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LANOWANIE gospodarcze w naszym ustroju jest
procesem społecznym, tak w trakcie budowy pla-
nu, jak i jego realizacji. W planie, za lakonicznie

sformułowanymi zadaniami i liczbami, kryją się zależ-
ności, struktury i cele gospodarującego społeczeństwa.
Stąd do upowszechnienia zadań planowych przywiązu-

jemy dużą wagą. Czynności planistyczne powtarzają
się periodycznie; ale nie ma tu miejsca na rutyną.
Znaczenie kwoty, tony czy wskaźnika procentowego w

danym czasie i miejscu zmienia się, zyskując inny wa-

lor społeczny, i ekonomiczny. Dlatego również projekt
planu na 1974 rok, przedstawiony w Sejmie, ma nowe

cechy jakościowe.

Gospodarka narodowa jest systemem, w którym ka-
ide jej ogniwo ma właściwe sobie miejsce i wiell^ęść.
Dlatego gospodarka nie jest sumą gałęzi czy przedsię-
biorstw. To ujęcie odnosi się także do efektów, gospo-
darowania. Nie są one tylko zwykłą sumą wynikóui po-
szczególnych ogniw gospodarki, lecz sumą wielkości
pozostających w stosunku -¢0 siebie ie./odpowiednich?
proporcjach, które maksyrnhlizują cel gospoddr.awa .

-~

nia wyrażony w syntetycznym mierniku, jakim jest
dochód narodowy.

PLAN na 1974 r. opiera się na założeniach ustalonych
przez VI Zjazd PZPR, których podstawową cechą
jest integralne traktowanie zadań stałej, odczuwal-

nej poprawy warunków życia ludności i szybszego
wzrostu gospodarczego. Założenia te zyskały społeczną
aprobatę Oraz konkretyzację w kolejnych planach rocz-

nych bieżącej pięciolatki, w tym także w planie na

1973 r. „Dziś możemy z całą odpowiedzialnością stwier-
dzić — powiedział wicepremier MIECZYSŁAW JA-

GIELSKI w Sejmie — że sformułowana wówczas dia-
gnoza i charakterystyka planu na rok bieżący była
słuszna. Wszystkie bowiem podstawowe zadania tego-
rocznego planu, a w jeszcze wyższym stopniu zadania
określone na ten rok w planie pięcioletnim zostaną
przekroczone".

Tworzy to mocną bazę dla dalszego rozwoju naszej
gospodarki i zarazem potwierdza trafność wytyczonych
kierunków rozwoju oraz merytoryczny autorytet cen-

tralnego planowania., To, co już teraz mamy prawo
uważać za osiągnięcie, uzupełniamy o perspektywy ro-

snących możliwości w roku 1974 i następnych latach.
Konsekwencją tych założeń jest wprowadzenie- do pro-

jektu planu na 1974 r. bardzo mobilizujących zadań.
- Podstawą ich określenia są dobre wyniki trzech lat

(1971—73), a zwłaszcza roku bieżącego, analiza potrzeb
społecznych i gospodarczych oraz ocena narastania
możliwości i środków w '19Y4 r.

C* ŁÓWNYM ,celer&~plamt na 1974 r. .;JeSt utrzpripp-
y nie wysokiej dyfoomi^:- :^

runków do utrwalenia- jej w przyszłości przez
wyrównanie frontu rozwoju gospodarczego i zdecydo-
waną poprawę efektów gospodarowania. W roku przy-
szłym wytworzony dochód narodowy wzrasta o 9,5
proc. Zadecyduje o tym nadal wysoki wzrost produkcji
materialnej, który w przemyśle określa się na 11 proc.,
a w rolnictwie na 4,3 proc. Jest to tempo wysokie
(wyższe od średniorocznego tempa w latach 1971—73,
kiedy np. dochód narodowy wzrastał ,0 około 9,1 proc.,
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„Obydwa państwa są zdecydowane popierać dalszy harmonijny i zrównoważony rozwój ich stosun-

kóip, gospodarczych na wzajemnie- korzystnych podstawach...". — Z deklaracji o współpracy polsko-
bei^ijsjriej podpisanej przez I sekretarza, KC PZPR, EDWARDA GIERKA i premiera-Belgii, ED-

MONDA LEBURTOŃA. (Korespondencja własna z Belgii patrz str. 10)
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PRZEWODNICZĄCEGO K OM I SJ I

PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

JÓZEFEM PIŃKOWSKIM

Pierwszy etap prac nad projektem planu przestrzen-
nego zagospodarowania kraju do roku 1990 został

zakończony. Minister JÓZEF PIŃKOWSKI przewodni-
czył Rządowemu Zespołowi Ekspertów, powołanemu
w roku 1972 przez premiera Piotra Jaroszewicza.

Prace tego zespołu mieć będę zasadniczy wpływ na

przestrzenne ukształtowanie „Drugiej Polski'*. Dla-

tego—choć projekt planu określany jest jako
„wstępny", a więc mogący jeszcze ulec

modyfikaćjom — zwróciliśmy'się doMriistra Pińfcbw-

skiego z prośbą o scharakteryzowanie najważ-
niejszych założeń.

REDAKCJĄ: Panie Ministrze, do opinii
publicznej docierały- rozmaite propozycje
1 wersje zagospodarowania przestrzenne-
go Polski, nieraz bardzo kontrowersyj-
ne. Rządowy Zespół Ekspertów- musiał je
wszystkie 'przeanalizować i stworzyć Wła-
sną syntezę, Tempo prac było więc'bar-
dzo intensywne. -

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Pra-
ce trwały dwa lata. Przy tego ro-

dzaju opracowaniach ,-wymagaj ących
ogromnej ilości ekspertyz z różnych
dziedzin, 'wielu dyskusji i uzgodnień
— nie jest to zbyt długi okres. ;My-
simy jednak pamiętać, że nie(działa-
liśmy na „czystym polu", że prace
nad przestrzennym zagospodarowa-
niem kraju były u nas prowadzone

-przez wiele ośrodkowi i poprzednio,
aczkolwiek nie były' doceniane.
Szczególnie cenny był dorobek Ko-
mitetu Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju PAN, Instytutu Geo-
grafii, Instytutu Urbanistyki i Ar-
chitektury oraz wielu innych placó-
wek ńaukowych, respr.tów i ich biur
projektowych, a także prezydiów rad
narodowych i pracowni- planów^ re-

gionalnych oraz urbanistycznych.
Do wszystkich tych opracowań'się-

gnęliśmy, poddaliśmy je krytycznej
analizie, spowodowaliśmy podjęcie
prac nad nowymi tematami i forma-
mi planów przestrzennych jak , na

przykład .plany przestrzennego zago-
spodarowania. makroregionów i- aglo-
meracja miejskich.

Z drugiej • strony intensyfikacji
prac sprzyjał klimat polityczny, na-

danie przez kierownictwo partyjne
i rządowe wysokiej rangi zagadnie-
niom gospodarki przestrzennej. Uch-
wala VI Zjazdu uznała opracowanie
planu zagospodarowania przestrzen-
nego kraju za ważne zadanie. W re-

zultacie można powiedzieć, iż pow-
stała wyjątkowo korzystna sytuacja
dla rozwoju badań i prac związa-
nych z przestrzennym zagospodaro-
waniem kraju.

Dzięki temu również Zespół Ek-
spertów mógł korzystać z wiedzy i
doświadczenia ogromnej liczby spe-
cjalistów i wielu środowisk • nauko-
wych. Opracowana prz£z has kori-
cepcja jest więc wspólnym dorob-
kiem licznych grup, bowiem łącznię
współtworzyło' ją około 1500 specja-
listów i osób reprezentujących rózr-
ne środowiska naukowe, zawodowe
oraz placówki i instytucje.
REDAKCJA': Wielokierunkowe działania
tak dużej liczby osób musiały być ni*

tylko scalona w. sposób organizacyjny,
ale podporządkowane również pewnym
celom ogólnym. Jak można te cele .scha-
rakteryzować?

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Plan
zagospodarowania '

przestrzennego
• kraju ma charakter strategiczny.

Tworzy on podstawy do racjonalnej
gospodarki przestrzenią. Ma 'to coraz

większe znaczenie w każdym szybko
się rozwijającym kraju, a'u nas'jta

• gospodarka uzyskała po VI Zjeździe '

dodatkową wagę, bo- wzrosłą ,i|ałfga
planowania społecznego. LepśzisN zS-
•spokajanie potrzeb człowieka iwiąże
si^. bezpośrednio z kształtowaniem
środowiska,, w,którym mieszka, pi^ą-
cuje, wypoczywa.' Właściwe gospo-
darowanie przestrzenią — to two-'

, rżenie sprzyjającego człowiekowi
toczenia, w którym spędzamy całe.
życie-

Z drugiej strony w dynamicznych pro-
cesach gospodarczych mamy do czynie-
nia z przesuwaniem w przestrzeni coraz

Większych mas rzeczy, towarów,, surow-

ców.Im ten ruch jest bardziej uporząd-
kowany, tym proces- cyrkulacji staje się
szybszy, tańszy, efektywniejszy: Alokacja
środków materialnych dokonuje się nie
tylko "między poszczególnymi dziedzina-
mi gospodarki, ale również, a może prze-
de wszystkim między poszczególnymi te-
renami. Prawidłowe ich rozmieszczenie

"
w przestrzeni ma ogromny wpływ na

efektywńoSć całej gospodarki.

Strategia - społećżno-ekónomiczńę-
go

' rozwoju wytyczona przez VI
Zjazd PZPR zapewnia warunki szyb-
kiego wzrostu" poziomu życiowego
ludności drSz '\vysokiej dyrialmikf i
harrrionijnego rozwoju całej gospo-
darki. Do tego.;ni.ezbędne.jest posia-, ,

danie plśriu\ przestrzennego zagospo-
darowania kraju; związanego ściśle
z inn>vmi założeniami rozwojowymi.
Dlatego przyjęliśmy założenie, żą
plan przestrzenny powinien być in-
tegralną częścią- planu perspekty-
wicznego do roku 1990. Prace nad
planem .przestrzennego zagospodaro-
wania kraju prowadzone Więc były
w ścisłej Ir.oordy nacji z opracowania^
mi planu- perspektywicznego. "W ten '

sposób prace;'nad pińnem budowy'
„Drugiej Polski"'

1
charakteryzują' się

kompleksowością i powiązaniem uk-
ładów . problemowych i branżowych.
z ujęciami przestrzennymi..
REDAKCJA: Czy należy rozumieć, że
przecina to stęrn, w któryiu piany zago-
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PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Opracowanie planu perspektywicznego do roku 1990
było jednym z ważnych zaleceń VI Zjazdu PZPR. Jak
to zalecenie Jest realizowane możemy obecnie dowie-,
dzieć się z artykułu MIECZYSŁAWA JAGIELSKIE-
GO pt. „WĘZŁOWE PROŚLEMY I KIERUNKI PER-
SPEKTYWICZNEGO PLANU SfcOŁECfZNO-GOSPO-
DARCZEGO ROZWOJU POLSKI", zamieszczonego w

październikowym numerzę „GOSPODARKI PLANO-
WEJ". Autor podkreśla ścisłą zależność istniejącą mię-
dzy planem perspektywicznym, a bieżącymi proble-
mami rozwo'ju kraju. Dzisiejszy wysiłek musi bowiem
służyć realizacji celów długofalowych, budowie socjali-
stycznego społeczeństwa. Nie można dobrze kierować
gospodarką, nie mając przed sobą zadań perspekty-
wicznych, wizji zmian jakościowych. Skuteczność pla-
nowania centralnego zależy między Innymi od tego, ja-
kim horyzontem czasowym to planowanie operuje.
Wreszcie plan perspektywiczny jest ważnym elemen-
tem kształtowania współpracy I integracji' socjalistycz-
nej, tworzenia prawidłowego podziału pracy między
krajami naszej wspólnoty.

Punktem wyjścia planu perspektywicznego są cele
społeczno-polityczne. Z tymi celami dopiero są zwią-
zane zadania gospodarcze. Mając ..ogólną wizję społe-

czeństwa przyszłości trzeba obecnie tworzyć warunki,
sprzyjające maksymalnie jej realizacji, W tym kon-
tekścle opronin^ rolę. odgrywa kompleksowy system
wychowawczy, podnoszenia kultury pracy, itp.

Zadania gospodarcze wyrażone *ą syntetycznie w na-

stępujących
1

wskaźnikach. Dochód narodowy w latach
. 197,1—1990 powinien zwiększyć ślę co najrritiiej cztero-

krotnie, a więc w. -tenipie 7,5 proc. średniorocznie. Pro--
dukcja przemysłowa ma w'tym okresie Wzrosnąć pię-
ciokrotnie. Jej udział w tworzeniu dochodu narodo-
wego przekroczy 60 proc. Produkcja rolna powinna
zwiększyć się o co najmniej 90 proc. (w ubiegłym dwu-
dziestoleciu wzrosła o 60 proc.). Prddukcja budowlaną
musi powiększyć się

:

czterokrotnie;
Najszybciej rozwijającymi się gałęziami przemysłu

będą branże chemiczna i maszynowa W 1990 roku
przypadać na nie będzie około 55 proc. .całości produk-
cji przemysłowej (w 1970 r. — 34 proc.) . Wewnątrz
tych gałęzi największą dynamikę wykazywać będzie
elektronika, automatyka, petrochemia, energetyka jąd-
rowa 1 informatyka. Ich produkcja pod koniec okresu
planistycznego będzie mniej więcej taka, jak cała pro-
dukcja przemysłowa w roku 1970. Wśród nowych

brani wymienić trzeba , przemysł' ochrony Środowiskv
przemysł mieszkaniowy, aparatury medycznej 1 tury-
styczny. . ..

Osiągnięcie zakładanego tempa. rozwoju oraz przewi-
dywanych przemian strukturalnych uzależnione jest
od rozwiązania trzech węzłowych problemów. Pierwszy
z nich, to zaopatrzenie surowcowe. Jest jasne, że kra-
jowa produkcja surowców nie zapewni tak szybkiej
dynamiki produkcji przemysłowej. Dotyczy to zwłasz-
cza ropy naftowej i gazu ziemnego. Dlatego też bardzo
poważne zadania spadają tiiteij na handel zagraniczny
oraz na znalezienie takich metod technologicznych I
dokonanie takich zmian strukturalnych, które zapew-
nią daleko idące zmniejszenie materiałochłonności
naszej gospodarki.

Drugi czynnik limitujący Hasz rozwój, to wlfllkoSĆ
zasobów ludzkich. Przyrost tych zasobów szybko ma-

leje, a równocześnie powstaję konieczność innego nit
dotychczas jego rozdysponowania. Do szeroko po.kjfJ
sfery usług trzeba będzie kierować co najinnle.j flfi
proc. przyrostu zatrudnienia (w poprzednim dwudzie-
stoleciu— 40 proc.) . Równocześnie trzeba będzie ilo*ć
istotnie skrócić czas pracy. Można więc przewidywać,

te po roku 1980 łączny zasób ezasu pracy w przemyśla
I budownictwie nie będzie wzrastał. Eksponuje to rolę
zwiększenia tempa wydajności pracy 1 zmniejszenia
pracochłonności produkcji.

Trzeci czynnik, to możliwości Inwestycyjne gospo-
darki. Konieczne będzie przeznaczanie większej części
nakładów Inwestycyjnych na cele nieprodukcyjne.
Równocześnie z tym' rosnąć będzie Ogólna kapitalo-
chłonność rozwoju gospodarczego. Wynika to z ko-
nieczności zwiększenia nakładów na ochronę środowis-
ka naturalnego, przyspieszenia modernizacji majątku
produkcyjnego, wreszcie zwiększenia tempa technicz-
nego uzbrojenia pracy.

Przezwyciężenie tych barier możliwe będzie tylko
przy wykorzystaniu nowych czynników rozwoju. Naj-
ważniejsze z tych czynników to wzrost poziomu kwali-
fikacji, szereg zmian w strukturze gospodarki, zwie-
lokrotnienie udziału nauki w procesach rozwojowych,
rnzfizcrzenle i pogłębienie współpracy międzynarodo-
wej, wreszcie doskonalenie metod planowania 1 za-

rządzania gospodarką narodową.
Czynniki te trzeba traktować łącznie, ponieważ tyl-

ko wtedy następuje kumulacja korzyści, mogąca dać
nam pożądane efekty. S.C.

W U BI EG4LYM TYGODŃIU

W KRAJU

• BIURO POLITYCZNE na po-
siedzeniu zapoznało się z informacją
o rezultatach rozmów I Sekretarza
KC PZPR przeprowadzonych w cza-

sie wizyty państwowej w Belgii oraz

porozumieniach zawartych między
Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Królestwem Belgii. Biuro Poli-
tyczne uznało, że wizyta I Sekreta-
rza KC PZPR w Belgii była wyra-
zem konsekwentnej realizacji zasad
pokojowego współistnienia państw
0 odmiennych ustrojach. Jej prze-
bieg i wyniki odpowiadają żywot-
nym interesom narodu i państwa
polskiego, są ważnym wkładem w

realizację wspólnej pokojowej poli-
tyki państw socjalistycznych. Biuro
Polityczne zaaprobowało rezultaty
wizyty i wnioski z niej wynikające.
Z kolei rozpatrzono rządowy prog-
ram poprawy zaopatrzenia rynku {
utrzymania równowagi pieniężno-
rynkowej. Biuro Polityczne KC
PZPR zapoznało sie z informacją
Ministerstwa Komunikacji o sy-
tuacji przewozowej w transporcie
kolejowym i samochodowym.

O SEKRETARZ KC PZPR. ED-
WARD GIEREK spotkał się z I se-

kretarzami komitetów zakładowych
partii największych przedsiębiorstw
przemysłowych, budowlanych i tran-

sportowych. Edward Gierek omówił
główne zadania partii w dziedzinie
społeczno-ekonomicznego rozwoju
Polski, wynikające z postanowień
1 Krajowej Konferencji PZPR.
Przedstawił też węzłowe problemy
polityki zagranicznej Polsfct i' mię-
dzynarodowej działalności PZPR.

O Pracowite i bardzo istotne były
czternaste vf obecnej kadencji
OBRADY SEJMU. Izba wysłuchała
czytanych po raz pierwszy projek-
tów uchwały O PLANIĘ SPOŁE-
CZNO-GOSPODARCZEGO ROZ-
WOJU KRAJU W 19T4 r. ORAZ
USTAWY BUDŻETOWEJ NA

PRZYSZŁY ROK. Obydwa projek-
ty stanowią obecnie przedmiot prac
wszystkich komisji sejmowych. Sejm

uchwalił ustawę o zmianie Konsty-
tucji PttL i zmianie obowiązującej
dotąd ustawy o radach narodowych.
Pozostałe uchwalone przez izbę akty
prawne dotyczą: zagospodarowania
lasów nie stanowiących własności
państwa oraz zmian w ustawie o za-

sadach i trybie wywłaszczania nie-
ruchomości. Porządek obrad obej-
mował ponadto interpelacje ł pyta-
nia poselskie, a także zmiany w

składzie Rady Ministrów.

0 Rada Państwa powołała JERZE-
GO POPKO na stanowisko WICE-
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY
KONTROLI. Jednocześnie Rada
PaństWa odwołała ze stanowiska
WIGEPREZESA NAJWYŻSZEJ . IZ-
BY KONTROLI FELIKSA PI-

SULĘ w związku z osiągnięciem
przezeń wieku emerytalnego. Zgo-
dnie z propozycjami Prezesa Ra-
dy Ministrów Sejm powierzył sta-
nowisko MINISTRA ŻEGLUGI KA-
ZIMIERZOWI OLSZEWSKIEMU,
który pełnić będzie nadal dotychcza-
sowe obowiązki wiceprezesa Rady
Ministrów. Stanowisko MINISTRA
LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU
DkZEWNEGO Izba powierzyła TA-
DEUSZOWI SKWIRZYNSKIEMU,
który przez szereg lat pracował na

kierowniczych stanowiskach w

administracji gospodarczej. Prezes
Rady Ministrów mianował dotych-
czasowego dyrektora kombinatu im.
Lenina w Nowej Hucie JOZEFA
BŁASZCZAKA PODSEKRETA-
RZEM STANU W RESORCIE
PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO. Na, sta-
nowisko PODSEKRETARZA STA-
NU W MIN. BUDOWNICTWA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
premier mianował STANISŁAWA
PLUCIŃSKIEGO, dotychczasowego
dyrektora Zjednoczenia Przedsię-
biorstw Robót Elektrycznych W
Warszawie.

• KOMISJA PARTYJNO-RZĄ-
dawa d/s INFORMATYKI rozpa-
trywana rozwój informatyki w kraju
do roku 1980, a także projekt planu
rozwoju informatyki w roku przy-
szłym. Przewiduję się przyśpiesze-
ni« tempa wdrożeń systemów infor-

matycznych w organizacjach gospo-
darczych. f.,,,..7..-

o SPOSROD 23 230 010 OBYWA-
TELI UPRAWNIONYCH do głoso-
wania w wyborach do rad narodo-
wych sprawdziło spisy 94,4 proc., tj.
niemal 22 miliony.

O PONAD 4 TYS. PRZEDSIĘ-
BIORSTW PRZEMYSŁOWYCH,
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH l

SPEDYCYJNO-TRANSPORTO-
WYCH uczestniczy w ogólnokrajo-
wym konkursie usprawniania gospo-
darki materiałowej. Zakłady uczest-

niczące w konkursie zatrudniają po-
nad 4,5 min pracowników, co stano-
wi ok. 70 proc. ogółu zatrudnionych
w przemyśle, budownictwie i trans-

porcie.
O PREZES RADY MINISTRÓW

PIOTR JAROSZEWICZ PRZYJĄŁ
DELEGACJĘ ODBUDOWY ZAKŁA-
DÓW WŁÓKIEN SZTUCZNYCH
„ELANA" W TORUNIU. Delegacja
złożyła premierowi meldunek o usu-

nięciu skutków pożaru w Zakładach
Włókien Sztucznych „Elana" w To-
runiu, który nastąpił 27 czerwca br.
Premier złożył serdeczne podzięko-
wanie wszystkim, którzy przyczynili
się do odbudowy zakładów w tak
krótkim terminie.

9 W związku z obecną sytuacją
na światowym rynku paliwowym
PREZES RADY MINISTRÓW WY-
DAL ZARZĄDZENIE W SPRAWIE
OGRANICZENIA ZUŻYCIA PALIW
płynnych w transporcie samochodo-
wym. Zarządzenie obowiązuje od l
grudnia 1973 r. do odwołania. Bliż-
sze omówienie tego zarządzenia za-

mieszczamy na str. 9 .

0 Przedterminowo rozpoczął się
w Opolskich Zakładach Koncentra-
tów Spożywczych ROZRUCH FA-
BRYKI KAWY- „ INKA". Dzięki temu

przed 'Styięt<fihi;&n bkłępów dotrą
pierwsze partie poszukiwanej na

rynku ,Jnki".
0 Do 50 krajów na kilku konty-

nentach eksportuje swe wyroby Kra-
śnicka Fabryka Łożysk Tocznych.
CO PIĄTE KRAŚNICKIE ŁOŻY-
SKO SPRZEDAWANE JEST ZA
GRANICĘ.

ZA GRANICĄ
• W wielu przedsiębiorstwach ra-

dzieckich — pisze L. GATOWSKI
w KOMUNIŚCIE w artykule pt. .JO

kompleksowym zarządzaniu efek-
tywnością nowej techniki" — prze-
starzałe wyroby przynoszą większy
zysk, niż produkcja dóbr nowych,
w założeniu sifiym wysoce efektyw-
na. Autor postuluje więc, aby pro-
wadzić w obrotach między przedsię-
biorstwami na szeroką skalę system
obniżania cen — wyłącpnie u> Sto-
sunku dó -producentów, a nie W
stosunku do rynku detalicznego,
który rządzi się innymi prawami —

wyrobów mniej nowoczesnych i wy-
sokiego ustalania cen na wyroby
nowoczesne. W ten sposób stworzo-

ne zostaną bodźce do wykorzystania
i stosowania nowej techniki.

• Zaopatrzenie Jugosławii w

energię elektryczną — oświadczyłB.
DIMITRIJEVIC, związkowy sekre-
tarz d/s gospodarki Zgromadzenia
Związkowego — można rozpatrywać
tylko z punktu widzenia ^programów
rozwoju energetyki aż do 1980- r.

Jugosławia ma wyjątkowo korzyst-
ne warunki rozwoju, energetyki.
Pod względem potencjału wodnego,
Jugosławia znajduje się na trzecim

miejscu w Europie. Zasoby węgla
brunatnego również należą do naj-
większych na naszym kontynencie.
Potencjał 'hyśroenergetyczny Jugo-
sławii ocenia się nh 65 ni (Kardów
łcWh energi\, z czego do 1970 roku

wykorzystano około 28 proc. Zba-
dane zasoby węgla wynoszą 21,5
mld ton. Tego rodzaju baza energe-
tyczna nakazuje określone rozwią-
zania. Zjednoczenie jugosłowiańskiej

energetyki proponuje, by do 1980
roku zbudowąć nowe elektrownie o

łącznej mocy 10 tys. megawatów i

rocznej średniej produkcji 41,5 mi-
liardów kWh energii. Oznacza to w

praktyce, że do roku 1980 należy
zbudować elektrownie, których moc

byłaby 1,5 rażę większa od pracu-
jących w 1972 roku. Koszt budowy
tych elektroumi wymaga nakładów
w. wysokości 52 miliardów dinarów.

B W CSRS przygotowuje się no-

welizację ustawy o ochronie użyt-
ków rolnych i gruntów ornych. Ma
to zahamować zmniejszanie się
użytków rolnych, alhowiem w ostat-

nich latach w ĆSRS ubywało rocz-

nie około. 15 tys. ha ziemi rolnej na

rzecz rozwijającego się przemysłu i
budownictwa.

B Główne kierunki rozwoju elefe- .

troenergetyki krajów RWPG do
roku 1990 omawiane były na posie-
dzeniu odpowiedniej stałej Komisji
Rady. Delegacje krajów członkow-
skich RWPG oraz przedstawiciele
Jugosławii opracowali projekt poro-
zumienia w sprawie wspólnej Budo-

wy linii przemysłowej wysokiego
napięcia o długości 750 km, która
umożliwi dostarczanie prądu elek-

trycznego z europejskiej części
ZSRR do krajów wspólnoty socjali-
stycznej i z powrotem.

• Kryzys naftowy nasila

Kraje arabskie nadal podtrzymują
decyzje w sprawie o graniczenia pro*
dukci^i dostaw rapy prazMiWZpm»-/
ją' embargo wobec USA i HGtaridU.

Jedynie kraje EWG nie zostały w

grudniu objęte ograniczeniami, 5

proc. redukcja- dostaw nastąpi. do-

piero W styczniu. Simatowa sytuacja
w dostawach ropy i jej przetworów
doprowadziła w VSA do całkowite-

go zakazu sprzedaży benzyny w nie-

dzielę, do zmniejszenia szybkości
pojazdów mechanicznych do 80

km/godz., do 15 proc. zmniejszenia
produkcji benzyny i przeznaczenia
tego surowca na cele opałowe,' do

wprowadzenia dalszego 15 proc. o-

graniczenia dostaw benzyny dla lot-
nictwa cywilnego t do wprowadze-
nia oszczędności w oświetleniu
miast.

• Minister skarbu USA
SCHULTZ oświadczył, ze rząd ame-

rykański dąży do tego, aby w naj-
bliższym Ctfflsie znieść zakaz zakupu
złota przóż osoby prywatne. Nastą-1
pi to wówczas, kiedy będzie pew-
ność, że nie doprowadzi to do za-

kłóceń na międzynarodowym rynku
walutowym.

B GENERAL MOTORS ma za-

miar poważnie ograniczyć produkcję
samochodów, co pozostaje w ścisłym
związku z kryzysem energetycznym,
od (Uialywającym na spadek popytu.
W ciągu ostatnich 2 tygodni grud-
nia br. produkcja ma ulec redukcji
O ok. 60 proc.

