktyki,

sytuacja przedstawiałaby się znacznie korzystniej.
Zdają sobie sprawą z tego, że jest to choroba trudna
do wyplenienia, ale można doprowadzić do tak znacz-

nego osłabienia jej objawów, że przestanie być plagą
społeczną. Szansa wynika stąd, źe sprawny technicz-
nie i fizycznie kelner, który chce rzetelnie pracować,
może zarobić godziwie, a przy uwzględnieniu napiwków
— nawet zupełnie dobrze.

Może jeszcze takie spostrzeżenie: najbardziej ryzy-
kancko pracują młodzi adepci. Stara kadra tłumaczy
to w ten sposób, że młodzi chcą szybko się dorobić. Ja

twierdzą, że szukają oni w ten sposób rekompensaty
swoich niezrealizowanych nadziei i planów życiowych
1 rozumują następująco: „jak już muszę innym usłu-

giwać, tó niech chociaż coś z tego mam!" O tym, źe

pracą w usługach nasza młodzież lub jej część, ocenia

jako coś degradującego w opinii publicznej — pisano
już niejednokrotnie. Analogiczna sytuacja występuje
również i w innych krajach, gdzie młodzież, zwłaszcza

mąska, stroni od zatrudnienia w gastronomii, handlu.
Jeśli już akceptuje ten kierunek, to szybko staje się
podatna na argumenty usprawiedliwiające — mówiąc
oglądnie — dwuznaczną rekompensatę...

Notował:
STEFAN BOBOWSKI

Fot. MACIEJ KŁOS
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WCOSIĘ
BAWIĆ?

JPERZY JUROWSKI

jako ojciec 10-letniego syna po.
Stanowiłem, a właściwie wyma-
rzyłem sobie, że mój syn zostanie
elektronikiem. Ponieważ zainte-
resowania należy rozbudzać w

młodości, i to jak najwcześniej,
doszedłem do wniosku, że naj-
lepiej będzie, jeżeli dostarczę
mu już teraz odpowiednie za-

bawki, dzięki którym oswoi się
z tq przyszłościową dziedziną i

gkocha świat tranzystorów i u-

kładów scalonych. Sam wycho-
wałem się w okresie, gdy szczy-
tem techniki zabawkarskiej była
nakręcana kolejka, ale od tego
czasu minęło wiele lat i przypusz-
czałem, że nasze zabawki rów-
nież nieco się zmieniły. Pełen na-

dziei wyruszyłem więc na poszu-
kiwanie odpowiednich zestawów

>jlo samodzielnego konstruowa-

nia, które, jak głosi znane hasło,
„bawiqc - uczą".

POCZĄTKOWO poszukiwałem w

sklepach zabawkarskich, ale
szybko wyprowadzono mnie z

błędu i doradzono, abym udał się
do Składnicy Harcerskiej, gdzie
znajdować się miał pełny asorty-
ment najbardziej twórczych zaba-
wek, i to ze wszystkich dziedzin.
I rzeczywiście — na pierwszy rzut
oka wydawać by się mogło, że tra-
fiłem pod właściwy adres, poprosi-
łem więc o pokazanie mi jakiegoś
urządzenia elektronicznego do samo-

dzielnego zmontowania. Zaprezen-
towano mi trzy zestawy radiokon-
struktorskie, z których — jak od-
czytałem w instrukcji — można sa-

modzielnie zmontować kilka typów
odbiorników radiowych. Ale jest to

wszystko, czym dysponuje najwięk-
szy sklep tego typu w kraju.

Można by powiedzieć, że dobre i
to, ale uderzyła mnie jeszcze jedna
sprawa: żaden z tych zestawów nie
był polskiej produkcji. Zaintereso-
wany tą sprawą postanowiłem zwie-
dzić wszystkie stoiska; może dziecku
elektronika nie przypadnie do gustu
1 postanowi zmienić swe zaintereso-
wania na astronomię, geologię lub
biologię; sytuacja wygląda jednak
podobnie. Wszystkie bardziej ambit-
ne urządzenia, jak np. zestaw opty-
czny, czy też inne oparte na współ-
czesnej technice zabawki były pro-
dukcji NRD lub ZSRR. natomiast
nasza oferta wykazywała pewną do-
syć dziwną prawidłowość.

CZY WSZYSCY BĘDZIEMY STO-
LARZAMI ? Takie pytanie można po-
stawić naszym producentom. Narzę-
dzia stolarskie i ich zestawy, trochę
kolb lutowniczych, to — jak się oka-
zuje — wszystko, czym powinien
interesować się mały Polak. Głębo-
ko szanuję rzemiosło stolarskie i nie
mam nic przeciwko małym mecha-
nikom wyposażonym w młotek, ob-
cęgi i śrubokręt. Jak dowodzi pra-
ktyka niektórych warsztatów samo-

chodowych, za pomocą tych prostych
urządzeń można naprawiać każdy —

nawet najbardziej skomplikowany
pojazd, a jak dowiodła jedna z wy-
praw Apollo, przydaje się ten sprzęt
nawet w kosmosie. Ale mam pewne
wątpliwości czy na tym powinna
się kończyć nasza krajowa oferta w

dziedzinie rozbudzania zaintereso-
wań naszej młodzieży.

Powiedziano już dosyć dawno, że
taka będzie rzeczpospolita, jakie jej
młodzieży chowanie i myślę, że od-
nosi się to także do zabawek. Jeżeli
chcemy nauczyć młodzież i dzieci
racjonalnego myślenia i podejmo-

wania decyzji, dajemy jej gry de-
cyzyjne, politechnizację. Możemy za-

czynać od młota, ale czy mamy ją
zakończyć na heblu i obcęgach?

Postanowiłem sprawdzić co pro-
ponują w tej dziedzinie Inne kraje
swoim dzieciom i chociaż przejrza-
łem tylko kilka katalogów, można
przecież dojść na tej podstawie do
wniosków, że zapóźnienie nasze w

tej dziedzinie jest większe niż przy-
puszczamy.

Angielska firma „Sound and
Science" oferuje na przykład
w dziedzinie elektroniki zesta-

wy, za pomocą których można zbu-
dować: radia tranzystorowe, urzą-
dzenia alarmowe, hygrometry elek-
troniczne, automatyczne włączniki
świateł (fotokomórka) organy elek-
troniczne, wzmacniacze gramofono-
we mono i stereofoniczne, światło-
mierze itd. itd. W dziedzinie optyki
oferuje kilkanaście rodzajów mikro-
skopów, często z kompletnymi ze-

stawami preparatów, urządzeniami
do samodzielnego robienia przeźro-
czy itd. Równie bogata jest oferta te-

leskopów, szkieł powiększających,
soczewek Fresnela itd. Nie zapom-
niano o przystępnych podręcznikach
do posługiwania się tym sprzętem,
proponujących przeprowadzenie ek-
sperymentów i wyjaśniających za-

sady działania. Bogato reprezento-
wany jest dział geologii: do dyspo-
zycji są pełne zestawy minerałów
oznaczone i opisane, to samo dotyczy
kolekcji insektów i motyli.

Inna firma elektroniczna „Aliied
Radio Shack", zajmująca się głów-
nie handlem sprzętem HI-FI, nie
zapomina ani przez moment o swo-

ich przyszłych klientach. Proponuje
im nie tylko takie zestawy, jakie
już wymieniłem, ale również kilka-
naście systemów radiotelefonów o

małej mocy z centralnymi stacjami
nadawczymi, liczne systemy łączno-
ści przewodowej (tzw. intercom),
różne moduły wzmacniaczy stereo-
fonicznych, dekodery do samodziel-
nego wmontowania, liczne systemy
oparte na zastosowaniu fotokomórek,
systemy zdalnego sterowania, a na-

wet wykrawanie metali itd. itd.

Firma, o której piszę, zajmuje się
wyłącznie elektroniką i głównie ele-
ktroakustyką, ale imponująca jest
też oferta dla młodzieży zajmującej
się motoryzacją: elektroniczny „mło-
dzieżowy auto-analizator" do testo-
wania silników samochodowych,
elektroniczny zapłon czy urządzenia
stroboskopowe i obrotomierze sta-

nowią jedynie część oferty. To, że
niewiele zawodowych stacji obsługi
w Polsce w ogóle słyszało o tych
urządzeniach to zupełnie inna spra-
wa, mnie chodzi głównie o to, w co

się bawią cudze dzieci i myślę, że
nasze też na to zasługują.

Trudno powiedzieć, kto powinien
się zainteresować produkcją zaba-
wek tego typu, wydaje mi się, że
cała koncepcja dostarczania różnego
typu zabawek i nie tylko zabawek,
w postaci zestawów do samodziel-
nego montowania może natrafić u

nas na barierę w postaci różnych
wskaźników. Poza nielicznymi wy-
jątkami, zmontowanie u nas czego-
kolwiek z części jest znacznie droższe
(nie licząc pracy własnej) niż ku-
pienie gotowego produktu, a więc
cała nadzieja w tym, że Składnica
Harcerska nadal będzie importować
chociaż tych parę „zabawek eduka-
cyjnych", co robi w chwili obecnej.

A jeżeli chodzi o mojego syna, to

po przeczytaniu ostatnich doniesień
ze Światowego Kongresu Psychotro-
niki w Pradze przestałem się mart-
wić. Jeżeli znudzi mu się stolarka
będzie mógł zająć się tą nową i naj-
bardziej przyszłościową dziedziną.
Rekwizyty nie są tu specjalnie skom-
plikowane, a najważniejsze są silna
wola i emanacja jej na odległość
Jeżeli zacznie już w wieku 10 lat?

W
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Biedne dziecko, musi wszystko rozbijać młotkiem...

Rys. ERYK LIPIŃSKI

Kopalnictwo węgla pozostaje na-

szą narodową specjalnością:
jesteśmy na trzecim miejscu w

świecie pod względem wydoby-
cia węgla, a na drugim - jako
jego eksporter. Myślimy również

o tym, aby węgiel eksportować
także w postaci energii lub pro-
duktów węglopochodnych. Spra-
wa ta znajduje się w polu wi-

dzenia naszych ekspertów. Ale

wydaje się, że powinniśmy do-

prowadzić także do tego, by
eksportować węgiel energetycz-
ny razem z urządzeniami dla

energetyki. Bowiem „węglowa"
specjalizacja - oparta na szero-

kiej bazie surowcowej i związa-
ny z tym rozwój krajowej elektro-

energetyki - stwarza nam wa-

runki również ku temu, by w moż-
liwie najkrótszym terminie uczy-
nić nasz kraj potęgą w dziedzi-
nie przemysłu urządzeń energe-
tycznych. Dobrze więc się dzieje,
że właśnie teraz, gdy za gwał-
townie rosnącym importem mu-

si szybciej nadążać nasz eksport,
zwłaszcza zaś eksport maszyn i

urządzeń - myśli się o pełniej-
szym wykorzystaniu tej szansy.

Fot. ALEKSANDER JAŁOSIfJSKI

TURBOZESPOŁY

POLISH SPECIALITY?
HENRYK BORUCIŃSKI

POSIADAMY już obecnie nieźle
pracujący przemysł urządzeń
energetycznych. Produkujemy

turbiny (w elbląskim ZAMECHU)
generatory (we wrocławskim DOL-
MELU) i kotły (w raciborskim RA-
FAKO) czyli kompletne turbozespoły.
Produkujemy także dobre transfor-
matory (w zakładach ELTA) i elek-
trofiltry.

Świat, przeżywający obecnie nasi-
lający się kryzys energetyczny, po-
szukuje tego rodzaju urządzeń. Pro-
ducenci nie mogą nadążyć z reali-
zacją zamówień. Ale my, z tego
boomu korzystamy jak na razie w

bardzo niewielkim stopniu. Dlacze-
go?

NA RAZIE - EKSPORT
NADWYŻEK

Obecnie produkujemy turbiny o

mocy „zaledwie" 200 MW. Wpraw-
dzie te „zaledwie dwusetki" kilka-
naście lat temu były kolosami, ale
dziś najbardziej liczą się turbiny o

mocy od 300 MW wzwyż. W krajach
wysoko rozwiniętych w elektrow-
niach konwencjonalnych powszech-
nością stało się już montowanie tur-
bin 600-megawatowych.

Szwajcarska firma Brown Boyery and

Co (BBC) Jako pierwsza w świecie wy-

produkowała w 1969 roku turbinę o mo-

cy 1300 MW. Obecnie „tysiączki" pro-

dukuje Już kilka firm. Na szczepcie dla

naszych przyszłych Interesów eksporto-
wych — tylko kilka ilrm.

Zresztą turbiny 200 MW, a na-

wet mniejsze, są w dalszym ciągu
bardzo poszukiwane. Kolosy rzędu
300—1000 MW montowane są bo-
wiem obecnie wyłącznie w krajach
o silnym i skoncentrowanym prze-
myśle i wysokim stopniu urbanizacji.
Inne kraje, a jest ich większość, po-
szukują turbin mniejszych i dostaw-
ców, mogących im dostarczyć turbo-
zespoły wraz z kotłowniami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi „pod
klucz". A właśnie my możemy to
robić i na tym polega aktualna szan-

sa naszego eksportu. Czy jednak na-

prawdę możemy?
Eksport nadwyżek może być dobrą

metodą handlowania dla COOPEXI-
MU ale jest nieporozumieniem,
jeżeli chodzi o turbiny. Tymczasem
ELEKTRIM może właściwie dopiero
wtedy eksportować turbiny, gdy z

danego typu rezygnuje energetyka
krajowa. Dlatego, że ciągle zapotrze-
bowanie energetyki krajowej jest
wyższe od możliwości przemysłu.

I tak z pierwszych dwudziestu wy-
produkowanych w ZAMECHU tur-
bin o mocy 120 MW wyeksportowa-
liśmy 4 sztuki. A z następnych dzie-
sięciu poszło za granicę już siedem!
Analogiczna sytuacja zapowiada się
z dwusetkami: z pierwszej dwudzie-
stki wyeksportowaliśmy jedną, a

obecnie negocjujemy w sprawie
sprzedaży kilku następnych. Stało
się to możliwe tylko dzięki temu, że
energetyka krajowa szuka już blo-
ków o wyższej mocy.

OTWARCIE NOWYCH

MOŻLIWOŚCI

Na szczęście dla naszej energetyki
i na szczęście dla interesów nasze-

go eksportu zapadły w tej mierze
istotne decyzje. Mimo niesłychanie
napiętego programu inwestycyjnego
i wielkich ostatnio zakupów w kra-
jach kapitalistycznych, które obcią-
żyły nasz bilans handlowy — zaku-
piliśmy technologię bardzo nowo-

czesnej turbiny o mocy 360 MW pro-
dukcji szwajcarskiej BBC. Turbina
tej mocy stała się kilka lat temu

podstawą systemu energetycznego
krajów Europy Zachodniej. Dla nas

zaś 360 MW — to optymalna moc

dla elektrowni pracujących na węglu
brunatnym, które u nas stanowią
znaczną część systemu energetycz-
nego. Ta 360-tka jest przy tyra trak-
towana jako model przejściowy do
turbiny o mocy około 700 megawa-
tów. Przejście ma być szybkie, bo
jeśli pierwsza nasza 360-tka powsta-
nie w roku 1976, to 700-tka już w

dwa lata później.
Dzięki przestawieniu się na typ

turbiny o wyższej mocy, ZAMECH
wybitnie poprawia swoje możliwości
produkcyjne, które teraz wynoszą
rocznie około 1600—1800 MW w tur-
binach różnych typów. Ale to wszy-
stko przy obecnie zakładanych moż-
liwościach produkcyjnych zakładów
w Elblągu zaledwie zaspokoi zapo-
trzebowanie krajowe A gdzie eks-
port?

BEZ DODATKOWYCH
NAKŁADÓW

Specjaliści z ZAMECHU i ze

zjednoczenia ZEMAK są jednak do-
brej myśli. Uważają, że bez do-
datkowych nakładów in-
westycyjnych będą mogli ro-

bić rocznie sześć 360-tek, co da każ-
dego roku krajowej energetyce
2160 MW Oprócz tego w turbinach
mniejszych będa mogli ..wyciągnąć"
w ciągu roku około 600—800 MW
z przeznaczeniem na eksport.