B Po raz pierwszy w historii fir-
my FIAT akcjonariuszom nie zosta-

ną wypłacone dywidendy. Włoski

tygodnik ESPRESSO opublikował
wiadomość, że tegoroczny bilans tu-

ryńskiego koncernu samochodowego
zamknie się deficytem 150 mld lirów

(250 min dolarów). Informacja ta

wywołała spore wrażenie, albowiem
FIA't wciąż nadaje ton cafcj wio-

sfciej gospodarce.
• Szwajcarski Bank Narodowy

podwyższył o 25 proc. rezerwy, któ-
re banki handlowe są zobowiązane
utrzymać w stosunku do wkładów

zagranicznych.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

System „solar

Inżynier J8rg Lorschiedter w Immen-
staad (NRF) opracował system „solar".
Istotnym elementem tego systemu są
tzw. „heat pipes", tzn. rury o zaczer-

nionych powierzchniach absorbujących
ciepło słoneczne, które przekazują do
wydłużonych zbiorników zawierających
wodę morską, trzy dostateczne] długo-
ści tych rur ilość pobranego ciepła,
zwłaszcza na obszarach tropikalnych, wy-
starcza do zagotowania słonej wody, W
każdym razie uzyskuje się w ten spo-
sób szybkie odparowanie wódy, .która
skrapla się w stanie czystym na ścian-
kach zbiornika, skąd jest dalej odpro-
wadzana rurami. Do obsługi tego sy-
stemu wystarcza tylko Jedna osoba, któ-
ra musi codziennie przez dwie godziny
okurzać szklane osłony w celu zapew-
nienia dobrej absorpcji ciepła. (DaE)

Sproszkowany obornik

W Holandii wyrabiany Jest obecnie
suszony 1 sproszkowany oborn'k. Rocznie
suszy się i proszkuje w specjalnych za-

kładach przemysłowych około stu tysięcy
ton świeżego obornika. Otrzymywany
produkt poddawany jest sterylizacji, nie

zawiera więc szkodliwych zarazków, a

natomiast jest bogaty w pożyteczną flo-
r

-

; bakteryjną. (PAP)

Energia z piasku?
Eksperci przewidują, że złoża ropy na-

ftowej wyczerpią się za kilkadziesiąt lat.
Źródłem otrzymywania węglowodorów
obok eksponowanych już złóż mogą być
lupki i piaski bitumiczne. Wobec zao-

strzającego się kryzysu paliw, Ameryka-
nie wysuwają propozycje wykorzystania
wapiennych łupków bitumicznych. Stwie-
rdzono, że w złożach tych znajduje się
mieszanina organiczna zwana kerogenem.
W czasie podgrzewania do temperatury
SOD stopni C rozkłada, się ona m. in.
na naftę syntetyczną. Efektem końcowym
przeróbki kerogenu jest koks. Jak wy-
kazały wstępne badania, z jednej tony
łupków można otrzymać około 100 litrów
oleju 75 proc. światowych pokładów
łupków znajduje się w Związku Ra-
dzieckim, Kanadzie, USA, Chinach 1 we

Włoszech (Le Monde 8921/73 — wg PT)

Dokładny robot

JapoAska firma Hitachi zawiadomiła o

wyprodukowaniu niezwykle dokładnego

robota do celów przemysłowych. Potrafi
on umieścić tłok w cylindrze przy róż-
nicy wymiarów 20 mikronów, czego nie
potrafił żaden z istniejących robotów.
Hi-T-Hand, bo tak się on nazywa, wyko-
nuje wspomnianą operację szybciej i pe-
wniej niż człowiek. Konstrukcja składa
się z czterech zasadniczych części: me-

chanizm wykonawczy, urządzenia pomo-
cnicze, układ zasilający 1 urządzenie ste-

rujące, dzięki któremu zbytecznym sa-

Je się użycie komputera. (NEWSWEEK)

Test hałasu

W ciągu kliku tygodni dwanaście osób
w Monachium — mężczyzn i kobiet —

zarobi pewną sumę pieniędzy podczas ...

snu. Są to „króliki doświadczalne" Insy-
tutu Fizjologii, który otrzymał zadanie
zbadania reperkusji hałasu ulicznego na

zdrowie. W tym celu ustawiono w kilku
pokojach łóżka, na które dzięki zainsta-
lowanym głośnikom, kieruje się szmery
zarejestrowane na taśmie magnetofono-
wej. Elektroniczna aparatura miernicza
podłączona \ do łóżek wskazuje każdy
ruch, zmianę temperatury i ciśnienia
śpiących osób i przekazuje te dane ma-

szynie cyfrowej. Według wszelkiego pra-
wdopodobieństwa hałasy te.eó typu są
szkodliwe 1 wpływają z czasem na zmia-

ny w organizmie — mogą być na przy-
kład powodem utworzenia się wrzodu
żołądka; (DaS)

Zamki elektromagnetyczne
Firma Renault wyposaża za dodatkową

opłatą swój model 1S TS w zamki ele-
ktormagnetyczne. Urządzenie to pozwala
przy jednym przekręceniu klucza zablo-
kować wszystkie drzwi samochodu.

(Interpress)

Podmorskie wiercenia

Widmo kryzysu paliwowego sprawiło,
że wiele państw podjęło próby poszu-
kiwań surowców energetycznych na nie-
notowaną dotąd skalę. Terenem pćpetra-
cji stały się morza i oceany. Aktualnie
prowadzi się wiercenia na wodach Au-
stralii, Ameryki Południowej orali na

Oceanie Lodowatym. Pomimo bardzo wy-
sokich nakładów inwestycyjnych oraz

konieczności opracowania nowych tech-
nologii poszukiwawczych związanych i

penetracją coraz głębszych pokładów
prace prowadzone są z dużym rozma-

chem. ' Eksperci przewidują, że udział
ropy naftowej pochodzącej z podwod-

nych złóż wzrośnie z 18 proc. w br. do

M proc. w im t. (Hanae)sDUtt 1 di/71
— WgPT)

. Japońskie
bezpieczne samochody

Producenci Japońscy przedstawili wła-
dzom transportowym swego kraju dwie
konstrukcje samochodów bezpiecznych.
Oba pojazdy z koncernu Toyota Nissan
są konkurencją dla produkowanych bez-
piecznych samochodów amerykańskich.
Jak powiedział na konferencji prasowej
rzecznik Ministerstwa — lo ; samochodów
prototypowych do końca roku przecho-
dzić będzie próby pod względem swej
przydatności I spełnienia wymogów bez-
pieczeństwa. Skonstruowano je, uwzględ-
niając wszystkie wąrunki bezpieczeństwa.
Oznacza to, że przy szybkości 80 km/godz.
i zderzeniu czołowym lub bocznym po-
zwalają kontynuować jazdę, a w każ-
dym razie chronią pasażerów. (PAP)

Tańsza pianka poliuretanowa
>

Nowe urządzenie Foamax produkowane
przez szwajcarską firmę Unifoam AG.
pozwala znacznie obniżyć koszty produ-

kcji tego poszukiwanego materiału. W
wyniku procesu technologicznego pow-
stają gotowe prostokątne bloki, a więc
zostaje wyeliminowana operacja przyci-
nania materiału do pożadanego kształtu.
Urządzenie zajmuje mniej miejsca w

bali niż obecnie stosowane, a poza tym
może być obsługiwane przez trzech lu-
dzi zamiast siedmiu, jak dotychczas.

(NEWSWEEk)

Długowieczne auta

Nowy model Porsche z karoserią a

ramie kratowej, jest mało podobny da
Innych modeli tej flmy. Został on przed-
stawiony na międzynarodowej wysta-
wie samochodowej we Frankfurcie nad
Menem. Ten nowy, „familijny" model,
przy cenie wyższej o około 30 proc. W
porównaniu do innych podobnych sa-

mochodów, powinien posiadać trwałoś*
co najmniej 20 lat przy 300 000 przeje-
chanych kilometrach. Odporne na koro-
zję surowce oraz optymalne wykonania
ułatwiają znacznie konserwację. Podczai
gdy dzisiejsze samochody z reguły pa
dziesięciu latach nadają się na złom, po-
szczególne części długowiecznego auta
będą mogły jeszcze, po jego zużyciu,
znaleźć ponowne zastosowanie. (DaD)

ŹYWÓCIK GOSPODARCZY

O Jury konkursu o srebrną pa-
telnię, odwiedziło łódzką restaurację
kategorii „S" (specjalna), zastając
tam brud, bałagan-, niespraątnięte
stoliki i marniutkie menu. Kierow-
nik lokalu wyjaśnił, że „Europa"
jest „S", ale dopiero wieczorem.
W dzień działa, jako II kategoria,
więc musi się czymś odróżniać.

© „Głos Koszaliński" .^krytyko-
wał bez pardonu zaopatrzenie kiosku
spożywczego „Społem", mieszczącego
się w pewnym zakładzie pracy. Dy-
rekcja „Społem", po ukazaniu się
notatki, rzetelnie badać poczęła sku-
teczność krytyki prasowej.. Wystąpi-
ła mianowicie do dyrekcji zakłąjiu,
na którego obszarze jesit kiosk, z

pismem, w którym pyta: czy w wy-
niku ukazania się w prasie wramian-
ki krytycznej, zaopatrzenie póprawi-
ło się — czy też nie? Przypuszczalnie
chodzi tu o uświadomienie nabyw-
com, że słowa nie pomogą, gdyż nie
zamieniają się w czyn.

© Do „Metailchem" w Rudkach,
pod Nową Słupią, zjawił - się katicty-
dat na robotnika. Kadrowiec zażą-
dał, żeby na podaniu o firacę na-

pisał zobowiązanie: ,,nie będę zaglą-
dał do kieliszka". Kandydat na ślu-
sarza poszedł na tak daleko idąlce

zobowiązanie, ograniczające jego
wolność osobistą i przez to nie zo-

stał przyjęty do pracy. Jak twierdzi
„Słowo Ludu", żaden kierownik nie
chciał przyjąć na swój wydział ta-

kiego typa.

9 DOKP Warszawa wydała bro-
szurę — odjazdy i przyjazdy bezpo-
średnich pociągów dalekobieżnych
i ważniejszych miejscowych od 3.VI
1973 r do 25 V 1974. Broszura zao-

patrzona jest w nadruk: „Z uwagi
na szczególnie trudne warunki tech-
niczne publikowania rozkładu jazdy,
PKP — przepraszając Podróżnych —

nie mogą przyjąć na siebie odpowie-
dzialności za jakiekolwiek zmiany
lub pomyłki w tekstach rozkłado-
wych i informacyjnych". Dotychczas
PKP uprzedzała tylko, że w rozkła-
dzie jazdy mogą nastąpić zmiany, co

oczywiste, i że za zmiany te nie bie-
rze odpowiedzialności, co już mniej
jasne. Teraz odżegnuje się rów-
nież • od pomyłek W drukowanym
rozkładzie jazdy, obejmujących czas

odjazdu i przyjazdu pociągów oraz

\yszystkie inne informacje. Dotych-
czas wiedzieliśmy o tym, że kolej-
nictwo ma trudności techniczne. Te-
raz okazuje się także, iż poligrafia
kolejową musi partolić. Tyle, że na

kolejach się nie znamy, a na wydaw-
nictwach co nieco, więc wiemy, że
w złych i dobrych technicznie dru-
karniach, bez różnicy, można robić
teksty z błędami i bez-

0 Doktor habilitowany Feliks Za-
wistowski, kierownik zespołu wyko-
nawczego rzeczoznawców SITWM
nadesłał do Centralnego Zarządu
Budownictwa Wodnego i Melioracji
oraz jednostek mu podległych list
na powielaczu, w którym pisze, że
zespół wykonuje prace badawcze z

zakresu hydrologii, gleboznawstwa
i ochrony środowiska, składa się z

22 osób, 2 docentów, 2 doktorów, 14
magiśtrów-inżynierów, 4 techników,
6 samochodów, 4 motocykli. Ma wła-
sny sprzęt pomiarowy i przenośne
laboratorium. „W wypadku potrzeby
szybkiego uzyskania wyników te-

renowych badań. zespół wykonuje
prace w ciągu 6-8 tygodni czasu od-
powiadającego pracochłonności rocz-

nej pracy jednostek słabiej zorgani-
zowanych." Tekst ten nadesłano
nam z uwagi na-nieświetną polszczy-
znę. Umiejący pisać po polsku do-
cenci habilitowani są oczywiście mi-
le widziani, ale ostatecznie od ładne-
go pisania mamy Dygata. Sądzimy
natomiast, że' jeśli istnieje zespół*

który twierdzi o sobie, że jest tak
dobrze zorganizowany, że w sześć
tygodni robi to, na co inni potrze-
bują roku — to z tą chwilą należy
dobrać się do skóry tym, którzy są
źle zorganizowani i przez rok robią
robotę do wykonania w sześć tygod-
ni. Nawet jeśli pozostały czas po-
święcają szlifowaniu pojszczyzny.

O Donosiliśmy w tym miejscu, że
spółdzielnie szklarzy każą przynosić
do swoich zakładów futryny i tylko
wtedy wprawiają szyby. Metodę tę
stosuje również punkt usługowy Wo-
jewódzkiej Szklarskiej Spółdzielni
Pracy w Chorzowie-Batorym. Ponie-
waż jednak prasa krytykowała to,
że wymaga się od ludzi, by przyno-
sili futryny, punkt poszedł na dale-
ko, idące ustępstwa wobec klientów.
Każe teraz dokładnie wymierzyć
okna. Kiedy "klient przyjdzie z wy-
miarami w punkcie przytnie mu się
szyby da kit w garść i niech szkli
sam. Tak ' nowoczesnych metod
świadczenia usług nie zna niestety
Spółdzielnia Szklarska „Gwiazda"
przy ul. Franciszkańskiej w Toru-
niu. W szpitalu Zakaźnym przy Ul.
Curie-Skłodowskiej brakuje w ok-
nach wielu szyb i pacjenci w tych
warunkach raczej nie zdrowieją.
Spółdzielnią. - każe „wyjąć futryny

1 sobie przynieść zamiast dostarczyć
kit chorym, żeby dali sobie jakoś
radę. Polecana przez biuro informa-
cji o usługach stołecznych spółdziel-
nia szklarska na Żoliborzu w sezonie
jesienno-zimowym nie wstawia wy-
bitych okien, bo nie ma szkła, gdyż
w magazynie jest remanent. Zgło-
szenia klientów przyjmować zacznie,
kiedy remanent się skończy i wtedy
dopiero będzie można zapisać się w

kolejce, choć przecież sama świado-
mość, że już jest się w kolejce, także

by grzała.
.# „Dziennik Polski" ogłasza, że

Krakowskie Przedsiębiorstwo Su-
rowców Wtórnych natychmiast za-

angażuje: „Zbieraczy wędrownych i
umiejscowionych , do zbiórki szmat,
butelek". Pod fotografią sześciu ro-

zebranych, sexownych adonisów, wy-
ciętą z zachodnich czasopism ilustro-
wanych, gdzie grupka ta reklamuje
wytworne gacie męskie — Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych w

Tychach ul. Metalowa 3, ogłasza w

czasopiśmie PBOMETEJ, że .„ ..przyj-
mie zaraz* do pracy — maszynistów
walca drogowego, operatorów ota-
czarek asfaltobetonów — operato-
rów ukladarek asfaltobetonów —

oieśli-zbrójarzy, operatorów na ko-

parki jednonaczyniowe, na -spycha-
cze, dźwigi samojezdne i walce —

itd. PRI w Tychach sugeruje swym
ogłoszeniem iż stosowane są tam

nazbyt wygórowane kryteria este-

ruu»iZBi0R8Tm> Honor iNtrmrarjNTCB
w TTCHACB oL MaUtaw» |
mZZIMU UKAZ DO PRACY

— aianyalittw ««ha dmnnn tpanlartw ahinM i-
•hlUtcteirtw — «nMa qktatbtrek ur«Hob«taii4w.' —
»I«U— dtałuiT — betosUro —' maoUrtw wdM-hiu-
tlnatoreb — amiuortw •» kapartl Mmoaeiraian. u
apnbftesfl. dłwta unilwtat I watee — kfamri- - - • a

tyczne w polityce kadrowej. Społe-
czeństwo na dorobku, takie jak nasze

nie może oddać wszystkich, jakich
ma amantów filmowych do robó'
drogowych.
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cieśla

JAN UŁATOWSKI

majster,

MARCIN

MAKOWIECKI

Wymowa tych laktów jest gorzka: na niespełna 250 dni przed pla-
nowanym terminem oddania do eksploatacji, budowa cukrowni

w Łapach na Białostocczyźnie miała miesiąc opóźnienia. Wpraw-
dzie budowniczowie nie wątpią, że zdążą oddać cukrownię 22 lip-
ca przyszłego roku, ale też nie ukrywają trudności, które piętrzą
się przed nimi każdego dnia. Nadchodzące miesiące będą dla

wszystkich — budowlanych i licznych współpracujących przed-
siębiorstw — bardzo trudne i nerwowe. Tak twierdzi dyrektor
budującej się cukrowni, inż. RYSZARD PSIKUS. „Jeśli wygramy

tą zimą — zmniejszymy zaległości — łatwiej będzie na finiszu,
przed próbnym, rozruchem."

A
JEŚLI stania się • inacfcej... ?
Nikt z moich ; rozmówców nie
doouszcza jednak takiej ewen-

tualności. Nie można utracić możli-
wości rozpoczęcia pracy w przy-
szłorocznej kampanii cukrowniczej.
Ale tymczasem obiekt, którym chce
szczycić się przemysł cukrowniczy,
powstaje w sposób nie przynoszący
chluby organizatorom tej inwesty-
cji.

OCZEKIWANA - POTRZEBNA

Białostockie rolnictwo od dawna
czeka na tę cukrownię. Jeszcze
bardzo dawno, gdy rodziły się
wstępne koncepcje budowy, wiado-
mo bvlo. że stanie się ona pierwszą
wielką inwestycją przemysłu rolno-
spożywczego na tej ziemi niedoce-
nianej, lecz nie biednej. Taki kie-
runek rozwoju —' intensyfikacja
przemysłu przetwórczego i rolnic-
twa — był tu dawno oczekiwaną
szansą. Tradycja uprawy buraków
cukrowych w tej części wojewódz-
twa, gdzie gleby są lepsze, sięga aż
lat przedwojennych. Odbudowana
i rozbudowana po wojnie cukrow-
nia w Sokołowie Podlaskim oraz w

Kętrzynie korzystały z zasobów
plantacji w południowej i północ-
nej części Białostocczyzny. Był więc
tu okres prosperity dla rolników,
ale był też później okres zmniejsze-
nia się liczby plantatorów, gdy w

związku ze spadkiem ceny cukru
na świecie ograniczaliśmy jego pro-
dukcję do rozmiaru naszych krajo-
wych potrzeb.

Sytuacja jednak dość szybko
znów uległa zmianie. Przemysł cu-

krowniczy znów „wszedł" na te

tereny, a dodatkową okolicznością
stymulującą uprawę buraków cu-

krowych okazała się potrzeba in-

tensyfikacji hodowli. Przypomnij-
my, że buraki cukrowe przy przy-
jętym w Polsce kierunku użytko-
wania są nie tylko źródłem cukru,
ale również dostarczycielem cen-

nych pasz gospodarskich (liście na

kiszonkę i wysłodki).
Pierwsza decyzja o budowie cu-

krowni zapadła w listopadzie 1963
roku. O lokalizacji inwestycji w

Łapach zadecydowało położenie —

bliskość Narwi i linii kolejowej. W
kwietniu 1969 r. powołano przed-
siębiorstwo, które w lipcu rozpo-
częło budowę. W. pół roku później
inwestycja została wstrzymana.

W kwietniu 1971 r. Biuro Poli-
tyczne uznaje potrzebę kontynuo-
wania budowy. Późnij Rząd nada-
je jej priorytetowe znaczenie — u-

mieszczając ją w rzędzie obiektów
szczególnie ważnych dla rozwoju
gospodarczego kraju. Zadecydowały
o tym względy ekonomiczne i spo-
łeczne. Oto kilka argumentów za:

corocznie, aby wywieźć stąd- do in-
nych cukrowni około 250 tys. ton
buraków trzeba zaangażować oko-
ło 12.5 tys. wagonów (200 wago-
nów dziennie w czasie kampanii);
do rąk tutejszych rolników trafia
dotychczas tylko nikły procent (7
proc.) cennej paszy — wysłodków
z uprawianych tu buraków; rolnic-
two okoliczne będzie korzystać z

dużych zasobów wapna defekacyj-
nego, co zdaniem fachowców wpły-
nie na poprawę plonów; skróci się
droga produktu z pola do fabryki
— bez punktów skupu i wielokrot-
nych przeładunków.

Wszystkie te I wiele jeszcze In-

nych okoliczności sprawia, że bu-
dowa cukrowni ma rzeczywiście
ogromne znaczenie dla gospodarki
regionu. Decyzja o kontynuowaniu
inwestycji spotkała się więc z pow-
szechną aprobatą.

I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Dziś, gdy patrzymy od strony
stacji kolejowej w Łapach, cukrow-
nia wygląda tak, jakby była już
gotowa. Nad okolicą góruje osiem-
dziesięciometrowy komin, potężne
zbiorniki na cukier, wysokie pie-
ce wapienne, lśni aluminiowy
dach magazynu wysłodków. Głów-
ne konstrukcje są już gotowe. Trze-
ba więc podejść bliżej, aby zoba-
czyć, ile jeszcze zostało do zrobie-
nia: prace budowlane, ziemne, mon-

tażowe. „Zapas urządzeń na placu,
nie maleje" mówi dyr. R. PSIKUS.

Budowa od razu zaczęła się ina-
czej niż przewidywał harmo.nogram
prac. Projektowany cykl trzeba by-
ło skrócić z 38 do 33 miesięcy, aby
zdążyć przed kampanią cukrowni-
czą 1974 r. Ale to już historia tej
budowy, o której być może nawet
nie warto wspominać, bo tyle było
później zmian i uzasadnionych po-
prawek w harmonogramie 1 projek-
tach. Teraz, aby odrobić narosłe za-

ległości, trzeba do samego końca
inwestycji „przerabiać" dziennie
(statystycznie ujmując) około 2 min
złotych — pół na pół w robotach
budowlano-montażowych J w war-

tości montowanych urządzeń. Naj-
większe zaległości»i najgroźniejsze
są w newralgicznych punktach —

w głównym budynku produkcyj-
nym i w ciepłowni.

DŁUŻNICY

A oto dłużnicy cukrowni w Ła-
pach. Po 10 miesiącach 1973 r. zale-
głości wobec przyjętych w planie
budowy zóbowiązań (wyrażone fi-
nansowo) miały następujące przed-
siębiorstwa: Białostockie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysło-
wego, główny wykonawca 8,8 min
•ł. Płocki* Przediiębior»two Kons-

JAN ŻEROMSKI
majster

trukcji Stalowych i Urządzeń Prze-
mysłowych „Mostostal" 2,7 min zł,
Przedsiębiorstwo Robót Elektromon-
tażowych „Elektromontaż" Warsza-
wa — 5,5 min zł. Przedsiębiorstwo
Budowy Elektrowni i Przemysłu
„Energomontaż-Północ" Warszawa
— 1,7 min zł.

Nie ułatwia również pracy nie-
terminowość w dostawach narzędzi
i maszyn. Czym teraz martwią się
najbardziej budowniczowie cukro-
wni?

— Czy „Zamech" % Elbląga do-
trzyma terminu dostawy turbozes-
połu do ciepłowni? Dostawę
tę przesunięto już z października na

luty przyszłego roku.
— Czy wskutek opóźnienia do-

staw kotłów z fabryki w Sosnowcu
uda sie przed nastaniem mrozów
zakończyć prace (spawanie i insta-
lacje)?

Wykonawcy inwestycji nie mogą
pozwolić sobie na osłabienie tempa
robót. A tymczasem komplikują im

sytacje jeszcze inne opóźnienia w

dostawach, np. z Zakładów Urzą-
dzeń Przemysłowych w Nysie (bęb-
nów suszarniczych, filtrów próżnio-
wych. płuczek buraczanych), lub ze

Świdnickiej Fabryki Urządzeń Prze-
mysłowych.

Opóźnienia, nieterminowe dosta-
wy, nierytmiczne przekazywanie
placu budowy kolejnym partnerom
w procesie inwestycyjnym, to spra-
wy, niestety, częste. Nie wnikając
bliżej w ten problem, stwierdźmy,
że jego rozwiązywanie w przemyśle
spożywczym musi być specjalnie
potraktowane. Chodzi o cukrownie,
która produkuje kilka miesięcy w

roku. Zatem opóźnienie rzędu jed-
nego miesiąca może sprawić, że
cukrownia w Trapach „wypadnie" z

kampanii 1974/75.

KORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZEŃ

W Łapach pracuje grupa ludzi,
którzy budowali już cukrownie —

znacznie szybciej i znacznie nowo-

cześniej według tych samych wzo-

rów technologicznych: w Iraku, w

Czechosłowacji, w Grecji. Inżynie-
rowie ZENON STECZKOWSKI", ST.
OORTAT, ST. PIETREK, ZYG-
MUNT GĄSOWSKI-.(zastępcą dyrek-
tor* d/ł technicznych), maJsterJAN

ZENON STECZKOWSKI

inżynier

ŻEROMSKI wnieśli na tę budowę
swe bogate doświadczenie zdobywane
za granicą przy realiżaeji inwestycji,
za które chwalą Polaków — 2a szyb-
kość i solidne wykonanie. Wiele
tych obiektów powstało prawie dwa
razy szybciej — Ib miesięcy. •

Inż. R. PSIKUS (który dobrze
zna sprawę) mówił, że nie pienią-
dze za pracę (dewizy) .decydowały
tam o wyniku. Tutaj można zaro-

bić też niemało. A więc co? Dobra
organizacja pracy oraz wszystkie jej
pochodne, a. przede wszystkim dys-
cyplina oraz ambicja zawodowa, oto

główne 'przyczyny sukcesu. Dlacze-
go wiec inaczej buduje się w Ła-
pach? Próbujemy wspólnie ustalić
najważniejsze przyczyny.

Nie jest łatwo rozpoczynać budo-
wę w regionie rolniczym, bez tra-

dycji budowlanych, gdzie nigdy je-
szcze nie powstawały wielkie inwes-
tycje. Decyzje z ostatnich lat otwo-

rzyły przed tą okolicą nowe perspek-
tywy. ale równocześnie wraz z roz-

wojem sektora przemysłu spożyw-
czego (oprócz cukrowni powstaje tu
również nowa mleczarnia, a ponad-
to liczne inwestycje komunalne)
zrodziły się trudności na rynku pra-
cy. Brak fachowców i robotników
niewykwalifikowanych. Główny wy-
konawca — Białostockie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysło-
wego nie mógł w pełni sprostać no-

wemu zadaniu. Po prostu przera-
stało to jego możliwości przerobo-
we. Budowlani powinni wyprzedzać
— stwarzać front robót dla innych
ekip — tych. które montują urzą-
dzenia. W tych miejscach często
rwały sie harmonogramy, trzeba
było zmieniać kolejność prac.

Były takie miesiące (od maja do
sierpnia), gdy na-budowie brakowa-
ło po "80 pracowników na ogólny
stan 350—400 zatrudnionych. W cią-
gu 10 miesięcy tego roku w załodze
budowlanych zanotowano absencję
wynosząca ponad 16 tys. roboczo-
godzin nieusprawiedliwionych. Od
września sytuacja zmieniła się na

korzyść. Jest to podstawa do opty-
mizmu —. jeśli obecne tempo prac
bedzie utrzyńjane.

W codziennej pracy na budowie
nie zawsze jej realizatorzy odczu-
waja. że wszystkie współpracujące
przedsiębiorstwa uznają prioryte-
towe - znaczeni* .tej Inwestycji.

'ftferwsza śpirawa to terininowość do-
staw urządzeń, o której już wspom-
nieliśmy. Druga to wzajemne prze-
strzeganie ustaleń przyjmowanych
wspólnie na narauacn Kuoraynacyj-
nych ł wrzeszcie trzecia sprawa to

jakość pracy. I właśnie... piękny
przykład. Wykonane przez płocki
„Mostostal"' konstrukcje- ani rusz

' „nie chciały" pasować do miejsc,
gdzie miały być instalowane. Dyrek-
cja „Mostostalu" wyszła jednak ze

sprawy z honorem. . Na budowę od-
delegowano kierownika kontroli
technicznej. Tym razem kierowpł
usuwaniem błędów swoich kolegów.
, Dyscyplina, organizacyjna nie jest

najmocniejszą stroną tej budowy.
Trudnó dociec przyczyn dlaczego tak
wiele ustaleń i zobowiązań partne-
rów działających na jednym placu
3 w jednym cęlu pozostaje tak czę-
sto tylko na papierze. Mówi się, że
sprawa dostawy maszyn z elbląskie-
go „Zamechu" jest' już. załatwiona.
Tak, ale decyzja o przesunięciu ter-
minu dostaw spowodowała. dalsze
komplikacje. Przy tak napiętych za-

daniach wysiłek skierowany na

przygotowanie miejsca pod elblą-
skie urządzenia można było obró-
cić na coś innego, równie pilnego.
W rezultacie nie zakończono w prze-
widzianym terhninie budowy cie-
płowni, a inne urządzenia też le-
żą na placu.

Być może takim niekorzystnym
zjawiskom potrafiłaby zaradzić inna
organizacja pracy. Przykład inwes-
tycji \yykonywanych .za granicą jest
tu wielce pouczający. Ustalanie
harmonogramu, dyspozycje doty-
czące kolejności prac oraz egzekwo-
wanie przyjętych ustaleń miało tam
w swoim ręku w pełni kompetentne
1 odpowiedzialne kierownictwo bu-
dowy. Polecenia dyrektora inwesty-
cji musiały być bezwzględnie wy-
konywane. Jak wiadomo, jest w

każdej prący wiele sytuacji, których
nie można z góry przewidzieć. Trze-
ba wtedy decydować operatywnie,
szybko i umieć dostosować harmo-
nogramy do potrzeb budowy. Takie
są życiowe Drawa każdej wielkiej
inwestycji. Tak mówią ludzie, któ-
rzy niejedno już w życiu zrobili.

Przykład budowy w Łapach nie
jest odosobniony. Znamy podobne
trudności na innych budowach.
Można stąd wysnuć wiele wniosków,
ale ograniczymy się do jednego —

dyscypliny w realizacji zobowiązań,
która przyjmują wszyscy uczestnicy
procesu inwestycyjnego. Budujemy
wiele ważnych obiektów gospodar-
czych, nacisk potrzeb i reprezentu-
jących je instytucji na uczestników
procesu inwestycyjnego inwestorów,
wykonawców, dostawców urządzeń
jest tak ogromny, że przyjmują oni
zadania ponad swoje .możliwości,
jak się wydaje, dla świętego spoko-
ju. Czym bowiem wyjaśnić nagmin-
ne opóźnienia w wykonywaniu; zo-

bowiązań? Powodują to.od razu roz-

. proszenie, potencjału wykonawczego,
załamanie, .się . harmonogramów
i 'kolejną dekoncentrację 'wysiłków,
wyczekiwanie partnerów na siebie
itd. Rozwiązaniem problemu, a już
na pewno mniejszym złem byłoby
rzetelne określanie przez danego
uczestnika swoich możliwości i bez-
względne wykonanie przyjętego za-

dania. Ustępliwość, -przyjmpwanie
zadań, jakie nie m<%ą być w da-
nym terminie wykonane, deprecjo-
nuje wysiłek innvch. powoduje za-

kłócenia, które działają mnożniko-.

WYGRAMY TĘ RUNDĘ

Inwestorzy są jednak zdania, że
wygrają walkę i czasem, jeżeli te-

goroczne zadania będą wykonane (a
jest taka szansa), inwestycja za-

kończy się w przewidzianym termi-
nie. Będzie można po 22 lipca roz-

począć „rozruch mechaniczny" —

sprawdzanie urządzeń i całej pląta-
niny 23 km rur. Kampanię cukrow-
niczą będzie można rozpocząć w

terminie. Do tego trzeba jednak
wielkiego Wysiłku całej budującej
załogi, wszystkich współpracujących
przedsiębiorstw. Przykładów takiej
postawy nigdy tu zresztą nie bra-
kowało ze strcny. partnerów tej in-
westycji. Choćby na przykład wy-
konujących dodatkowe, ponadpla-
nowe zadania, przedsiębiorstw ta-
kich jak płocki „Izokor" lub „Che-
moinsfcal".

Często w naszej dziennikarskiej
pracy, gdy podejmujemy temat tak
niełatwy, jak ten właśnie o budowie
cukrowni w Łapach, spotykamy się
z taką opinią: to są ich sprawy,
pisanie o kłopotach, które i tak sa-

mi muszą pokonać niewiele tu po-
może. Ktoś może się obrazić, kogoś
to może dotknąć. Łatwiej pisać o

sukcesach niż o trudnościach, ale
to są tak samo nasze sprawy. Wszys-
tkich. Na równi z bezpośrednio zain-
teresowanvmi i nas ciekawi, jak
gospodaruje się tym majątkiem, tym
miliardem złotych, z którego ma

powstać najnowocześniejsza cukro-
wnia w Polsce. Czy w porę ruszy,
aby już od przyszłego roku w- każ-
dej kampanii spełniać swą gospo-
darczą rolę.

Cukrownia już teraz przygotowuje
się do przyszłorocznej kampanii.
Główny trzon ponad 400-osobowej
załogi jest już skompletowany. Z

tego ok. 40 proc. to mieszkańcy Łap
i okolic, gdzie powstająca inwestyc-
ja stwarza liczne nowe szanse. Ale
brakuje jeszcze około 100 ludzi. Dy-
rekcja liczy, że powrócą ci, którzy
niegdyś stad wyjechali. Wrócą za-

checeni zmianami, które tu szybko
zachodzą.

TUCZARNIA W CJ CHA WIE.
Termin zakończenia inwestycji —

grudzień 1973 roku. Plan wartościo-
wy robót na 1973 rok — 44,4 min zł,
wykonanie za 10 miesięcy — 41,1
mjn zł; co stanowi 92,7 proc. planu.
Pozostały do zmontowania urządze-

• nia • oraz instalacje elektryczne w

paszarni, wykonanie poletka ociekó-
• wego i • placu składowania osadów.
Nie powinno być kłopotów z do-
trzymaniem grudniowego terminu.

CHŁODNIA SKŁADOWA W
LEGNICY. Wstępnie ustalony ter-
min ukończenia tej inwestycji —

październik 1974 rok. Plan warto-

ściowy robót na 1973 rok — 83
min zł, wykonanie za 10 miesięcy
— 64,4 miń zł, co stanowi 56,9 proc.
planu. Wysokość planu na poziomie •

83 min zł ustalona została na pod-
stawie wstępnych kosztorysów. Po
opracowaniu końcowym kosztory-
sów wartość robót ria 1973 rok
określona została na 63 min zło-
tych. Rzeczowy zakres robót w

1973 r. w legnickiej chłodni zosta-
nie zrealizowany. Załoga podjęła zo-

bowiązanie (na p.iśmie), że .mimo
trudności z dostawą stali óbStekt zo-

stanie oddany do użytku — 22*lipca
1974 r. • • •-

CUKROWNIA W ŁAPACH. Ob-
szernie o tej inwestycji' piszemy w

reportażu obok. Przewidywany ter-
min jej zakończenia — wrzesień
1974 roku. Plan wartościowy robót
na 1973 rok — 220,2 min zł. Wyko-
nanie za 10 miesięcy — 178;8 rpln zł,
tj. — 81,2 proc. Duże spiętrzenie ro-

bót spowodowane spóźnionymi do-
stawami maszyn i urządzeń. W dal-
szym ciągu brakuje dwóch- turbin.
Najprawdopodobniej zostaną one

dostarczone bez przeprowadzenia
niezbędnych prób. Będzie to stano-
wić dodatkową trudność. Wąskie
gardło to roboty Mostostalu, stąd
wszystkie działania zmierzają do
tego, by przygotować front robót
mostostalowcom. Wartościowo bio-
rąc tegoroczny zakres robót według
oświadczenia generalnego wykonaw-
cy będzie wykonany. Przewiduje
się, że przed nadejściem zimy za-

kończone zostaną roboty przy bu*
dynku głównym j. stworzone warun*
ki do rnbój; zimowych. -

.

;<

RZEŹNIA DROBIU WE WRO|
CLAWIU." Przekazanie inwestycji
do użytku — grudzień 1974 rok.
Plan wartościowy robót w 1973 r. —•

31,9 min zł, wykonanie za dziesięć
miesięcy — 24,4 min zł, tj. 76,5
proc. Roboty przebiegają w zasadzie
zgodnie z harmonogramem. Drob-
ne opóźnienia w elektromontażu zo-

stały zlikwidowane. Budowlani szy-
kują budowę pod roboty zimowe.

RZEŹNIA DROBIU W LESZ-
CZYNACH. Przewidywany termin
zakończenia budowy —III kwartał
1974 rok. Plan wartościowy robót na

ten rok — 40 min zł. wykonanie za

10 miesięcy — 34 min zł. tj. 85 proc.
Postęp robót z wyprzedzeniem w

stosunku do harmonogramu — z

wyjątkiem oczyszczalni .ścieków,
która została rozpoczęta dopiero w

październiku b. r. z powodu spóź-
nionych dostaw urządzeń.

CHŁODNIA SKŁADOWA W
LESZCZYNACH. Założony termin
przekazania inwestycji do użytku —•

11 kwartał 1S75 roku. Plan wartościo-
wy robót w 1973 r. — 52,2 min zł,
wykonanie za 10 miesięcy — 27 min
zł co stanowi 51,4 proc. Plan tego
roku nie będzie wykonany z powo-
du ograniczonych możliwości dostaw
18 metrowych płyt dachowych. Pły-
ty tego typu muszą być przewożone
specjalnymi wagonami, których bra-
kuje, co ogranicza możliwość do-
wiezienia ich w terminie. Niewyko-
nanie planu robót w roku 1973 nie
limituje jednak końcowego terminu
oddania inwestycji do użytku. Wy-

daje się, że termin ten będzie mógł
być nawet przyspieszony.
ZAKŁADY MIĘSNE W KOSZALI-
NIE. Przewidywany termin oddania
zakładów do użytku — wrzesień
1974 rok. Wartościowy plan robót
na1973rok—83,5minzł—we-
dług ustaleń resortu budownictwa.
Reśort Przemysłu Spożywczego
ustalił plan na poziomie — 95 min
zł. Wykonanie planu w tej chwili
wynosi — 77 min zł. tj. 94 proc. W
stosunku do ustaleń resortu budow-
nictwa. Główny budynek produkcyj-
ny został przygotowany do prowa-
dzenia prac wykończeniowych w

okresie zimy. Pewne npóźnienia no-

tuje s
;
e przv budowie kotłowni.

ZAKŁADY MLECZARSKIE W
WAŁBRZYCHU. Przekazanie do
eksploatacji — marzec 1974 rok.
Plan wartościowy robót w 1974 r.
— 23»^ . min zł,. wykonanie za 10
miesięcy' — 23,1 min zi, co stanowi
— 97,5 proc. Postęp robót dobry.
Budowa posiada wszystkie budynki
wstępnie ogrzane. Nadrobienia za-

ległości wymaga montaż urządzeń
dokonywany przez ZRM Łódź. Je-
śli montaż tych urządzeń ulegnie
przyśpieszeniu, istnieje możliwość
oddania mleczarni do użytku jeszcze
w grudniu br. J.D ,
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•podarowania przestrzennego istniały nie-
jako obok normalnych planów gospodar-
czych?

MINISTER J: piSTKOWSKI: W
pewnym sensie tak. Jest to .realiza-
cja wysuwanego niejednokrotnie po-
stulatu integracji planowania prze-
strzennego i planowania gospodar-
czego. Integracja taka umożliwia
kompleksowe rozpatrywanie zagad-
nień społeczno-ekonomicznych, wy-
chwytywanie zarówno związków ma-

kroekonomicznych, występujących w

całej gospodarce narodowej, jak
związków w mniejszej skali — re-

gionu, miasta, osiedla.

Uproszczeniem byłoby jednak
sprowadzenie problemu integracji
planowania gospodarczego 1 prze-
strzennego dD czynności związanych
z opracowaniem planu krajowego ja-
ko integralnej części planu perspek-
tywicznego. Problem jest bardziej
złożony. Wiąże on się z właściwym
wykorzystywaniem planów prze-
strzennych opracowywanych na róż-
nych szczeblach zarządzania przy po-
dejmowaniu podstawowych decyzji
dotyczących rozwoju gminy, miasta,
regionu czy aglomeracji. Plany prze-
strzenne mogą i powinny stać się
skutecznymi instrumentami wszech-
stronnej koordynacji zagadnień do-
tyczących rozwoju poszczególnych
obszarów kraju. A to wymaga ich
lepszego powiązania z planami spo-

łeczno-gospodarczymi o różnych ho-
ryzontach czasowych.

REDAKCJA: Panie Ministrze, plan za-

gospodarowania przestrzennego to nie
tylko dokument planistyczny czy urba-
nistyczny — to ważny czynnik rozwią-
zywania wielu spraw społecznych. Prze-
de ' wszystkim kształtowania warunków
tycia ludzi w poszczególnych terenach.

MINISTER J. PIĄTKOWSKI: Pow-
stanie planu przestrzennego zagospo-
darowania kraju tworzy korzystne
podstawy dla polityki rozwoju regio-
nalnego. Jeżeli chcemy dynamicznie
się rozwijać i skutecznie rozwiązy-
wać rozmaite problemy społeczne —

'to nie możemy pozwolić na to, aby
zasoby jakiegoś regionu były nie wy-
korzystywane lub wykorzystywane
źle. Kiedyś snuto nawet rozważania
na temat, jakie regiony mają się roz-

wijać wolno, a jakie szybko. Odpo-
wiedź na te dyskusje jest tylko jed-
na — wszystkie zasoby, a więc
wszystkie regiony muszą być wyko-
rzystywane optymalnie, bo tylko w

ten sposób orzyśpieszamy rozwój ca-

łego kraju. Nasza polityka rozwoju
regionalnego nie zamierza nikomu
dawać „taryfy ulgowej" i zwalniać
od wysiłków na rzecz maksymalnego
wykorzystywania wszystkich miej-
scowych rezerw i utrzymywania wy-
sokiego tempa rozwojowego,

Wręcz przeciwnie, przed wszystkimi
regionami stawiamy zadania zwiększania
Ich wkładu w rozwój gospodarki naro-

dowej. Każdy zaś może 1 powinien to
uczyniC przez lepsze wykorzystanie wa-

runków którymi dysponuje, zasobów su-

rowcowych, gleb, Istniejącego potencja-
łu produkcyjnego, zasobów pracy, a więc
umiejętności ludzkich 1 wielu Innych
czynników.

Rolą planu przestrzennego Jest określe-
nie przesłanek dla racjonalnego kształ-
towania w perspektywie terytorialnego
podziału pracy w skali kraju 1 kierunków
specjalizacji gospodarczej regionów. Na
te zagadnienia zwróciliśmy uwagę w pra-
cach nad planem krajowym.

W pracach Zespołu Ekspertów
zmierzaliśmy więc do takiego ukie-
runkowania rozwoju poszczególnych
terenów i regionów, by zapewnić
maksymalizację ich udziału w two-
rzeniu dochodu narodowego. Jest to

jedynie słuszna droga do przyspie-
szenia rozwoju wszystkich regionów
kraju. Tylko w ramach dynamicz-
nego rozwoju całej naszej gospodar-
ki narodowej mogą istnieć warunki
dla właściwego rozwiązywania pro-
blemów regionalnych.

REDAKCJA: A co proponuje plan prze-
slrzennego zagospodarowania kraju od
strony udziału poszczególnych regionów
w podziale dochodu narodowego? -

MINISTER J. PlNKOWSKI: Ist-
nieje -oczywiście i druga strona me-

dalu tej polityki — to warunki wzro-

stu poziomu życia ludności na posz-
czególnych terenach kraju. Trzeba
na to zagadnienie patrzeć równie
kompleksowo — nie tylko od strony
aktualnych wielkości dochodów in-
dywidualnych ludności. Myślę tu o

takich elementach poziomu życia jak
równe warunki startu dla młodego
pokolenia, a więc o rozwoju sieci
szkolnictwa wszystkich szczebli, o

Makroregion nadmorski w r. 1990

LEGENDA

aglomeracje miejskie*

Inne ważniejsze o-

środki miejskie

główne ciągi intra*
struktury technicz-
no-ekonomicznej

duża kolejowa ob-,
wodnica śląsko-kra-
kowska

obszary wypoczyn-
kowo-turystyczne

obszary Intensyw-
nego rozwoju rolnic-
twa

taesidw

Makroregion północno-wschodni w r. 1990

możliwościach -ochrony • zdrowia, «

dostępie do dóbr kulturalnych i. in-
nych czynnikach' pozwalających' na

pełny rozwój osobowości człowieka.
Chcemy tak rozbudować infrastruk-
turę społeczna na poszczególnych te-
renach, aby stworzyć możliwie naj-
lepsze, warunki dla zaspokojenia tych
potrzeb. Chciałbym -

. podkreślić fakt,
że w pracach nad planem przestrzen-
nym problemy dotyczące infrastruk-
tury socjalnej, społecznej" zostały
bardzo szeroko podjęte i opracowane.

REDAKCJA: Jednak wielkość dochodów
Indywidualnych to -teł sprawa ważna...

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Nikt
tęgb nie kwestionuje — przeciwnie.
Na. to zagadnienie trzeba jednak pa-
trzeć od strony poziomu i' tempa
wzrostu wydajności Prafcy. "W przesz-
łości 1 poziom, i dynamika wzrosfil
dochodów ludności rolniczej były
mniejsze niż zatrudnionych w prze-
myśle i niektór-ych innych gałęziach
gospodafkj narodowej. "Działo się tak
bó i poziom wydajności pracy w rol-
nictwie był relatywnie niższy. Obec-
nie staramy się usuwać zaniedbania
w technicznym uzbrojeniu rolnictwa,
a nasilenie procesów mechanizacji,
przechodzenie do intensywnej gospo-
darki rolnej w oparciu o szybko ro-

snące nakłady, rzeczowe praz nowe

metody agro- i zootechniczne — pro-
wadzi i będzie prowadzić w przysz-
łości do szybkięgo wzrostu wydajno-
ści w tym dziale gospodarki. W kon-
sekwencji następuje i następować
będzie wzrost dochodów.

Proces ten nie będzie Jednak następo-
wa! automatycznie. Nie 'będzie Inten-
sywne] gospodarki rolnej bez wysokie-
go poziomu nsług na wsi. Regiony o do-
brych warunkach dla rozwoju produkcji
rolnej muszą być zagospodarowane wła-
śnie pod tym kątem widzenia. Polityka
Inwestycyjna powinna to uwzględniać,
tworząc tam przemysł rolno-spożywczy,
sieć usjng produkcyjnych, szkodnictwo
rolnicze ltd. Nie mogą Istnieć takie sy-
tuacje. jakie niekiedy zdarzały się po-
przednio, że w rejonach rolniczych naj-
słabiej zainwestowane byfo właśnie rol-
nictwo 1 te działy, które mają bezpo-
średni wpływ na produkcję rolną.

Plan zagospodarowania prze-
strzennego, analizując warunki roz-

wojowe poszczególnych terenów,
stwarza podstawy do takiej racjo-
nalnej i komplementarnej polityki
inwestycyjnej Tworzy to możliwo-
ści i maksymalizowanie dochodu na-

rodowego w skali całego kraju i po-
prawy warunków życiowych ludno-
ści zamieszkującej poszczególne re-

jony. W oparciu o te przesłanki po-
lityka regionalna zmierzać będzie do
realizacji nowoczesnej koncepcji ak-
tywizacji społeczno-gospodarczej re-

gionów uwzględniającej możliwości
współczesnego rolnictwa, usług, tu-

rystyki i komplementarnych dziedzin
wytwórczości. Można stwierdzić, że
koncepcja projektu planu prze-
strzennego zagospodarowania kraju
w swoim założeniu uwzględnia wy-
mogi przyspieszonego rozwoju i po-
prawy warunków bytowych ludno-
ści we wszystkich regionach kraju.

REDAKCJA: Panie Ministrze, toocrcm
dotychczas, jawiliśmy to ailejafro ideolo-
gia* planu. Jak ona przekłada się na -Kon-
kretne . rozmieszczenie śjefcl osadniczej,
przemysłu, Infrastruktury technicznej?

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Pod-
stawowe założenia naszego projektu
można nazwać umiarkowaną kon-
centracją policentryczną. Jest to

koncepcja nowoczesna, odpowiada-
jąca wymaganiom obfechegó etapu
rozwojowego kraju.

Końcepcja- ta wychodzi z istnieją-
cego stanu zagospodarowania, lecz
jej istota nie polega na prostej kon-
tynuacji dotychcrasowych układów
przestrzennych. Wykqrzystuje ona

to, co zostało w dotychczasowym u-

kładzie uznane za korzystne, odrzu-
ca zaś to, czego kontynuacja byłaby
we współczesnych warunkach nie-
słuszna! Wzięliśmy również pod u-

wagę zjawiska zachodzące w innych
krajach i związane z nimi niebez-
pieczeństwa np. z powstawaniem
wielkich hiperurbi, obejmujących o-

gromne obszary.
Projekt planu przestrzennego za-

gospodarowania kraju zmierza do
właściwego. ukształtowania funkcji i
roli ośrqdków. koncentrujących ele-
menty, decydujące o warunkach "roz-
wojowych kraju. A więc przemysł,
nauka, wykwalifikowane kadry, po-
tencjał techniczny itp. Ścisłe współ-
działanie tych elementów na danym
obszarze kumuluje bowiem górzy-
ści, jakie może przynieść każdy z

nich.

REDAKCJA: Gdzie będą powstawały te
ośrodki?

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Pol-
ska ma ponad 800 miast. Część z nich
to zespoły ukształtowane już w duże
aglomeracie miejskie. Np. południo-
wa aglomeracja obejmująca katowi-
ckie,- krakowskie i opolskie koncen-
truje obecnie jedną trzecią całego
potencjału przemysłowego, kraju.
Szczególna jest w naszym kraju ro-

la aglomeracji warszawskiej. Znane
są funkcje aglomeracji portowych
na Wybrzeżu, czy aglomeracji poz-
nańskiej lub łódzkiej.

Obok rj) zwoju tych aglomeracji
nastąpił w okresie powojennego już
prawie 30-Iecia przyspieszony '

roz-

wój wielu ośrodków wojewódzkich
—

, np. Lublina, ; Rzeszowa, Kielc i
Białegostoku czy też Bydgoszczy,
Zielonej Góry i Koszalina. W rezul-
tacie powstały zręby układu policen-
trycznego. Jednak funkcje i perspek-
tywy szeregu ośrodków? nie są jesz-
cze dość wyraźnie sprecyzowanie;

Zespół Ekspertów doszedł 'do wniosku,
Ce zarówno z punktu widzenia potrzeb
I warunków rozwojówych kraju Jałt 1
właściwego rozwiązywania ' problemów
regionalnych niezbędne: jest yr perspek-
tywie ukształtowanie.policentrycznego u-

kłądu przestrzennego^ Podstawę teg<> u-

kładu stanowią przede wszystkim aglo-
meracje miejskie.

Część z nich, * dokładniej mówiąc 10
stanowi już obecnie nkył&łtowane orga-
nizmy o ważkich dla gospodarki naro-

dowej 1 ludności naszego kraju funk-

System osadniczy policentrycznej umiarkowanej koncentracji

cjaeh. Ich dalszy rozwój polega* będzie
głównie na nasileniu procesów moderni-
zacyjnych I Intensywnych czynników
.wzrostu w powiązaniu z poprawą sta-
nu gospodarki miejskiej, budownictwa
mieszkaniowego I komunalnego, zapew-
nienia wymogów kształtowani* środowi-
ska itp. °

Oceny nasze Wykazały, że pożądane by-
łoby w perspektywie ukształtowanie dal-
szych 7 aglomeracji, do których zalicza-
my głównie miasta wojewódzkie, wcho-
dzące już obecnie w fazę bardzo szyb-
kiego rozwoju.. Wydzielono teł. peyvną
Hczbę. ośrodków, które mogą stać się po-
tencjalnymi aglomeracjami.

Oczywiście kryterium zaliczenia
danego zespołu miejskiego do aglo-
meracji jest umowne. Braliśmy przy
tym pod uwagę liczbę mieszkańców,
położenie geograficzne, funkcje,
możliwości społeczno-ekonomicznego
rozwoju. Różny jest też stopień kon-
centracji potencjału produkcyjnego
w każdej z aglomeracji. Dlatego mó-
wimy o umiarkowanej policentrycz-
nej koncentracji.
REDAKCJA: Aglomeracje obejmując o-

koło 7 proc. terytorium, skupiać' będą
ponad 40 proc. ludności kraju. A Jak bę-
dzie się rozwijaj pozostałe dziewięćdzie-
siąt parę procent naszego kraju?

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Nale-
ży mieć na uwadze, że w ośrodkach
zaliczonych do aglomeracji już o-

becnie zamieszkuje 1/3 ludności kra-
ju. Sieć aglomeracji będzie uzupeł-
nióna przez tzw. ośrodki 4> 'znadze*

> fiłu' Ikrajojfrym. Plaii przewiduj® Jroz-,
wój około 20 takich ośrodków/Nie
zamierzamy także, przyjmując te za-

łożenia, hamować rozwoju pozosta-
łych miast. Nie o to przecież chodzi.
Przyjęta za podstawę koncepcja po-
winna zapewnić rozwój silnych cen- •

trów gospódarczo-kulturalńych roz-

mieszczonych na obszarze całego
kraju, równocześnie zaś zapobiegać
nieuzasadnionemu rozpraszaniu sieci
osiedleńczej, zapewniać dyskonto-
wanie korzyści wynikających z kon-
centracji przemysłu, usług, zaplecza
badawczego.

Chcę podkreślić znaczenie Jeszcze Jed-
nego czynnika, przemawiającego za przy-
jętą Koncepcją przestrzennego zagospo-
darowania kraju. Inwestujemy i będzie-
my inwestować bardzo dużo. Efektyw-
ność Wykorzystania środków inwestycyj-
nych ialeiy "w. poważnej mierze od te-
go, jaką Ich część przeznaczamy ha dzia-
łalność. modernizacyjną, na rekonstruk-
cję techniczną tego, co jnż posiadamy —

fabryk, osiedli, miast.

Gdybyśmy, poszli na koncepcję dużego
rozproszenia - przemysłu, kreowania dużej
liczby nowych ośrodków miejskich —

trzeba by środki inwestycyjne przezna-
czyć przede wszystkim na budowę
wszystkiego od nowa. Taka .koncepcja
nie liczyłaby się z rachunkiem ekono-
micznym I z tym co do tej pory Już
został» w naszym kraju zrobione.. Plan
zagospodarowania przestrzennego . musi
służyć przede wszystkim dynamizowaniu
rozwoju s^oł^cznn-ekonnnilpm^po, a nie
stwarzać dodatkowe obciążenie dla go-
spodarki narodowej.

W pańskim pytaniu wyczułem oba-
wę, że te „pozostałe dziewięćdziesiąt
parę procent naszego kraju" będzie
jakoś upośledzonfe. Otóż jest to oba-
wa bezzasadna. W planach regional-
nych, a szereg takich planów jest już
przygotowanych przez województwa,
przewiduje się rozwój wielu ośrod-
ków podregiohalnych. Przy poprawie
komunikacji zapewni to ludności do-
stęp do asług wyższego rzędu, w tym

kulturalnych i innych.
Istotne znaczenie dla kształtowa*

nia sieci osadniczej posiada jartc wia-
domo reforma podziału administra-
cyjnego wsi i stworzenie prężnych
ośrodków gminnych, a w wielu przy-
padkach opartych o powiązania z

małymi miastami. Otworzyło to no-

we perspektywy rozwojowe dla wie-
lu małych miast. Jak wykazują to

prace nad planami regionalnymi owe

możliwości rozwojowe małych miast
i ośrodków gminnych rysują się w

perspektywie'wy raźnie.

Trzeba przy tym brać pod uwagę
i to— skoro mowa o pewnej kon-
centracji w rozwoju sieci osadniczej
— że powinniśmy dążyć do godzenia
Wymogów ekonomicznych, technićż-
nych z różnorodnymi potrzebami
ludności. Musimy przecież «coraz le-
piej nie tylko Chronić lecz również
Wykorzystywać walory, 'krajobrazo-
we, rekreacyjne, po prostu pięl&tt
wielu regionów naszego kraju. Leży
to w interesie nas wszystkich. A to
w dużym stopniu zależy od kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego poszczególnych obszarów. T*

względy również rzutowały na wy-
bór koncepcji.

REDAKCJA i Panie. Ministrze — pornszył
Pan sprawę ochrony środowiska natu-
ralnego, zachowania jego walorów. Ten
problem żywo Interesuje nasze społe-
czeństwo...