Mamy tu jut w tej chwili spore sukce-

sy eksportowe. ? .cMAK mocno usadowił

się z naszymi turbinami na rynku grec-
kim. gdzie sprzedaliśmy dwie 35-tki
I dwie 65-tkl, a ostatnio dwie S0-tkl. Do

Indii ZEMAK dostarczył dwie 125-tki,
a w trakcie realizacji znajduje się do-
stawa trzech dalszych turbin tego typu.

Ciekawie rysują się perspektywy Ula

eksportu turbin do Jugosławii. Kraj ten

nie może sobie pozwolić na Instalowa-
nie turbin wielkiej mocy, rozwój jugo-
słowiańskiej energetyki rozwija się rów-

nolegle do naszych możliwości produk-
cyjnych. Sprzedaliśmy tam dwie 120-tki,
sześć 200-tek, a w trakcie negocjacji
znajduje się kontrakt na dwie dalsze.

Fachowcy z Jugosławii przed pierw-
szym zakupem zwiedzili wszystkie nasze

nowe elektrownie. Teraz kupują u nas

prawie „w ciemno". Ostatnio sprzeda-
liśmy im również kocioł przystosowany
do spalania najgorszych gatunków węgla.
Wysokiej klasy fachowiec Jugosłowiań-
ski stwierdził publicznie, że w polskich

kotłach można skutecznie palić wszy-
stkim, z wyjątkiem dynamitu. Gdyby
nie to słówko, moglibyśmy ową opinię
drukować.w ulotkach reklamowych.

WYMOWNY RACHUNEK

Za intensyfikacją eksportu turbo-
zespołów przemawia jego opłacal-
ność. Posiada w sobie ogromny pro-
cent myśli technicznej i pracy ludz-
kiej. A to jest w eksporcie naj opła-
calnie jsze.

Turbina o mocy 200 MW z gene-
ratorem kosztuje na rynku świato-
wym ponad 6 milionów dolarów, to
znaczy tyle, co 6 tysięcy Fiatów 125p.
Tyle Fiatów ważyłoby około 5 tysię-
cy ton metalu, turbogenerator waży
wielokrotnie mniej. A co najistot-
niejsze — znacznie łatwiej, szybciej
i taniej dojdzie nasz przemysł do
eksportu 2000 MW aniżeli np. 50 ty-
sięcy Fiatów.

Jeszcze jedno. Przemysł urządzeń dla
energetyki w nie mniejszym stopniu niż
przemysł motoryzacyjny posiada stymu-
lujący wpływ na rozwój Innych gałęzi
przemysłu Dzięki turbinom przemysł
maszynowy pizyspleszył uruchomienie
obrabiarek sterowanych numervrznie,
hutnictwo — produkcję specjalnych ga-
tunków stali.

Mimo to wszystko — choć w okre-
sie 14 lat, od 1953 do 1972 roku,
135 turbin z ZAMECHU powędrowa-
ło do 19 różnych krajów świata —

od dwóch lat ze względu na rosnące
zapotrzebowanie krajowej energety-
ki nasz eksport turbin zmniejsza się.
Fachowcy uważają jednak, że jest
to zjawisko przejściowe. Po prostu
krajowa energe'.vka nadrabia opóź-
nienia, a jednocześnie przedsiębior-
stwa wykonawcze zaczęły bić rekor-
dy w terminach oddawania inwesty-
cji (Ostrołęka i Kozienice!). Prawdo-
podobnie już od przyszłego roku nasz

eksport znacznie z Dowrotem rosnąć.
Zjednoczenie ZEMAK (mające u

siebie producentów turbin i kotłów)
oraz przemysł maszynowy (w któ-
rego rękach znajduje się produkcja
generatorów i transformatorów) mu-

szą jednak dokonać znacznego
wysiłku, by dalej rozwijać ek-
sport w tej opłacalnej dziedzinie.
I prestiżowej, bc tylko kilka kra-
jów i kilkanaście firm na świecie
należy do ekskluzywnego klubu pro-
ducentów turbozespołów. Chrdzi
zresztą o eksport nie tylko całych
turbozespołów.

TRUDNOŚCI KOOPERACJI

Trzy lata temu ELEKTRIM rozpo-
czął eksport elementów dla przemy-
słu energetycznego. Cechą szczególną
tych transakcji jest sprzedawanie
elementów razem z wykonawstwem.

Największa szansę stwarza tu ry-
nek NRF. cierpiący na brak siły ro-

boczej. Sprzedajemy i montujemy
tam konstrukcje nośne kotłów, ka-
nały dla powietrza i gazu, systemy
nawęglania, bunkry na popiół itp.
Nasze urządzenia pracują w elek-
trowniach Mannheim, Moorburg,
Neurath, Niederaupen, Weisweiler,

Arzberg i Irsching. Na 76 kontrak-
tów Elektrim miał 6 (sześć!) drob-
nych reklamdcji.

Przy okazji okazało się, że w niektórych
krajach (landach) czy też branżich NRF
niezbyt dobrze widzi się tam konku-
rencję duhrze zorganizowanych, wysoko
wykwalifikowanych ekip z zagranicy.
Nasi specjaliści, którzy mieli wyjechać
do Irsching, czekali na wizy trzy miesią-
ce. Jedni ekioa w Ogóle nie otrzymała
wiz tło Mannheim. Otrevir i'<mv prak-
tyczna 'ekcie jak wygląda kapitalistycz-
na konkurencja.

Szansę dla intensyfikacji eksportu
przemysłu elektroenergetycznego da-
je też rozwój kooperacji produkcyj-
nej. Nasz przemysł posiada" w tym
zakresie dwie umowy kooperacyjne.
Z firmą VKW — w zakresie produk-
cji kotłów i z firmą EVT w zakre-
sie produkcji młynów węglowych.
Od kilku lat współpracujemy też z

firmą WALTER w produkcji elek-
trofiltrów. Poza tym wykonujemy
dla BBC łopatki do turbin, a jest
to problem techniczny najwyższej
rangi.

Potrzebne są tu jednak znacz-

nie szersze powiązania.
Może warto by wykorzystać fakt, iż
kontaktów z naszym przemysłem u-

rządzeń energetycznych szukają
Czesi, którzy w odróżnieniu od nas

mają w tymże przpmyśle wolne du-
że moce produkcyjne.

W świecie obserwujemy w tym
przemyśle niesłychaną wprost kon-
centrację I.ącza się nawet takie ko-
losy i byli konkurenci, jak Siemens
z AEG. czy Siemens i Krupp. Więk-

szość firm angielskich połaczvł?» się
z amerykańskimi. Czy w tej sy-
tuacji nasz superkoncern ZEMAK,
reprezentować' w handlu zagranicz-
nym przez ELEKTRIM — da sobie
rade na rynku światowym? Czy nie
należałoby doprowadzić do blizszvch
związków 7, analogicznym przemy-
słem CSRS? Warto przy tym pamię-
tać. że decyzje mądre to te, które

• są podejmowane na czas.

GRA WARTA ŚWIECZKI

Moce produkcyjne głównych pro-
ducentów zaangażowane są bez re-

szty w prcdukcii dla krajów wysoko
rozwiniętych. Dla nas pozostała re-

szta czyli trzy czwarte świata.
Aby zaś intensyfikować ten ek-

sport również do krajów wysoko-
rozwiniętych — musimy szyb-
ciej, unowocześniać pro-
dukcję turbozespołów. A nie jest
niestety najlepiej z naszym zaple-
czem naukowo-badawczym.

Moje obawy co do stanu zaplecza
badawczo-konstrukcyjnego potwier-
dziły się w Zjednoczeniu ZEMAK.
Dotyczy to w jednakowej mierze
produkcji kotłów, jak i turbin. Przy-
kładowo w NRF pracuje w tych
przemysłach relatywnie biorąc trzy-
krotnie więcej niż u nas (!) kon-
struktorów i technologów. Mogą so-

bie pozwolić na oddelegowywanie
przedstawicieli biur projektowo-
-konstrukcyjnych na plac budowy.
My natomiast z trudnością musi-
my sobie na to pozwalać, a to du-
ża różnica.
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MOŻLIWOŚCI SĄ WIĘKROZMOWA Z PIERWSZYM ZASTĘPCĄ MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO SR RUMUNII NiCOLAEM BOZDOGIEM

Dużo miejsca poświęciliśmy w nume-

rze 44 „2G" V Naradzie Ministrów
Handlu Wewnętrznego krajów RWPG,
omawiając rolę Narady jako stałego
organu RWPG i aktualnie prowadzone
w ramach Narady prace. Z tej okazji
przeprowadziliśmy wywiady z minis-
trami: G. Karamanlewem (LRB), l. Sur-
dim (WRL), A. Strujewem (ZSRR), 3.
Trawniczkiem (CzRS) i E. Sznajdrem
(PRL). Na rok 1974 przewodnictwo Na-
rady przejmuje przedstawiciel rządu
Socjalistycznej Republiki Rumunii Po-
niżej publikujemy wypowiedź, udzie-

loną specjalnie dla „Życia Gospodar-
czego" przez pierwszego zastępcę
ministra handlu wewnętrznego Socja-
listycznej Republiki Rumunii, tow. Nl -

COLAE BOZDOGA.

REDAKCJA: W ostatnim okresie — zgodnie z dy-
rektywami X Kongresu Rumuńskiej Partii Komuni-
stycznej i deeysjaini wytyczonymi przez Krajową Kon-
ferencję Rumuńskiej Partii Komunistycznej w lipcu
1972 r> — postanowiono poświęcić większą uwagę w

Rumunii problemom zaopatrzenia rynku i podniesienia
poziomu stopy życiowej ludności. W związku z tym
wzrosła rola i obowiązki handlu wewnętrznego. Jakie
działania podejmuje handel dla zrealizowania tych za-

dań?

NICOLAE BOZDOG: Dynamizm i priorytet przyzna-
ne naszemu handlowi w ostatnich latach są organicz-
nie związane z całokształtem ewolucji życia społeczno-
- ekonomicznego Rumunii określonej przez X Kongres

RPK. Charakterystyczne dla pierwszej połowy planu
pięcioletniego 1971—1975 jest kontynuacja wszechstron-
nego rozwoju gospodarki narodowej, lepsze wykorzy-
stanie bogactw naturalnych i pracy oraz podniesienie
wydajności całej naszej działalności.

W latach 1971—1972 globalna produkcja przemysło-
wa wykazała średnioroczne tempo wzrostu 11,8 proc.,
zaś produkcja towarów konsumpcyjnych — 11,2 proc.
W okresie pierwszych 9-ciu miesięcy 1973 r. produkcja
przemysłowa wzrosła o 14,7 proc. w porównaniu z od-
powiednim okresem roku ubiegłego. Produkcja global-
na rolnictwa miała w okresie pierwszych dwóch lat
pięciolatki średnie tempo wzrostu o 14,1 proc. Śred-
nioroczny wzrost dochodu narodowego w tym okresie
wynosił 11,6 proc.

Przyspieszono o rok (w roku 1972 zamiast w 1973)
podniesienie najniższych płac. W wyniku tego zaszły
znaczne zmiany w strukturze zarobków pracowniczych
tak, że udział grupy osób o średnich zarobkach mie-
sięcznych ponad 1100 lei wzrósł z 37 proc. w 1965 roku
do ponad 77 proc. w roku ubiegłym. W bieżącym roku
wprowadzono nową, znaczną podwyżkę płac, zaś przez
podwyżkę, która będzie realizowana w latach 1974 —

—1975 zostanie zapewniony wzrost płac realnych o

około 22 proc. w porównaniu z 1970 rokiem.
W wyniku wzrostu siły nabywczej ludności, handel

będzie musiał zrealizować w 1975 roku masę towarową
większą o 47 proc. niż w roku 1970.

W 1973 roku w porównaniu do 1970 wzrośnie po-
ważnie sprzedaż we wszystkich grupach towarowych
— tak żywnościowych, jak i nieżywnościowych: mięso
1 przetwory mięsne o 27 proc., sery o 27 proc., dzie-
wiarstwo o 29 proc., konfekcja o 23 proc., art. gospo-
darstwa domowego, szkło, porcelana, fajanse o 55 proc.

W okresie 1971—1973 zakupy artykułów trwałego
użytku w porównaniu do trzech poprzednich lat były
wyższe np. o ponad 30 proc. w telewizorach i apara-
tach radiowych; o ponad 20 proc. w lodówkach i ma-

szynach do szycia; o 17 proc. w meblach. Tych kilka
przykładów wskazuje na stałe usprawnianie zaopatrze-
nia i pełniejsze pokrycie potrzeb ludności.

Z przedsięwzięć aktualnie podejmowanych podkre-
ślić należy powołanie „Rady dla koordynowania i kie-
rowania działalnością zaopatrzenia rynku i usług", któ-

ra jest organem złożonym z przedstawicieli ministerstw
i innych organów centralnych, związków zawodowych,
organizacji społecznych i przedstawicieli różnych grup
ludzi pracy.

Rada działa na szczeblu centralnym i w każdymi
okręgu; jest podporządkowana Radzie Ministrów.
Opracowuje program rozwoju działalności handlu we-

wnętrznego i poprawy obsługi ludności w skali kraju,
podejmuje kroki dla skoordynowanego rozwoju bazy
techniczno-materiałowej handlu i jednostek wykonu-
jących usługi, śledzi realizację zadań przez producen-
tów towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności,
dba o jakość i strukturę asortymentową, by odpowia-
dały one aktualnemu popytowi.

REDAKCJA: Co zrealizowano dotychczas 1 na Jakie
trudnoSci natrafia handel?

NICOLAE BOZDOG: W związku z rozszerzeniem
1 unowocześnieniem produkcji artykułów konsumpcyj-
nych i ciągłym wzrostem dochodów ludności, obser-
wuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania ludności na

artykuły żywnościowe o wyższym stopniu przetworze-
nia. Potrzebne są ponadto artykuły codziennego użyt-
ku przekraczające elementarne potrzeby, zapewniające
wyższy komfort, wyższy poziom kulturalny i lepsze wy-
korzystanie wolnego czasu.

W okresie 1971—1973 oddano do użytku ponad 800
tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej.
Z powodzeniem realizujemy program budowy w tej
pięciolatce 28 wielkich domów towarowych. Tylko w

ostatnich dwóch latach oddano do użytku 8 takich do-
mów towarowych o powierzchni około 12 tysięcy me-

trów kwadratowych.
Dostosowanie struktury asortymentowej do zróżni-

cowanych i rosnących potrzeb ludności napotyka jed-
nak pewne trudności, dla usunięcia których konieczne
jest ciągłe ulepszanie stosunków między handlem
i przemysłem oraz zapewnienie przez producentów ryt-
miczności dostaw.

Innym problemem, nad którym musi czuwać han-
del, jest przestrzeganie warunków jakościowych prze-
widzianych w kontraktach zawieranych z dostawcami,
jak też wpływanie na przemysł w kierunku ciągłego

podnoszenia poziomu Jakościowego towarów przezna-
czonych na zaopatrzenie ludności.

REDAKCJA: W Jakim stopniu szeroka wymiana to-
warowa między krajami członkowskimi RWPG może
wpłynąć na lepsze rozwiązanie problemów życiowych
w naszych krajach? Jakie są perspektywy, zdaniem
tow. Ministra, kontynuowania wymiany towarowej
oraz współpracy technlczno-naukowej?

NICOLAE BOZDOG: W związku z rozwojem gospo-
darki narodowej, wzrostem produkcji artykułów kon-
sumpcyjnych w każdym kraju rozwija się z roku na

rok wymiana towarów szerokiego spożycia między kra-
jami socjalistycznymi.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Spółdzielczość
Spożywców w Rumuńskiej Republice Socjalistycznej
osiągną w tym roku wymianę towarową z krajamt
socjalistycznymi o około 45 proc. większą niż w 1971
roku.

Wymiana z Polską Rzecząpospolitą Ludową zwięk-
sza się z roku na rok, przy czym przedmiotem wymia-
ny są ważne towary dla zaopatrzenia ludności. Towary
rumuńskie: dziewiarstwo, obuwie, meble, konserwy
owocowo-warzywne itd. Towary polskie: tkaniny ba-
wełniane, obuwie, ryby 1 konserwy rybne, artykuły
kosmetyczne itd.