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Moim
zdaniem stawianie sprawy tylko och-
rony środowiska — to za mało. Plan
przeSfrzenny powinien to środowisko
nie tylko chronić, ale i aktywnie
kształtować. W gospodarce socjali-
stycznej nie powinniśmy nastawiać
się w tym względzie tylko defensyw-
nie. Mamy warunki, aby środowi-
sko, w którym żyjemy zarówno chro-
nić jak i ulepszać. Ulepszać przez
planowe zalesienia, budowę zbiorni-
ków wodnych itp. — ogólnie mówiąc
przez aktywny stosunek do przyro-
dy, uwzględniający przy tym jej spe-
cyficzne prawa i, wymagania. A czy
np. piękne osiedle, wkomponowa-
ne harmonijnie w warunki terenowe
nie jest elementem upiększającym
krajobraz? Jednym słowem dążymy
do szerokiego ujmowania problema-
tyki środowiska człowieka w planach
przestrzennych.

REDAKCJA: Sieć osiedleńcza, rozmiesz-
czenie przemysłu, ochrona, a raczej
kształtowanie środowiska naturalnego nie
wyczerpuje chyba treści planu zagospo-
darowania przestrzennego. . ..

MINISTER J. PIĄTKOWSKI: Oczy-
wiście, że nie. Szczególnie dużo uwa-,
gi poświęciliśmy infrastrukturze
technicznej. Chodzi tu o takie ele-
menty jak układ drogowo-transpor-
towy. sieć energetyczna, układ tele-
komunikacyjny itp. Odrębnym, nie-
zwykle ważnym tematem jest gospo-
darka wodna. Znaczenie problemów
gospodarki wodnej będzie stale
wzrastało i wymagało wielostron-
nych rozwiązań.

REDAKCJA: Czy plan zagospodarowania
przestrzennego kraju ostatecznie przesą-
dza te wszystkie kwestie?

MINISTER J. PIŃKOWSKI: Plan
krajowy musi zostać uzupełniony
przez prace w terenie — przede
wszystkim nad przestrzennym roz-

wojem makroregionów, regionów i
aglomeracji. Prace takie były i są
prowadzone. Pozwalają one na kon-
frontacje poglądów, weryfikację na-

szych ogólnych założeń. Jednocześnie
swój punkt widzenia na rozmieszcze-
nie infrastruktury, przemysłu* rol-
nictwa, przedstawiły branże i resor-

ty. Ścierały się więc i ścierają róż-
ne zdania, różne interesy. Metodą
kolejnych przybliżeń, analiz i dysku-
sji doszliśmy do obecnej ogólnej
koncepcji.

Nie Jest to jeszcze koncepcja zamknię-
ta, ostatecznie wszystlfo przesądzająca.
Planowanie przestrzenne, jako ważny e-

lement planowania perspektywicznego
musi być procesem ciągłym,' dokonują-
cym się stale snrńwmi w organach cen-

tralnych — Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrów, resortach jak i. w tere-
nie, w radach narodowych. Na podsta-
wie obecnego Wstępnego projektu -Komi-
sja Planowania prowadzić będzie dalsze
prace nad sprecyzowaniem planu prze-
strzennego kraju.

Na koniec, aby nie było nieporo-
zumień — chcę podkreślić, że ta cią-
głość dyskusji i prac nie oznacza

traktowania planu zagospodarowa-
nia przestrzennego jako zbioru ogól-
nych założeń. W wielu sprawach
plan będzie miał charakter norma-

tywny, obowiązujący, stwarzając
podstawę do działalności wszystkich
ogniw gospodarki zgodnej z wymo-
gami planu, zwłaszcza działalności
lokalizacyjnej. Doskonalić też bę-
dziemy metody pracy związane z za-

pewnieniem warunków przestrzega-
nia i realizacji podstawowych zasad
i założeń planu. Rozwój planowania
o długich horyzontach czasowych,
planowania perspektywicznego, w

tym przestrzennego oznacza zarazem

umocnienie planowania centralnego,
jego strategicznej, sterującej rolf.
Wykorzystanie tych prac stanie się
istotnym czynnikiem w dalszym do-
skonaleniu planowania i zarządzania
gospodarką narodową.

REDAKCJA: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał:
STANISŁAW CHEŁSTOWSKI
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W latach, kiedy węgiel był na-

szym niemal jedynym artykułem
eksportowym i za wszelką cenę
trzeba go było wydobyć j a k

najwięcej -do górnictwa
potrzebne były przede wszystkim
silne RĘCE. Potem,' Qdy dalsze

perspektywy węgla stawiana pod
dużym znakiem zapytania - do*
działania w tej szczególnie" trud.

nej branży trzeba te? było mieć
SERCE. A teraz, kiedy przed eks-

portem węgla otwierają się no-

we perspektywy i chcemy je eko-
nomicznie jak najefek-
tywniej wykorzystać, to choć
nadal górnictwo'" nie może się
obejść bez ofiarnych rąk i serc -

do spraw węgla bardziej niż po-
przednio trzeba się, zabierać
Z GŁOWĄ.
Tak, jak dyrektor, którego działa,
nie chcę tu bliżej pokazać,
I nawet zacznę od jego zdjęcia,
choć... nie wymienię go tu z naz-

wiska.

PÓŹNIEJ wyjaśnię przyczyny tej
pseudoanonimowości — dlatego
pseudo, bo nie sposób mówić o

pracy owego dyrektora bez dokład-
nego określenia jej miejsca (i zainte-
resowani wiedzą o kpgo chodzi).
A miejsce to w górnictwie bardzo
eksponowane, gdyż o naszym dyrek-
torze można powiedzieć, iż jest nim...

CZŁOWIEK, KTÓRY WYDAŁ
37 MILIARDÓW ZŁOTYCH

Tyle bowiem kosztuje dotychczas
budowa największego kompleksu in-
westycyjnego Polski, jakim ję&t.
nicki Okręg Węglowy. Nasz bohater
zaś — to właśnie dyrektor Rybnic-
kiego Zjednoczenia Przemysłu Wę-
glowego. A jego zasługa polega na

tym, że kierując pracą 70 tysięcy
górników intensywnie się troszczy o

jak najbardziej efektywne dla kraju
wydanie tych miliardów.

„On miał zawsze głowę do węgla" —

mówią jego współpracownicy. Przy czym
to „zawsze" oznacza w tym przypadku
już długi okres. Urodzony w roku 19M w

rodzinie górniczej (ojciec maszynista wy-
ciągowy, nb. właśnie w rybnickim),' był
wyróżniającym się górnikiem już przed
wojną, wtedy też zaczął wyższe studia
górnicze. A gdy ukończył Je .po wojnie
— przeszedł kolejne szczeble górniczej
kariery, kierowany do pracy na tzw.
„trudne odcinki" w coraz to innych ko-
palniach: „Chwałowice", „Rymer", „Jan-
Uowice", „Marcel"; Wyniesione stąd do-
świadczenia przydały się potem, w Ja-
tach 1954—1959, na dyrektorskim stano-
wisku w ministerialnym departamencie
inwestycji. Ale szczególnie przydatne o-

kazują się wszystkie te umiejętności przy
kierowaniu od 19G0 r. najbardziej rozwi-
jającym się zjednoczeniem naszego prze-
mysłu węglowego.

Tu bowiem, w rybnickim okręgu,
mamy bogate zasoby atrakcyjnego
typu węgla (zwłaszcza zaś tzw. typ
35/1, będący u nas specjalnością
ROW), który szczególnie nadaje się
do produkcji koksu niezbędnego dla
hutnictwa i dlatego jest wciąż poszu-
kiwany i potrzebny w całym świecie.
Aby więc to cenne bogactwo wyko-
rzystywać, oprócz rozbudowy i mo-

dernizacji pięciu kopalń starych —

zbudowaliśmy tu najpierw trzy wiel-
kie nowe kopalnie: „1 Maja", „Ja-
strzębie", „Moszczenica" i budujemy
trzy dalsze: „Zofiówka", „Borynia" i
„Pniówek", a w trakcie projektowa-
nia jest budowa kopalni „Świerkla-
ny". I mówi się już o ewentualnej
budowie tutaj w przyszłości jeszcze
dalszych kopalń.

D
Z

'A właśnie my możemy w świato-
wym eksporcie tego węgla odgrywać
znacznie większą niż dotychczas ro-

lę. JeSt to bowiem dla nas — mają-
cych tak poważnie rozwinięte górnic-
two, o stosunkowo niskich kosztach
produkcji — eksport szczególnie op-
łacalny.

Przy obecnych kosztach własnych pro-
dukcji węgla koksującego (uwzględniają-
cych obecnie amortyzację nakładów In-

westycyjnych) wydatek ponoszóny na u-

zyskanie w eksporcie np. 1 dolara USA
(a ten rodzaj węgla eksportujemy nie-
mal wyłącznie za wymienne waluty) jest
już teraz znacznie mniejszy od przecięt-
nie ponoszonego w całym naszym eks-
porcie. A trzeba tu też brać pod uwagę
możliwości stosunkowo dużej skali tego
eksportu oraz perspektywy dalszego
wzrostu światowych cen przy obniżaniu
kosztów własnych.

W tej sytuacji trudno Bię dziwić,
że wobec pilnej dla kraju potrzeby
intensyfikacji najbardziej opłacal-
nych rodzajów eksportu (i przy
wzroście również krajowego zapo-
trzebowania na węgiel koksujący) —

przeznaczamy tak duże środki na

dalszy rozwój rybnickiego zagłębia
węglowego. Ostatnio np. — ponad
3 miliardy złotych rocznie.

Rzecz jednak w tym, by efekty
tych nakładów jak najszybciej przy-
śpieszyć i zwiększyć. I to jest wła-
śnie pole do popisu dla działaczy ry-
bnickiego zjednoczenia.

JAK ONI TO ROBILI?

Pierwszą nową kopalnię ROW-u
budowano aż 10 lat do uzyskania w

roku 1960 pierwszego wydobycia. By-
ła to jednak bezprecedensowa budo-
wa tak wielkiego "obiektu w trud-
nych i niebezpiecznych Warunkach.

Kopalnie ROW-u są bowiem gazowe,
występuje tu dużo łatwo wybuchające-
go metanu i trzeba zachowywać szcze-

gólne środki ostrożności. Np. strzelania
dokonuje się centralnie, gdy nikt z zało-
gi rie jest na dole (a jeśli ktoś przy
wyjściu zapomni oddać markę — szuka
się go samochodami w domu ćży na mle-
ściecJtty sprawdzić, czy rasęzyfwlścije spu-
ścił kopalnię), poijadto ponieważ, ten. naj-
bardziej wartościowy węgiel powstał n

nas w wyniku silnych nacisków góro-
twórczych — dokładne rozmieszczenie
pokładów (mnóstwo tu tzw. uskoków)
poznaje się dopiero w trakcie budowy
kopalni, przy czym są tó pokłady naj-
częściej niezbyt grube, co oczywiście
również utrudnia proces inwestycyjny: l
późniejszą eksploatację.

Mimo wszystkich.. tego rodzaju
komplikacji — aby zwiększyć efek-
tywność tak wielkich nakładów trze-
ba było przyśpieszyć cykl budowy, i
uzyskiwania projektowanych mocy
w dalszych kopalniach ROW-u . I to
właśnie stało się głównym zadaniem
Zjednoczenia, gdy kierownictwo nim
objął w roku 1960 nowy dyrektor.

Przyczynił się on wydatnie naj-
pierw do nasilenia prap związanych
ze sprawami odmetanowania nowych
kopalni (za współąutorstwo prąc w

tym zakresie otrzymał Nagrodę Pań-
stwową I stopnia) i innych dróg po-
prawy bezpieczeństwa pracy. Dzięki
temu możliwe stało się skoncentro-
wanie wysiłków Zjednoczenia nad
skracaniem cykli budowy nowych
kopalni i szybkim zwiększaniem ich
mocy produkcyjnych. Stosowano
wiele sposobów, w których wprowa-
dzaniu wyraźnie pomagały bogate
doświadczenia inwestycyjne nowego
dyrektora, ;'.. ,

Tak więc na przykładt
O koncentrowano środki na

' odcinkach
dających możliwości najszybszego po-
postępu, eliminując odcinki mniej efek-
tywne (i w rezultacie przy szybkiej roz-

budiwi» novych kopalni i dwukrotnym
wzroście wydobycia węgla przez Zjedno-
czenie — ilość ścian wydobywczych w

starych i nowych kopalniach łącznie nie
wzrosła),

% przyśpieszano wprowadzenie wydaj-
niejszych- maszyn i urządzeń (szczegół-
nie skomplikowanych dla kopalni gazo-
wych, gdzie nie może paść drobna nawet

iskierka),
O usprawniano przygotowywanie załóg

dla nowych kopalni (organizując w peł-
ni wyszkolone 1 skompletowane brygady
na czynnych już kopalniach),

O przygotęwano część frontu eksploa-
tacyjnego nowych kopalń (wykorzystu-
jąc dojścia z kopalni sąsiednich),

# wprowadzono wiele innowacji tech-
niczno-organizacyjnych takich Jak np.
budowanie wieży wyciągowej — patrz
zdjęcie — obok głębionego równocześnie
S7vbu (1 potom n.icnwanlP zmontowanego
obiektu wraz z budynkiem na szyb, co

skraca cykl budowy o cały rok.

REZULTATY PRZESZŁY
OCZEKIWANIA

Jeszcze na początku lat sześćdzie-
siątych zakładano, że będziemy bu-
dować w ROW-ie kopalnie o mocy
4—6 tys. t dziennego wydobycia, któ-
rych cykl inwestycyjny do urucho-
mienia miałby wynosić 7 lat, a do
uzyskania pełnych mocy lat 14. Dziś
natomiast czynne już nowe kopalnie
ROW-u mają moce zwiększone pra-
wie dwukrotnie (do 7—9 tys. t na

dobę), a nowe budowane tu kopalnie
'— jak np. „Pniówek" — będą mia-
ły moce trzykrotnie większe (15 tys.
t dziennie), zaś cykl inwestycyjny
znacznie krótszy (do uruchomienia
4—5 lat, a do uzyskania pełnych, tak
znaęznie zwiększonych mocy — naj-

, wyżej lat 10).
Już teraz dzięki wszystkim tym u-

sprawnięniom cala produkcja Zjed-
noczenia rośnie znacznife szybciej niż
zakładfno nawet w połowie lat
sześćdziesiątych, gdyż pełne wydoby-
cie przewidziane na bieżące pięcio-
lecie uzyska się już w roku przysz- .

łym, a w tym wydobycie najcenniej-
szego węgla eksportowego typu 35 —

już w roku bieżącym, w którym
wzrośnie ono do ponad 10 min t (W
porównaniu z. 6 min t w roku 1970 •

i niecałymi 2 min t w roku 1985). . ,

Tym saitiyhi Rybnickie umacnia* "swą
PO«yoję ną<w««fcSrtiro"eKsnbrt6ta śWijiłOB''
7 zjednoĆ7i?ń naszego przemysłu w&glO-
wego, gdVż daje ono Ilościowo jedną
czWrrtą eksportu teiro przemysłu, a war-

tościowo znacznie Więcej łpr*v Czym Jest
to bUsUo połowa wartości elcsoortii na-

szego węgla do krajów kapitalistycz-
nych).

Dzięki temu wszystkiemu owe 37 mi-
liardów wydane dotychczas na rozbu-
dowę ROW-u zostaną już w przyszłym
roku w pełni pokryte zyskiem osiągnię-
tym głównie z eksportu węgla koksują-
cego^ przy czym oczywiście nie oznacza

to, że owe cale 37 miliardów było tak
długo zamrożone, gdyż dzięki stopniowe-
mu uruchamianiu produkcji i eksportu
poziom zamrożenia ostatnio nie przekra-
czał 3 mld zł. A po roku przyszłym dal-
sze nakłady na wzrost potencjału pro-
dukcyjnego ROW-u bęflą na bieżąco po-
krywane rosnącym zyskiem.

Nic więc dziwnego, żę tąkie polep-
szanie efektów Rybnickiego Zjedno-
czenia spotyka się z dużym uzna-

niem, czemu dobitny wyraz dał tow.
Edward Gierek w czasie tegorocznej
wizyty w kopalniach ROW-u i spot-
kań z aktywem partyjno-gospodąr-
czym tego zagłębia. Dla dyrektora
Zjednoczenia był to jeszcze jeden po-
wód do dumy.

Choć spocząć na laurach — to on

mimo swych blisko 70 lat ani myśli.
I ma ku temu istotne powody.

RAPORTY Z RYBNIKA
DO WARSZAWY

Podczas dyskusji na I Krajowej
Konferencji Partyjnej nasz dyrektor
wystąpił w sprawie, która ostatnio
szczególnie leży mu na sercu. Od jej

rozwiązania bowiem zależą możliwo-
ści dalszego wzrostu eksportu węgla
koksującego, a rozwiązanie to wy-
kracza poza możliwości Zjednocze-
nia.

Rzecz mianowicie w tym: nasze

koksownictwo i hutnictwo zakłada,
iż w najbliższych latach krajowe zu-

życie najcenniejszego węgla kokso-
wego typu 35 ma wzrosnąć stosun-
kowo bardzo szybko, bo np. w la-
tach 1973—1980 przeszło czterokrot-
nie, a więc szybciej niż produkcja
stali — co tłumaczy się potrzeba-
mi uszlachetnienia przetwórstwa. A
to oznaczałoby, że ilość węgla tego
typu przeznaczanego na eksport mu-

siałaby już w najbliższych latach
stopniowo 'maleć!

Według opinii górników trudno się
pogodzić z tak szybkim wzrostem

krajowego zużycia na jednostkę pro-
dukcji, skoro w świecie dominuje
dziś tendencja odwrotna (zużycie
koksu na tonę surówki spadnie z 600
kgwroku1970do480kgwr.1980)
choć zużycie to jest już i tak niższe
aniżeli u nas (w roku 1970 — 700
kg). Górnicy z Rybnika uważają, że
nasze krajowe przyzwyczajenie do
stosunkowo dużego zużycia węgla
staje się w aktualnej sytuacji zbyt
kosztowne — i chyba mają sporo ra-

cji śląc w tej sprawie alarmy do Mi-
nisterstwa Przemysłu Ciężkiego.

Sami zresztą usiłują przyczynić się
do rozwiązania tego problemu od in-
nej jeszcze strony, a mianowicie dą-
żąc do bardziej efektywnego wyko-
rzystania najdrobniejszych ziaren
węgla koksującego.

Chodzi tu o ulepszenie tzw. technolo-

gii . wzbogacania wydobywanego węgla
(urobek zawiera 25—30 proc. kamienia 1

trzeba oddzielić te odpady, aby uzyskać
tzw. koncentrat). Przy dotychczasowych
metodach najdrobniejsze ziarna węgla
koksującego (a właściwie pyłki o śrudni-

cy do ok. 0,5 mm) nie były wzbogaca-
ne, ale dodawane do węgli energetycz-
nych, co oznaczało duże straty, ekono-
miczne — zwłaszcza, że te najdrobniej-
sze ziarna stanowią okoio Jednej piątej
całego wydobycia. '- •

I właśnie górnikom z Rybnickiego Zjed-
noczenia dzięki' intensywnym staraniom
udało się opracować konstrukcję flotow-
nika pozwalającego na wzbogacanie rów-
nież tych najdrobniejszych asortymentów,
węgla koksującego i to stosunkowo, ta-

nim sposobem, ich urządzenia okazały się
znacznie efektywniejsze od podobnych
sprowadzanych z Francji.

Jak dotychczas, uzyskuje się dzię-
ki temu dodatkową produkcję ok. 6
tys. ton węgla koksującego dziennie,
a więc tyle, co wcale niemała kopal-
nia, oczywiście nieporównanie (kil-
kudzlestokrotnie) tańszym kosztem.

Dodatkowym zaś efeKtem tej inno-
wacji jest uzyskiwanie prawie bez-
węglowych, zhomogenizowanych od-
pauow, które znaKomicie nadają się
bezpośrednio do produkcji lekkich
żwirów i cegieł najwyższej jakości,
a zarazem o 20 proc. tańszych od tra-
dycyjnych. Zamiast więc niszczyć
żwirowniami tereny np. Puszczy Au-
gustowskiej, czy wykopywać dla ce-

gielni mnóstwo glinianek — można
lepsze efekty uzyskać z nowych
ROW-owskich odpadow. I w tej
sprawie również płyną stąd raporty
do Warszawy — a ściślej do Mini-
sterstwa Budownictwa i Materiałów
Budowlanych.

UZNANE ZASŁUGI

Choć wprowadzana w rybnickich
kopalniach technologia wzbogacania

SKĄD TEN ROZMACH?

Ostatnie inwestyćje na terenie ry-
bnickiego zjednoczenia nabierają du-
żego rozmachu z powodu światowej
koniunktury na węgiel koksujący,
która wprawdzie zawsze była niezła
(i mieliśmy na ten węgiel stałych,
pewnych odbiorców —- o co przy wę-
glu energetycznym, było okresami
trudno), a ostatnio wyraźnie się po-
prawiła. Swiaćlczy o tym wzrost cen

węgla typu 35 na interesujących nas

rynkach z ok. 10—12 doi. USA za to-

nę w latach 1965—1970 do ok. 18—20
doi. w latach 1971—i ponad 20 doi.
w roku bieżącym, prfcy czym między-
narodowe prognozy przewidują tu

dalszy szybki wzrost cen.

Światowe hutnictwo rozwijfc się bo-
wiem w tempie znacznie przyspieszonym;
perspektywy zastąpienia tu na szerszą
skalę lMksu tialiwami płynnymi, poprzed-
nio dyskusyjne, oktoly Bis w obechej
sytuacji pąliwowej zupełnie nierealne. I
mimo post&u dającego zmniejszenie ZU-
ŻYĆTM ltoksJ na p?odukcję_ tony surówki
żelaza — ilość węgla koksującego potrzeb-
nego w świecie do prodUkcji tej surów-
ki szybko rośnie.

Choć za bohatera naszej relacji wybraliśmy, dyrektora „z głową do węgla" — jest oczywiste, że w górnictwie
najtęższe nawet głowy itic by nie zdziałały bez ofiarnego wysiłku takich ludzi, jak np. ci przodujący górnicy z

wspomnianej wyżej jn.ln. kopalni. „Boryfllai". Fot. ZYGMUNT WIECZOREK

najdrobniejszych asortymentów wę-
gla koksującego jest dziełem całe-
go kolektywu — bynajmniej nie naj-
mniejszy udzfał w jej opracowaniu
ma nasz. dyrektor Zjednoczenia, któ-
ry jest głównym'autorem jedńego z

podstawowych urządzeń. Co też
spotkało się z uznaniem wyrażonym
nagrodą Ogólnopolskiego Komitetu
Paliw i Energii.

Dorobek naukowy dyrektora wy-
raża się ponadto autorstwem ośmiu
patentów (i wielu wniosków racjo-
nalizatorskich), publikacjami róż-
nych prac naukowych i JB^sIsftniem
m. in. nagrody Komitetu Nauki" I
Techniki za udział w opracowańiif.
problemów hydrotransportu węglS
(a rzecz to szczególnie ważna przy
aktualnych trudnościach z transpor-
tem).

Działając w Rybnickim ZPW, Jego dy-
rektor wiele pasji poświęca też inwe-

stycjom „towarzyszącym": zawzięcie wał-

czy o środki na budownictwo mieszka-

niowe (m. In. powstaje tu przy dawnym
2-tysięcznym Jastrzębiu-Zdroju 100-ty-
slęczne nowe Jastrzębie), „wychodził",
wiele miejsc pracy również dla kobiet

(np. fabryka artykułów spożywczych w

Wodzisławiu), twardo pilnuje budowy
wielkiego szpitala górniczego (który pow-

staje tu w rekordowo krótkim czasie),
zainicjował zorganizowanie w Rybniku
filii Politechniki I Wyższej Szkoły Eko-

nomicznej, inspirował pracę nad wyko-
paliskami archeologicznymi w Luboniu,
był współzałożycielem Filharmonii ROW,
lokalnego aeroklubu (z własnym lotni»

skiem).
Ten człowiek z całą pewnością za-

służył sobie na wyróżnienie, jakim
było uroczyste wpisanie go do spe-
cjalnej księgi ludzi zasłużonych dla
rozwoju województwa katowickiego
(zaszczytu tego dostąpiło w sumie
stosunkowo bardzo niewiele osób)
oraz przyznanie mu Sztandaru Pra-
cy II Klasy.

Tak szerokie uznanie oczywiście
nie znaczy, że nasz bohater jest czło-
wiekiem bezkonfliktowym i że nie
ma nieprzyjaciół, ale przy tak ak-
tywnym działaniu — to nie warta

rozstrząsania „normalka".

Dlaczego, nie ukrywając o kogo tu
chodzi, nie wymieniłem jednak naz-

wiska?
Pierwszy powód — to chęć przy-

najmniej pozornego spełnienia pro-
śby naszego dyrektora, który zorien-
towawszy się, że chodzi mi nie tyl-
ko o sprawy Zjednoczenia, ale rów-
nież o jego osobę, kilkakrotnie mnie
prosił, abym pisał „bez nazwisk", bo
wszystkie sukcesy Zjednoczenia są
zasługą różnych kolektywów. I z

przyznania, racji temu argumentowi
wynika powód drugi — chęć pod-
kreślenia, że faktycznie nie o naz-

wisko tu chodzi. Bo takich ludzi, jak
dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia,
można znaleźć w naszym przemyśle
więcej. Choć oczywiście wybór bo-
hatera relacji nie był przypadkowy.

Tak jak kiedyś bohaterami nasze-

go górnictwa byli głównie przodują-
cy rębacze, a potem inżynierowie —

tak teraz warto zwracać większą u-

wagę również na dyrektorów. Od
nich bowiem najwięcej zależy, od
nich też musimy najwięcej wyma-
gać, ale gdy na to zasługują — rów-
nież ich warto czasem pochwalić. Nie
ma się czego wstydzić.

WIESŁAW

SZYNDLER-GŁOWACC)

ZWROT WKŁADU

Józef Ś., który był członkiem
lokatorskiej Spółdzielni Miesz*
kanipwej w W.,, po ustaniu jego
członkostwa zażądał od tej Spół-
dzielni w drodze sądowej zwró-
cenia mu kwoty 13 390,50 zł,
którą poprzednio uiścił w ra-

tach w ramach swego uczest-
nictwa w spłacie kredytu zacią-
gniętego przez Spółdzielnię na

budowę domu.
Pozwana Spółdzielnia powódz-

twa nie uznała, podnosząc, że
stosownie do przepisów obowią-
zujących w"* spółdzielniach mie-
szkaniowych zwrotowi podlega
tylko wkład własny byłego
członka, wniesiony przed obję-
ciem w używanie przydzielonego
mu lokalu, i ten wkład w wy-
sokości 27 100 zł został S. wy-
płacony. ,

Sąd Powiatowy uwzględnił po-
wództwo w całości. Zdaniem
Sądu Powiatowego, skoro budy-
nek stanowi własność Spółdziel-
ni, to powinna ona zwrócić po-
podowi kwoty wpłacone przez
niego na poczet spłaty kredytu
zaciągniętego na budowę tego
domu.

Sąd Wojewódzki rewizję Spół-
dzielni oddalił.

Oba powyższe wyroki zaskar-
żył Minister Sprawiedliwości re-

1

wizją nadzwyczajną.
Sąd Najwyższy wyrokiem %

dnia 14 grudnia 1972 r. nr III
CRN 317/72 stanowisko obu wy-
mienionych ooprzednio sądów
uznał za błędne, toteż powódź- •

two Józefa Ś. oddalił, wypo-
wiadając następujący pogląd
prawny:

Członkowie spółdzielni miesz-
kaniowych (tzw. lokatorskich)

' spłacają wprawdzie caiy koszt
budowy ich mieszkań (z zastrze-
żeniem umorzenia części kredy-
tu), ale na ich wkład, który ule-
ga zwrotowi w razie ustania

' członkostwa, zalicza się tylko
pierwszą ratę (wynoszącą 15—20
proc. kosztów budowy), wpłaco-
na przed otrzymaniem mieszka-
nia. natomiast miesięczne wpłaty
uiszczone przez członka spół-
dzielni w czasie późniejszym,
podlegają uspoleczn®eniu, powię-
kszając mienie spółdzielni.

Zaliczenie miesięcznych spłat
kredytu na dobro spółdzielni
mieszkaniowej nie stanowi jej
bezpodstawnego wzbogacenia,
którego b. członek spółdzielni
mógłby skutecznie dochodzić.

W uzasadnieniu swego wyroku
Sąd Najwyższa zaznaczył m. in.:

„Rewizja nadzwyczajna traf-
nie zarzuca, że zaskarżone wy-
roki zapadły z rażącym naru-

szeniem art. 139 i 144 § 3 usta-

wy o spółdzielniach i ich związ-
kach. Zgodnie z utrwalonym już
poglądem z przepisów tych wy-
nika , że członkowie spółdzielni
mieszkaniowych spłacają wpra-
wdzie cały koszt budowy ich
mieszkań (z zastrzeżeniem umo-

rzenia części kredytu, o czym
niżej) ale na ich wkład, który
ulega w razie ustania członkost-
wa zwrotowi, zalicza -się tylko
pierwszą ratę (wynoszącą 15—20
proc. 'kosztów budowy), wpłaco-
ną przed otrzymaniem miesz-
kania, miesięczne zaś wpłaty,
uiszczone w czasie późniejszym,
podlegają Uspołecznieniu w tym
sensie, że powiększają społeczne
mienie spółdzielni. Wskazują na

to sformułowania art. 144 § 3
i 4 ustawy o spółdzielniach i

'ich związkach. Pierwszy z tych
przepisów tylko część uiszczo-
nych przez członka kosztów bu-
dowy, przypadających na jego
lokal, określa jako wkład człon-
ka, drugi zaś stanowi, że tak

' właśnie określony wkład ulega
zwrotowi w r&żie wygaśnięcia
snółdzielczego prawa do lokalu.
Wreszcie art. 139 expressis ver-

bis głosi, że członkowie spół-
dzielni budownictwa mieszka-
niowego (a więc i spółdzielni
mieszkaniowych) obowiązani są
uczestniczyć w spłacie kredytu
zaciągniętego na budowę.

Powyższą wykładnię potwier-
dza analiza art. 148 § 1 ustawy
o spółdzielniach i ich związkach,
reguluiącego te sama materię
w odniesieniu do spółdzielni bu-
dowlano-mieszkaniowych, z któ-
reso wynika, że w tych spół-
dzielniach (a nie w spółdziel-
niach lokatorskich) całość wołat (
uiszczanych na sołntę kredytu
przez członka ulega zaliczeniu
na jego wkład.

Zasady te mają charakter
norm bezwzględnie obowiązują-
cych i jako takie obowiązują
niezależnie od treści statutu;
statut więc spółdzielni nie mógł-
by stanowić inaczej. Zresztą —

wbrew stanowisku obydwu Są-
dów — statut pozwanej Spół-
dzielni ani nie zawiera odmien-
nego uregulowania, ani, też nie
wykazuje w omawianym zakre-
sie luki. Przeciwnie, § 12 tego
statutu wyraźnie stanowi, że
wkładem mieszkan'owym jest
kwota, jaką członek obowiązany
jest wnieść do spółdzielni przed
objęciem w używanie przydzie-
lonego mu lokalu na częściowe
pokrycie jego wartości wyrażo-
nej w pieniądzu. Natomiast § 31
ełesi, że byłemu członkowi lub
i?tr0 orawnemu n?steocv Drzy-
sługuje zwrot wkładu, oczywiście
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wkładu w znaczeniu określonym
w§12.

Przedstawione uregulowania
nie jest przypadkowe i —

wbrew osądowi, jaki można by ]
wydać oceniając rzecz prima
facie — nie jest' krży wdzące dla
członka spółdzielni mieszkanio-
wej. W rzeczywistości bowiem
Ich prawo do bgraniczonego co

do wysokości wkładu Jest tylko
odpowiednikiem uprzywilejo-.
wania w dziedzinie otrzymywa-
nej od Państwa pomocy. Spół-
dzielnie mieszkanio^ korzysta-
ją z kredytu państwowego w

nieporównanie szerszym zakresie
aniżeli spółdzielnie budowlano-
mieszkaniowe; jest to. kredyt
nieoprocentowany, rozłożony ha
raty spłacane- w ciągu bardzo
długiego czasu (w związku z

czym wpłaty miesięczne człon-
ków spółdzielni mieszkaniowych
eą znacznie niższe aniżeli wpła-
ty członków spółdzielni •butiowla-
no-mieszkaniowych); wreszcie w

razie terminowych spiat' część
kredytu ulega umorzeniu.

Wspomniane zaliczefiie. mie-
sięcznych wptat na mienie spół-
dzielni nie stanowi — jak' to

błędnie określił Sąd Powiało-,
wy — wzbogacenia spółdzielni,
bo ani spółdzielnia, ani ogól jej
członków nie odnosi z tego ko-
rzyści. Zaliczenie to stanowi —

jak wyżej zaznac2ono, — formę
uspołecznienia. Celem tego uspo-
łecznienia jest to, aby' osoba;

która po wygaśnięciu spółdziel-
czego prawa do lokalu uzyskuje,
lokal stariowiący' przedmiot tegp
prawa, nie była zobowiązana,
do uiszczania pełnych jego kosz-
tów, tak jak fo się dźieje \V spół-]
dziuniach ' budowlano-mieszka-
niowyęh.. Spółdzielnie, mieszka-'
ni o we są bowiem przeznaczone
dla tej części luflności, która nie
jest w stanie jednorazowo pła-
cić sumy odpowiadającej kosztom
budowy mieszkania. Óęzyw,iście,
gdyby uStęnujiąęy ęzjonek .uzyslci-
wał wszystko, ,có na ktiszty bu-
dowy wpłacił pod pośtacią spła-
ty kredytu, óśoba wstępująca po
nim do spółdzielni.mieszkaniowej

-

musiałaby taką właśnie sumę
zaDlacić.

Zaliczenie , miesięcznych spłat,
kredytu na dobro spółdzielni
mieszkaniowej nie' stanowi jej-
bezpodstawnego wzbogacenia tak-
że z formalnego .punktu .widzenia, '

następuje ono bo,wiem nie bez,
podstawy prawnej, lecz na .pod-
stawie ' wyżej przedstawianych'
przepisów. (.. .)" '

NOWE PRZEPISY

{ ZARZĄDZENIA

ZAKŁADOWY FUNDUSZ
SOCJALNY

W wykónaniu przepisów usta-

wy z dnia Ź3. czerwca 1973 r. o za-r

sadach twjorzenia i podziału zar.

kładowego funduszu nagro<i oraz

zakładowych funduszów socjal-
nego i mieszkaniowego ' (Dz.1T.
Nr 27, poz. 150) ykazało się roz-

porządzenie Rady Ministrów z

dnia 2 listopada 13T3 t. w spra-
wie zakładowego funduszu soc-

jalnego i zakładowej działalności
socjalnej, fDz:U» W43>poz: 260).

Wależy przy-pomhieć, żę zakła-
dowy/ fundusz śbĄaih

1 ^ prżezna-
«Sfciijr jest ha:, • finansowanie
dziSłalnoś,cit 'sotjśliiej * na

' rzecz'
pr£cpwnikówi'i iefc 'rodzin, a w

szczególności:' wczasów pracow-
niczych, wypoczynku "dla dzieci
i mJOdzieży, wypoczynku niedziel-
nego i. świątecznego oraz . tury- „•
styki, placówek- kulturalno-
-oświatowycH,. praęowniczyćh og-
ródków działkpwych, sportu, iri-
nfij.\ diiiałarności p ohśrakterze
Ep.tgalnlym i kulturalnym. 2).. inne
cele określone przez Radę Mini-
stfófy w porozumieniu z Central-,
ńą, Radą ŻwiązkóW; Zawodowych.

Rozporządzenie Rady , Mini-
strów normuje, z 'Ważnością

1 od
1'Stycznia' 1974 r., szczegółowe za-

sady -tworzenia zakładowego fun-
duszu socjalnego: w różnych jed-
nostkach organizacyjnych (z wy-
jątkiem przedsiębiorstw góśpo-
daski, rolnej) oraz gosptfdarowa-
ni& . pdśiadanymi środkami z

uwzględnieniem różnych sytuacji
1 możliwość!. >

Z .usług socjalnych i świadczeń
cbjęjtyph • zakresem zakładowej
działalności :

socjahjej • rtiogą ko-
rzystać: 1) pracownicy zakładu
prapy. oraz • członkowie ich ro-

dzin, 2) byli pracownicy zakładu,
pracy — renciści- i emeryci'oraz
członkowie Ich rpdziri, jak rów-
nież członkowie rodzlńy >pracow-
nika, który* zmaEl fpófyjzSs pełnie-
nia obciyiązkóiy. -alfeo
wskutek lub,
W wypadku, w zńtrudft^toiu. '

"kwalifikowaniem \$jśób irjają;-
cyeti korzystać z usług i. świad-
czeń socjalnych óbjętyeh ząkre-
sstn zakładowej działalności soc-

jalnej zajmuje sięy-rada zakła-
dowa.

x "

-Zakład pracy, prowadzący urzą-
dzenia socjalne, po zaspokojeniu
potrzeb wymienion-yęh wyżejosób,
poljdnien udostępnić ^arzyślanle
z tych urządzeń innym oąotóom
i jednostkom orgcn^-ecyjnym.

Opracowała:,
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNJCŻA TRYBUNA

W ostatnich latach moźjna obserwować znaczne oży-
wienie produkcyjnfe na wsi, wyrażające się między
innymi w przyśpieszonym. Wzroście produkcjf rolnej,
w. zwiększonym obrocie ziemią, angażowaniu więk-
szej Ilości środków produkcji, rozwoju budownictwa

wiejskiego itp. Powstaje pytanie, czy ten ro2wój
ekonomiczny dokonuje śię równomiernie w skali ca-

łego kraju, czy dotyczy on wszystkich grup obszarq-
wych gospodarstw? inaczej mówiąc, chodzi o stwier-

dzenie, czy ożywieniu gospodarczemu na wsi towa-

rzyszą procesy dyfereńcjacji w zakresie uzyskiwa-
nych wyników produkcyjnych. Orientatja w tej
kwestii wydaje się bardzo istotna, chociażby dlśłego,
że sektor ten skupia nśdal 83,0 proc. całej produkcji
rolniczej.

NICOWANIE
ODARSTW
PSKICH

(WYNIKI ANKIETY IER Z 1972 ROKU)

WARTYKULE przedstawiamy
wybrane fragmenty wyników
badań dotyczące struktury ba-

danej zbiorowości gospodarstw, we-

dług poziomu produkcji gotowej' yv
układzie grup obszarówych i rejp-
nów kraju.- --

Materiał ^liczbowy stapowi wynik
reprezentacyjnych badań ankieto-
wych Instytutu Ekonomiki Rolnej z

1.372 r. przeprowadzonych w 119
wsiach, położonych w 10 rejonach
ekonomicznych' kraju. Wartość pro-
dukcji, gotpwej brutto w poszczegól-
nych . gospodarstwach została wyli-
czona jednolicie w ujęciu wartóścio-
wyni \y <e-tiach bieżących,. stosowa-
nych w: Zajadzie Rachunkowości
Rolhej IER,, W rokg, gospodarczym
1971/1972; Omawiane kategorie

1
pro-

dukcji odpowiadają założeniom defi-
ritej i ekonomicznych.

Badaniąmi tymi objęto okołp 15
tys. roęfeih wiejskich, z tego jak
ustalono —'prawie 13 tys. prowadzi-
ło «rolniczą działalność produkcyjną
na obszarze powyżej'0,10 ha, a 12 4Q0,
gospodarstw prowadziło śprzed^z
produktów -rolnych. Omawianfe wy-
niki badań, dotyczą grupy ostatniej,
która ;9tosunka do zbiorowości
wytwarźająitej produkcję rolriiezą
stanów^ 95 proc.

fcilku uwag wymagają gospodar-
stwź wyłąctetihe z analizy. Są to jed-
nostki'produkcyjne, które wytwarza-
ją produkcję rolniczą. ale wyłącznie
na użytek sahiozaopatrzenia. •Go-
spodarstwa'"bez pppdukcji towarowej
są. zjawiskiem dóść trwałym w ba-
danej reprezentacji' gospodarstw.
Stanowią' one wśród badanych gospo-
darstw powyżej 0.10 ha użytków rol-
nych zmieniajacy się. odsetek: 1957
—'6,2 proc., 1962 — 4,8 proc!, 1867 —•

6,9 proc., 1.972 — 4,3 proc.
'

Jak wynika z danych, występowa-
nie jednostek bez produkcji towaro-

wej jest zróżnicowane w poszczegól-
nych rejonach kraju. Udżi&ł ich w

ogólnej liczbie gospodarstw waha'
się w poszczególnych rejonach kraju
od 1.5 proc.- do 10,2 proc. "Omawiane
zjawisko silnie występuje, w rejonie
opolskim, środkowo-zachodnim (poz-
nańskie. bydgoskie), północnym
(gdańskie),: przemysłowym (katowi,fc-
kie) ń poki.dniowo-izachodnim . (wroc-
ławskie, zielonogórskie)-, a więc ,w
rejonach cechujących się zarówno
wyższym poziomem produkcji rolnej,
jak też wysokim stopniem uprzemy-
słowienia. Wydaje się; że występo-
wanie działek' konsumpcyjnych jest
związane przede wszysbkim z rozwo-

jem przemysłu. Do tego wniosku u-

poważniają dane, które z wyjątkiem
nasilenia występowania omawianych
obiektów, wskazują na istnienie sze-

regu prawidłowości. Tak wiec w

przeważającej^większoścl są.to dział-
ki do 0.50 lub lo ha. Skala produkcji
gotowej z tych działek kształtuje się.
głównie na poziomie do 10 .tys. zł
i nie przekracza 25 tys. zł. Właścicie-
lami tych działek są w przeważają-
cej mierne ludzie w wieku produk-'
cyjnyrh lijb w.czesńóemerytalnyni.
Można taikze powiedzieć.', że. ńie wy-
stępuje w tych gospodarstwach .ilie--
dobór rąk do pracy. na roli. 'Chociaż
stanowią one dość zwartą i charak-
terystyczną gruąę spełniającą oki-e-

śloiją rolę produkcyjną, to Zwraca
uwagę nlerównomfferna intensyw-
ność wykorzystania TolrtiSżelB' t3[ph'
działek (itiferżopa' wskaźnikiem' z

hektara uiytkóW rolnych). '

ANALIzaV-p^zioftiu prPdukCjl go-
towej brutto ż hektarś-ubytków

• rolnych"-dotycz^ roku gjgis^ódar-
czego 1971/1972, a'wiec okresu dość

ożywionej działalności gospodarczej
rolników. Jak wynika z zebranego
materiału, badane gospodarstwa wy-
kazały duże zróżnicowanie pod wzglę-
dem wytwarzania produkcji z 1 'ha
użyłków rolnyćh zarówno w układzie
rejonowym,' jak też w poszczegól-
nych grupach obszarowych gospo-
darstw.

Na uwagę zasługuje przede wszy-
stkimifakt, że obok dość dużych róż-
nic w wartościach ekstremalnych
podstawowa grupa gospodarstw (50
proc) wytwarza produkcję gotową na

poziomie 10—20 tys. zł z 1 ha użytków
rolnych, (przeciętna dla wszystkich
gospodarstw wynosi 14/4 tys»• zł). Po-
niżej tego poziomu produkuje 20,8
proc. gospodarstw, z czego 11.4 proc.
osiąga wybitnie wysoki (powyżej 30
tys. zł) poziom produkcji gotowej z

1 ha.

Do szczególnie ważnych poznawczo
należy zaliczyć fakt, że poziom pro-
dukcji gotowej równy 10—ŻO tys. zł
na 1 ha uż. rolnych (osiąga go 50
proc. • badanych gospodarstw) jest
prawie jednakowo powszechny w ća-
łym kraju (to znaczy w każdym re-

jonie społeczno-ekoYiomicznym). Po-
żlofn teft osiągaj H badane gospodar-
stwa bez względu na wielkość obsza-
rową. Praktyęznie więc można przy-
jąć, że w co drugim gospodarstwie
chłopskini z każdego hektara użyt-
ków rolnych uzyskuje się produkcję
gotową wartości 10—20 tys. zł bez
względu na rejon kraju, wielkość go-
spodarstwa, jakość gleby itp,

Zróżnicowanie rejonowe i obsza-
rowe jest jednak dość .znacżSie, gdy
analizie poddamy odsetki jgfepod^r-
stw osiągających ekstremplnfe wyni-
ki produkcji z 1 ha uż.' rolnych. Usze-
regowanie rejonów, ze względu,-<na
prząwagę określonych • tendencji-iyio
osiągania odpowiednich Vi'a"rt3§ci
produkcji gotowej z 1 ha .uż. rolnych
(biorąc za-pod^av^ę udzilł gospodar-
stw zdolnych do uzyskania najwyż-
szych wartości) jest następujący'
1. ODSETEK GOS^OąAW91® INDYWI-

DUALNYCH WEDŁUG POZIOMUJ PRO-

DUKCJI GOTOWE^
——

: : V- ^

Produkcja gotowa
W tys. z! na,i ha ..

użytó6Jv rolnych dff 10 10-^0, I więcej
Średnio kraj
Rejony spolcezno-
- ekonomlczne')

opolski
przemysłowy
środk.- zachodni
potud.-wsehort.
północny
polud.- zacti.
Urak.-i lodhal.
póln.-zacliodni
irodk.- wscliodni
póln.-w schodnl

0,9 50,8 "

«.5
14,3
15,1
15,1
26,6
22,9
19,1
24,7
30,7
35,0

«U.
«9,4 •

50,6
51,t
4t,«
.49,2 -

54,»
51.1
50,6
48.2

m.i
36.3
34.1
33.2
12,0
27,9
26,1 |
24,E
18.7
16.8

1) Przybliżony zakres r-ej 0>iu: I —

woj. opolskie: II,-— >oJ.' katbwićkle,
część krakovvsklegp; III —

'

Woj.
'

byd-
goskie 1 poznańskie: ^IV —. woj,, lubel-
skie, rzeszowskie,krakowskie;
V — woj. gdafiśkie:'-

'^53⁄4 —' -woj.
'7iielo-

nogórpkie i wrO^taWsfcjWJ- VII ', woj.
krakowskie: Vlft^fiJj^; szczeifińskie
kosziiUnskle:
wacszaws

sztyftskie.

•skle: vnj.^r.Wffifr szczecińskie i
nskle: IX lii^tosiockie.
wskle, ..'..-ińtelebislĘJ^- £ -iiifoj.- .. ol-

Analiża liczJ^vtablfev ,1 upoważnia
do JPóli-
ty,ka

:
- roJnif:

• ^ do§'ć skutecznie -od-
działują. W r.olniclły.ch,

cji.?-Mo'żha' pov^iedzifiiS- Ą& |z> małymi
przesunięciami) "'aadHiSJifął ŹIĄ . dóismy
układ^'sytuacji- .MąaiMcyjnęf. w po-
szczególiiych. Jefonaffi' ńcpłiomicz-
nyc^ krgju.. Utrzymaj®;:się^Mdal-ń^-
kprz ;ys6fia\sytuąęja ^p-ripmiicana '.go-
spodarstw w rejonie północno-

wschodnim l Środkowowschodnim,
polegająca na występowaniu znacz-

nego odsetka gospodarstw o niskim
poziomie produkcji gotowej. Wystę-
pujący dość równomiernie w całym
kraju odsetek' gospodarstw, osiągają-
cych poziom 10—20 tys. zł z 1 ha uż.
roi. (nie wyłączając rejonów wyżej
omawianych), wydaje się wskazywać

jednak, że istnieje szansa złagodze-
nia w przyszłości wykrytych dyspro-
porcji między rejonami.

Około 50 proc. gospodarstw w kra-
ju wykazuje ogromne zróżnicowanie
poziomu produkcji powyżej lub po-
niżej poziomu przeciętnego i fakt ten

jest związany ze specyfiką poszcze-
gólnych ' rejonów ekonomicznych
kraju. Najbardziej korzystna sytua-
cja w omawianej ' kwestii wystąpiła
w rejonie opolskim, gdzie w ponad
95 proc. gospodarstw produkcja
utrzymuje się na poziomie powyżej
10 tys. zł 7. 1 ha uż. rolnych i więcej,
a 48 proc. gospodarstw przekracza
poziom 20 tys. zł i więcej. Zdecydo-
wanie źle przedstawia się sytuacja
w rejonie północno-wschodnim,
gdzie 35 proc. badanych - obiektów
uzyskało w 1972 r. produkcję poniżej
10 tys. zł z 1 ha uż. rolnych. Wyższe
wartości produkcji gotowej uzyski-
wały jedynie gospodarstwa do 5 ha,
natomaist gospodarstwa powyżej 5
ha stanowiące 70.8 proc. całej zbio-
rowości • w łvm rejonie nie wykazały
się w zasadzie w ogóle wartościami
wyższymi niż 20 tys. z 1 ha uż. rol-
nych.

Dość znacznie od średniej struk-
tury w kraju odbiegają gospodarst-
wa w rejonie północnym (woj. gdań-
skie). Rejon ten oznacza się najwięk-
szą rozpiętością produkcji gotowej z

1 ha uż. roi. Jako bardzo interesują-
cy należy ędnotować fakt, że obok
dużego odsetka gospodarstw najsłab-
szych (5.7 proc. — do5tys.złza1
ha), ponad 17 proc. jednostek bada-
nych w tym rejonie osiąga wysokie
wartości z 1 ha (ponad 30 tVs. zł).

Przedstawione dane sugerują, że
wszelkiego rodzaju analizy związane
z poziomem produkcji gotowej po-
winny być przeprowadzone przede
wszystkim w ramach określonych
rejonów ekonomicznych.

BADAJĄC aktualną zdolność do
wytwarzania produkcji rolni-
czej przez różne obszarowo go-

spodarstwa należy stwierdzić nastę-
pujące prawidłowości:

# W każdej Z grup obszarowych
(z wyjątkiem gospodarstw do 2. ha)
dominują gospodarstwa osiągające
wartość produkcji gotowej w grani-
cach 10—20 tys. zł z 1 ha uż. roi.

# Zdolność do wytwarzania wyż-
szej wartości produkcji gotowej z 1
ha maleje wraz ze wzrostem obsza-
ru gospodarstwa we wszystkich re-

jonach kraju. Czyli, że im większy
obszar gospodarstwa, tym mniejszy
odsetek gospodarstw z wyższym (po-
wyżej 20 tys. zł) poziomem produk-
cji gotowej z 1 ha.

Po wyłączeniu z porównania go-
spodarstw do 2 ha (jako nietypo-
wy chi, omawianą prawidłowość
przedstawia tabela 2.

Z »'jątkiem rejonu krakowsko-
-podhalańskiego, gdzie gospodarstwa
większe wydają się być relatywnie
lepsze pod względem produkcyjno-
ści, omawiane zjawisko ma charak-
ter prawidłowości powszechnej w

sensie terytorialnym, z tym że jego
natężenie jest różne w zależności od
rejonu ekonomicznego kraju. Można
wyodrębnić co najmniej 3 grupy re-

jonów ze względu na natężenie oma-

wianej prawidłowości. Rejon opolski,
jako jedyny, charakteryzuje się tyl-
ko nieznacznym zróżnicowaniem od-
setka gospodarstw o produkcji goto-
wej powyżej 20 tys. zł z 1 ha uż. roL

2. ODSETEK GOSPODARSTW Z POZIO-
MEM PRODUXC.ll POWYŻEJ 20 TYS. ZŁ

Z 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

Grupy obszarowe
wha 2-5 5—10

10 ha
1 więcej

Średnio kraj 27 13 ł
Rejony ekonomiczne
kraju

środkowo-zachodni 36 19 7

Środkowo-Wschodni 23 12 ł

południowo-wschodni 29 20 8'
krakowsko-podhal. 1« 13 20

przemysłowy 25 12 8

opolski «1 36 33

poludnlowo-zacliodnl 28 10 9

północno-zachodni 246 3

północny 29 18 6

północno-wschodni 273 3

w grupie gospodarstw 10 ha i więcej
jest tylko o 8 punktów niższy niż w

grupie gospodarstw 1—5 ha. Jest to

wynik niezwykle wyrównanego po-
ziomu wszystkich,- .gospodarstw w.

tym rejonie. Następną grupą są rejo-
ny, gdzie analogiczna różnica wyno-
si około 20 punktów Są to rejony:
środkowo-zachódni (19 pkt). Ostat-
nią grupę twarzą rejony, gdzie oma-

wiana różnica:' przekracza 20 punk-
tów: rejon południowo-wschodni (21
punktów), przemysłowy (20 pkt), pół-
nocny — (23 pkt), północno-zachodni
(21 pkt). i północno-wschodni (25
pkt). Warto dodać, że w dwóch ostat-
nich rejonach, gospodarstwa dtkżć
stanowią-przeważającą większość.

Gospodarstwa z różnych grup ob-
szarowych rozpatrywane jako odręb-
na całość w poszczególnych rejonach
wykazują zróżnicowanie pod wzglę-
dem produktywności. Najciekawiej
kształtuje się sytuacja w grupie go-
spodarstw powyżej 10 ha. Rejony
opolski i środkowo-zachodni odbie-
gają od średniej struktury krajowej;
w rejonach tych stosunkowo więk-
szy odsetek gospodarstw osiąga wyż-
szą wartość produkcji gotowej. Fakt
ten należy traktować jako istnienie
realnej możliwości podniesienia po-
ziomu produktywności, w gospodar-
stwach większych obszarowo także w

innych rejonach kraju.

UDZIAŁ gospodarstw produku-
jących na poziomie niższym od
10 tys. z 1 ha uż. roi. wskazuje

na potrzebę wzmożonej intensyfika-
cji ich produkcji. Niestety gospodar-
stw tych jest dość dużo. Zjawisko to

jest bardzo silnie zróżnicowane tery»
torialnie. Odsetek omawianych go-
spodarstw waha się od 5 do 35 proc.
w zależności od rejonu kraju.

Gdyby uzyskaną w badaniach re-

prezentacyjnych strukturę gospodar-
stw według poziomu produkcji uo-

gólnić dla całego kraju, to uzyskany
obraz rzeczywistości powinien budzić

ANIELA ZIÓŁEK

obawy, co do skuteczności działania

podjętych środków aktywizacji w

odniesieniu do niektórych jednostek
produkcyjnych.

Najogólniejszy, lecz jednocześnie
najciekawszy wniosek dotyczy faktu,
że prawie co piąte gospodarstwo w

kraju (700 tys. = 20,8 proc.) uzyskuje
wartość produkcji rolniczej na po-
ziomie poniżej 10 tys. zł na 1 ha uż.

roi. Udział omawianej grupy gospo-
darstw w całej zbiorowości zmienia

się, wykazując tendencję werostu w

miarę zwiększania się obszaru gospo-
darstwa. a w grupie 10 ha i więcej
wynosi 32,6 proc. Tak więc w skali

kraju obniżony poziom produktyw-
ności dotyczy około 4 min ha uż. roi.

pozostających w sektorze indywidua-
lnym. Strukturę omawianej zbioro-
wości gospodarstw w rozbiciu na po-
szczególne grupy obszarowe przed-
stawia tabela 3.

S. GQSPODARSTWA OSIĄGAJĄCE
•PRODUKCJĘ GOTOWĄ BRUTTO

PONI2EJ 10 TYS. ZŁ Z 1 HA UŻ. ROŁ.

Grupy
obszarowe

wba »

Ispś§
Omawiana
grupa wsrAd
ogółu gospo-
darstw w kraju 9,0 18,0 28,S 33,0 20,8

Gospodarstwa:
liczba w tys. 99,8 172,2 254.8 153,3 622,1
W proc. 15,1 26,0 38,5 2%4 100,0

Użytki rolne:

w tys. ha 107,8 523,5 1671,5 1743,9 4046,7
w proc. 2.7 12,9 41.3 43.1 100.0

Choć wśród gospodarstw małych
(2—5 ha) i najmniejszych (do 2 ha)
odsetek gospodarstw niskoproduk-
tywnych jest dość znaczny, to ze

względu na stosunkowo mały ich
udział w użytkowaniu gruntów, nie
one stanowią o randze omawianego
problemu. Z prezentowanych danych
wynika, że przeważająca część użyt-
ków rolnych (około 80 proc.) cechu-
jących się obniżonym poziomem pro-
dukcji gotowej znajduje się w go-
spodarstwach większych obszarowo
(powyżej 5 ha). Stwierdzenie to trze-
ba rozpatrywać w połączeniu z fak-
tem, że występowanie omawianej
sytuacji koncentruje się głównie w

określonych rejonach kraju (z prze-
wagą gospodarstw większych obsza-
rowo).