Możliwości rozszerzenia wymiany towarowej nadal
istnieją we wszystkich krajach członkowskich RWPO
i uważamy, że powinny być w dalszym ciągu czynione
wysiłki w kierunku zwiększenia wielkości i rozszerze-

nia asortymentu w ramach tej bezpośredniej wymiany
towarów konsumpcyjnych.

W tym kontekście podkreślamy wagę organizowania,
na zasadzie wzajemności, tygodni narodowych, wystaw
połączonych ze sprzedażą towarów konsumpcyjnych w

wielkich domach towarowych.
Jeżeli chodzi o perspektywy, uważamy że istnieją

warunki korzystne dla rozwijania współpracy gospo-
darczej i naukowo-technicznej między ministerstwami
handlu wewnętrznego krajów socjalistycznych, których
wysiłki idą w kierunku osiągnięcia dalszego wzrostu

poziomu życia ludności w każdym z naszych krajów.

Notował: ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

KONTRPLANY - ZOBOWIĄZANIA
W odpowiedzi na apel Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego, aby 1973 rok — decydujący rok pię-
ciolatki, uczynić rokiem wzorowej, rzetelnej pracy,
ludzie radzieccy ze zdwojoną energią włączają się
w nurt socjalistycznego współzawodnictwa pracy.
Przybiera ono wciąż nowe formy, staje się głębsze
w swej treści i przynosi coraz lepsze rezultaty.

ZCIEKAWĄ,
godną uwagi i u-

znania inicjatywą wystąpiły
kolektywy czołowych moskiew-

skich przedsiębiorstw przemysło-
wych. Pomyślnie realizując zobo-
wiązania podjęte na bieżący rok,
przedsiębiorstwa te poszukują do-
datkowych rezerw, aby włączyć je
do planu na rok przyszły. Rezerwy
takie istnieją niemal wszędzie. U-
ruchomić je to znaczy poprawić re-

zultaty działalności wszystkich ze-

społów pracowniczych, a co za tym
idzie podnieść ogólną efektywność
gospodarowania.

Co sobą przedstawiają kontrpla-

ny-zobowiązania, opracowywane
dziś na tak wielką skalę w całym
Związku Radzieckim? Mówiąc naj-
prościej kontrplan to plan pań-
stwowy plus dodatkowa produkcja
zadeklarowana przez kolektywy ro-

bocze i włączona do planu na na-

stępny rok. Plan ten zakłada
wzrost wielkości produkcji i pozio-
mu wydajności pracy w porówna-
niu z założeniami pięcioletnich pla-
nów przedsiębiorstw.

Jednym z pierwszych moskiew-
skich przedsiębiorstw, które przy-
jęło kontrplan na rok 1974 była
fabryka „KOMPRESSOR". Zabra-

nie aktywu zakładu skierowało
swój kontrplan do Ministerstwa
Urządzeń Chemicznych i Nafto-
wych w celu jego rozpatrzenia i
włączenia zobowiązań fabryki do
planu państwowego na 1974 rok.
Kontrplan przedsiębiorstwa ,,KOM-
PRESSOp." przewiduje osiągnięcie
w 1974 roku poziomu wydajności
pracy przewidzianego w planie
pięcioletnim na rok 1975, wykona-
nie w ciągu czterech lat pięciolet-
nich zadań w zakresie obniżki
kosztów produkcji, wzrost wielkoś-
ci produkcji w 1974 roku o 40 proc.
w porównaniu z 19'" rokiem (za-
miast 34,5 proc. jak zakładał plan
pięcioletni). Robotnicy, pracownicy
inżynieryjno-techniczni i adminis-
tracja zakładu zobowiązali się, i

ujęli to w formę planu: wykonać
zadania produkcyjne przewidziane
na czitery lata pięciolatki do dnia
1 grudnia 1974 roku. Kontrplan

przewiduje również między innymi
opanowanie produkcji kilku no-

wych wyrobów, podniesienie pozio-

ekonoj^czeskaja gazieta

WZAKOŃCZONYCH
10 paź-

dziernika w Moskwie radziec-
ko-japońskich rozmowach na

najwyższym szczeblu wiele miejsca
zajęły proDiemy wzajemnej współ-
pracy gospodarczej. Sprawie tej
poświęcony jest artykuł, jaki uka-
zał się w ostatnim, 42 numerze

. .Ekonomiczeskiej Gaziety". Poniżej
publikujemy jego omówienie.

We wspólnym komunikacie opu-
blikowanym po wizycie premiera
Tanaki w Moskwie mówi się, że
„obie strony uważają za niezbęd-
ne sprzyjanie współpracy gospodar-
czej. w tym również w związku z

eksploatacją zasobów naturalnych
Syberii, a także rozwój handlu i

współpracy w rolnictwie, transpor-
cie i innych dziedzinach". Doświad-
czenie już nagromadzone śwfadczy.
że realizacja tvch celów jest w peł-
ni realna.

Handel radziecko-japoński wzrósł
z34minrubliw1958r.do815
mir. rubli w 1972 r. Porozumienie
na lata 1971—1975 przewiduje, że
wartość tego handlu powinna zwię-
kszyć się o ok. 80 proc. i osiągnąć
w ciągu 5-latki wielkość ok. 5 mld
rubli.

Szybki wzrost wzajemnych obro-
tów w minionym okresie, pomyślne
perspektywy na przyszłość, czynią
Japonię i Związek Radziecki bar-
dzo poważnymi potencjalnymi part-
nerami. Oba kraje są głęboko zain-
teresowane w rozwoju współpracy
gospodarczej. Sprzyjają temu istotne
raynniki natury obiektywnej.

Powszechnie znany jest dyna-
miczny rozwój gospodarki japoń-
skiej w ostatnim dwudziestoleciu.
W rezultacie Japonia, pod wzglę-
dem wielkości produkcji przemysło-
wej. wysunęła się na drugie, po
USA, miejsce w świecie kapitalis-

SRR—JAPONIA
tycznym. Warto jednakże w tym
miejscu uzmysłowić sobie jeden
niesłychanie ważny fakt. Wąskie
gardło gospodarki japońskiej stano-
wi ostry deficyt surowców i paliw.
Deficyt ten stać się może głównym
hamulcem na drodze dalszego roz-

woju japońskiego przemysłu. Uboga
baza surowcowa zmusza kraj do
importu ogromnych ilości surowców
i paliw, a zapotrzebowanie na ten

import stale rośnie. Jeśli w 1966 ro-

ku Japonia importowała ok. 70 proc.
potrzebnych jej surowców i paliw,
to w 1970 roku — już niemal 90
proc.

Taka sytuacja potęguje zaintere-
sowanie rozwojem współpracy ze

Związkiem Radzieckim, który stać
się może na wiele lat ważnym do-
stawcą surowców dla japońskiego
przemysłu. Japonia może importo-
wać ze Związku Radzieckiego takie
surowce i półfabrykaty, jak drewno,
ropa naftowa, gaz, węgiel koksują-
cy. miedź, ruda żelaza, sole potaso-
we, azbest, aluminium, surówka,
złom strlowy i w'ele innych.

Ze swej strony Związek Radziecki
już dziś kupuje w Japonii znaczne

ilości maszyn i urządzeń dla szyb-
ko rozwijających się gałężi swego
przemysłu, przede wszystkim dla
przemysłu chemicznego, włókienni-
czego. spożywczego i celulozowo-
papierniczego. ZSRR importuje
również prasy hutnicze, obrabiarki,
aparaturę pomiarowo-kontrolną i
inne wyroby najnowszej techniki.

Jak słusznie stwierdził -w Mos-
kwie premier Tannka: „Japonia i

Związek Radziecki to nie tylko są-

siedzi, ale i kraje o nie często spo-
tykanej na świecie komplementar-
ności gospodarczej".

Założone w IX planie pięciolet-
nim wysokie tempo rozwoju ekono-
micznego ZSRR. w tym także jego
wschodnich rejonów, stwarza szero-

kie możliwości dla współpracy z

Japonią. Współpraca ta (poza for-
mami tradycyjnymi) zaczyna ostat-
nio przybierać nowe. niekonwencjo-
nalne formy organizacyjne. I tak
np. od połowy 1968 roku realizowa-
ne jest porozumienie o eksploatacji
zasobów leśnych. Strona japońska
udzieliła radzieckim przedsiębior-
stwom handlu zagranicznego kredy-
tów na sumę 160 min rubli. Kredyt
ten zostanie solacony do końca 1973
roku dostawami do Japonii
8minm3 materiałów drzewnych.
Podpisano także kontrakt na budo-
wę na Dalekim Wschodzie dużego
portu przy udziale finansowym za-

interesowanych firm japońskich.
Zakończenie budowy portu przewi-
duje się na 1975 rok.

Między przedsiębiorstwami ra-

dzieckimi i japońskimi kołami prze-
mvsłowymi toczą się obecnie per-
traktacje w sprawie realizacji kilku
wielkich przedsięwzięć na bazie
kompensacyjnej. Chodzi o budowę
transsyberyjskiego rurociągu, któ-
rym dostarczano by Japonii około
25 min ton tlumeńskiei ropy naf-
towej rocznie, o wspólne poszuki-
wania ropy i gazu na Szelfie Sa-
chalińskim, o udział japońskiego
kapitału i techniki w eksploatacji
gazu w Jakuci i. węgla koksującego
w dorzeczu Ałdanu, o wynoszenie
wielu innych ważnych obiektów.

mu technicznego produkcji poprzez
zmiany technologiczne, co w przy-
padku niektórych działów zapew-
nić ma wzrost wydajności pracy o

30 proc.

Zabierając głos na łamach ty-
godnika „Ekonomiczeskaja Gazie-
ta" dyrektor fabryki „KOMPRES-
SOR" M.E . KAC powiedział:

. Zazwyczaj podejmowaliśmy zo-

bowiązania produkcyjne na po-
czątku kolejnego roku. Tym razem

postanowiliśmy przyjąć kontrplan-
zobowiązanie na rok 1974 na 5
miesięcy przed końcem 1973 roku.
Zrodzić się może pytanie. Czy nie
za wcześnie? Nie, uważamy bo-
wiem, że jest to najwłaściwszy
moment dla tego, aby precyzyjnie
i sprawnie nakreślić program dzia-
łań kolektywu pracowniczego na

nadchodzący rok. Kontrplan otwie-
ra przed nami perspektywę, stwarza
możliwość lepszego przygotowania
się do pracy w czwartym roku pię-
ciolatki. Przyjęcie kontrplanu nie

Japonia uczestniczyłaby w tych
projektach udzielając kredytów na

zakup niezbędnych maszyn i urzą-
dzeń, co przyniosłoby znaczny roz-

wój wzajemnie korzystnej współ-
pracy. Tego rodzaju japońsko-ra-
dzieckie stosunki gospodarcze nie
podlegałyby kaprysom koniunktury
kapitalistycznego rynku światowego.

Ważną sferą wzajemnej współ-
pracy stać się może również nauka
i technika, jako że w tej dziedzi-
nie oba kraje dysponują olbrzymim
potencjałem. Już dziś wymiana
naukowo-techniczna między Związ-
kiem Radz ;eckim i Japonią przybie-
ra niebagatelne rozmiary. Jej roz-

wojowi służyć będzie podpisane w

czasie wizyty premiera Tanaki w

Moskwie porozumienie o wzajem-
nej współpracy naukowo-technicz-
nej obejmującej m. in. wymianę
pracowników, wspólne i inne prace
w zakresie nauk podstawowych.

Przemawiając 8 października br.
na Kremlu Leonid Breżniew powie-
dział m.in: „Zdajemy sobie dobrze

sprawę z tego, jak ważne miejsce
zajmuje Japonia w światowym po-
tencjale ekonomicznym i uważamy,
iż może i powinna ona odgrywać
wielką rolę we wspólnych wysił-
kach państw i narodów na rzecz

umocnienia powszechnego pokoju i

rozwoju pokojowej współpracy mię-
dzy wszystkimi krajami. Z zadowo-
leniem widzielibyśmy współpracę
Związku Radzieckiego i Japonii w

rozwiązywaniu witlu problemów
międzynarodowych w interesie u-

mocnienia pokoju i bezpieczeństwa
w Azji i na całym świecie."

Opracował: A.L.

oznacza zakończenia prac z nim
związanych. Należy skrupulatnie
ugruntować ten plan konkretnymi
posunięciami organizacyjno-tech-
nicznymi, znaleźć dodatkowe re-

zerwy i w planie TPF przewidzieć
ich wykorzystbntó".

Przyjmowanie bardziej napiętych
planów, bo takimi są przecież
kontrplany-zobowiązania, poprze-
dza poważna praca organizacji
partyjnych, związkowych i komso-
molskich, działaczy gospodarczych,
twórcze poszukiwanie rezerw, któ-
rych wciąż jest Jeszcze sporo.

Ruch opracowywania kontrpla-
nów-zobowiązań zatacza coraz

szersze kręgi. Informacje o ich
przyjmowaniu nadchodzą z Włady-
wostoku i Brześcia, Leningradu i
Charkowa, Mińska i Swierdłowska,
Krasnojarska i Doniecka. Szczegól-
nie dynamicznie przebiega ten ruch
na Białorusi. Kierując swe wysiłki
na przedterminową realizację pla-
nu roku bieżącego, wiele przedsię-
biorstw Białoruskiej SRR, idąc za

JAKÓW
I. GLEZER

przykładem moskwiczan, podjęło
się opracowywania kontrplanów na

rok 1974. Stałe podnoszenie efek-
tywności gospodarowania jest ko-
nieczne i możliwe do zrealizowa-
nia.

Przemawiając z okazji wręczenia,
Ukraińskiej SRR Orderu Przyjaźni
Narodów Sekretarz Generalny KC
PZPR LEONID BREŻNIEW powie-
dział m.in.: „...nie należy zapomi-
nać o tym, że w następnych latach
pięciolatki należy zrobić nie mniej,
a więcej niż już zrobiono. Trzeba

jeszcze wiele, bardzo wiele pracy,
aby osiągnąć cele, które partia wy-
tyczyła na 1975 rok i stworzyć
prześlanki dla dalszego ruchu na-

przód".
Przyjmowanie napiętych kontr-

planów-zobowiązań sprzyja wzros-

towi produkcyjnej i społeczno-po-
litycznej aktywności kolektywów
pracowniczych, sprzyja realizacji
placów dynamicznego rozwoju po-
tencjału ekonomicznego Związku
Radzieckiego.