Poruszone zagadnienie obniżonej
produktywności jest ważkim proble-
mem ekonomicznym nie tylko ze

względu na znaczny odsetek użytków
rolnych, ale także i dlatego, że do-
tyczy gospodarstw większych obsza-
rowo, a więc gospodarstw, którym
przypisuje się perspektywicznie
wzrost znaczenia w sektorze rolnic-
twa Indywidualnego.

TRANSFORMATORY

tjp TON «30/6 kV, o mocy 800 kVA,
używane

SPRZEDADZĄ w ramach upłynniania zbędnych urządzeń
Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cemen towych w Szczucinie

k. Tarnowa, tel. 47 156
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USŁUGI TARNOWIE

pyc7
1% mam Inn' Wmm

UCHO
GIELNE

ANDRZEJ NAŁĆCZ-JAWECKI

Gdy klient moie ml capłaclfi
tylko etawkę z oficjalnego cen-

nika — zwierza mi się krawiec
z Tarnowa — to czeka czasem

i dwa miesiące na uszycie gar-
nituru. Jeśli deklaruje 1100 —

1300 złotych, to robię mu w

2—3 tygodnie. Jeśli natomiast

rozsądnie spyta: „Jak dlu^o to

będzie trwało, gdy zapłacę 1800

złotych?"— to robię nawet w,

*rzy dnil

TARNÓW
— obdrapane domy,

nowoczesne Zakłady Azotowe,
obskurne sklepiki, zatrzęsienie

furmanek i nowoczesne Fiaty i Woł-
ćl, kocie łby i kilkunastopiętrowe
punktowce... Cyganki wróżące z vęki.
kart i oczu i panowie w jesionkach
kupionych w warszawsk-cb komi-
sach...

NA PAPIERZE

RYSZARD MAKOWIECKI, kie-
rownik Wvdz. Handlu, Przemysłu i
Usług MRN w Tarnowie kończył
akurat sprawozdanie — „zestawienie
danych odnośnie usług dla ludności
na terenie miasta za III kwartał
1973 roku". Obejmowały te dane 33
Jednostki gospodarki uspołecznionej.

— Pluń roczny — odczytał — wy-
nosi 76 252 tys. złotych. Plan uslu^
III kwartału wynosił 19 888,5 tys. Ki,
natomiast wykonano usługi o war-

tości 22 012 tys. zł, czyli w 110,6 proc.
Przez trzy kwnnały wkonano usłu-
gi o wartości 53 253 t,ys. zł, przy pla-
nie 54 799 tys. złoty e!i — 106.3 proc.

Dane te nie obejmowałv sektora
nieuspołecznionego, ponieważ rze-

mieślnicy składają tyiko raz w ro-

ku sprawozdanie do Cechu Rzemiosł
Różnych.

Tarnowskie Zakłady Spożywcze
Przem ysłu Terenowego wykonały

plan trzeciego kwartału w 43,8 proc,
natomiast plan na trzy kwartały w

86,5 proc. Oficjalny powód — brak
klientów.

Tarnowskie Zakłady Wyrobów
Galanteryjnych PT muszą w czwar-

tym kwartale wykonać usługi w wy-
sokości 130 tys. złotych plus 70 tys. zł
zaległości.

Spółdzielnia Pracy „Fotos" plan
trzech kwartałów wykonała tylko w

wysokości 32,2 proc. — zaważyło na

tym nieplanowane remontowanie lo-
kalu usługowego.

PHD „Jubiler" plan trzech kwar-
tałów (ponad pół min ził wykonał
zaledwie w 86,6 proc. Powodem by-
ło nadmierne przedłużenie remontu
w jednym z najatrakcyjniejszych
punktów przy ul. Krakowskiej. AJe
znów grozi niewykonanie planu IV
kwartału, bowiem punkt przy ul.
Wałowej jest nieczynny — zegar-
mistrz rozwiązał umowę.

Przedsiębiorstwo Handlu Artyku-
łami Papierniczymi i Sportowymi
miało na trzy kwartały skromny
plan — wykonać usługi o wartości
26 tys. złotych, wykonało za 12 100 zł.
Przyczyna: nie ma klientów na na-

prawę rowerów (odpłatnie) — przed-
siębiorstwo zaplanowało zorganizo-
wanie reklamy prasowej.

Jedyny zakład „FOTO-OPTYKP
w Tarnowie wykonał plan trzeciego
kwartału z nadwyżką 23,3 proc. Do-
dajmy — co było dla mnie zaskocze-
niem — że w punkcie tym można
wykonać okulary w ciągu sześciu
godzin.

Drugim pozytywnym przykładem
jest Spółdzielnia Pracy Napraw Sa-
mochodów „Autoruch", która już w

trzecim kwartale wykonała cały plan
roczny i przekroczyła go" O 5.4 proc.
Spółdzielnia ta podjęła się dodatko-
wych zadań w wysokości 100 tys.
złotych.

Przekraczają systematycznie pla-
ny: Spółdzielnia Usług Wielobranżo-
wych im Gen. J . Bema. Zakłady Me-
talowo-Drzowne Spółdzielni ..Pokój",
Oddział „Społem" w Tarnowie. Bar-
dzo dobrze spisują się Tarnowskie
Zakłady Odzieżowe Przemyślu tere-

nowego, które w trzecim kwartale

wykonały plan w 133,2 procentach,
osiągając łącznie za 3 kwartały prze-
kroczenie planu o blisko '6 procent.

— Z danych wynika, że na ogół
jest dobrze. Właściwie powinienem
wsiąść w pociąg i dostarczyć redak-
cji krótką notkę: „Tarnów — usługi
wykonywane są planowo". Ale czy
naprawdę jest dobrze? Przed przyj-
ściem do MRN rozmawiałem z wie-
loma ludźmi i raczej byli niezadowo-
leni. Kilku mocno narzekało na

chroniczne kłopoty, jakie napo-
tykają chcąc naprawić radio, telewi-
zor, samochód, lodówkę. Mieszkańcy
nie mogą doprosić się np. o przeni-
cowanie płaszcza, przeróbkę spodni
itp. Również niezadcv-oleni są
„świadczyciele" usług!

NIECO GŁĘBIEJ

Jedną z podstawowych plag są
przedłużające się remonty zakładów
usługowych. Wykonawcy chronicznie
przecinają lermmv, usprawiedliwia-
jąc się brakami materiałów budow-
la»; oh, armatury gazowej, c o., arty-
kułów elcktrotech •'' •rznyc.i i>J i ul
Ponadto braku;i *e»w<}tr.v:fe „mocy
przerobowych".

Owszem, faktycznie «ysiępu^ą te-

go rodzaju kłopoty, aie moim zcia-
niem, nie powinny się one odbijać
w formie wielomiesięcznych przesto-
jów zakładów usługowych. To, że re-

montowane obiekty' tak uługo stoją
zamknięte, nie jest winą braku ma-

teriałów. ;ile organizacji pracy. Czy
wspomniany punkt „Jubilera" został
w końcu otwarty? A więc znaleźli
się i robotnicy, i materiały, i arma-

tura itd.~ . .

StawiAm teraz pytanie: dlaczego
dopuszczono do przedwczesnego
zamknięcia punktu? Przecież można
było wszystkie materiały potrzebne
do remontu zgromadzić wcześniej
i zamknąć ..Jubilera" dopiero wte-

dy, gdy skompletowano potrzebną
brygadę remontową. W ten spoóób
punkt czynny byłby o kilkanaście
dni dłużej. Czy to jest nielogiczne?
Tylko zarówno wykonawcy, jnk
1 zleceniodawcy powinni wykazać

więcej inwencji, przecież nie są to

sprawy, których nie można byłoby
dogadać. A skoro obu stronom brak
tejże inwencji, czy nie powinni
wkrc/czyć przedstawiciele MRN?...

Akcentuję tę sprawę, bowiem
a kolei w Poznaniu natrafiłem na

przykłady wprost przeciwne. Pra-
cownicy sklepów (i punktów usługo-
wych) z własnej inicjatywy nie dość
że pilnowali remontujących, ale sami
im pomagali. Efektem było, że kilka
sklepów wyremontowano w niespeł-
na tydzień. Motywacja: pracownicy
sklepu nie chcieli utracić obrotów,
chcieli zarabiać normalnie 1

Uskarżano się w Tarnowie: bra-
kuje dodatków krawieckich — gu-
zików, nici, podszewek kolorowych
w dobrym gatunku. W „Tarno-
•kórze" brakuje płyt tapicerskich
obiciowych. W „Jubilerze" lepiej
stałyby usługi, gdyby były szkła
„plexi" itd. itd.

Oczywiście, są to kłopoty „obiek-
tywne" i istotnie tłumaczą częściowo
niechęć do świadczenia usług. Bo czy
klient jest zadowolony, gdy mu kra-
wiec każe „ganiać" samemu za Wa-
toliną czy podszewką? Ale z drugiej
strony, w dwóch prywatnych punk-
tach krawieckich — dc których wstą-
piłem niby to jako klient — obie-
lano mi wszystko do uszycia garni-
turu załatwić. Czyżby zaopatrze-
niowcy z uspołecznionych zakładów
nie potrafili wyrobić sobio „cho-
dów"?

Zwolnił się zegarmistrz w

cle „Jubilera" na Wałowej. Punkt
zamknięto. Czy będzie zamknięty na

kłódkę przez pół roku? Też trudno
znaleźć na to usprawiedliwienie.
Przecież można było w okresie 3
miesięcy (wypowiedzenia) jakoś
sprawę rozwiązać: przygotować do
przejęcia punktu pracownika z in-
nego (wieloosobowego) zakładu,
sprowadzić zegarmistrza z innego
miasta. A gdyby to nawet było nie-
możliwe. to można przecie lokal wy-
korzystać tymczasowo na zupełnie
inny rodzaj usług.

Nie poszukano wyjścia Innego —

sklep na skobel! Czy zainteresowa-
ła się sprawą MRN? Owszem, fakt
odnotowano w sprawozdaniu. Kon-
sekwencji nie wyciągnięto w stp-
sunku do szefów „Jubilera"! Kto
ucierpiał? Klienci... f jest zupełnie
prawdopodobne, że „Jubiler" wytłu-
maczony zostanie (dostaną premie)
jeśli nie wykona planu usług — wła-
śnie faktem zamknięcia sklepu przy
ul. Wałowej.

Skarżą się ludzie «v Tarnowie, że
na wykonanie wieiu usług trzeba
bardzo długo czekać. Ale tylko „Fo-
to-Optyka" wpadła na pomysł
wprowadzenia „ekspresowego" na-

prawiania okularów. Oczywiście
klient płaci drożej za taką usługę
wykonaną w ciągu k.lku godzin. Ale
ma możliwość wyboru! Dodajmy:
«iużo osób korzysta z tej. droższej
formy usługi... Wykazali inwencję
w „Foto-Optyce" i wszystko wska-
zuje na to, że przedsiębiorstwo to

wykona zadania roczne wysoko po-
nad plan. A inni?'

Większość kierowników zakładów
— zarówno nie wykonujących zadań,
jdk i je wykonujących — narzeka
na kłopoty kadrowe. W Spółdzielni
„Pokój" brakuje 9 pracowników w

•..pionie" tisłue. W innym zakładzie
kilkunastu. Utarło się przekonanie,
,że trzeba stronić od usług, bo tam

się mniej zarabia niż w produkcji.
Czy faktycznie?

Odwiedzam Tarnowskie Zakłady
Odzieżowe Przemysłu Terenowego
(TZOPT), prowadzące na terenie
Tarnowa 10 punktów usługowych.
Funkcjonują od 28 lat. Plan ushig
na III kwartał wykonali w 133 pro-
centach, za fl miesięcy — w 115,8
proc. W ubiegłym^ roku za wyniki
działalności usługowej dostały
TZOPT I nagrodę w skali woje-
wództwa i II w skali kraju. Załoga
spodziewa się wykonać tegoroczny
plan usług już ok. 14 grudnia.

— Prowadzimy taką politykę xa

Zakładach — mowi mi dyrektor eko-
nomiczny TZOPT, mgr TADEUSZ
KOPACZ — by nie było dyspropor-
cji w zarobkach między pracowni'
kami zatrudnionymi w produkcji i
usługach. Co więcej, występuje u

nas sytuacja odwrotna: pracownicy
w usługach zarabiają średnio o kilka
procent więcej niż w produkcji.

— W TZOPT — stwierdza dyrek-
tor TADEUSZ BOGACZ — braku-
je ok. 40 krawców i kuśnierzy. Plan
usług na prryszły rok będziemy
mieli wyższy o ok. 37 procent...
Gdybyśmy mieli ludzi, to mogli-
byśmy wprowadzić nawet drugą
zmianę w punktach usługowych...

ZA KULISAMI...

A więc nie jest zgodne z praw-
dą, że wszędzie pracownicy w usłu-
gach zarabiają mniej niż w produk-
cji, jak również to, że prowadzenie
równoległe usług i produkcji szko-
dzi tym pierwszym. Bliższa prawdy
byłaby teza, że takie zawody jak
krawiec, szewc, kuśnierz straciły na

atrakcyjności, na prestiżu. Młodzi
stronią od tych zawodów — i nie
najważniejsze są płace, czy warunki
pracy...

Powiedziano mi w Tarnowie: W
obecnych warunkach zakłady usłu-
gowe starają się zdobyć mniej uciąż-
liwych klientów — zakłady pracy:
pralnie wolą obstalunek „hurtowy"
ze szpitala na pranie setek fartu-
chów, niż po kilka sztuk dla indy-
widualnego klienta. I rzeczywiście
patrząc „oficjalnie", czyli od strony
planów, mogłoby się wydawać, że
jest dobrze — zakłady wykonują
usługi — ale „dola" przeciętnego
usługobiorcy wcale się nie polepsza.
I tu sfera usług czeka na racjonali-
zację: jak zachęcić usługodawców, by
nie stronili od indywidualnego
klienta? Dodajmy, klient ten nie
przymyka oczu na jakość usług, wy-
chwytuje każde uchybienie —r jest
surowym kontrolerem, przysparza-
jącym kłopotów usługodawcy!

Powiedziano mi też, że (była to

aluzja do sukcesów TZOPT) wystę-
puje też tendencja unikania drob-
nych usług przenicowania mary-
narki, zacerowania spodni itp.
Świadczyciele usług wolą zamówie-
nia poważne — uszycie garnituru,
futra... To się opłaca!

.— Przyznam się panu szczerze —

mówi RYSZARD MAKOWIECKI —

że mamy poważnie kłopoty z koor-
dynacją usług. Na terenie miasta
występuje aż 37 gestorów usług, i' to'
nie licząc rzemiosła. Rozpływa się
odpowiedzialność, ciągłe przetargi
a lokale, każdy prowadzi swoją wła-
sną politykę...

Stwierdzono, te w Tarnowie nad-
miernie rozbudowane są usłu'gi
szewskie. Ale nikt nie odda lokalu.
Dla ratowania sytuacji zakłady
szewskie podejmują się produkcji i
usługi schodzą na plan dalszy.

Poszczególne rodzaje qsług są roz-

proszone — nie znajdują się w jed-
nym ręku. Dla przykładu: usługi bu-
dowlśne wykonują trzy spółdzielnie:
„MURBET\ „POKÓJ" i „BEMA"
— prowadzą działalność w tym sa-

mym „asortymencie" (malarstwo,
instalacje, murarstwo). Jest więc
trzech prezesów, potrójny aparat
administracyjny, każdy z tych trzech
„konkurentów" walczy odrębnie o

przydziały materiałów 1 urządzeń,
itd. itd. A wszystkie te trzy spół-
dzielnie podlegają jednemu WZSP.

•— Jeszcze w 1971 roku — mówi
B. MAKOWIECKI — zwracaliśmy
na tafcie fakty uwagę. Bez rezulta-
tu. Teraz we wnioskach z oceny roz-

woju usług za 1972 rok już tych po-
stulatów nawet jiie umieszczamy.
Podobnie jest w wielu innych dzie- '

dżinach. To dużo kosztuje...
„Przy usługach — wypisuję akapit

z analizy ekonomicznej drobnej wy-
twórczości za 1971 r. — scentralizo-
wanych, lokalizacja zakładów usłu-
gowych nie miałaby istotniejszego
znaczenia... Zakłady usługowe scen-

tralizowane pozwoliłyby na lepsze
wykorzystanie powierzchni, maszyn,
urządzeń i ludzi (możliwość pracy
dwuzmianowej). Koncentracja usług
poszczególnych branż (np. krawiec-
kich, szewskich) miałaby istotny
wpływ na zwiększenie wydajności
pracy, poprawę jakości usług, umoż-
liwiłaby fachowy nadzór — przy
obecnej organizacji usług nie ma

możliwości zatrudnienia w każdym
zakładzie odpowiedniego fachowca
np. inżyniera, technika, a nawet mi-
strza w zawodzie."

Choćby w czterech zakładzikach
krawieckich powinno pracować czte-
rech krawców, w jednym dużym —

wystarczyłby jeden dobry krojczy. A
jeśli dodamy, że każdy z tych czte-
rech punktów należy do innego ..plo-
nu", to... sprawa jest beznadziejna.

W MRN stwierdzono, że załatwie-
nie takiej koncentracji przekracza
stanowczo ich możliwości, że „wy-
profilowanie" trzeba byłoby jakoś
centralnie załatwić...

Pytam, czy wiedzą, czego im w

usługach brakuje, jaki jest popyt?
— Na dobrą sprawę — mówi

otwarcie RYSZARD MAKOWIECKI
— nie wiemy. Analiza rynku lokal-
nego jest szalenie utrudniona. Po-
za usługodawcami uspołecznionymi
działa przecież cala masa „majster-
kowiczów", którzy Świadczą usługi
poJcątnie i nte ma pewności, czy
otworzenie kilku zakłndótb w jakiejS
tam branży poprawi sytuację czy
nie. Co roku przybywa, dla przykła-
du, samochodów w mieście — pun-
któw usługowych natomiast nie
przybywa. Gdzie właściciele czte-
rech kółek znajdują obsługą? A pro-

• pos motoryzacji — chcieliśmy dać
zezwolenie na otworzenie prywatne-
go zakładu usługowego, woje-
wództwo się nie zgodziło, twierdząc,
że pokrywają potrzeby... I nic tu
wskórać nie można, choć ocena u nas

. jest inna.

Opracowano w Wydz. Handlu
Przemysłu i Usług MRN w Tarno-
wie.program rozwoju sieci uslqjjp-
Wej w latach 1976—1990; potrzebny
był jakimś wyższego szczebla piani*
stom. Program (kilkadziesiąt tabel
na papierze) leży i nie zainteresował
się tym praktycznie nikt...

Z przekonaniem wyciągam na za-

kończenie wniosek: w sferze usług
jest «jeszcze zbyt wiele na papierze,
w teorii natomiast — praktyka te-
renowa jest inna i nadal nie bar-
dzo wiadomo jaka!

GIEŁDA MIESZKANIOWA
Giełda mieszkaniowa, którą dziś

pragniemy się zająć, przedstawiając
wyniki badań przeprowadzonych w

kilku miastach wojewódzkich — od-
grywa w życiu społeczeństwa nie-

porównanie znaczniejszą rolę od gieł-
dy samochodowej. Można żyć bez sa-

mochodu, lecz nie można żyć bez
mieszkania, choć są tacy, którzy
twierdzą, że jest odwrotnie. Zanim
dorosły obywatel Polski Ludowej o-

trzyma klucze od spółdzielczego M-3,
co najmniej kilka lat gra systema-
tycznie na giełdzie mieszkaniowej,
poszukując niekrępującego pokoju
do wynajęcia. Chyba, ie mieszka u

swoich rodziców, kultywując model
rodziny wielopokoleniowej, który
podobno upada.

Mimo swego znaczenia giełda mie-
szkaniowa jest dyskryminowana wo-

bec giełdy samochodowej, niczym
pieszy na „zebrze" wobec fiata 132 p.
Jedynym miejscem, gdzie legalnie
spotykają się zamiary przyszłych
kontrahentów, są rubryki „lokale"
w dziale drobnych ogłoszeń w gaze-
cie, a także slupy trakcyjne komu-
nikacji miejskiej, gdzie ogłoszenia
bywają takie wywieszane dla omi-
nięcia taryfy. Mamy jednak jak naj-
lepsze nadzieje na przyszłość. Giełda
samochodotoa również wiodła życie
na pół legalne, nim doczekała się
nobilitacji. Jej podstawy są zdrowe,
a potrzeba społeczna oczywista. Tru-
dno nie uznać słusznej potrzeby po-
zbycia się używanego samochodu,
podobnie jak trudno nie uznać po-
trzeby wynajęcia pokoju, gdy zby-
wa. Oczywiście, na, giełdzie samo-

chodowej grasują rekiny, i przemy-
kają się drobni aferzyści, lecz jest
to nieliczna mniejszość, znikomy od-
setek zdrowej masy giełdziarzy. Po-
dobnie na giełdzie mieszkaniowej.,
Wszak nikt już dziś nie grzmi nad
giełdowymi machlojkami samocho-
dziarzy. tylko zbiera notowania. A
więc do dzielal

Osoba samotna pragnąca wynająć
pokój „przy rodńnie", nieprzecho-

tiil, z uiywalnoScią podstawowych
wygód, musi liczyć się w Warszawie,
Gdańsku i Krakowie, gdzie badali-
śmy sytuację, z opłatą dzierżawną
w wysokości 800—1200 zł. Najczę-
ściej przyjęta jest opłata 1000 zł
płatna miesięcznie z góry. W około
30 proc. badanych przypadków wła-
ściciel wymagał opłaty z góry, iwj-
częściej za 6 miesięcy, wówczas jed-
nak opłata miesięczna niższa była
o 100 zł. Telefon podwyższa opia tę
o 100—200 zł miesięcznie. Brak któ-
rejś z wygód, np. piece zamiast cen-

tralnego ogrzewania, albo brak cie-
płej wody w łazience, obniża opłatę
o 200 zł i na ogół eliminuje żądanie
opłaty za kilka miesięcy z góry.
Małżeństwa wynajmujące jeden po-
kój płacą w górnych granicach po-
danych tu kwot. Małżeństwa z dzie-
ckiem bardzo źle widziane, opłata
o 30—40 proc. wyższa. Małżeństwa
na tzw. „kocią łapę", czyli wolne
związki — traktowane w sposób
zróżnicowany. Niektórzy właściciele
mieszkań wydają się być pozbawieni

przesądów, inni. — zwłaszcza starsze

panie — egzekwują kontrolę do-
wodów osobistych. Ceny są stałe,
nie ulegają wahaniom sezonowym,
a popyt znacznie przekracza podaż.

To wszystko dotyczy dość szeroko
pojętego centrum. W Warszawie do-
piero pokoje położone iv dzielnicach
bardzo odległych — osiedle ..Piaski",
daleki Służewiec. Ursynów tracą na

cenie ok. 20 proc. W miejscowościach
podwarszawskich 30—40 proc. taniej,
ale warunki sanitarne dużo gorsze.
W Krakowie i 'Gdańsku spadek cen

wraz ze wzrostem odległości od
centrum jest znacznie szybszy. Np.

w Krakowie-Bieżanowie można wy-
nająć piękny pokój za 600 zł. Nato-
miast w centralnych dzielnicach
Krakowa zdecydowana większo-
oferowanych pokoi — a zwłasz-
cza urządzenia sańitarne w mieszka-
niach — straszy brudem i zaniedba-
niem. W Warszawie i Gdańsku spra-
wa wygląda znacznie lepiej. Nie
mniej jednak we wszystkich tych

miastach po opublikowaniu• ogłosze-
nia „wynajmę pokój", już w ciągu
1—2 dni jest on zajęty. Opłaty za

wynajem większych pomieszczeń są
zdecydowanie wyższe. Za samodziel-
ną garsonierę płaci się średnio
J50C—1800 zł. Za mieszkanie 2-po-
kojowe 2—2,5 tys. Przy większych
lokalach cześciej pojawia się żądanie
zapłaty z góry. Różnica w opłatach
za pomieszczenie nicuinehlnwane
jest niewielka. Np. ta nieumeblmca-
ny ładny pokój w Warszawie na Pia-
skach żądano ostatnio 800 zł. tyleż
samo za bardzo mały, lecz umeblo-
wany pokój w osiedlu „za Żelazną
Bramą". Za nieumeblowaną dużą
garsonierę w Gdańsku 1200 zł, w

Warszawie nawet do 7500 zł.

Jak więc widać, gra na giełdzie
mieszkaniowej jest nader korzystna
dla właścicieli mieszkań z wolnym
metrażem. Mamy tu do odnotowania
swoiste rekordy. Pewna pani z ul.

Białostockiej w Warszawie podzieliła
stce kwaterunkowe mieszkanie na

klitki wynajmowane po 800 -90" zł,
a sama zamieszkała w kuchni. Zna-
czna część właścicieli willi w Krako-
wie na Woli Justowskiej. zwłaszcza
w jej bliższej centrum części, już
budując swój „domek jednorodzin-
ny" przeznacza 4—5 pokoi na wy-

najem. Wynajmują jednak nie poko-
je, lecz miejsca w nich po 600 zł od

osoby. Przy 2—3 osobach w pokoju
koszt budowy zwraca się w 3—4 lata!

Sądzimy więc, że giełdę mieszka-

niową należy jak najszybciej uczy-
nić instytucją zorganizowaną. Naj-
lepiej niech to będzie jak najbliżej
do centrum, jak najdalej od komi-
sariat ul

Zebrał i opracował:
JES Vot. MACIEJ KŁOS
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NIE ŻYJEMY W
KILKA krajów Europy Zachodniej

ma za sobą ; kolejną niedzielę
«pustych szos". Nasila się świa-

towy kryzys naftowy. W wielu wy-
soko uprzemysłowionych krajach za-

czyna brakować paliw płynnych.
Wprowadza się ograniczenia szybko-
Ici samochodów, redukuje liczbę rej-
•dw lotniczych. Oszczędza się na og-
rzewaniu biur 1 sklepów, oświetla-
ńlu gmachów publicznych. W Japo-
nii zmniejszono nawet Uczbę przed-
stawień teatralnych 1 kinowych, a

•klepy pracują krócej. Niektóre kra-
te praewidują możliwość racjonowa-
aia benzyny.
. Kłopoty innych przytłumionym
•chem dotarły 1 do nas. Idy też im-

portujemy paliwa płynne 1 choć nani
nie grozi to, co wielu Innym,

:
to nie

możemy zamykać oczu na Sytuację
wokół nas. Nie żyjemy w próżni.
Około 10 proc. importowanych przez
Polskę produktów naftowych pocho-
dzi z krajów zachodnioeuropejskich,
a więc z krajów najbardziej, oprócz
Japonii, dotkniętych obecnym kryzy-
sem energetycznym. Ceny ropy i jej
przetworów poszły gwałtownie w

górę. Rzecz jednak nie tylko w tym,
że za produkty naftowe płaci się
dziś słono, z dnia na dzień więcej,
ale 1. w tym, że coraz trudniej je
kupić, i to niezależnie, od ceny. Nasz
przemysł rafineryjny nie jest w sta-
nie sprostać niesłychanie szybko ro-

. snącemu zapotrzebowaniu wewnę-
trznemu. Stąd zarządzenie prezesa
Rady Ministrów w sprawie ograni-
czania zużycia paliw płynnych w

transporcie samochodowym.
Nie bije ono w indywidualnych

właścicieli „czterech kółek". Nie wy-
woła także żadnych perturbacji w

funkcjonowaniu organizmu gospo-
darczego. Nie zakłóci przewozów to-

warowych dokonywanych zarówno
samochodami ciężarowymi, jak i ko-
lejową trakcją spalinową. Ograni-
czenia nie będą mieć także istotnego
wpływu na tok publicznych przewo-
zów pasażerskich. Dotyczy bowiem
przede wszystkim eksploatacji samo-

chodów służbowych.

Niejeden z szefów będzie musiał
zrezygnować z podwiezienia brato-
wej do babci w Urlach, niejednemu
z kierowców trudniej będzie wysko-
czyć „na łebki". Rzadziej będzie so-

bie można pozwolić na luksus pu-
stych przebiegów, tej plagi naszego
transportu, i\ie tylko zresztą samo-

chodowego.
Decyzja Premiera jest konieczno-

ścią. Już samo słowo „konieczność"
sugeruje, że skuteczna realizacja za-

rządzenia wymagać będzie pewnych
wyrzeczeń. Niewielkich, ale jednak.
Jest to decyzja wynikająca z zaist-
niałej sytuacji. Decyzja ani radosna,
ani dramatyczna.

Jedno z postanowień szczegóło-

wych zarządzenia prezesa Rady Mi-
nistrów przyjąłem źe szczególną ap-
robatą. Sądzę zresztą, że spotkało się
ono .z życzliwym przyjęciem" u-dużej
części społeczeństwa. Mam tu na

myśli ograniczenie szybkości samo-

chodów osobowych do 80 km na

godz. Nasza kultura motoryzacyjna
Jest wciąż jeszcze, co tu dużo gadać,
niska. Ograniczenie szybkości, choć
powodowane koniecznością oszczęd-
ności paliw przyczyni się niewątpli-
wie do poprawy bezpieczeństwa na

polskich drogach i ulicach. Szcze-
gólnie w trudnych jesienno-zimo-
wych warunkach atmosferycznych
sprawa to o niebagatelnym znacze-

niu.
Zarządzenie Premiera przewiduje

także kompresję 1 500 etatów samo-

chodowych. W myśl tego zarządze-
nia zwolnieni kierowcy powinni być
zatrudnieni w transporcie branżo-
wym lub w' jednostkach komunika-
cji samochodowej. Oznacza to, że
niejeden z kierowców przesiądzie się
ze służbowego „FIATA" do .„JEL-
CZA" należącego^ do PKS czy MPK.
W sytuacji, gdy dba te przedsiębior-
stwa cierpią na deficyt kierowców.

zmartwionych będzie bez wątpień!»
mniej, niż zadowolonych. A Już na

pewno faikt ten nie zasmuci ani wy-
czekających na przystankach auto-

busowych warszawiaków, ani marz-

nących w polu robotników między
Kolbuszową i Mielcem.

Decyzja prezesa Rady Ministrów

pozostająca w ścisłym związku z sy-
tuacją ńa światowyip rynku, paliwo-
wym nie wymaga od nikogo z nas

heroizmu ani poświęceń. Wymaga
po prostu lepszego, oszczędniejszego
gospodarowania tym, czego nie zby-
wa.

Ręce trzeba myć codziennie. Ale

niektórym przyporowa o tym dopie-
ro obawa przed epicjemią grypy.
Tak się czasem dzieje, że okoliczno-
ści od nas nieząleżne zmuszają nas

, do tego, aby działać bardziej racjo-
nalnie. Z podobną sytuacją mamy do

czynienia właśnie dziś.

Al.

ZBLIŻAJĄCY się do końca rok
1973 pozwala już obecnie oce-

nić wykonanie zadań górnictwa
węglowego, które spełnia ważną ro-

lę w zaspokajaniu potrzeb gospodar-
ki narodowej.

PRODUKCJA WĘGLA KAMIEN-
NEGO. Przewidziane w NPG na

rok 1973 wydobycie węgla kamien-
nego miało wynieść 155,9 min ton.
Ale dzięki pomyślnej realizacji do-
datkowych zobowiązań tegoroczne
wydobycie węgla osiągnie 156,5 min
ton 1 tym samym będzie wyższe od
ubiegłorocznego-o 5,8 min ton. Na
rok 1974 zakłada się obecnie wydo-
bycie 162 mtn ton, a na ostatni rok
bieżącej pięęiolatki — 168 min ton.

Ten wzrost produkcji uzyskano w

zasadzie bez zwiększenia zatrudnie-
nia robotników grupy przemysło-
wej, które w ostatnich latach utrzy-
muje się na poziomie ok^ 280 tys.
osób. Przyrost wydtibycia osiągany
jęst bowiem w warunkach pogłębia-
jącego się niedoboru załóg (aktual-
nie brak ok. 14 tys. osób). Ale uno-

wocześnianie techniki i organizacji
pracy umożliwiło złagodzenie ujem-
nych skyttków deficytu zatrudnienia.

POSTĘP W KOPALNIACH.
Zwiększony dopływ nowoczesnych
środków technicznych pozwolił na

•wydatne podniesienie wskaźników
Intensyfikacji wydobycia. Ważnym
elementem racjonalnego wykorzy-
stania wy sokowy dajnych maszyn 1

urządzeń było organizowanie tzw.

osiągnięć szczytowych, których do-
świadczenia są szeroko rozpowszech-
niane w innych kopalniach (w 1971
i. najlepszy wynik wydobycia ze

tfciany wyniósł 3,5 tys. ton na dobę,
» 1973 r. przekroczył ? tys. ton).

Upowszechnienie najlepszych do-
Iwiadczeń było oparte na coraz szer-

szej mechanizacji procesów produk-
fyjftych. Dzięki wprowadzaniu no-

frych środków technicznych wskaź-
riifc mechanicznego wybierania zo-

stał podniesiony do ponad 90 proc.
Ó doskonaleniu oraz lepszym wy-
korzystaniu sprzętu świadczy zwięk-
szanie urobku węglowego przypada-

jącego na kombajn w rtichu: średnio
z 856 ton na dobę w roku ubiegłym
do 920 t/d obecnie.

Dzięki temu wszystkiemu wydaj-
ność ogólna w urobku węglowym
osiąga w bieżącym roku poziom 3 010
kg na robotnikodniówkę, co w sto-
sunku do roku ubiegłego stanowi
wzrost o 168 kg/rdn. Wśród 70 na-

szych kopalń węgla kamiennego
wydajność ponad 2 000 kg/rdn osią-
ga 65 kopalń.

Jednym z podstawowych elemen-
tów prawidłowego wykorzystania
nowych środków technicznych w

kopalniach jest dalsza koncentracja
produkcji. Średnie wydobycie z ko-
palni zwiększono z 6 700 t/d w roku
1972 do 1 300 t/d obecnie. Koncen-
tracja ta umożliwia uzyskiwanie
większego wydobycia- z mniejszych
ilości przodków, dzięki czemu w cią-
gu 10 ubiegłych lat ilość przodków
wydobywczych w górnictwie węglo-
wym zmalała o połowę. Wpływa to
nie tylko na zwiększenie wydajno-
ści, ale również przyczynia się do
poprawy bezpieczeństwa pracy, gdyż
pozwala ograniczać strefy najpowa-
żniejszych zagrożeń występujących
z reguły bezpośrednio w przodku.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.
Gdy złożonym warunkom geologi-
czno-górniczym przeciwstawia się
coraz doskonalsza środki i metody
techniczne — rezultatem Jest
zmniejszająca się liczba pożarów i
zawałów w kopalniach, ogranicze-
nie zagrożenia ze atroiny wybuchu
pyłu węglowego i metanu oraz wda-
rcia się wody. Stąd też ilość wypad-
ków kategorii I obniżyła się do
0,70 wypadków na 1 min ton wydo-
bycia (w ubiegłym roku wskaźnik
ten wynosił 0,96). Jest to wynik sta-

wiający polskie górnictwo węglowe
w rzędzie najbezpieczniejszych w

świecie. Wskaźnik wypadków kat.
I-IV na 100 tys. dniówek wyniósł w

br. — 1 1,4 (w 1972 roku 14,4).
Dotychczasowe zwalczanie zagro-

żeń np. pożarowych przyczyniło się
równocześnie do zmniejszenia ucią-
tMwoścl pracy. Aktualnie tylko w I

G0RNICTW0
WĘGLOWE

1973
przodkach w całym przemyśle wę-
glowym występuje temperatura po-
nad 28°C.

W roku bieżącym intensywnie
kontynuowano wyposażenie ratow-
nictwa górniczego w nowy sprzęt.
Tak np, wykonano specjalny sprzęt
niezbędny przy ratowaniu ludzi po-
przez otwory wiertnicze (kabiny
ewakuacyjne, pojemniki zaopatrze-
niowe itp.) oraz uruchomiono seryj-
ną produkcję górniczych osobistych
nadajników hełmowych przeznaczo-
nych do lokalizacji ludzi odciętych
lub zasypanych przez zawał. I w na-

dajniki te wyposażono już załogi 35
kopalń.

INWESTYCJE. W 1973 r. notuje-
my dalszy rozwój inwestycji w

przemyśli węgla kamiennego, o

czym świadczy . przewidywane wy-
konanie nakładów inwestycyjnych w

wysokości 17,1 mld zł (w porówna-
niu do 1972 r. wyższe o 1.7 mld zł).
W roku bieżącym przekazano do
użytku między innymi nowe pozio-
my wydobywcze w kopalniach „Dy-
mitrow" i „Wieczorek". Ponadto w

roku bieżącym realizowane są m.in.
szczególnie ważne dla gospodarki

narodowej budowy kopalń: „Śląsk
II", „Borynia" J „Pniówek". Konty-
nuuje się też budowę Fabryki Na-
rzędzi Górniczych w Katowicach i
Fabryki Obudów Zmechanizowa-
nych w Tarnowskich Górach; obie
będą ukończone i przekazane do
użytku w rokii 1974.

W przyszłym roku główny wysi-
łek nadal koncentrował się będzie
na nowych kopalniach ROW i roz-

budowie kopalń węgla energetycz-
nego dających szybkie efekty. W
dalszej perspektywie zamierzamy
przystąpić do budowy wielkiego za-

głębia węgla kamiennego w woj.
lubelskim, co jednak ze względu na

wysoką kapitałochłonność będzie
wymagało współdziałania innych
krajów.

PRZEMYSŁ WĘGLA BRUNAT-
NEGO'. W roku 1973 przewiduje się
wydobycie około 38,5 min ton węgla
brunatnego (wobec 38,2 min ton w

roku poprzednim). Przewiduje się
przy tym zebranie około 128 min
m

3 nakładu. Założony na dalsze la-
ta obecnego planu 5-letniego poziom
wydobycia węgla brunatnego wy-
maga maksymalnego wykorzystania

Istniejącego potencjału produkcyj-
nego.

Główne kierunki postępu technicz-
nego realizowanego w górnictwie
odkrywkowym węgla brunatnego w

roku 1973. to: doskonalenie tran-

sportu taśmowego, mechanizacja
prac pomocniczych, automatyzacja
podstawowych układów t technolo-
gicznych oraz komputeryzacja prac
analityczno-rozliczeniowych. Dzięki
temu Tealizacja zadań produkcyj-
nych odbywa się tu przy systematy-
cznie obniżanym zatrudnieniu. ,

Działalność inwestycyjna w 1973
• r. koncentruje się na zabezpieczaniu
programowej zdolności produkcyj-
nej kopalń czynnych („Turów",
„Pątnów", „Kazimierz", „Adamów"
i „Jóźwin") oraz przygotowaniu bu-
dowy kopalni węgla brunatnego
„Bełchatów".

TROSKA O GÓRNIKÓW. W roku
bieżącym zanotowano dużą popra-
wę budownictwa mieszkaniowego:
resort uzyska dla załóg górniczych
około 12,3 tys. mieszkań. Do roku
1975 przewiduje się wybudowanie
dalszych ok. 25 tys. mieszkań. I przy-
jęto założenie, że do roku 1980 każda
rodzina górnicza ma posiadać własne
mieszkanie. W tym celu, opierając
się na doświadczeniach czynnych
już dwóch fabryk domów (Żory i

. Bzie Zameckie) podjęto inicjatywę
budowy dalszych trzech fabryk.te-
go typu w Mysłowicach, Siemiano-
wicach i Gliwicach. Ogółem fabryki
te zapewnią produkcję 10 tys. mie-
szkań rocznie. Niezależńie od tego
realizuje się budownictwo systemem
gospodarczym, popiera . się budow-
nictwo indywidualne ze środków
własnych oraz spółdzielcze budow-
nictwo powszechne.

W 1973 roku górnictwo dysponu-
je 27,4 tys. miejsc wczasowych (w
porównaniu z rokiem 1970 wzrost o

28 proc.), z których skorzystało ok.
260 tys. osób. Uzupełnieniem tej ba-
zy są ośrodki wypoczynku świątecz-
nego (zlokalizowane z reguły w są-

siedztwie zakładów pracy): kopalnie
i zakłady górnicze posiadają 100 ta-
kich ośrodków (o łącznej powierz-
chni 1 600 ha), w których jednora-
zowo przebywać może ponad' 300
tys. osób.

Dla zapewnienia dobrych warun-

ków aktywnęgo wypoczynku, a

zwłaszcza dla' rozwoju górniczego
sportu (w roku bieżącym w górni-
czych zakładach pracy działało 106
klubów sportowych, 130 ognisk
TKKF, 190 kół PTTK") nie zanied-
bano też dalszej rozbudowy posia-
danej bazy sportowej. W 1973 r. w

^administracji górniczych zakładów

pracy znajduje się 159 boisk i Sta-
dionów sportowych, 57 pływalni (w
tym 19 krytych), 77 hal i sal gimna-
stycznych oraz 37 wyciągów nar-

ciarskich.

Nad zdrowiem górników sprawu-
je opiekę górnicza służba zdrowia,
do dyspozycji której stoją 103 Zak-

łady Leczniczo-Zapobiegawcze. Słu-
żba ta dysponuje ponadto wielospec-
jalistycznym szpitalem górniczym w

Bytomiu oraz szpitalami górniczymi
w Zabrzu-Biskupicach, w Katowi-
ce ęh-Janowie i, Wałbrzychu, a także

Górniczym Centrum Rehabilitacji w

Reptach SI. oraz Ośrodkiem Rehabi-

litacji w Krzeszowicach.

O rozmachu inwestycji socjal-
nych świadczy m.in. fakt, iż przy
kopalniach węgla kamiennego tylko
z okazji tegorocznego „Dnia Górni-
ka" zostanie oddanych- do użytku:
36 budynków mieszkalnych (w tym
większość wybudowanych systemem
gospodarczym), '5 zaKładów leczni-

czych, 2 hale widowiskowo-sporto-
we, 2 domy wczasowe oraz wiele

stołówek, klubo-kawiarni itp.
WSG

W ROKU

DOKOKlCZENIE ZE STR. 1

B" produkcja przemysłowi. • około 10,i proc.) i —

podkreślmy — liczone od imponującego poziomu, który
osiągnęliśmy w roku bieżącym Cechą wysokiegc. tem-

pa wzrostu dochodu narodowego w 1974 r jest to. że
dhcemy je osiągnąć przy niższej dynamice nakłaaów
na jego wytworzenie, czyli przez obniżkę kosztów ma-

terialnych.
Kluczowymi dziedżinami decydującymi o powodzeniu

r6alizacji planu 1974 r. są: działalność inwestycyjna,
handel zagraniczny-majcsymdlne poubiększenie jpro-
dtikaji eksportowej' 1 źapewnienie równowagi pie-
nieżno-rynkowej. Będą one dominująco wpływać na

osiąganie podstawowych celów planu i urzeczywist-
nienie jego proporcji.

W
LATACH 1971—73 nakłady inwestycyjne wynio-
są blisko 900 mld zł, a w roku przyszłym dalsze
416 mld zł. Oznacza to, że w ciągu czterech lat

zainwestujemy w gospodarce 1,3 biliona, gdy w pla-
nie pięcioletnim przewidziano na ten cel 1,4 biliona
Złotych. Jednocześnie, aby w pełni przedstawić rangę
zadań w tej dziedzinie, dodajmy, że zaangażowanie
środków wyraża się obecnie kwotą 480 mld zł.
i Wynika stąd konieczność maksymalnego przyspiesze-

nia oddawania do użytku obiektów w 1974 r. Musimy
w tym roku jak najszerzej dyskontować produkcyjne
i usługowe efekty inwestycji, tzn. koncentrować wysil-
fil na inwestycjach kontynuowanych i przewidzianych
do oddania w roku przyszłym, i następnych oraz bez-
względnie utrzymać program inwestycyjny na poziomie
¢26 mld zł. Plan inwestycyjny przemysłów konsumpcyj-
nych zawiera, pref&rencje dla ich rozwoju. Udział in-
westycji w tych galężiacfi wzrasta z około 21 proc. w

1971 r. dp około 28 proc. w 1974 r.

Doprowadzanie w 1974 r. do przyśpieszenia inwesty.
eyjnego „żniwa" mi zasadnicze znaczenie dla osiągnię-

j!* pożądanej wielkości produkcji na wielu odcinkach,
dla rozwoju preferowąn§ch gałęzi, ęicsportu . oraz dla
zapewnienia równowagi fneńięęno-ryhkowej, eiyli uzy-
skania planowanej dynamiki tych dziedzin, kt8re decy-
dować będą o powodzeniu całej strategii rozwoju.

W
PROJEKCIE plńrui na 1974 r. wymianie z za-

granicą, a zwłaszcza eksportowi przypisuje się
rolę o wiele większĄ niż dotychczas. Chodzi

0 to, ażeby wymianę handlową doprowadzić tu do
takich rozmiarów, które odpowiadałyby udziałowi Pol-
ski w produkcji światowej i stały się trwałym Czynni-
kiem rozwoju naszej gospodarki. Planowane na przy-
szły rok tęmpo wzrostu obrotów handlowych wyprze-
dza ponad dwukrotnie• tempo dochodu narodowego
1 prawie dwa razy tempo wzrostu produkcji przemy-
słowej. Warunkiem tej dynamiki jest ekspansja ekspor-
towa. Wzrost produkcji eksportowej o 19 proc. jest
traktowani jako zadanie minimalne. Chcemy ponadto
zbliżyć tempo wzrostu eksportu i importu.

ZAKŁADA się w projekcie planu na 1974 r., te

przychody pieniężne ludności wzrosną o 8,8 proc.
(w porównaniu z rb.) i o 15 proc. w odniesieniu

do poziomu przyjętego w planie pięcioletnim. Zaś fun-
dusz nabywczy przeznaczony na zakup towarów i usług
powiększa się o około 15 proc., płace realne wzrastają
0 5 proc. Przeciwstawienie tej sile nabywczej od-
powiedniej masy dóbr jest zadaniem, którego realiza-
cja wymaga ogromnego wysiłku, maksymalizacji pro-
dukcji rynkowej. Projekt planu zapewnia tu globalną
równowagę, ale nie usuwa jeszcze wszystkich, odcin-
kowych niedoborów.

PROŻEKT planu na 1974 cechuje się tym, że-niektóre
wielkości jak np. nakłady inwestycyjne, import,

,-%(. ęatntdjfeiiiż wyznaffzu na poziomie 1n$ksymalnyrn.
1 'nieprzekraczalnym, a z drugiej strony — w realizacji
zftdań takich, jak produkcja eksportowa czy przezna-
czona ,na rynek wewnętrzny, a zwłaszcza poprawa
wskaźników efektywności .(wydajność pracy, produk-

tywność irodków trwałych, wydajność materiałów —

plan określa zadania minimalne, których przekrocze-
nie jest pożądane.

Te i wcześniej wymienione momenty, ogólnie biorąc,
.iowinny określać podejście do zadań 1974 r. W kon-
strukcji lego planu zawarte jest nadal wysokie tempo
rozwoju, któremu nadaje się maksymalnie celowy spo-
łecznie charakter. Nie satysfakcjonuje nas każda
wysoka dynamika. Przekraczanie planu powinno
Duć ekonomicznie uzasadnione, tzn. znajdować pokry-
cie w realnych możliwościach zbytu ponadplanowej
produkcji w fcraju i za granicą. „Dlatego też — stwier-
dził w debacie sejmowej JAN SZYDLAK — w przed-
łożonym projekcie słusznie zakłada się wzmocnienie
sterującej- roli planu w rozwoju gospodarki, jak rów-
nież przewiduje się środki oraz zadania, które pod
warunkiem sprawnej realizacji — będą przeciwdziałać
ewentualnym napięciom".

N

Sformułowaniu i realizacji bieżącego planu pięciolet-
niego tpwarzyszyło stworzenie warunków ekspansji za-

równo w dziedzinie gospodarczej, jak i społeczno-po-
litycznej. Warunki te zostały wykorzystane. W go-
spodarce, w poszczególnych jej- dziedzinach osiągnęli-
śmy nowe pozycje. Znaleźliśmy się w rzędzie krajów
osiągajĄcych najwyższe tempo rozwoju. Powstał nowy
układ powiąząń wewnątrzgospodarczych, krystalizują
się proporcje, które trzeba w pełni ukształtować.

Wynika stąd jasno, że zadania na najbliższy rok nie
mogą być prostą kontynuacją działań dotychczasowych.
Trwała i wysoka dynamika rozwoju wymaga umocnie-
nia zarysowujących się proporcji, są one bowiem pod-
stawą aktywnego ukierunkowania wzbudzonych pro-
cesów gospodarczych i dyskontowania korzyści, które
niesie przyśpieszenie rozwoju.

Z
TYCH wszystkich względów zdyscyplinowana rea-

lizacja przyszłorocznego planu jest wyjściowym
warunkiem dalszego postępu w gospodarce. Wiąże

się to ściśle z wzrostem efektywności gospodarowa-
nia. Jest to cecha szczególna i myśl przewodnia planu
na 1974 r. Wyciągnięcie stąd praktycznych wniosków
jest zadaniem równie ważnym, jak wzbudzenie dyna-
miki rozwojowej w pierwszym okresie pięciolatki. Wy-
sokie tempo chcemy utrzymać, ale w jego ramach
i przy środkach, którymi dyspónujemy powinniśmy o-

siągać znacznie wyższe efekty. Stanowi to rozległe
pole do rozwoju inicjatywy naszych kadr w gospodar-
ce, inicjatywy — jak wynika z założeń omawianego
planu — bardzo pożądanej.

Zdyscyplinowana realizacja zadań planu już sama

przez się oznacza poprawę efektywności i w skali całej
gospodarki. Sytuację jednak ińamy taką, że nie tylko
dążenie do ilościowego zbilansowania planu jest ważne.
Chodń o to, żeby osiągać zadania planu przy niższych
nakładach i przez to wyzwolić środki, które można
kierować na wzmocnienie najbardziej newralgicznych.

aospodarfci. /,
"Zadania' 'poprawy efektywnoici można sprowadzić
do lepszego wykorzystania podstawowych czynników
ppodukcji:. zasobów prący ludzkiej, majątku trwałego
OJaz ntatertałótyi surowców. Z tymi czynnikami wiążą

się trzy źródła zwiększania dochodu narodowego: za-

trudnienie, wzrost wydajności pracy oraz zmniejszenie
kosztów materialnych produkcji społecznej, które osią-
ga się przez oszczędność materiałów oraz wzrost pro-
duktywności środków trwałych.

Projekt planu wytycza w tej dziedzinie ważne zada-
nia. Zakłada się 3,5-procentowy wzrost zatrudnienia,
co nie jest małym przyrostem. Jednakże zwiększenie
produkcji w przemyśle chcemy osiągać w większej
niż dotychczas mierze przez wzrost wydajności pracy,
preferując wzrost zatrudnienia w sferze usług. tzw.
trzecim sektorze. Stąd projekt planu zakłada wzrost

wydajności pracy w przemyśle o 8,1 proc., a w budow-
nictwie o 10 proc. Zadanie zmniejszenia kosztów ma-

teriałowych w przemyśle xoyznacza się na poziomie
1,6 proc. wartości produkcji sprzedanej.

Wykorzystanie każdego z tych źródeł w zależności od
potrzeb i możliwości oraz w odpowiedniej kombinacji
daje wielostronne korzyści. Wiadomo np., że wysokie
tempo rozwoju wzmaga zapotrzebowanie na materiały.
Ich oszczędność oznacza więc zmniejszenie obciążenia
importowego lub zapotrzebowania na materiały krajo-
we, co z kolei rozwiązuje wiele spraw w zakresie in-
westycji surowcowych, długotrwałych t kapitałochłon-
nych; oszczędność materiałów uwalnia od wielu trud-
ności zaopatrzeniowych i dodatnia wpływa na rytmicz-
ność produkcji. Operując znacznymi zasobami pracy
żywej, przy polepszeniu technicznego uzbrojenia praęy
co umożliwia wzrost wydajności pracy, możemy —

zwiększając współczynnik zmianowości — osiągnąć
w wielu dzied-inach wyższą produktywność ittaintku
trwałego. To znów nie pozostaje bez dodatniego wply
wu na potrzeby inwestycyjne.

Kierunek na zwiększenie efektyufnpśtf fya przeło-
mowe znaczenie, prowadzi bowiem do wyzwolenia
środków, które można przeznaczać na dalsze przy-
śpieszenie rozwoju, nie tylko bez uszczerbku dla kon-
sumpcji, ale przy jej dynamicznym wzroście.

Liczy się jednak nie tylko poprawa efektywności,
lecz również czas, w jakim to osiągamy. Uzyskanie za-

łożonych rezultatów przy mniejszych nakładach i w

krótszym czasie daje dopiero szansę szybszego zaspo-
kojenia potrzeb społecznych. Na tym polega właśnie
społeczny i .ekonomiczny sens poprawy efektywności,
jakościowe zmiany w gospodarowaniu,, tak silnie ek-
sponowane w planie 1974 r. i na dalsząprzyszłość.

FORMUŁUJĄC zadania poprawy efektywności, od-
wołujemy się do ludzi. Od nich, od ich kwalifikacji,
iniejdtywy i zaangażowania zależy postęp w tej

dziedzinie. Jest to jednocześnie program, który sht&y
ludziom, bo wyzwolenie na tej drodze rezerw pozwała
na pełniejszą realizację zamierzeń w zakresie wzrostu

stopy życiowej, konsekwentne kontynuowanie polityki
wytyczonej przez VI Zjazd PZPR. Lepsze wykorzysta-
nie uruchamianych zasobów pracy, łudzi, czasu pracy,
majątku trwałego, surowców i -materiałów, to strategi-
czne założenia obecnego, jakościowego etapu rozwoju
gospodark*

Z.M.
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t9 LISTOPADA 1943 roku Antyfa-
szystowska Rada Wyzwolenia Naro-
dowego Jugosławii, jako najwyższy
organ ustawodawczy i wykonawczy
proklamowała Jugosławię państwem
demokratycznym, będącym federa-
cją równoprawnych narodów.
Przed wojną jeden z hajbardziej za-

cofanych obszarów Europy, dziś so-

cjalistyczna Jugosławia — to kraj
o znacznym potencjale ekonomi-

JUGOSŁAWII

cznym, kraj nowoczesnego, dyna-
micznie rozwijającego się przemy-
słu.
Dużą wagę przywiązuje Jugosławia
do rozwoju współpracy gospodarczej
z krajami socjalistycznymi. Według
założeń planu 5-letniego wymiana
handlowa z krajami RWPG powinna
wzrastać średnio o 7 proc. rocznie
1 w 1975 r. osiągnąć 35-procentowy
udział w całości jugosłowiańskiego

KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

MOSKIEWSKA KOMUNIKACJA

Najpopularniejszym środkiem ko-
munikacji w Moskwie jest metro,
którego linie liczą 160 km. Przewo»
zi ono dziennie 5 min pasażerów.
Plan rozwoju sieci komunikacyjnej
stolicy ZSRR przewiduje w latach
1985—90 podwojenie długości obec-
nych tras.

Prawie czwarta część przewozów
przypada na autobusy. Codziennie 5
tysięcy autobusów wyjeżdża ha tra-

sy o łącznej długości 3 tys. km.
W ciągu najbliższych dwu lat prze-
widuje się uruchomienie 30 nowych
linii o długości 150 km.

Na trzecim miejscu pęd względem)
wielkości przewozów pasażerskich
znajdują się podmiejskie pociągi
elektryczne. Codziennie do pracy do
stolicy dojeżdża 2,5 min osób.

Moskwiczanie chętnie korzystają
z trolejbusów — przewożą one 2. min
pasażerów w ciągu doby.jya ten ro-

dzaj transportu zwraca się gzczegqj- '
.

ną uwagę ze względu na ochronę
środowisKa. Długość linii trolejbu-
sowych w 1975 roku przekroczy 1000
km, a tabor zostanie' zwiększony o

1100 nowoczesnych pojazdów.
Modernizowane są również liczą-

ce łącznie 480 km linie tramwajo-
we skoncentrowane przede wszyst-
kim na przedmieściach miasta.

Sieć miejskiej komunikacji uzu-

pełniają mikrobusy kursujące jur .400
krótkich liniach — ha odcinkach do
5 km, oraz taksówki, któtych jeśt
w Moskwie 15 tysięcy. (L).

CZECHOSŁOWACKIE
ZAPLECZE MOTORYZACJI

Ponad miliard koron zamierza
sit; przeznaczyć w najbliższych
dwóch latach w Czechosłowacji na

rozbudowę teehniCi.icKo zaplecza
motoryzacji. Projektowane jest uru-

chomienie w tym czasie kilkudzie-
sięciu dużych zakładów napraw i
obsługi technicznej, zwiększenie o

ok. 5 tys. osób personelu tego typu-
zakładów.