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

BUŁGARSKI EKSPERYMENT

Oryginalny system urbanistyczny,
stanowiący równocześnie zamknięty
kompleks ekonomiczno-socjalny, za-

mierza utworzyć w najbliższych la-
tach Bułgaria. System ten twórcy
nazwali aglomeracją, jednakże od
zwykłych aglomeracji miejskich róż-
ni się on tym, że zachowuje w ob-
rębie tworzonego układu również
wsie z ich podstawowymi funkcjami
gospodarczymi. Pierwszy taki zespół
utworzony zostanie przez połączenie
trzech miast. Warny, Dewni i Bro-
wadiji oraz leżących między nimi
wsi w jeden kompleks administra-
cyjno-gospodarczy, o cechach zbliżo-
nych do kombinatu przemysłowego.
Z zespołu tego usunięto wszystkie
zakłady wytwórcze i usługowe, któ-
re nie pasują do założonej struktury
ekonomicznej aglomeracji, natomiast
pożądane profile produkcyjne uzy-
ska się w drodze nowych inwestycji,
i przemieszczenia mocy wytwórczych
z innych części kraju. (L)

GOSPODARSTWA

PRZYZAGRODOWE

NA WĘGRZECH

Na Węgrzech istnieje około 670
tys. gospodarstw przyzagrodowych,
2 320 produkcyjnych spółdzielni rol-
niczych i 21 spółdzielni rybackich.
Ogólna powierzchnia ziemi upraw-
nej gospodarstw przyzagrodowych
wynosi 723 tys. ha. Hoduje .się w

nich 26 proc. pogłowia bydła roga-
:o, 37 proc. świń i 38 proc. drobiu.Jfg>

Spółdzielnie produkcyjne udziela-
ją gospodarstwom przyzagrodowym
pomocy w zabezpieczeniu w pasze,
chemiczne środki ochrony roślin, na-

wozy sztuczne, zaopatrzeniu w małe

maszyny rolnicze, transporcie 1 zby-
cie wyprodukowanych artykułów 1
poradnictwie agronomicznym. Go-
spodarstwa przyzagrodowe są zwol-
nione z obowiązku płacenia podat-
ków od dochodów uzyskanych z up-
rawy warzyw w szklarniach i in-
spektach, mogą korzystać z kredy-
tów państwowych i dotacji przy za-

kupie maszyn rolniczych (50 proc.
wartości kupowanych maszyn). W
1970 roku anulowano zarządzenie za-

braniajace hodowania w gospodar-
stwach przyzagrodowych więcej niż
1 krowy, 2 cieląt, 1—2 macior. 3—4
świń rzeźnych i 5 owiec lub kóz.
Obecnie można w nich hodować ty-
le bydła i drobiu, aby nie przeszka-
dzało to pracy w spółdzielni. (L)

MOSKIEWSKIE PORZĄDKI

Z Moskwy przeniesiono ostatnio
kilkanaście dalszych przedsiębiorstw
przemysłowych, które znalazły nie

mniej, a często bardziej dogodne wa-

runki pracy na prowincji. W ramach

porządkowania terytorialnej struk-

tury produkcji, związanej z akcją
ochrony środowiska naturalnego, ze

stolicy ZSRR „przekwaterowano" w

ostatnich kilku latach, bądź zrekon-
struowano ponad 300 zakładów pro-
dukcyjnych. Około 1500 moskiew-
skich fabryk 1 zakładów komunal-

nych zmieniło system opalania, prze-
chodząc z węgla lub ropy na czysty
gaz ziemny. Wydano także zakaz
wznoszenia w Moskwie nowych lub
rozszerzania istniejących fabryk, je-
śli nie są one bezpośrednio związane
z potrzebami miasta lub jego mie-
szkańców. (L)
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gijski. to ostatnie lata przyniosły Je-
go dynamiczny rozwój. Od podpisa-
nia wspomnianej umowy w 1965 r.

wzajemne obroty wzrosły niemal
4-krotnie.

W 1970 roku nasz import z Belgii
osiągnął wartość 116 min zł dew., w

1972 roku — 216 min zł dew., w

bieżącym roku wyniesie ok. 340 min
zł dew. Z kolei nasz eksport wyniósł
w 1970 roku 92 min zł. dew., w 1972
—1 52 min zł dew., do końca bieżą-
cego roku powinien osiągnąć wartość
ok. 210 min zł dew. To wciąż nie-
wiele ale nietrudno dostrzec znaczną
dynamikę.

REDAKCJA: Zgodziliśmy się jed-
nak co do tego, że handel to nie-
wielki. Dlaczego więc do stosunków
z Belgią przywiązujemy tak duże
znaczenie?

H. KISIEL: Można by przekornie
powiedzieć, że handlem z Belgami
jesteśmy zainteresowani między in-
nymi właśnie dlatego, że jest on dziś
tak niewielki. Istnieją bowiem po-
ważne możliwości jego zwiększenia.
Zresztą zainteresowani są tym tak-'
że Belgowie. Dla kraju w tak dużym
stopniu zależnego od wymiany z za-

granicą pozyskanie nowego solidne-
go partnera, a za takiego wszyscy
nas uważają, jest również sprawą
o niebagatelnej wadze.

Dla nas Belgia jest partnerem bar-
dzo atrakcyjnym. Jest to kraj na-

leżący w niektórych dziedzinach wy-
twórczości do ścisłej czołówki świa-
towej. Ma więc sporo do zaoferowa-
nia. Najogólniej rzecz biorąc, nasze

zainteresowanie w rozwijaniu współ-
pracy z Belgią wynika ź następują-
cych przesłanek:
1) jest to bogate źródło nowoczesnej
myśli technicznej, dostawca licencji,
know-how itp.,
2) jest to kraj wysoce podatny na

związki kooperacyjne,
3) jest to tradycyjnie poważny od-
biorca naszego eksportu surowcowe-

go.

REDAKCJA: Czy doświadczenia
ostatnich lat potwierdzają Panie
Ministrze, Pańską tezę o znacznej
atrakcyjności Belgii dla naszej go-
spodarki, czy też buduje ją Pan w

oparciu na analizie dotychczas nie
wykorzystanych możliwości?

H. KISIEL: Tezę tę w mojej opinii
potwierdza wystarczająco już prak-
tyka ubiegłych lat. Przyjrzyjmy się
strukturze naszych zakupów w Bel-
gii. 30 proc. importu Polski z tego
kraju stanowią wyroby przemysłu
elektromaszynowego, ok. 25 proc. —

chemikalia, tyle samo — wyroby

REKORDOWE ZBIORY

BAWEŁNY

Dzięki dużemu wzrostowi zbiorów
bawełny w USA i ZSRR — świato-
we zbiory bawełny w sezonie 1972/73
ocenia się obecnie na 60 min bel., tj.
0 2 min bel więcej od rekordowych
dotychczas zbiorów 1971/72. Zbiory w

USA szacuje się na 13,7 min bel, w

ZSRR na 11,5 min bel, a zbiory we

wszystkich pozostałych krajach ra-

zem wziętych na ok. 35 min bel, tj. na

1 min bel mniej niż w rekordowym
sezonie 1971/72. Główną przyczyną te-

go spadku produkcji były niesprzy-
jające warunki atmosferyczne, zwła-
szcza susza w Indiach. Spadek pro-
dukcji bawełny notuje się też w Chi-
nach, Sudanie oraz w Brazylii. Spa-
dek ten został z nadwyżką skompen-
sowany przez wzrost produkcji nie
tylko w USA i ZSRR, ale też w

Gwatemali, Hondurasie, Argentynie,
Boliwii,. Paragwaju, Grecji, Hiszpa-
nii, Mozambiku, Nigerii i Iranie. (S)

MONOPOLISTYCZNE

POROZUMIENIE

PRODUCENTÓW KAWY

Trzej najwięksi producenci kawy
w świecie (Brazylia, Kolumbia i Wy-
brzeże Kości Słoniowej), na których
przypada 56 proc. światowej pro-
dukcji kawy, zawarli porozumienie
o utworzeniu kompanii mającej za

zadanie utrzymywanie cen kawy na

poziomie zgodnym ze wskazaniami
producentów. Do nowo powstałej in-
stytucji mogą dołączyć się także inni
producenci kawy, którzy już ujaw-

metalurgiczne. Belgowie są dla nas

na przykład głównymi dostawcami
diamentów przemysłowych, nawo-

zów fosforowych, taśm filmowych,
błon rentgenowskich. W ciągu ostat-
nich dwóch lat zakupiliśmy od nich
wyposażenie wytwórni taśm magne-
tofonowych, urządzenia dla produk-
cji układów hybrydowych, linie do
produkcji folii miękkiej, walcownię
blach trapezowych dla huty „Flo-
rian".

Zestawienie to pokazuje, że sięga-
my do źródeł najnowszej techniki.

REDAKCJA: Wynika stąd jasno,
że struktura zakupów w Belgii pod-
porządkowana jest programowi mo-

dernizacji naszej gospodarki.
II. KISIEL: Tak jest i tak będzie

w przyszłości. Polityka importu jest
ściśle powiązana z programami roz-

woju i unowocześnienia gospodarki
kraju. W przypadku importu z Belgii
dotyczy to przede wszystkim prze-
mysłu maszynowego (w tym maszyn
rolniczych), chemicznego, hutniczego,
elektronicznego i przemysłu mate-
riałów budowlanych. Tym samym
celom generalnym podporządkowa-
na jest także polsko-belgijska współ-
praca naukowo-techniczna. Dość po-
wiedzieć, że wśród tematów wspól-
nych badań znalazły się takie zagad-
nienia jak: metody wzbogacania
paliw stałych, technika opracowywa-
nia projektów dla budownictwa mie-
szkaniowego czy system zaopatrze-
nia w wodę i oczyszczania ścieków.

REDAKCJA: To co Pan powiedział
dotychczas odnosiło się głównie do
importu. Jak natomiast przedstawia
się sprawa z naszym eksportem?
Żmiany struktury gospodarki pol-
skiej, wyższe stadium, jej nowocze-

sności powinno znajdować swe od-
bicie również w strukturze naszego
Wywozu.

H. KISIEL: To prVwda. I tak*śi£
dzieje. Choć zmiany w strukturze na-

szego eksportu do Belgii dą niezwyk-
le trudnie do osiągnięcia. Klient to

niesłychanie wymagający. Młodemu
producentowi maszyn i urządzeń nie-
łatwo dostać się na rynek belgijski.
Nadal na naszej liście ekspo

v

.iwej
pierwsze miejsce należy do v»ęgla,
połowa wartości naszego wywozu
przypada na surowce i półfabrykaty.
Rośnie jednak waga towarów o wy-
sokim stopniu przetworzenia, dość
dynamicznie wzrasta eksport prze-
mysłu elektromaszynowego. Udział
maszyn i urządzeń w eksporcie do
Belgii przekroczył już 10 proc. Więk-

sze szanse na podniesienie zdecydo-
wane tego wskaźnika należy upa-
trywać w rozwoju kooperacji pro-
dukcyjnej.

REDAKCJA: Panie Ministrze,
lfczby obrazujące wartość obrotów
% Belgią wskazują na wyraźną prze-

nlll swoje zainteresowanie kawową
kompanią. (MP)

PRODUKCJA I EKSPORT

RYBIEGO OLEJU

Według amerykańskich danych
światowa produkcja oleju rybiego
w 1973 r. wyniesie 720 tys. ton, t. j.
będzie o 187 tys. ton mniejsza niż
w 1972 roku i o 420 tys. ton poniżej
poziomu osiągniętego w 1971 roku.
Spadek produkcji oleju w bieżącym
roku został spowodowany głównie
zmniejszeniem połowów ryby w Pe-
ru. Amerykańscy ekonomiści okre-
ślają eksport oleju rybiego w 1973
roku na 375 tys. ton wobec 663 tys.
tón w 1972 roku. Ale przewiduje się,
że w 1974 r. światowa produkcja ry-
biego oleju nieco się zwiększy i przy-
puszczalnie dojdzie do 840 tys.
ton. (MP)

BOOM NA MASZYNY
ROLNICZE

W przemyśle produkcji maszyn
rolniczych nieoczekiwanie szybko
recesja ustąpiła miejsca boomowi.
W rezultacie jego moce produkcyj-
ne są niedostateczne i próby zwięk-
szenia produkcji napotykają wciąż
trudności.

I np. w krajach zachodnio-euro-
pejskich zbyt traktorów uległ w 1971
r. zmniejszeniu, ale w 1972 r. szybko
wzrósł i wykazuje też szybki wzrost
W roku bieżącym (np. w Danii wzrósł
w 1972 r. od 14 proc. i oczekuje się,
że w 1973 wzrośnie o 38 proc.; w NRF
oczekuje się, że zbyt traktorów o-

słągnie w tym roku około 60 tys.
sztuk wobec 53 tys. szt. w 1972 r.)

wagę naszego Importu nad ekspor-
tem...

H. KISIEL: Deficyt ten nie pow-
stał bynajmniej „żywiołowo". Jest
on planowo założony. Złożyły się nań
zwiększone zakupy nowoczesnych
maszyn i urządzeń w ramach przy-
znanego nam przez stronę belgijską
kredytu. Nasz Bank Handlowy za-

warł w tej sprawie na dogodnych
warunkach umowę z konsorcjum
największych banków belgijskich.
Kredyt wykorzystaliśmy przede
wszystkim z myślą o modernizacji
niektórych gałęzi przemysłu, a więc
również i po to, aby stać się bar-
dziej atrakcyjnym, bardziej pożąda-
nym partnerem w kooperacji. W co-

raz większym stopniu zaciągane kre-
dyty spłacać będziemy właśnie do-
stawami kooperacyjnymi.

REDAKCJA: Na zakończenie kilku
słów o podpisanej w czasie wizyty
Edwarda Gierka 10-letniej Umowie
0 Współpracy Gospodarczej, Prze-
mysłowej i Naukowo-Technicznej.

H. KISIEL: Motywy, jakimi kie-
rowały się obie strony podpisując tę
umowę są bardzo proste. Zarówno w

Polsce, jak i w Belgii zdano sobie
sprawę, że dotychczasowy zasięg sto-
sunków gospodarczych szeroko ro-

zumianych, wielkość wymiany han-
dlowej daleko nie odpowiadają ist-
niejącym możliwościom. Pragnienie
wykorzystania obecnych i potrzeba
poszukiwania nowych możliwości
współpracy znalazły swój wyraz w

podpisanej w Brukseli umowie.
Stwarza ona rzeczywiście dogodne
warunki dla rozwoju wzajemnie ko-
rzystnego współdziałania.

Oba rządy deklarują gotowość
sprzyjania zawieraniu przez organi-
zacje gospodarcze obu państw
wszechstronnej współpracy, aż do
działania pod wspólną marką na

rynkach trzecich, gt^warzają lępsgg
warunki
'-tećhnicżnejTnDD^^glroliy wyrażają
takża dobrśj 'wolę ułatwiania obrotu •

towarowego. uchylają się przed
udogodnieniami natury finansowej,
co, jak wiadomo, stanowi dobry ka-
talizator dla handlu. W sumie zaś
umowa tworzy klimat sprzyjający
wzbogaceniu kontaktów gospodar-
czych i naukowo-technicznych na-

szych krajów.
Myślę, że na to wieloletnie porozu-

mienie polsko-belgijskie można spoj-
rzeć jak na dobry przykład pokojo-
wej koegzystencji państw o odmien-
nych ustrojach, można je uznać za

jeden z pomyślnych prognostyków
przed kolejnym etapem Europej-
skiej Konferencji Bezpieczeństwa
1 Współpracy.

REDAKCJA: Dziękujemy za roz-

mowę.

Rozmawiał:
ANDRZEJ LUBOWSKI

Zachodnioeuropejscy producenci za-

chowują jednak ostrożność z rozbu-
dowywaniem mocy produkcyjnych,
gdyż większość producentów jest
zdania, że boom ten wnet zacznie
słabnąć. W Ameryce Północnej nie
ma jeszcze oznak zapowiadających
wygasanie boomu w dziedzinie trak-
torów i kombajnów; na realizację
zamówień na te maszyny trzeba cze-

kać obecnie ok. 5 miesięcy i twier-
dzi się, że brak niektórych typów
maszyn rolniczych jest obecnie naj-
ostrzejszy od czasu zakończenia dru-
giej wojny światowej. Ważnym ele-
mentem sytuacji jest też popyt ze

strony krajów rozwijających się.
Zbyt maszyn rolniczych we wszyst-
kich tych krajach razem wziętych
zwiększył się w 1972 r. o 22 proc.,
a w 1973 r. wzrośnie o 12 proc. (S)

PROJEKT

EKSPANSJI ROLNEJ USA

Według hipotezy ekspertów ame-

rykańskich do najszybciej rozwija-
jących się gałęzi amerykańskiej go-
spodarki należeć będzie rolnictwo —

pod warunkiem, że zapewni mu się
możliwości ekspansji eksportowej,
zwłaszcza do Europy i Japonii. Obec-
nie USA wywożą za granicę produk-
ty rolno-spożywcze o łącznej rocznej
wartości ok. 10 mld dolarów. W dro-
dze rokowań z rządami najbardziej
zainteresowanych państw-importe-
rów zboża oraz na forum GATT —

można byłoby w najbliższych kilku
latach powiększyć ten eksport o 80
procent, bowiem potencjalne możli-
wości rozwoju amerykańskego ek-
sportu rolnego są ogromne (w USA
leży odłogiem do 4 min ha gruntów
możliwych do obsiania zbożami przy

W
OSTATNICH latach nasz*
OBROTY TOWAROWE z Bel-
gią wykazały znaczny wzrost,

gdyż wyniosły one (w min zł dew.)}
Rok Eksport Import

1970
1971
1972
1973 I—X

92,0
105,1
152,1
174,4

115,9
146,9
209,9
338,2

Jak widać — nasz bilans handlowy
w obrotach z Belgią był w ostatnich
latach ujemny. Wprawdzie równo-
cześnie obroty usługowe z Belgią za-

mykały się saldem dodatnim, jednak
z uwagi na niewielką ich wysokość
nie wyrównywało to ujemnego bi-
lansu handlowego.

Jeżeli chodzi o nasz EKSPORT do
Belgii — najwięcej ważącą jego po-
zycję stanowił dotychczas węgiel ka-
mienny. Jak podaje ostatni Rocznik
Handlu Zagranicznego — w roku
1971 wyeksportowaliśmy do Belgii
629 tys. t tego paliwa, a w roku 1972
— 943 tys t, przy czym wartość na-

szego eksportu paliw do Belgii wzro-

sła w tym czasie z 37,2 do 60,9 min zl
dew. Był to głównie wysokowar-
tościowy węgiel koksujący, nato-
miast węgiel energetyczny eksporto-
waliśmy w stosunkowo niewielkich
ilościach (po kilkadziesiąt tysięcy ton
rocznie).

Drugą największą wartościowo
grupę naszego eksportu do Belgii
stanowią wyroby przemysłu elektro-
maszynowego. Wartość ich ekspor-
tu rośnie szczególnie szybko, bo np.
w r. 1971 wyniosła ona 8,0 min zł
dew., a w 1972 r. już 19,2 min zł
dew. W roku bieżącym złożył się na

to eksport m.in. 8,6 tys. maszyn ele-
ktrycznych wirujących, przemysło-
wych wyrobów metalowych (za 4
min zł dew.), kabli i przewodów (3,3
min zł dew.), maszyn i urządzeń dla
przemysłu lekkiego (1,5 min zł dew.),
aparatury chemicznej (0,6 min zł
dew.), taboru i sprzętu morskiego
(0,4 min zł dew.), narzędzi i łożysk
(0,5 min zł dew.), aparatury medycz-
nej (0,4 min zł dew.), sprzętu foto-
graficznego (0,3 min zł dew.), 500 sa-

mochodów osobowych, 2 tys. domo-
wych maszyn do szycia, metalowych
atykułów gospodarstwa domowego
(0,4 min zł dew.) itp.

Natomiast na zeszłoroczny eksport
wyrobów przemysłu metalurgiczne-
go o wartości 11 min zł dew., złożył
się m.in. wywóz 3,5 tys. ton blachy
walcowanej na zimno powlekanej,
0.8 tys. t . innych wyrobów walcowa-
nych i 0,6 tys. t stopów metali nieże-
laznych. Z kolei eksport wyrobów
przemysłu chemicznego o wartości
7,8 min zł dew. stanowiły m.in. wyro-
by farmaceutyczne za 2,7 min zł
dew., 5,3 tys. t sody bezwodnej, ok.
1 tys. t kwasu siarkowego, ok. 8 tys.
t nawozów azotowych, ok. 15 tys.t
polichlorku winylu, barwniki synte-
tyczne za ok. 0,3 min zł dew., 72 tys.
par obuwia gumowego itp. Równo-
cześnie ękgpoęt wyrobów .przemysłu
mineralnego osiągnął -'frarta^ć 3,3 min
xl dew. (w tym opakowania szklane
za 2,2 mlnzł dęw.. 117 ton, porcelany
stołowej itp.). Eksport Wyrtibów prze-
mysłu d rzewno - papierniczego wy-
niósł 4,9 min zl dew. (w tym było
13 tys. m sześć, tarcicy, ok. 1 .3 m kw.

płyt pilśniowych oraz 230 t papie-
ru).

Eksport wyrobów przemysłu lek-
kiego osiągnął wartość 12,3 min zł
dew., a złożył się na to wywóz ok.
124 tys. m tkanin bawełnianych, 38
tys. m tkanin jedwabnych, 30 tys.
m tkanin wełnianych, 400 tys. wor-

ków odzieży i bielizny za 1,6 min
zł dew., 133 tys. par obuwia skórza-
nego itp. Z eksportu innych przemy-
słów warto jeszcze wymienić sprze-
daż 190 tys. szt. zabawek.

Eksport produktów rolnictwa o

wartości 13,1 min zl dew. — to m.in.
ponad 2 tysiące koni rzeźnych, kil-
kaset koni użytkowych, 36 tys. t

jęczmienia, ok. 600 ton nasion. Na

niewielkich wysiłkach rekultywacyj-
nych).

Nowa polityka rolna, którą rząd
USA zamierza wprowadzić w naj-
bliższym czasie, i której poszczegól-
ne elementy są dziś żywo dyskuto-
wane. powinna w efekcie przynieść
zaprzestanie subsydiowania farme-
rów zaniechających upraw i skom-
pensowanie im tych dotacji dwu-
krotnie wyższymi wpływami z ek-
sportu (możliwe do osiągnięcia do-
datkowe wpływy z eksportu — to 8
miliardów dolarów, a państwo co-

rocznie przeznacza na subsydiowa-
nie farmerów 4 miliardy dolarów).
Chodzi tu nie tylko o dochody bu-
dżetu i farmerskie profity, ale rów-
nież o wyprowadzenie bilansu płat-
niczego USA z deficytu. Realizacja
tego programu stoi jednak pod zna-

kiem zapytania, gdyż kraje EWG
będą się broniły przed perspektywą
zalewu przez amerykańskie produk-
ty rolne. Raport amerykańskiej ko-
misji doradczej mówi, że „Stany
Zjednoczone po/winny użyć całej
swej siły ekonomicznej, by wywal-
czyć od kontrahentów odpowiednie
ustępstwa".

RUCH „ZERO BRAKÓW"
W JAPONII

Jednym ze źródeł sukcesów japoń-
skiego eksportu na rynkach zagra-
nicznych jest ruch pod nazwą „Zero
braków", który zakłada absolutną

efekcję wykonania każdego ele-
entu w całym procesie produkcji.

Przy ustalonych rygorystycznych
wymogach jakościowych wyroby,
które nawet minimalnie od nich od-
biegają, są przez nadzór odrzucane,
a źródła takiego niedociągnięcia mu-

POLSKA

BELGIA
eksport wyrobów przemysłu spożyw-
czego o wartości 17,6 min zł dew.
złożyła się sprzedaż m.in. 1,9 tys.
t mięsa końskiego, 1,5 tys. t ryb 1 fi-
letów, 3,8 tys. t suszu buraków, 1,5
tys. t pulp owocowych i warzywnych,
850 ton owoców mrożonych, 1.250
ton suszu cykorii, ok. 300 t tytoniu.

A jak przedstawia się bliżej
IMPORT z Belgii? Tu w roku u-

biegłym najwięcej ważyły wyroby
przemysłu elektromaszynowego (76,7
min zł dew.) takie, jak np. narzędzia
za 8,4 min zł dew., różne metalowe
wyroby przemysłowe za 4,2 min zł
dew., części i podzespoły urządzeń
elektronicznych ż elementami pół-
przewodnikowymi za 3,7 min zł dew.
maszyny i urządzenia hutnicze za

2,8 min zł dew., maszyny i urządze-
nia dla przemysłu lekkiego za 2,6
min zł dew., a resztę stanowił bardzo
szeroki wachlarz najrozmaitszych
maszyn i urządzeń kupowanych w

stosunkowo niewielkich seriach.

Z kolei na impert' wyrobów prze-
mysłu metalurgicznego o wartości
52,6 min zł dew. złożył się przywóz
m.in. ok. 33 tys. t wyrobów walco-
wanych, 24 tys. t rud manganu, 11
tys. t koncentratów cynku. A import
wyrobów przemysłu chemicznego —

o wartości 47,8 min zł dew. — to

przywóz głównie 27 tys. ton che-
micznych składników mieszanek pa-
szowych, 7,3 tys. ton pomocniczych
środków chemicznych dla przemysłu,
a także przywóz wyrobów farmace-
utycznych za 5,9 min zł dew., odczyn-
ników chemicznych dla przemysłu za

1,5 min zł dewizowych, 500 ton kwa-
su cytrynowego. 1700 ton polietylenu,
1800 ton wyrobów tłuszczopodob-
nych, wyrobów z tworzyw sztucz-

nych za 0,9 min zł dew., 34 tys. m
2

błon fotograficznych itd.

Na zeszłoroczny import wyrobów
przemysłu lekkiego o wartości 16,1
min zł dew. złożyły się zakupy m.in.
odzieży i bielizny za 6,2 min zł dew.,
wyrobów przemysłu filcowego za 5,8
młn 2ł dew,, 78 tys. m tkanin baweł-
nianych, 13 tys. m tkanin wełnia-

' nych; i:80O ton włókna lnianego i in.
Równocześnie import wyrobów prze-
mysłu Spożywczego osiągnął wartość
6,8 min zł dew., a złożyły się nań
głównie: 2,2 tys. t tłuszczu palmowe-
go, 2 tys. t oleju lnianego. 1 .9 tys. t

oleju rycynowego i tungowego.

W rezultacie bardzo szybkiego o-

statnio wzrostu obrotów między Pol-
ską a Belgią we wszystkich w.w.

gruDach towarowych — wzrosła
RANGA TYCH OBROTÓW dla obu
partnerów. Wzrosła bowiem ranga
Belgii w grupie kapitalistycznych
partnerów Polski, gdyż z punktu wi-
dzenia wielkości naszego eksportu
kraj ten ostatnio „prześcignął" Ho-
landię, Danię, Finlandię i Szwajcarię.
Równocześnie zaś wśród socjali-
stycznych partnerów Belgii Polska
„prześcignęła" NRD i Czechosłowa-
cję, znajdując się na drugim miej-
scu po ZSRR.

PERSPEKTYWY DALSZEGO EK-
SPORTU wiążą się głównie z możli-
wościami poszerzenia sprzedaży wy-
robów przemys!u elektromaszynowe-
go takich jak statki rzeczne, wagony
kolejowe, samochody osobowe i do-
stawcze, ciągniki i maszyny rolnicze,
poddostawy stoczniowe, obrabiarki,
silniki spalinowe, motory elektrycz-
ne, przewody, kable, wyroby ślusar-
skie, kondensatory, obwody hybry-
dowe itd. Można założyć, że ta grupa ,

towarowa będzie nadal wykazywać
największe tempo przyrostu do 1980
r., kiedy to udział jej w całości na-

szego eksportu do Belgii powinien
osiągnąć 30 proc. Eksport węgla kok-
sującego ma zapewniony wzrost.
Natomiast eksport węgla energetycz-
nego do Belgii, wynoszący w ostat-
nich latach po kilkadziesiąt tysięcy
ton, dotychczas natrafiał na trud-
ności wynikające z przestawiania
się energetyki belgijskiej na paliwa
płynne, ale w ostatnim okresie,
wskutek znacznych trudności powo-
dowanych światowym kryzysem pa-
liwowo-energetycznym, zaistniały
możliwości znacznego zwiększenia
tego eksportu.

Z innych artykułów można zało-
żyć wzrost eksportu srebra (przezna-
czonego dla belgijskiego przemysłu
fotograficznego), szkła opakowanio-
wego i gospodarczego, kamienia bu-
dowlanego, wyrobów przemysłu
drzewnego i chemikaliów. Natomiast
dalszy wzrost eksportu wyrobów
polskiego przemysłu lekkiego — a

zwłaszcza tekstyliów, konfekcji i o-

buwia — zależy od warunków trak-
tatowych (dotychczas wyroby te w

imporcie do Belgii podlegały rygo-
rystycznym ograniczeniom ilościo-
wym). Możliwości wzrostu eksportu
istnieją też w takich towarach rol-
no-spożywczych jak konie zeźne i
mięso końskie, króliki, artyku-
ły paszowe, jęczmień browarniany,
chmiel, słód oraz przetwory owoco-

wo-warzywne.
PERSPEKTYWY DALSZEGO IM-

PORTU wiążą się szczególnie z za-

kupami dóbr inwestycyjnych, w któ-
rych to zakupach dotychczas domi-
nowały średniej wielkości transakcje
na serie i pojedyncze maszyny lub
linie produkcyjne (pasy łańcuchowe,
obrabiarki do drewna, prasy hydrau-
liczne, sprężarki, pompy, urządzenia
dla przemysłu włókienniczego i spo-
żywczego itp.). Zakupy tego rodzaju
będą kontynuowane również w naj-
bliższej przyszłości.

Jednak powinniśmy dążyć do tego,
aby w imporcie maszyn i urządzeń
więcej ważyły zakupy większych o-

biektów (jak np. ostatnio już zaku-
pione, a wymienione w opublikowa-
nym obok wywiadzie). W wielu bo-
wiem dziedzinach przemysł belgij-
ski reprezentuje najwyższy poziom
światowy i może być dostawcą po-
ważniejszych obiektów, a co za tym
idzie i partnerem do współpracy
i kooperacji.

KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA
między Polską i Belgią została już
zresztą zapoczątkowana. Eksport ko-
operacyjny z Polslęi do Belgii wy-
niósł w 1971 r. — 2,8 min zł dew.,
w1972r. — 6,7minzłdew.Nakonto
dalszego rozwoju polsko-belgijskiej
kooperacji zapisać także można m.in.
kontrakt na wspólne dostawy przy
budowie zakładów retrcchemic/.r .ych
w Kongo - Brazaville (kontrakt ten
zawarty został w ramach umowy o

kooperacji na rynkach trzecich mię-
dzy „Pclimex-Ceko?" a belgijską fir-
mą ,.S.A. Sybetra"). Obecnie rysują
się możliwości rozwoju kooperacji
również w takich branżach, jak np
rozbudowa fabryki układów hybry-
dowych „Telpod" w Krakowie (w ko-
operacji „Unitry" z firmą „Sprapue
Electromag Corporation") czy też
kooperacja w dziedzinie budownic-
twa. obejmująca zakupy w Belgii
wielu licencji (koleje, cegielnie 1
inne.

WSG

£

szą być natychmiast analizowane.
Nacisk kładzie się głównie na ana-

lizę procesu pracy. Celem ruchu „Ze-
ro braków" jest zresztą usuwanie
błędów we wszystkich fazach nie
tylko produkcji, ale również zbytu i
zarządzania.

Dzięki dynamice działania ruch
„Zero braków" ogarnął ca!e społe-
czeństwo. Na czele ruchu stoi orga-
nizacja ogólnokrajowa, w jej dorod-
nych zjazdach uczestnicz) pr/odsty-
wiciele rządu i przemysłu jnponskic-
go. „Zero braków" — to tak^e tytuły
czasopism i szlagierowych piosenek,
a poza tym również nazwy klubów,
proporców, breloków, hasła reklamo-
we, napisy na wiatrówkach i ko-
szulkach gimnastycznych. (S)

EKSPANSJA KAPITAŁU NRF

O nowej fali ekspansji kapitału
zachodnioniemieckiego na rynki za-

graniczne świadczy fakt, że w ciągu
pierwszego półrocza br. Inwestycje
zachodnioniemieckiego kapitału za

granicą były już znacznie wyższe a-

niżeli w całym roku 1972, w którym
suma zagranicznych inwestycji kapi-
tału zachodnioniemieckiego wynosiła
26,3 mld marek. Z tej sumy na Euro-
pę zachodnią przypadało 15,5 mld (z
czego w krajach EWG ulokowano
8,1 mld), a na Amerykę Płn. przy-
padła suma 4.3 mld.

Na czele listy krajów zachodnio-
niemieckich inwestycji kapitałowych
znajduje się Holandie., za nią idzie
Hiszpania, potem Wyspy Kanaryj-
skie, następnie Szwajcaria, Francja,
Izrael, Kanada, Belgia, Luksemburg,
Stany Zjednoczone. Ostatnio jednak
dla firm zachodnioniemieckich rynek
amerykański staje się coraz bardziej
atrakcyjny. Wymowny jest tu przy-

kład Volkswagena, który 70 proc.
swojej produkcji przeznacza na ek-
sport, a 1/3 tego eksportu szła do
Stanów Zjednoczonych. Kolejna re-

waluacja marki i dewaluacja dolara
' spowodowała wzrost kosztów ek-

sportu i w tej sytuacji Volkswagen
uważa, że bardziej korzystne byłoby,
samiast eksportu z NRF, utworzenie
w Stenach Z-ednoczonych własnych
zakładów, które produkowałyby
Volkswageny na miejscu.

Tak więc zmiana relacji kursów
dolara i marki prowadzi do odwró-
cenia dotychczasowego trendu: ame-

rykańskie spółki nie mogą kontynu-
ować w latach 70-tych swojej ek-
spansji w Europie zachodniej w do-
tychczasowych rozmiarach, a w prze-
ciwieństwie do nich zpcbodnionie-
mieckie spółki wydatnie przyspie-
szają ekspansję. (S)

WŁOSI INWESTUJĄ
W HODOWLĘ ZA GRANICĄ

W związku ze wzrastającymi
, trudnościami na rynku mięsnym we

Włoszech — państwowe przedsię-
biorstwo EFIM, zajmujące się finan-
sowaniem rozwoju przemysłu i rol-
nictwa (we Włoszech selttor publicz-
ny w rolnictwie skupia 6,8 proc. zat-

rudnionych), postanowiło założyć du-
że fermy hodowlane w Kenii, Tan-

zanii,.Etiopii, Sudańiie i w Rep. Mal-

gaskiej. planuje się, że fermy te da-

dzą rocznie ok- 600 tys. cieląt. Po-
nieważ jednak pastwiska Afryki są

raczej ubogie — cielęta pbdhodov?a-
ne tam będą musiały przejść* jeszcze
„kurację tuczącą" we Włoszech. (S)
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

Problem nowych uruchomień i Ich Jakości Jest obecnie Jednym z kluczowych
problemów naszej gospodarki. W ostatnim okresie opublikowano na ten temat

sporo interesujących wypowiedzi, m. In. w „Życiu Gospodarczym". Wydaje się,
że warto kontynuować rozważania na ten temat, zwłaszcza iż wśród przedsta-
wicieli przemysłu można usłyszeć głosy postulujące przyjęcie zasady całko-

witej wymiany asortymentu produkowanych dóbr użytku trwałego, a więc ryn-

kowych produktów przemysłu ciężkiego I maszynowego co 3—5 lat. Uważam, że

należałoby się zastanowić, czy koncepcja ta, przy całej swojej atrakcyjności,
nie ma jednak pewnych luk.

ABY sprawę postawić jasno, od razu stwierdzam,
ze jestem zdecydowanym zwolennikiem wymia-
ny obecnego asortymentu produkcji, czemu nie-

jednokrotnie dawałem wyraz. Chodzi mi jednak o

wszechstronne przedyskutowanie problemu i zapobie-
ganie negatywnym zjawiskom, które mogą się — w

trakcie przyśpieszenia — pojawić.
Zastanówmy się przede wszystkim, skąd wzięła się

Koncepcja wymiany asortymentu. Można stwierdzić,
ze jest to obiektywna konieczność wynikająca z ro-

snących potrzeb bądź też z przejawiania się obiektyw-
nych praw postępu technicznego, wyrażających się we

wprowadzaniu nowych produktów i nowych technik
wytwarzania, bądź też wreszcie — konieczność do-
trzymania kroku postępowi światowemu, odrobienia
dystansu itd. Przyjmijmy, że mamy tu do czynienia
z tymi wszystkimi elementami i zastanówmy się, czy
przyjęcie założenia 3- bądź też 5-letniej wymiany asor-

tymentu pozwoli nam na osiągnięcie światowego po-
ziomu nowoczesności naszych wyrobów.

Przekonaliśmy się już na przykładzie funkcjonowa-
nia systemu oceny nowoczesności ABC, że próby admi-
nistracyjnego sterowania postępem technicznym nie
dają właściwych efektów. Postęp techniczny jest zja-
wiskiem złożonym i, jak twierdzą historycy gospodarki,
uzależnionym od szeregu ubocznych stymulatorów.
Ujęcie postępu technicznego w ramy 3- czy 5-letnie
nie może dać pozytywnych wyników z wielu przyczyn,
natomiast rozliczanie producentów, czy w ciągu ubieg-
łych 3 lat wymienili asortyment, może doprowadzić
jedynie do dwóch skutków: po pierwsze — do mnoże-
nia innowacji pozornych (najłatwiejszych do wykona-
nia), a nie stanowiących rzeczywistego postępu z pun-
ktu widzenia wartości użytkowej, a po drugie — do
tzw. chomikowania innowacji.

To drugie zjawisko jest procesem analogicznym do
ukrywania rezerw w wydajności pracy lub oszczęd-
ności materiału. Producent, który będzie w stanie w

okresie trzyletnim dwukrotnie wymienić asortyment,
będzie czekał z tą wymianą do kolejnego okresu spra-
wozdawczego, aby nie postawić się w sytuacji, kiedy
przez zbyt hojne szafowanie nowymi uruchomieniami
zabraknie mu rezerwy w postaci nowego uruchomie-
nia. O tym, że zjawiska takie zdarzają się nie tylko
w naszej gospodarce, wiadomo powszechnie. Znany
jest fakt wieloletniego opóźniania wejścia na rynek
światowy żyletki typu „silver", mimo że problemy
technologii produkcji były od dawna opanowane, zna-

ne są fakty projektowania maszyn i urządzeń o za-

wyżonym ciężarze, aby można było uzyskać w okre-
sach sprawozdawczych premie z tytułu obniżki zużycia
materiałów.

Trzeba pamiętać, że postęp dokonuje się w różnych
dziedzinach produkcji z niejednakową szybkością. Zu-
pełnie inne są warunki w przemyśle samochodowym,
w produkcji elektronicznej i w produkcji lodówek,
czy w produkcji maszyn do szycia. W tej ostatniej
dziedzinie produkujemy już maszyny w kilkudziesię-
ciu modelach, a najlepsza z nich posiada 90 progra-
mowanych wzorów haftu. Dyrektywne zmuszanie za-

kładów im. Waltera, aby w ciągu najbliższych trzech
lat całkowicie wymieniły asortyment produkowanych
wyrobów wydaje mi się działaniem bez większej przy-
szłości, które może zaowocować jedynie w postaci fik-
cyjnych ulepszeń bądź też skonstruowania nowych bar-
dziej aerodynamicznych obudów malowanych na kolor
bahama-yellow.

NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI

Jest faktem, że można podnosić jakość niemalże bez
końca, ale nie oznacza to, iż musimy co roku lub
też co trzy lata dokonywać pełnej wymiany asorty-
mentu rynkowego. Firmy reprezentujące najwyższą ja-
kość w skali światowej, stosują raczej strategię drob-
nych, lecz stałych ulepszeń, a przede wszystkim zwięk-
szają asortyment tzw. oprzyrządowania. Oczywiście,
tego typu strategię mogą stosować jedynie firmy, któ-
rych produkty są rzeczywiście przodujące, i które nie-
jako dyktują na światowych rynkach produkcyjne
trendy. U nas strategia musi być inna. Są dziedziny,
w których nasze opóźnienie przekracza znacznie okres
trzyletni, przyjęcie takiego okresu wymiany asorty-
mentu może doprowadzić do zwiększenia dystansu,
jaki dzieli nas od światowej czołówki, a przecież nic
nie wiadomo, jakie będą te nasze nowe asortymenty.
Można tu przypomnieć kilka przykładów z historii
naszego przemysłu, kiedy poziom nowych uruchomień
był niższy niż asortymentu wycofanego z produkcji.

Pod koniec lat 50-tyeh i na początku 60-tych wpro-
wadziliśmy do produkcji radioodbiorniki TATRY, BO-
LERO I PODHALE. Po paru latach te znakomite wie-
logłośnikowe odbiorniki zniknęły z rynku i na ich
miejsce wprowadzono do produkcji nowe modele
0 znacznie niższej jakości, różniące się jednak od
swych poprzedników pseudonowoczesnym kształtem.

W produkcji nart zjazdowych nastąpiła przed dwu
laty wymiana rzekomo przestarzałych „Rysów" na

nowy supermodel KF-72. Skutki nie dały długo na

siebie czekać. Wytwórnia w Szaflarach na łamach
prasy musiała się tłumaczyć przed słusznym gnie-
wem nabywców, którzy domagali się zwrotu pieniędzy
1 odszkodowania za straty moralne.

Są to oczywiście przykłady skrajne. W większości
przypadków nowe modele są postępem pod wzglę-
dem wartości użytkowej. Są także dziedziny, gdzie
nowość i nowoczesność polega głównie na postępie
technologicznym, który obniża koszty, nie obniżając
jakości wyrobu i jego wartości użytkowej już zbliżonej
do optymalnej.

W artykule „Nowości rynkowe na huśtawce" Andrzej
Nałęcz-Jawecki („Życie Gospodarcze" nr 38/73) wyka-
zał, że w ostatnim okresie zarówno ilościowo, jak
i jakościowo dostawy nowości rynkowych pozostawiają
wiele do życzenia. Nie miejsce tutaj na przytaczanie
liczb, nie warto też rhyba wyliczać obiektywnych
trudności, które spowodowały tę sytuację. Nowe uru-

chomienia na całym świecie, niezależnie od systemu
gospodarowania, sprawiają sporo kłopotów. Główną
przyczyna niskiej jakości nowych uruchomień jest nie
jakoś* konstrukcji, która z reguły jest lepsza, lecz
jakość wykonania, na co składać się mogą zarówno
trudności wynikające z wyższych wymagań pod
względem dokładności montażu (mniejsze tolerancje),
jak i same trudności wynikające z założeń konstruk-
cyjnych. Klasycznym przykładem mogą tu być telewi-
zory o kącie 110°. W telewizorach starego typu, a więc
mniej płaskich, dostęp do poszczególnych podzespo-
łów był lepszy, a więc montaż był łatwiejszy.

Można by jeszcze wspomnieć, że wprowadzanie no-

wych modeli i szybkiej ich wymiany na jeszcze now-

sze powoduje duże kłopoty z częściami zamiennymi.

Zdarzają się przypadki, kiedy z powodu braku części
zamiennych do już nieprodukowanych urządzeń zmu-

szeni jesteśmy do przedwczesnego ich złomowania,
chociaż nie jest to korzystne ani społecznie, ani eko-
nomicznie. Jest to jednak odrębny temat i wystarczy
powiedzieć, że sztuczne przyśpieszenie rotacji dóbr w

ten sposób jest charakterystyczną metodą produkcji
kapitalistycznych producentów, która w naszym ustro-

ju powinna być jak najostrzej zwalczana.

CHODZI O PROGRAM POZYTYWNY

W świetle przytoczonych argumentów można by
dojść do wniosku, że deklaracja autora na wstępie

zamiennych może zapobiec zorganizowanie na skalę
przemysłową systemu regeneracji 1 możliwie daleko
idąca standaryzacja części i podzespołów. W tej dzie-
dzinie można osiągnąć kolosalne oszczędności materia-
łowe 1 gra jest z pewnością warta stawki, chociaż przy-
znaję, że nie jest to dla konstruktorów łatwe zadanie.

Natomiast, przechodząc do programu długofalowego,
wydaje ml się, że potrzebny jest szeroki zestaw posu-
nięć ekonomicznych 1 technicznych. Konieczne jest
stworzenie atmosfery dopingu społecznego do podno-
szenia jakości, konieczna jest konfrontacja także i na

naszym rynku wyrobów wysokiej jakości pochodze-
nia zagranicznego z naszą produkcją. Konieczne jest
wreszcie stworzenie właściwego systemu oceny no-

wych uruchomień (przy możliwie wysokim udziale nie-
zależnych od producenta organów państwowych 1 spo-
łecznych) oraz właściwe premiowanie nowych uru-

chomień w odniesieniu do konkretnych osiągnięć
1 konkretnych osób. Nie można stosować jednakowej
miary dla uruchomienia produkcji nowego radioodbior-
nika o zmienionych pokrętłach i do stereofonicznego
magnetofonu czy gramofonu HI-FI, chociażby nawet
akumulacja z produkcji tego pierwszego urządzenia
była znacznie wyższa. Wydaje się też, że trzeba zwrócić
uwagę na warunki pracy naszych konstruktorów.

WYMAGAJMY, ALE STWÓRZMY WARUNKI

Pominę tu sprawy niejako oczywiste — wyposaże-
nie biur konstrukcyjnych i laboratoriów, problemy
standaryzacji i parametrów podzespołów, czy też inne
kłopoty, kiedy konstruktor na własną rękę musi po-
szukiwać śrubek bądź zamawiać je z wieloletnim wy-
przedzeniem. Chodzi mi o znajomość poziomu świato-
wego. Licencje są niewątpliwie czynnikiem, który poz-
wala nam na skrócenie dystansu i nadrobienie opóźnień

NOWE
WYROBY:
JAKOŚĆ

CZY ILOŚĆ?
JANUSZ DĄBROWSKI

niniejszego artykułu, dotycząca pozytywnego stosun-
ku do wymiany i odnowy asortymentu, jest bez po-
krycia. Otóż nie, spór polega na metodzie i warunkach,
w jakich się tę wymianę przeprowadza. Wymiana
starych modeli na nowe jest konieczna, ale należy prze-
prowadzać ją w sposób rozsądny, łącząc ze znacznym
wzrostem wartości użytkowych, chroniąc interesy kon-
sumenta, nie zmuszając nikogo do wyrzucania na

śmietnik dóbr (które nam jeszcze długo mogą służyć),
ponieważ producent przestaje być zainteresowany w ich
dalszym trwaniu i pozbawiwszy części zamiennych
zmusza do nowych zakupów. Konsumentowi należy
pozostawić prawo wyboru. •

Odnowa asortymentu jest konieczna i można po-
wiedzieć, że co najmniej równie ważna dla konsumen-
ta, jak i dla przemysłu. Wydaje mi się, że mogę się
tu powołać na artykuł „Odnowa popłaca" (W. Dudziń-
ski — „Życie Gospodarcze" nr 41/73). Podzielam w peł-
ni uwagi autora dotyczące prymatu wartości użytko-
wej i masowości produkcji dostępnej dla możliwie
szerokich rzesz konsumentów, ale szczególnie istotna
jest poruszana sprawa dodatniego sprzężenia zwrotne-

go między wymianą aparatu produkcyjnego i wymia-
ną asortymentu rynkowego. Jest oczywiste, że bez
odpowiedniego nowego aparatu produkcyjnego trudno
mówić o wymianie asortymentu towarów rynkowych,
ale zachodzi również działanie w drugim kierunku.
Jeżeli nie ustalimy „czego mamy chcieć", jeżeli nie
postawimy sobie odpowiednio ambitnych zadań i ce-

lów, odnowa majątku produkcyjnego nie nastąpi i wi-
dać tu pełną analogię między zjawiskami społecznymi
i gospodarczymi. Jesteśmy skazani na postęp tech-
niczny i musimy stawiać sobie ambitne cele.

Swego czasu zaproponowałem używanie terminu „in-
nowacji wyprzedzającej", przez co rozumiem uznawa-

nie za nowy asortyment produktu stanowiącego zde-
cydowane odrobienie dystansu w stosunku do pozio-
mu światowego, połączone z dążeniem, aby innowacje
wyprzedzające stanowiły zdecydowaną większość no-

wych uruchomień. Natomiast nie mogę się zgodzić
z dotychczasową praktyką większości nowych produ-
centów stosujących „innowacje pozorne", kiedy to ko-
rzystając z braku konkurencji importowej przy stałej
wymianie asortymentu, wartości użytkowe dóbr nie
rosły, lub rosły niedostatecznie a dystans od poziomu
światowego się zwiększał.

Jakie więc powinny być drogi uzyskania postępu w

dziedzinie produkcji rynkowej? Wydaje mi się, że wiele
cennych postulatów przedstawionych zostało w obra-
dach Zespołu produkcji rynkowej, usług i spraw so-

cjalnych I Krajowej Konferencji PZPR. Mówiono tam,
że m.in. trzeba usilnie dążyć do zwiększenia produkcji
towarów deficytowych, jej unowocześnienia, odczuwal-
nej poprawy jakości wyrobów, zwiększenia podaży
części zamiennych do artykułów trwałego użytku i ma-

szyn rolniczych... Bardzo mocno podkreślano, że pro-
cesy innowacyjne powinny mieć charakter stały, zaś
poprawa jakości towarów rynkowych musi być nie-
odłącznym składnikiem unowocześniania gospodarki.

Przedstawienie negatywnych aspektów sprawy wy-
miany nowych 'uruchomień nie powinno służyć pa-
stwieniu się nad przemysłem, lecz zbadaniu, w jaki
sposób należy ten problem rozwiązać. Można tu przed-
stawić dwa programy działania — doraźny i długofa-
lowy.

W programie doraźnym dotyczącym jakości wykona-
nia nowych produktów rynkowych negatywnym
zjawiskom można zapobiec, stosując po prostu dokład-
ne, długotrwałe badania testowe prototypów, a następ-
nie przeprowadzając szczególnie ścisłą fabryczną kon-
trolę jakości w początkowym, krytycznym dla wyko-
nawcy okresie, kiedy nie jest jeszcze opanowana w

pełni nowa technologia, montaż itd. Brakowi części

oraz unowocześnienie metod wytwarzania, ale pamię-
tajmy, że w tych samych branżach, oprócz naszych li-
cencjodawców, istnieją jeszcze inne firmy reprezentu-
jące często znacznie wyższy poziom konstrukcji, wyko-
nania i technologii. Nasi konstruktorzy muszą mieć
możliwie najszerszy dostęp do wszystkich produktów
o wysokiej jakości w dziedzinach, w których chcemy
podnieść swój poziom, i to natychmiast po wejściu
tych produktów na rynek światowy. Nie wystarczy
obejrzeć te produkty w katalogu, na wystawie, czy
nawet we wzorcowni. Nie chodzi bowiem o to, byśmy
naśladowali wygląd zewnętrzny przodujących wyro-
bów. Jakość zależy głównie od tego, co jest w środku,
zarówno od projektu, jak i wykonania *). Program pod-
noszenia jakości musi brać pod uwagę tę dwoistość:
najlepsza bowiem jakościowo konstrukcja może nie
zdać egzaminu wskutek niskiej jakości wykonania,
odstępstwa od pierwotnych założeń i stosowania nie-
właściwych, zastępczych materiałów.

Warto może przypomnieć, że najbardziej znane me-

tody doskonalenia jakości: metoda saratowska, DO-RO

1 „zero defects" zajmują się głównie sprawą Jakości
wykonania, jakość konstrukcji zostawiając konstruk-
torom i analitykom wartości.

Konieczne są zakupy przodujących produktów w mo-

żliwie najszerszym asortymencie dla pótrzeb biur kon-
strukcyjnych, a następnie najdokładniejsza analiza
wartości z badaniami niszczącymi włącznie. Wiadomo,
że ostateczna jakość wyrobu często zależy od najmniej-
szej śrubki i uszczelki. Wszystkie poważne firmy świa-
towe natychmiast po ukazaniu się na rynku konku-
rencyjnego produktu o wysokiej Jakości, przeprowa-
dzają takie badania 1 mówi się o tym otwarcie. Nam
Jednak brakuje odwagi, aby kompletnie zdemolować
te zagraniczne, kosztujące czasem drogo urządzenia
i wydaje nam się, że wystarczy, gdy konstruktorzy
przejrzą sobie katalogi. Nie chodzi tu zresztą tylko
o konstruktorów. Uważam, że załoga, czyli bezpośred-
ni producenci, a szczególnie wysoko wykwalifikowa-
ni majstrowie i brygadziści również powinni wiedzieć,
Jak i z czego robią to inni. Ich znajomość fachu może
okazać się bezcenna.

Drugą Istotną sprawą Jest system premiowania ja-
kości. Wydaje się, że należy premiować 1 naciskać nie
na nowe uruchomienia ze sprawozdawczego punktu
widzenia, leez na Innowacje wyprzedzające. Problem
oddzielenia ziarna od plewy, czyli w tym przypadku
innowacji pozornych "od wyprzedzających nie jest spra-
wą łatwą. Nie spełnił nadziel i oczekiwań w tym
względzie nowy system oceny ABC 1 trudno tu jed-
nym zdaniem określić, Jak ten dylemat rozwiązać, wy-
daje się jednak, że należy zwrócić baczną uwagę na tę
okoliczność, że prawidłowość oceny nowoczesności
sprawdza się podczas zawierania transakcji eksporto-
wych, a więc na rynku światowym. Jedynie konfronta-
cja naszego wyrobu i ceny, jaką uzyskuje na rynku
międzynarodowym, daje nam prawidłową informację
0 poziomie jego jakości.

Trzeci problem to sprawa konfrontacji na naszym,
własnym rynku — konfrontacji przeprowadzanej przez
użytkowników — konsumentów: Jak dowiadujemy się
z prasy, nie należy spodziewać się w najbliższym czasie
żadnych nowych dostaw sprzętu radiote'.Pwi7yjncRo.
Wynikać to ma z faktu, że bogactwo oferty UNITRY
czyni taki import zbytecznym. Brzmi to dosyć dumnie,
ale w zestawieniu z ostatnio podaną wysokością dostaw
niektórych atrakcyjniejszych modeli radioodbiorników
— chyba nieco humorystycznie: Elisabeth — stereo
2000 sztuk, Chronos — 2 500 sztuk i telewizor Neptun
221 — 6 000 sztuk w drugim kwartale przyszłego roku.

Wydaje mi się, że te ilości nie wystarczą nawet dla

najbliższych krewnych 1 znajomych pracowników han-
dlu i obawiam się, że tego typu strategia produkcyj-
no-handlowa nie sprzyja podnoszeniu jakości i umac-

nianiu równowagi rynkowej. Proponuję, aby po prostu
zrezygnować w tych przypadkach z mówienia o nor

wościach rynkowych 1 stosować określenia „prototypy
1 serie informacyjne".

Konieczność produkowania w długich, masov/ych,"
szeroko dostępnych seriiach jest popierana ciągle- bar-

dziej przez ekonomistów niż przez kierowników z prze-
mysłu, chociaż można lbyło usłyszeć głosy przeciwni-
ków koszarowości, że j<est to szalenie trudne i skom-

plikowane, wymaga wielu elementów, odpowiedniej
technologii itp. Kojarzy mi się to z oczekiwaniem na

to, że ktoś przyjdzie 11 zrobi to za nas, ale chyba
Jest to relikt myślenia z innego etapu. Obecny etap
charakteryzuje się zupełnie innymi hasłami — musimy
się śpieszyć 1 równać do najlepszych.

A jeżeli chodzi o wyimianę asortymentu, to nie sta-

wiajmy tu sztywnych ram. Jestem głęboko przekona-
ny, to w wielu dziedzinach '^^' ^ 'pdpoy/iednioh;; wa-

runkach możemy i powinniśmy dokonać jej znaczne

szybciej, natomiast w innych branżach powinniśmy
raczej ulepszać i doskonalić już" to co mamy, biorąc
za przykład chociażby ;produkcję rowerów, gdzie naj- .

większym problemem jjest wydłużenie serii eksporto-
wych na rynek wewnętrzny 1 zmniejszenie wagi kon-

strukcji, a nie mnożenie nowych modeli. Nie należy
mówić o wymianie moicleli, póki nie ustalimy ambit-

nych wymagań pod adrreśem nowego asortymentu. No-
woczesność bowiem nie. zależy od ilości nowych uru-

chomień, lecz od ich jalkości w szerokim znaczeniu, te-

go słowa. '.

Pamiętajmy także o tym, "że nie we wszystkich dzie-
dzinach i nie za wszellką cenę musimy osiągnąć po-
ziom światowy. Korzysći ekonomiczne . wynikające
z masowej produkcji wyrobów o wysokiej jakości
w długich seriach pozwolą nam na-.$0szeo:oriie wy-
miany międzynarodowej i racjonalny "podział pracy,
a rynek wewnętrzny 1 cała gospodarka tylko na tym
skorzystają.

*) Teoretyczną stronę tyrch zagadnień wyjaSnia 1 precyzu-
je J. Gordon w artykule: „Problemy mierzenia jakości l;,no-
woczeaności" — Gospodarka Planowa S/72.

W telewiiorach starego typu. a więc mniej płaskich dostęp do poszczególnych podzespołów był lepszy, a więc mon-

tał był łatwiejszy.
Fot ALEKSANDER JAŁOSlttSKI
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Idąc śladami
rezerw

Sporo dobrego uczyniono na rzecz

potaniania produkcji odlewniczej w

•lblqsltlm „Zamecliu", ale jeszcze
wiele jrst do zrobienia. Np. produk-
cja odlewów staliwnych stwarza
wciąż dużo możliwości usprawnień
I wzrostu wydajnoficl pracy. Odle-
wy asortymentu morskiego np. tyl-
nice, łapy kotwic, trzony kotwiczne
1 inne, mogą być produkowane mniej-
szym nakładem pracy.

Weźmy odlew tylnlcy — jest doS6
•komplikowany, potrzeba tu spawa-
nia wymiarowego i sporo pracy rę-
cznej, młotkarskiej. Ze względu na

Bnaczną szkodliwość pracy młotkar-
skiej dla zdrowia pracownika nale-
ży uczynić wszystko, by ją zdecydo-
wanie ograniczyć w procesie produ-
kcyjnym odlewu. Możliwości takie
występują z chwilą nawiązania bliż-
szej współpracy z konstruktorami na-

szych stoczni. WspAłpraca taka ist-
nieje, ale praktyka sygnalizuje, że
nie wszystkie jej ogniwa są spójne.

To samo można powiedzieć o kotwi-
cach typu Halla, przy których wystę- .

puje dużo obróbki mechanicznej. Mo-
żna by Ją zmniejszyć, ale trzeba
skorzystać z usług odlewników. Możli-
wości odlewnicze w tym zakresie sq
bardzo duże 1 poczyniono Już pewne
próby na rzecz ograniczeniu obróbki
mechanicznej. Wszystko to Jednak
przebiega bardzo ociężale, mimo że
prototypowe kotwice, w których zde-
cydowanie ograniczono obróbkę me-

chaniczną, powinny zachęcie do
śmielszych decyzji.

O kotwicach typu Halla głośno
Jest w „Zamechu". Chciano by Je pro-
dukować taniej, ale kiedy taka okazja
się nadarza, to Jakoś z trudem przyj-
mowane Jest „to nowe". W końcu
trzeba się przekonać, że nie wszy-
stko musi być obrabiane mechanicz-
nie. Wióry, Jakie powstają w pro-
dukcji kotwic, zobowiązują do po-
szukiwania nowych rozwiązań.

Duże rezerwy produkcyjne tkwią
w jakości produkcji i ona jest cią-
głym tematem rozważań w zamecho-
wskich odlewniach. Wiążą się z tym
warunki techniczne odbioru produko-
wanych odlewów. Dawniej wymaga-
nia stawiane odlewom były mniejsze.

Ohecnle Jest Inaczej. Wymagani* ma-
nnie wzrosły. To donnę, że podno-
simy Jakość produkowanym odle-
wów, ale czy odbiór musi być
sż tak Surowy? Nadmiar szlifowania,
jaki występuje np. przy odlewach
turlilnowycu, wynika — moim . zda-
niem — z faktu, że konstrukto-
rzy stawiają zbyt wygórowane wyma-
gania. To konstrukcja sprawia, że
tyle Jest szlifowania, bo dostęp do po-
wierzchni wewnętrznych Jest tak u-

trudnlony, że czas szlifowania znacz-

nie się przedłuża.
Należałoby też chyba umiejętniej

opratować warunki techniczne od-
bioru dla odlewów staliwnych turbi-
nowych. Pierwsze kroki w tym zakre-
sie już uczyniono, ale produkcja wy-
maga bardziej zdecydowanego działa-
nia, bo szlifierki pracują.

Idąc dalej siadami rezerw produk-
cyjnych wypada się zatrzymać przy
stanowiskach spawalniczych. I tu
przy odlewach turbinowych staliw-
nych często spawacze pracują bez
głębszego uzasadnienia. Kursuje opi-
nia, że łatwiej jest dokonać spawa-
nia, niż uzgodnić z konstruktorem, by
tego spawania nie wykonywaćl Rze-
komo jest to korzystniejsze dla pro-
dukcji. Mnie się jednak wydaje, że
spawać trzeba tylko w przypadkach
uzasadnionych.

HENRYK KNOP
Elbląg

Trzeba

mężczyznom
stawiać pytania...

Z uwagą przeczytałem artykuł DA-
NUTY GRANIEWSKIEJ pt. „Współ-
żywicielki" 2G z dn. 11.XI .73). Poru-
szyła ona Istotną sprawę: dążenie do
zmiany obyczajowości, aby podział
pracy w gospodarstwie domowym nie
obciążał kobiet w stopniu nadmier-
nym, jak to na ogół dzieje się obec-
nie. Wiele mogłyby tu zdziałać środki
masowego* przekazu, a także organi-
zacje społeczno-polityczne. Trzeba
mężczyznom, w tym również I akty-
wistom społecznym, stawiać pytanie,
w Jaki sposób pomagają pracującym
żonom w prowadzeniu gospodarstwa

domowego? Ciągle zbyt mało Jest
artykułów spożywczych umożliwiają-
cych szybkie przygotowywanie posił-
ków. Sądzę, że przydatny byłby ogól-
nopolski konkurs: z Jednej strony o-

ferty przemysłu spożywczego, a z dru-
giej — życzenia konsumentów pod a-

dresem tego przemysłu. Kontynuowa-
nie dynamicznej polityki społecznej
wymaga dalszego poszukiwania form
pomocy rodzinie, zwłaszcza kobiecie
pracującej.

ŁUCJAN POWAJBO
Warszawa

Mamy nadmiar —

czy niedobór
szkła?

ANNA KUSZIŁO w artykule „Poży-
teczność w prywatnvm i publicznym
życiu" (Z.G, nr 41) pisze: „Szacuje się,
że trzeba będzie wybudować 1000

szkół 1 500 rozbudować". Szkół „1000
latek" wybudowaliśmy mnóstwo. Czy-
tałem gdzieś, że niektóre szkoły zo-

staną nawet zamienione w inne pla-
cówki w związku z powołaniem szkól

zbiorczych, że wybudowaliśmy tych
szkól na wyrost, a tymczasem wyż
demograficzny już się skończył. A

więc jak to jest? Czy mamy za dużo

szkół, czy też musimy je nadal bu-
dować?

Rozbudowywać, modernizować —

na pewno tak: wygody, standard, sale

dodatkowe, laboratoria. Zgoda. Ale
nowe szkoły? Która z tych informacji

, jest prawdziwa? A może mamy do

czynienia z kontrowersyjną wymianą
poglądów?

Czytam dalej w artykule, że... „Re-
forma stworzy młodzieży równe szan-

se, zależne wyłącznie od uzdolnień,
a nie od środowiska (czyżby 7), w

którym się wychowuje, lub miejsca
zamieszkania".

Wydaje ml się to na razie utopią.
Stanie elę to może realne kiedyś
w przyszłości.

STANISŁAW WIERZBIŃSKI
Łańcut

OD REDAKCJI: Właśnie po to, żeby
młodzież niezależnie od miejsca za-

mieszkania 1 środowiska miała równe

szanse,tzn. jednakowe wykształcenie
na poziomie średnim, trzeba będzie
w niektórych rejonach kraju wybudo-
wać nowe szkoły. Reforma zakłada
bowiem upowszechnienie szkolnictwa

średniego, objęcie nim młodzieży w

całym kraju. Rzeczywiście na razie
Jest to niemożliwe. Reformę wprowa-
dzać będziemy stopniowo od 1978 r.

Między Informacjami na temat nad-
miaru 1 braku szkół nie ma sprzecz-
ności. Pierwsza — oczywiście przeja-
skrawiona w liście autora — pochodzi
z okresu, kiedy jeszcze o upowszech-
nieniu szkolnictwa średniego nie było
mowy. Druga — uwzględnia potrzeby
jakie stwarza przed szkolnictwem

projektowana reforma.

W sprawie
pokątnego handlu
lekami
Czy „Nie ma sprawy?" (Askar —

ZG nr 45). Oczywiście Jest sprawa,
lecz Askar stawia ją niesłusznie.
Nie Jest prawdą, jak pisze Askar,
że „hieny" zniknęłyby, gdyby można
oddawać nie wykorzystane leki w ko-
mis w większych aptekach. Upłyn-
nienie owych remanentów, co tak

eksponuje Askar, to tylko nieistot-

ny margines zagadnienia. Sedno spra-
wy leży nie w tym, co robić z koszto-

wnymi, a nie wykorzystanymi leka-

mi, lecz skąd Je zdobyć. Co ma ro-

bić chory, którego zdrowie, a nie-

raz 1 życie zależy (lub tak mu się
przynajmniej wydaje) od zdobycia
niezbędnego specyfiku? Szuka go u

„pana E lub pana S" 1 gotów Jest za-

płacić każdą cenę. Istota sprawy le-

ży zatein w rozszerzeniu asortymentu
leków zagranicznych w aptekach. Jak

długo to Jest niemożliwe, tak długo
musimy się godzić z żenującym —

to prawda — pokątnym handlem le-
kami.

Idąc konsekwentnie po Unii wywo-
dów Asltara, należałoby zakazać „pry-
watnego Importu" leków zagranicz-
nych w paczkach, gdyż owe paczki,
a nie Jakieś drobne pozostałości le-

ków, o których pisze Askar, są źró-

dłem zaopatrzenia pokątnych handla-

rzy i Ich wielkich obrotów, jak rów-

nież niemałych zarobków. Ale cóż

zyskalibyśmy odcinając dopływ le-
ków z zagranicy w paczkach? Zapew-
ne zlikwidowalibyśmy owe „hieny",
ale wylalibyśmy dziecko z kąpielą,
gdyż pozbawilibyśmy wielu chorych
szansy 'wyzdrowienia lub przynaj-
mniej nadziei na przedłużenie życia.

Trzeba więcej rozwagi w tej tak

trudnej sprawie. I jeśliby Askar
tak Jak Ja, zawdzięczał życie swego
dziecka lekowi dostarczanemu w po-

rę właśnie przez panią S. z Krakowa,
myślę, że zgodziłby się ze mną.

J.W .

Kraków

Przepisy regulują,
reszta należy
do kierownictwa

W związku z listem Czytelnika pt.
„JAK ZAROBIĆ UDAJĄC, 2E SIĘ
PRACUJE" (2G nr 45 z I1.XI .1973 r.).,
Departament Plac Sfery Produkcyj-

nej Ministerstwa Pracy, Płac 1 Spraw
Socjalnych chciałby wyjaśnić, że po-
ruszona w nim sprawa Jest uregulo-
wana przepisami układu zbiorowego
pracy w budownictwie z dnia 15. III .

1038 r. (III wydanie 1071 r.):
0 w 818 ustalono, że „Pracownik pra-

cujący na akord, który z przyczyn od

niego niezależnych — pomimo przed-
sięwzięcia wszystkich należnych sta-

rań — nie osiągnął zarobku odpowia-
dającego stawce godzinowej osobiste-

go zaszeregowania, otrzymuje zapłatę
obliczoną według tej stawki", oraz

że „Kierownictwo zobowiązane Jest

do prowadzenia ścisłej kontroli czasu

pracy ustalonego w zleceniach robo-

czych";
®w g ii ustalono, że „Pracownikowi

wynagradzanemu w systemie akordo-

wym przysługuje pełne wynagrodze-
nie za roboty wykonane 1 przyjęte
zgodnie z warunkami technicznymi
odbiorcy" oraz, że „W przypadku wi-

ny pracownika wynagrodzenie 'nie

przysługuje bądź przysługtije wyna-

grodzenie stosownie obniżone".

Ponadto 8 3 załącznika do proto-
kółu dodatkowego z 16.IV.1973 r. dot.
zasad wynagradzania robotników

ustala, że „Pełne wynagrodzenie
akordowe przysługuje za roboty wy-
konane prawidłowo", oraz że „Za ro-

boty ile wykonane z winy Tobotnl-
ków pracujących w akordowym sy-
stemie zapłaty, a nie poprawione
przez nich, wynagrodzenie nie przy-

sługuje".
Nie ma zatem potrzeby zmtany obo-

wiązujących przepisów płacowych.
Prawidłowość stosowania tych prze-
pisów zależy wyłącznie od kierowni-
ctwa zakładu lub przedsiębiorstwa.

LEONARD PIRÓG
Wicedyrektor Departamentu

Plac Sfery Produkcyjnej
MPPiSS Warszawa

AKTUALNOŚCI

PRODUKCJA DODATKOWA

Zadeklarowane przez przedsię-
biorstwa roczne zadania w zakre-
sie produkcji dodatkowej zostały
w okresie 10 miesięcy br. zreali-
zowane z 3 proc. nadwyżką. Za-
deklarowana kwota wyniosła bo-
wiem ok. 28,8 mld zł, a w okre-
sie 10 miesięcy wykonano ok.
20,6 mld zł produkcji dodatko-
wej.

Ważniejsze jest jednak prze-
kroczenie zadań dodatkowych w

resortach, których produkcja
przeznaczona jest głównie na po-
trzeby rynku niż w resortach wy-
twarzających głównie na potrze-
by innych dziedzin produkcji
i usług. Najwyższe przekroczenie
produkcji dodatkowej ma miej-
sce w przemyśle ciężkim (28 proc.),
w resorcie górnictwa i energety-
ki (24 proc.) i w resorcie prze-
mysłu chemicznego (ok. 19 proc.).
Znacznie niższe, natomiast w re-

sorcie przemysłu lekkiego (4,4
proc.) oraz w przemyśle rolno-
- spożywczym (5 proc.). Nie wy-
konały jeszcze zadań dodatko-
wych przedsiębiorstwa budowni-
ctwa i materiałów budowlanych
oraz leśnictwa i przemysłu drzew-
nego, ale w tych resortach za-

awansowanie produkcji dodatko-
wej jest takie, że zadania roczne

w okresie listopada i grudnia po-
winny zostać zrealizowane. (Sb)

REALIZACJA ZADAfl

INWESTYCYJNYCH

Analiza wykonania zadaA in-
westycyjnych za 3 kwartały br.
potwierdza wcześniejsze obawy,
że mamy wprawdzie znaczne

osiągnięcia w realizacji planu od-
dawania do eksploatacji więk-
szych, szczególnie ważnych dla
gospodarki obiektów, ale wystę-
pują znaczne opóźnienia w koń-
czeniu mniejszych obiektów.
Wiadomo tymczasem, ie te mniej-
sze obiekty mają zazwyczaj słu-
żyć potrzebom produkcji rynko-
wej, co sprawia, że ich znaczenie
dla gospodarki jest wcale nie
mniejsze niż obiektów prioryteto-
wych.

W okresie S kwartałów br. za-

dania planowe w zakresie odda-
wania do eksploatacji obiektów
szczególnie ważnych dla gospo-
darki zostały przekroczone o ok.
4 proc. Natomiast w jednostkach
planu centralnego ogółem zada-
nia te zostały wykonane w ok.
99 proc., w jednostkach planu te-

renowego w 89 proc., a w spół-
dzielczości tylko w 84 proc. W
konsekwencji na IV kwartał po-
zostało do przekazania ponad 50
proc. planowanych zadań inwe-
stycyjnych. (Sb)

GIEŁDA SAMOCHODOWA

W niedzielę 18 listopada
wystawiono na giełdzie w

Warszawie w sumie 800 sa-

mochodów. Nadal utrzymują
się wysokie ceny. Mimo to
ruch w interesie był duży.
Większość transakcji zawar-

to przed godziną 12.00. Ku-

powali przede wszystkim
przybysze spoza Warszawy.
Wśród nich znaczna liczba

rolników, co jak można

przypuszczać wiąże się z

spieniężeniem większości te-

gorocznych płodów rolnych.
Szczyt obrotów na warszaw-

skiej giełdzie samochodowej
wydaje się być ciągle jeszcze
przed nami. Proponowano:

SYRENĘ 104: rok prod. 1962
brak danych o przebiegu za

cenę 29 tys. zł, z 1969 r. za cenę
50 tys. zł, oraz SYRENĘ 105 z

1972 po 42 tys. km za cenę 65 tys.
zł.

WARSZAWĘ 223: rok prod.
1970 po przebiegu 70 tys. km za

cenę 90 tys. zł.

TRABANTA 601: rok prod.
1971 po przebiegu 35 tys. km za

cenę 75 tys.zł.
TRABANTA combi: rok prod.

1969 po przebiegu 31 tys. km za

cenę 69 tys. zł, z 1971 r. po 30 tys.
km za cenę 89 tys. zł.

SKODĘ 1000 MB: rok prod.
1967 po przebiegu 38 tys. km za

cenę 90 tys. zł.

SKODĘ S-100: rok prod. 1970

po przebiegu 28 tys. km za cenę
105 tys. zł.

WARTBURGA STANDARD:,
rok prod. 1967 po przebiegu 88

tys. km za cenę 115 tys. zł; z 1969
r. za cenę 106 tys. zł.

MOSKWICZA 412: rok prod.
1968 po przebiegu 70 tys. km za

cenę 80 tys. zł, z 1969 r, po 65 tys.
km za cenę 98 tys. zł.

WOŁGĘ GAZ-24: rok prod. 1958
brak danych o przebiegu za cenę
97tys. zł;z1965r. zacenę90
tys. zł.

PIATA 600: rok prod. 1966 po
przebiegu 45 tys. km za cenę 56

tys. zł oraz ZASTAWĘ 750 z 1966
r. za cenę 50 tys. zł.

FIATA 126 p: rok produkcji
1973, po dotarciu za cenę lOtf —

112 tys. zł.

FIATA 127 p: rok produkcji
1973 po dotarciu za cenę 170 —

180 tys. zł.
FIATA 850: rok prod. 1966 po

przebiegu 49 tys. km za cenę 88

tys.zł.

ZATRUDNIENIE I PŁACE
W PRZEMYŚLE

Cechą charakterystyczną tego-
rocznego przyspieszenia dynamiki
produkcji przemysłowej (12,3
proc. w okresie 10 miesięcy) jest
niższy niż w poprzednich latach
wzrost zatrudnienia w przemyśle
(3,4 proc. wobec 4,6 proc. w okre-
sie 10 miesięcy ub.r.) przy wyż-
szym niż w poprzednich latach
wzroście przeciętnej płacy netto

(o ok. 8 proc. wobec ok. 5 proc.
w okresie 10 miesięcy ub.r .)
i wydajności pracy (o 8,6 proc.
wobec 6,5 proc. w ub.r.) . Można
więc uznać, że pomyślnie reali-
zowane są założenia polityki go-
spodarczej, zmierzające do zdy-
namizowania produKfcji w opar-
ciu na odpowiednio opłaconym
wzroście wydajności pracy, przy
umiarkowanym wzroście zatrud-
nienia.

Częściowo jest to prawdopo-
dobnie związane z funkcjonowa-
niem w przedsiębiorstwach ini-
cjujących nowych zasad kształ-
towania funduszu płac (w zależ-
ności od przyrostu tzw. produk-
cji dodanej). Niemałą rolę odgry-
wają jednak również wprowa-
dzane w br. okresowe, admini-
stracyjne zakazy wzrostu zatrud-
nienia. (Sb)

FIATA 125 p (1300): rok prod.
1969 po przebiegu 83 tys.km za

cenę 98 tys. zł; z 1970 po przebie-
gu 41 tys. km za cenę 114 tys.zł.
oraz z 1973 po przebiegu 50 km za

cenę 175 tys. zł.

FIATA 125 p (1500): rok prod.
1972 po przebiegu 26 tys. km za

cenę 165 tys. zł; z 1973 za cenę
180 tys. zŁ

SEAT: rok produkcji 1973 (no-
wy) za cenę 135 tys. zł.

PEUGEOTA 404: rok prod. 1963
brak danych o przebiegu za

cenę 120 tys.zł.

VOLKSWAGENA 1300: rok

prod. 1966 brak danych o przebie-
gu za cenę 88—100 tys. zł.

NSU PRINZ: rok prod. 1970

po przebiegu 70 tys. km za cenę
145 tys. zł.

RENAULT 110: rok prod. 1971
brak danych o przebiegu za

cenę 120 tys.zł.
FORDA TAUNUSA: rok prod.

1970 brak danych o przebiegu
za cenę 120 tys.zł.

MERCEDESA 190 D: rok prod.
1965 po przebiegu 52 tys. km za

cenę 145 tys. zł oraz MERCEDE-
SA 230 z 1968 r. za cenę 270tys.zł.

BIUROKRACJA W ZOZ

Kontrole przeprowadzane w

niektórych zespołach opieki zdro-
wotnej wykazują, że rady naro-

dowe w ramach tych zespołów
pozwalają na znaczną rozbudowę
aparatu administracyjnego.

W stosunkowo niewielkich ze-

społach opieki zdrowotnej powo-
ływane są ^Wyodrębnione działy
do spraw osobowych i do spraw
socjalnych oraz działy admini-
stracyjno-gospodarcze i finanso-
wo-księgowe. Zbyt rzadkie są na-

tomiast przypadki łączenia w

mniejszych ZOZ działów w je-
dnym dziale spraw osobowych i
socjalnych oraz gospodarczych
i finansowo-księgowych. -

Notowane są też przypadiki^po-
woływania, obok dyrektora ZOZ,
którym.z reguły jest lekarz, Je-
szcze 1—2 zastępców dyrektora do
spraw lecznictwa (również leka-
rze). W konsekwencji prowadzi
to do zatrudnienia większej licz-
by lekarzy w administracji służ-
by zdrowia, podczas gdy konce-
pcja ZOZ zakładała ograniczenie
zatrudnienia lekarzy w admini-
stracji.

Według niektórych sygnałów
organizowanie ZOZ powoduje
wzrost administracji w ochronie
zdrowia w granicach 10—15
proc. (Sb)

MAGAZYNY

W przeprowadzonym w tym ro-

ku spisie magazynów przedsię-
biorstw uspołecznionych przemy-
słu, budownictwa, rolnictwa, le-
śnictwa, transportu i łączności —

jak podają „Wiadomości Sta ty?
styczne" nr 10 — istnieje 87,5 tys.
budynków magazynowych zamk-
niętych, 67 tys. innvch pomiesz-
czeń, pełniących rolę magazynów
i 18,6 tys. wiat. Średnio na przed-
siębiorstwo przypada 10 budyn-
ków i pomieszczeń magazyno-
wych o powierzchni ok. 3 tys. m

kw., jedna wiata oraz dwa place
składowe o powierzchni 7 tys. m .

W ponad 82 proc. wykorzystuje
się wiaty, a 74 proc. — magazyny
ftamknięte.

Nakłady .inwestycyjne na roz-

budowę i modernizację magazy-
nów w tej 5-latce przekroczą
40 mld zł. Od sposobu wykorzy-
stania tej sumy zależeć będzie po-
stęp w gospodarce magazynowej.

(msk)

PIERWSZE OSIEDLA
WIEJSKIE

87 proc. budynków postawio-
nych w I półroczu bież. roku na

wsi stanowią obiekty indywidu-
alne. Przewaga tego rodzaju bu-
downictwa mieszkaniowego, re-

alizowanego przeważnie w roz-

proszonej formie, nie sprzyja po-
rządkowaniu krajobrazu prze-
strzennego wsi. Za zorganizowa-
nym wiejskim budownictwem
spółdzielczym przemawiają nie
tylko względy estetyczne i wła-
ściwe kształtowanie przestrzen-
nej zabudowy. Na wsi buduje się
za ciężko, stosuje wiele i nie zaw-

sze właściwych materiałów. Pod-
stawową tego przyczyną jest sta-

ły niedobór niektórych materia-
łów budowlanych, przede wszy-
stkim lekkich elementów kon-
strukcyjnych oraz materiałów in-
stalacyjnych.

Aby temu zapobiec w przy-
szłości, Centralny Związek Spół-
dzielni Budownictwa Mieszkanio-
wego wytypuje miejscowości, w

których w 1974 r. podjęta zosta-
nie budowa pierwszych spółdziel-
czych domów. Zajmą się tym po-
wiatowe spółdzielnie mieszkanio-
we. Domy spółdzielcze budowane
będą przede wszystkim w miej-
scowościach stanowiących siedzi-
by urzędów gminnych. Wraz z do-
mami wznoszone będą ośrodki
zdrowia, szkoły, lokale usługowe,
handlowe itp. obiekty niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania
gminy, (msk)
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