Obecnie po całym kraju porusza
się ok. 1,3 miliona samochodów
osobowych i ciężarowych. Sieć ob-
sługi technicznej, zatrudniającą ok.
35 tys. pracowników, uważa się za

niewystarczająca, nie tyle zresztą
pod względem ilościowym, ęo z po-
wodu stosunkowo niskiego ooziomu
technicznego i małej wydajności.
Warsztatv naprawcze sprzętu mo-

toryzacyjnego. w Większości małe,
rozoroszone są również organizacyj-
nie — znajduia się aż w sześciu
sektorach administracji gospodar-
czej. '

Wraz ze wzrostem , liczby placó-
wek usługowych, nastąpi przyspie-
szenie procesu ich koncentracji
oraz specjalizacji usługowej. O tym,
jak ważna jest to gałąź usług,
świadczy m.in. wielkość jej obró-
tów. sięgająca Obecnie 5 miliardów
koron w skali rofcznej. (L)

RUMUŃSKI PRZEMYSŁ
MASZYNOWY

W tegorocznej produkcji rumuń-
skiego przemyśla maszynowego
około 48 proc. stanowić będą urzą-
dzenia nowe lub zmodernizowane,
a jak się przewiduje, do roku 1975
udział ten wzrośnie do przeszło 68
proc. Ostatnio wprowadzone zostały
do produkcji silniki kolejowe o

mocy 4 tys. KM, silniki okrętowe
o dużych mocach (dotąd Rumunia
specjalizowała się w produkcji ma-

łych silników), urządzenia wiertni-
cze, umożliwiające wiercenia *do
głębokość 8-—-10 tys. izr.Mtrąktory- o

dużej mocy — do 180 KM. Prze-
widuje się, że w roku bieżącym
produkcja rumuńskiego przeriiySłu
maszynowego będzie wlękfeza o 20
proc. niż w roku ubiegłym. - Pro-
dukcja traktorów przewyższy plany
produkcyjne na rok 1974, zaś urzą-
dzeń wiertniczych, samochodów,
siewników rolniczych przekroczy
wskaźniki przewidziane na rok 1975.

' '
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WĘGIERSKIEKSPORT
URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI

Węgry wyeksportują w tym rOku
wyposażenie central telefonicznych,
radiotelefony i inne urządzenia łącz-
ności za 850 milionów iorintów.
Rozszerza się krąg zagranicznych
odbiorców: oprócz -krajów RWPG,
któfe są tradycyjnymi importerami
węgierskich urządzeń ' telekomuni-
kacyjnych, napłynęły ząmówienia z

W. Brytanii, Włoch, Algierii, Syrii,
Iranu, Indii.

Rozwój węgierskiego przemyślu
telekomunikacyjnego jest W głów-
nej mierze rezultatem specjalizacji
w ramach RWPG; Ogropin/e zapo-
trzebowanie na urządzenia łączności
występujące w całej socjalistycznej
wspólnocie, gwarantuje szeroki zbyt
Węgry starają się wykorzystać do-
brą koniunkturę i zwiększają pro-
dukcję przemysłu telekomunikacyj-
nego średnio o 14 proc. rocznie. (L)

RADZIECKI GAZ
DLA BUŁGARII

Dobiega końca budowa ostatniego
odcinka wielkiego gazociągu prowa- .. .

NAKŁADEM PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA
EKONOMICZNEGO

jeszcze w tym roku akaie się na pólkach
księgarskich pt

KSIĘGOWOSĆ I KALKULACJA

W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

Autorzy — Marian Jagieliński i Stanisław Nisengolc, wybitni fa-
chowcy i znawcy praktycznych rozwiązań w rachunkowości,
omawiają wyczerpująco problematykę rozrachunków, gospo-
darki zapasami, inwestycji, kalkulacji, sprzedaży i innych za-

gadnień. Całość ilustrowana jest licznymi przykładami oparty-
mi na aktualnych przepisach normatywnych.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służb finansowo-
księgowy ch i .ekonomicznych; może być również wykorzystana '

przez wykładowców i uczestników kursów zawodowych dosko-
nalących kadry finansowo-księgowe.

Obj. ok. 800 stron, oprawa w płótnie, cena 80 zł.

Zamówienia preyjmują księgarnię „Domu Książki" ora* Ośro-
dek Upowszechniania Wydawnictw PWE w Warszawie, ul.
Niecała 4a
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Haldltt" tagMńtcżnegor " K» rynki
europejskich krajów socjalisty-
cznych trafia ponad połowa jugosło-
wiańskiego eksportu - obuwia, .elek-
trotechnicznych artykułów gospo-
darstwa domowego, wyrobów pne-
umatyki, kąbli, artykułów aluminio-

, wychl żelaza i stali, boksytu, tytoniu.
Kraje RWI>G są' dla Jugosławii nie-
mal wyłącznym dostawcą węgla
energatyczrieęo, antracytu, azbestu,
kauczuku syntetycznego. Z krajów
tych pochodzi także przeszło połowa
jugosłowiańskiego importu niektó-
rych typów maszyn, wyrobów wal-
cowanych,' nawozów potasowych'.
Wzajemnemu współdziałaniu gospo-
darczemu sprzyjają coraż częstsze
w ostatnich latach porozumienia
kooperacjii przemysłowej.

Długoletnia przyjaźń polsko-jugo-
słowiańska znajduje swe potwier-
dzenie w praktyce współczesności.
Ubiegłoroczna wiżyta preżydenta
Józefa Broz-Tito w Polsce i tegoro-
czna wizyta I Sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka w Jugosławii stwo-

rzyły. dobre podgtpwy . dla. dalęzęgo
rozwoju i zacieśnienia wszechśtrón
hej- wzajemnej współpracy.- •

Polsko-jugosłowiańska pięcioletnia
umowa handlowa przewidywała , o-

siągpjęcie obrotów wartości 850 mln
dolarów. Pierwsze.dwa lata jej rea-

lizacji pozwoliły podnieść tę wiel-
kość do poziomu 1,1 mld dolarów.
W stosunku do poprzedniej pięcio-
latki oznacza to wzrost o 90 proc.
Rośnie we wzajemnych stosunkach
znaczenie kooperacji i specjalizacji
produkcji.
Tradycyjna współpraca między go-
spodarkami obu zaprzyjaźnionych
krajów przybiera wciąż doskonalsze

formy.

dzącego ze Związku Radzieckiego do
Bułgarii.

Około 22 proc, sprowadzanego ga-
zu ma być zużywane przez bułgarski
przemysł chemiczny. W nowym, naj-
większym w Bułgarii kombinacie
nawozów mineralnych w Dewni przy
syntezie amoniaku jako paliwo wy-
korzystany zostanie właśnie gaz
ziemny. Opracowywany jest także
program rekonstrukcji całego buł-
garskiego przemysłu azotowego pod
kątem zastosowania w nim gazu.

Drugie "miejsce na liście odbior
ców radzieckiego gazu zajmie buł-
garska metalurgia — przypadnie na

nią 17 proc. ogółu dostaw. Gaz ziem-
ny wykorzystany zostanie głównie
przy wytopie surówki, ponieważ po-
zyyala to zmniejszyć zużycie koksu
i przyczynia się do intensyfikacji
procesu wytapiania. Radziecki gaz
znajdzie także zastosowanie w prze-
myśle cementowym (6 proc. destaw),
szklarskim (3 proc. dostavir) otaz

oczywiście w goqpodarstwachvdomo-
wych. (L)

BUDOWNICTWO W CSRS

Przeciętny czas budowy standar-
dowego bloku mieszkalnego w mia-
stach Czechosłowacji trwa —w sy-
stemie .przemysłowym (fabryka do-
mów) — 225 dni. Z tego 20 dni przy-
pada na ^przygotowanie „poligonu
bMffowtónego", 15- dni pa roonU4btt~
aywxi, » 1,90 dni na prace'wyKońc
nj6we.r

"Bak długi cykl prac wykończenio-
wych związany jest z niskim pozio-
mem mechanizacji w tej-właśnie fa-
zie budowy. Przedsiębiorstwom bu-
dowlanym brakuje odpowiedniego
sprzętu. Jak się ocenia, zapotrzebo-
wąfaie całej branży budowlanej w

CSRS na sprzęt tzw. małej mecha-
nizacją przeznaczony do robót wy-
kończeniowych wynosi co najmniej
800 min koron w skali rocznej, a po
roku 1975 przekroczy wartość 1 mi-
liarda koron.

Aby zapewnić budownictwu więk-
sze dostawy, przemysłowi maszyno-
wemu przydzielono ostatnio dodat-
kowe środki na przyspieszony roz-

wój produkcji tego sprzętu. Planuje
się równocześnie, rozszerzenie kon-
taktów z innymi krajami RWPG w

celu zwiększenia, importu oraz. roz-

winięcia specjalizacji wytwórczej w

tej dziedzinie. (L)

WĘGIERSKIE LEKI

Węgierski przemysł farmaceutycz-
ny,-który, znajduję się w- czołówce
światowych eksporterów leków,
zwiększy swą produkcję w ostatnim
roku obecnej pięciolatki prawie
dwukrotnie w porównaniu z rokiem
1970. Przewiduje się, że w 1975 ro-

ku 25 proc. nowych leków wytwa-
rzanych będzie według technologii
zagranicznych.

Coraz większego znaczenia nabie-
ra specjalizacja i kooperacja z prze-
mysłami farmaceutycznymi ZSRR,
NRD, Polaki i CSRS. Kraje RWPG są
też najpoważniejszymi odbiorcami
węgierskich leków, przypada na nie
75 proc. całego eksportu przemysłu
farmaceutycznego.

Rozwija się także współpraca z

partnerami z krajów kapitalistycz- .

nych. W oparciu o zakupione w tych
krajach' licencje wytwarza się 20
różnych preparatów. Ścisłe kontak-
ty ytrzymywane są ze znanymi w

świecie firmami farmaceutycznymi
jak np. firmą „Jansen" z Belgii.
„Ciba" i „Sandoz" ze Szwajcarii, czy
holenderską „Organon". W ostatnich
latach zostały również nawiązane
kontakty z krajami Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej.

Oprócz, leków Węgrzy eksportują
także -kompletne urządzenia dla
przemysłu farmaceutycznego. Zosta-
ły .one dostarczone m. in. do Jugo-
sławii, Ghany i Indii. (L).

RWPG

WŁADYSŁAW
JAROSZYŃSKI

Na przestrzeni niemal 25 lat działalności Rady Wza-

jemnej Pomocy Gospodarczej wzajemna wymiana
handlowa krajów członkowskich Rady zajmuje Jedno
z poczesnych miejsc wśród innych form współpracy
krajów RWPG. Powstanie nowych form współpracy
oraz ciągły wzrost ich roli w rozwoju socjalistycznego
systemu gospodarczego, nie zmniejsza znaczenia
handlu zagranicznego krajów członkowskich Wspól-
noty. Odwrotnie, postęp we wszystkich gałęziach
gospodarki krajów RWPG, rozwój różnych form

współpracy między naszymi krajami oraz aktywiza-
cja stosunków gospodarczych z rozwiniętymi krajami
kapitalistycznymi i z krajami Trzeciego Świata, ściśle

wiążą się z handlem zagranicznym..

STRUKTURA TOWAROWA DOSTAW
WI WZAJEMNEJ WYMIANIE KRAJÓW

RWPG (W PROC.)»

Ornpy towarowa l»70r. lim. 1*T1 ą

I — Maizyny
1 urządzenia 3M«U<M

II — Surowce
1 materiały

do produkcji SM 33,» 33,1
III — Towary

rolno-apotywca* MMM
IV — Towary

konsumpcyjna
pochodzenia
przemysłowego 13,« 13,< U*

Pozostałe

nie wymienione t,e 3,3 M

•

PO przyjęciu przez XXV Sesję
RWPG Kompleksowego Progra-
mu dalszego pogłębienia i do-

skonalenia współpracy i rozwoju so-

cjalistycznej integracji gospodarczej
krajów RWPG wzrosła jeszcze rola
handlu zagranicznego. Wprawdzie
tym sprawom poświęcony jest w

Kompleksowym Programie specjalny
rozdział VI pod tytułem „Współpra-
ca w dziedzinie handlu zagraniczne-
go łącznie z zagadnieniami kształto-
wania cen", niemniej jednak wszy-
stkie pozostałe przedsięwzięcia inte-
grecyjne ksajów ĄwPG. pośrednio
lub bezpośrednio wiążą się z han-
dlem zagranicznym. Rozwój gospo-
darczy naszych krajów jest dziś nie
do pomyślenia bez aktywnego u-

działu handlu zagranicznego. Roz-
miary obrotów handlu zagraniczne-
go, oraz jego efektywność wpływają
bowiem w sposób istotny na tempo
wzrostu gospodarczego krajów
RWPG.

Od . czasu' uchwalenia Komplekso-
wego Programu socjalistycznej in-

tegracji gospodarczej upłynęło już
ponad dwa lata. Doświadczenia tego
okresu pozwalają stwierdzić, że

współpraca krajów członkowskich

Rady rozwija się skuteczniej aniżeli
w poprzednim okresie. Proces ten

sprzyjał znacznemu rozszerzeniu wy-
miany handlowej pomiędzy krajami
RWPG oraz wymiany z krajami
trzecimi.

fTa szczególną uwagę zasługuje
fakt ciągłego rozwoju wzajemnej
wymiany towarowej krajów RWPG

świadczący o pogłębianiu się mię-
dzynarodowego socjalistycznego po-
działu pracy.

Tempo wzrostu wzajemnych obro-
tów krajów RWPG przewyższa tem-

po wzrostu dochodu narodowego
i produkcji przemysłowej tych kra-

jów. W 1973 -roku dochód narodo-

wy krajów RWPG traktowanych
łącznie wzrósł w porównaniu z ro-

kiem 1971, procV produkcja prze-
mysłowa ó "7 proc., a wzajemna wy-
miana handlowa tych krajów wzro-

sła o ok. 12 proc.

Najwyższe tempo wzrostu wymia-
ny handlowej z krajami RWPG w

1972 r. w porównaniu z rokiem 1971
osiągnięto w: ZSRR — 16.8 proc.,
Bułgarii — 15,7 proc., Polsce — 14,8
proc.. Rumunii — 13,1 proc. i CSRS
—12,6 proc.

W roku 1972 wzajemny obrót to-

warowy krajów RWPG wyniósł oko-
ło 42 mld rbl i wzrósł w porówna-
niu z 1970 rokiem o 24,6 proc. Na-

stąpił również dalszy wzrost udzia-
łu wzajemnej - wymiany krajów
RWPG w całości obrotów tych kra-

jów z zagranicą — z 60,8 proc. w

1970 r. do 62,7 proc. w 1972 r.

W minionych dwóch latach bie-

żącej pięciolatki wymiana towaro-

wa między krajami RWPG rozwijała
się w sposób pjlanowy i w ścisłym
powiązaniu z planami rozwoju go-
spodarki narodowej tych krajów.
W famach wieloletnich umów han-

dlowych realizowany był szeroki

program wzajemnych dostaw ma-

szyn 1 urządzeń, towarów surowco-

wych i materiałów, artykułów rolno?

-spożywczych i towarów szerokiej
konsumpcji. W latach 1971—1972 po-
trzeby importowe krajów RWPG w

zakresie podstawowych towarów po-
krywane w zasadzie były wzajem-
nymi dostawami. Przykładowo, w

zakresie maszyn i urządzeń po-

krycie potrzeb importowanych wy-
niosło -r- .73 . proc., wggla ; kąroien-
nego — 99 proc., koksu —87 proc./
ropy naftowej — 72 proc», ęudy ągr
laza — 82 proc. i metali kolorowych
— 78 proc.

SZCZEGÓLNE miejsce we wza-

jemnej wymianie krajów RWPG
zajmują dostawy maszyn i urzą-

dzeń. W ciągu minionych dwóch lat
dostawy tej grupy towarów we wza-

jemnej wymianie osiągnęły wartość
ponad 16 mld rutflr, co stanowiło o-

koło 42 proc. c&łóści eksportu krajów
RWPG w ich wzajemnych obrotach
towarowych. Eksport tej grupy towa-

rowej wzrasta znacznie szybciej niż
cały wzajemny eksport krajów
RWPG- Jeśli średnioroczne tempo
wzrostu tego eksportu w latach
1971—72 wyniosło 12,1 proc., to dla
maszyn i urządzeń wskaźnik ten w

analogicznym okresie wzrósł- o 15,1
proc. Wysunięcie się na pierwsze
miejsce we wzajemnej wymianie to-

warowej dostaw maszyn i urządzeń
spowodowane zostało szybkim roz-

wojem przemysłu maszynowego kra-
jów RWPG , oraz stale pogłębiają-
cym się międzynarodowym socjali-
stycznym podziałem pracy, w ra-

mach którego rozwijają się wzajem-
ne korzystne układy strukturalne
gospodarek poszczególnych krajów
i Wspólnoty jako całości.

W latach 1971—1972 na podstawie
zawartych umów realizowane były
dostawy produkcji specjalizowanej
1 kooperowanej. Ogólna wartość tych
dostaw wyniosła około 4 mld rbl, co

stanowiło około 11 proc. całości ek-

sportu wzajemnego krajów RWPG.
Ten stosunkowo niski wskaźnik
udziału produkcji specjalizowanej
i kooperowanej w wymianie towa-

rowej krajów RWPG świadczy, że

dptychczas nie żostały jeszcze w peł-
ni wykorzystane istniejące w tej
dziedzinie możliwości. W ostatnich
kilku latach temu zagadnieniu po-
święca się wyjątkowo dużo uwagi
i to zarówno w organach RWPG jak
1 w poszczególnych krajach Bady.

Obok grupy maszyn i urządzeń
dość szybką; dynamikę rozwoju ek-

sportu pomiędzy krajami RWPG wy-
kazuje grupa IV obejmująca towa-

ry konsumpcyjne pochodzenia prze-
mysłowego. Nastąpił również wzrost

w eksporcie surowców i materiałów
do prodpkcj) oraz w dostawach

artykułów rolno-spożywczych.

Procentowy udział poszczególnych
grup towarowych w dostawach wza-

jemnych- krajów RWPG w latach
1970—1972 przedstawia powyższa ta-

bela:

POMIMO
że w latach 1971—1978

wzajemna wymiana handlowa
krajów RWPG rozwijała się dy-

namicznie, to jednak znajdują siq
one nadal poza czołówką światową,
jeśli chodzi o ich udział w między-
narodowym podziale pracy. W 1972 r.

na kraje RWPG przypadało 9,6 proc.
światowych obrotów towarowych,
podczas gdy wytwarzały one aż 33
proc. światowej produkcji przemy-
słowej.

Nie bez znaczenia jest również
i ten fakt, że tempo wzrostu wza-

jemnych obrotów krajów IłWPG
kształtuje się znacznie poniżej tem-

pa wzrostu obrotów rozwiniętych
krajów kapitalistycznych, które w

1972 r w porównaniu z rokiem 1970
wynosiło 31,8 proc., w przypadku
Wspólnego Rynku aż 35,6 proc.

Uwzględniając- to, kraje RWPG
podejmują wspólnie wysiłki w kie-
runku Stałego dynamizowania ża-
równo obrotów wzajemnych, jak
1 wymiany z rozwiniętymi krajami
kapitalistycznymi.

Dynamiczny wzrost wzajemnych
obrotów krajów RWPG, jaki notuje
się przy realizacji wieloletnich umów

handlowych w bieżącej pięciolatce,
śeiśle wiąże się z działalnością Sta-

łej Komisji Handlu Zagranicznego
RWPG. Jest ona organem RWPG,
gdzie koncentrują się wyniki prac
prawie wszystkich stałych komisji
branżowych Rady> Wyniki jej prac

są więc syntetycznym miernikiem

postępu dokonujących się procesów
integracyjnych między krajami
RWPG. Główny wysiłek Stałej Ko-

misji Handlu Zagranicznego RWPG

skierowany jest obecnie na optymal-
ną realizację wieloletnich umów

handlowych na lata 1971—1975.

W
OSTATNICH trzech latach
Komisja Handlu Zagraniczne-
go wiele uwagi poświęciła

sprawom nowelizacji dotychczas
obowiązujących oraz opracowaniu
nowych dokumentów normatyw-
nych. Opracowane przez Komisję
„Ogólne Warunki Obsługi Technicz-
nej RWPG". „Ogólne Warunki Mon-
tażu RWPG", „Ogólne zasady za-

bezpieczenia w części zamienne do
maszyn i urządzeń w handlu wza-

jemnym między krajami RWPG"
wejdą w życie z dniem 1 stycznia
1974 r. i będą miały istotny wpływ na

rozwój wymiany w zakresie maszyn
1 urządzeń oraz części zamiennych
do maszyn i urządzeń między kra-
jami członkowskimi.

Od kilku lat, zgodnie z Komplek-
sowym Programem, Komisja Handlu
Zagranicznego prowadzi prace w za-

kresie prognozowania handlu zagra-
nicznego krajów RWPG.

Opracowanie długoterminowych
prognoz rozwoju światowego rynku
socjalistycznego jest novum w dzia-
łalności Komisji Handlu Zagranicz-
nego. Komisja na przestrzeni swej
prawie 17-letniej działalności, zdoby-
ła bogate doświadczenie w zakresie

rozwiązywania różnych zadań w

dziedzinie handlu zagranicznego sta-

wianych przed nią przez najwyższe
organy RWPG. Jej doświadczenie
1 szeroki zakres posiadanych Kom-

petencji przyczyniać się będą w spo-
sób zasadniczy, do realizacji zadań
w dziedzinie wymiany handlowej
nakreślonych w Kompleksowym
Programie rozwoju socjalistycznej
integracji gospodarczej.
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UZYM
RZEMYSŁ

(KORESPONDENCJA WŁASNA Z BELGII)

n

W
BELGII przypada . 217 samo-

chodów osobpwych na, '1000
mieszkąńców, a. w Polsce —,

17 na 1000 .mieszkańców. Zdol-
ność przetwórcza rafinerii' naftjj —

importowanej — wynosi w''Belgii
ok. 35'min ton ręcznie, u nas mniej
więcej 1/4 poziomu belgijskiego. Mi-,
mo to, a może właśnie, dlatego, w

niedzielę- ,18 listopada,, w samo Po-
łudnie, ruch samochodowy w Bruk-
seli przypominał warszawskieulice
późną nocą. Funkcjonowały tylko
taksówki, bo tak w stfalicy, jak i w.

całej Belgii ,pona,d 2 min posiada-
czy czterech kółek- nie wyruszyło w,
siną'dal, stosując się. do «ząjjz^dżeń
oszczędnościowych; jak . twierdziła
prasa, stosując się. nie bez poczucia
pewnej ulgi, bp wreszcie' — po-
wiedzmy sobie to na pocieszenie —

Hawet cotygodniowy .wyjazd może się
w końcu zbudzić. W każdym razie
wtajemniczeni twierdzili (nie spraw-
dzałem), że mandatów zapłacono w

całym królestwie zaledwie. kilka-
naście. A byłoby z cz.ego zapłacić
uwzględniając, i,e na głow.ę Belga,
pnzypada 2 378 dolarów, dochodu na-

rodowego netto rocznie. W Belgii
umfe si^. zarabiać i ,-umie oszczędzać.

Te cechy myślenia — dbanie o

'dochody i rozchody — zapisałem
sobie w pamięci raz jeszcze, kiedy
W doskonale uwzględniającym po-—

• trzeby gości. Hotelu Hiltón proszo-
ńo mnie, afryrń w miarę możliwości
nie zapomniał wyuczyć ogrzewania
przed wyjściem, z. pokoju, ewentual-
nie również-na okres snu. Rzecz by-
ła zostawiona oczywiście dó dyspo-
zycji klienta, ale jakże oczywista-w
krdju, którego główną' gałęzią" go-
spodarki' jest przetwórstwo i eks-
port importowanych, surowców, w

tym paliw.
Udział irnportu w 'produkcie na-

rodowym-brutto (GNP)' Unii Eko-
nomicznej-..Belgii i Luksemburga,
wynosi 'ok/ 42 proc., z. czego. 2/3
przypada/ną'surówce, paliwa i-ma-
teriały dó, produkcji. Zbliżona i część
produkcji' globalnej' (ok. 43 proc.)i
jest zarazeiag — po przetworzeniu —

eksportowana. Na tym właśnie po-
lega siła'.i w tym._kfyją się proble-
my belgijśkiej- ekonomiki, 'zwłaszcza
w "okresi^- zaostrZającega się ^kryzy-
su paliwowo-energetycznego.

,Ekspansj'a eksportowa, napędzają- ,

ca stopę wzrostu, goąpodąrczegój wy-
maga stałego poszukiwania nowych,
chionny.ch rynków zbytu, zwiększa-
nia konkurencyjności, głębszej- spe-
cjalizacji produkcji,-a więc i koope-
racji w produkcji. Rośnie równo-
cześnie ząinteresowanie -takimi kie-;
runkami - ekśpórtu. i tego rodzaju'
współpracą.'," • "w • której kooperację
produkcyjną można "powiązać • z

;
za-

silaniem gospodarki belgijskiej w

surowce i materiały do produkcji.
, Wejście Belgii w skład. Europej-
skiej 'Wspólnoty'. Gospodarczej na

dłuższy okres rozwiązało .problem
zewnętrznych rynków zbytu, choć
w mniejszej mierze sprawy zaopa-
trzenia w surowce. Stopa, wzrostu

gospodarczego, która do początku lat
' sześćdziesiątych była stosunkowo

niska (2—4 proc., średniorocznie)
uległa- ' wyraźnemu wzmocnieniu
(blisko 5 .proc. w latach 1960—72).
Coraz ostrzejszą potrzebą przedsię-
biorstw belgijskich jest jednak
mocniejsze wiązanie kierunków eks-
portu z kierunkami zaopatrzenia.

W czasie pobytu w Belgii spot-
kałem się nawet z dość pesymisty-
cznymi opiniami niektórych przed-
siębiorców na temat przyszłej ko-
niunktury, właśnie ze wzfelędu na

przewidywane trudności zaopatrze-
nia w materiały do produkcji: Ko-

tów gospodarczych z krajami spoza
EWG. Udział tych krajów w ca-

łości obrotów nie jest wysoki, ale
ma znaczenie dla utrzymania wy-
sokiej stopy obrotów, a więc w

ogóle wzrostu gospodarczego. Rów-
nocześnie nie ulega wątpliwości, że
Belgia należy do wysoko rozwinię-
tych państw świata nie tylko ze

względuvri«.;t#0ją 'ś.zczególnł-pózył'
Cję ;w -JiawMif ^altowym, .• Jfejf^ło;
mały kraj dużego przemysłu," wy-
specjalizowanego, nowoczesnego, —

'•ważącego pod względem pótencja-
• łu i .'dysponującego know-how. • .Jest'
więc dla wielTi«.krajó\^, nawet zna,-'
cznie większych, Śi, tym bajfdziej dla
nas —

. pśrtnefem-nie tylko w pełni'
równofżędnym, ale i atrakcyjnym.

3AN

GŁÓWCZYK

PRODUKCJA' NIEKTÓRYCH
WYROBOW PRZEMYSŁOWYCH

W POLSCE I W BELGII W 1972 R,

Produkt Polska Belgii

Węgiel kamienny
(min ton) 151 10
energia elektryczna
(mld kwh) 76 38
stal (min ton) 14 14

cynk (ze stopami) 228 2311
statki (tys. BRT) 581 240
kwas siarkowy
(tys. ton) 1568 2400
cement (min ton) 1« 7
nawozy azotowa
(tys. ton) 1081 «0»

telewizory (tys, sztuk) 730 «7«

Źródło: Roczniki statystyczne SUS

Belgowie nie tylko potrafią han-
dlować, ale mają czym handlować.
Dlatego, dysponując niespełna 10
milionami mieszkańców i po-

wierzchnią województwa warszaw-

skiego (30 tys. km
1
), zajmują dzie-

wiąte miejsce na liście światowych
eksporterów, a czołowe przy prze-
liczeniu obrotów- zagranicznych na

jednego mieszkańca. Większość ob-
rotów dokonuje unia ekonomiczna
belgijsko-luksemburska a krajami
EWG (73,9 proc. eksportu oraz 71,4
proc. importu w 1972 r., z czego
w eksporcie 63,8 proc. przypada na

NRF, Francję i Holandię). Jak już
jednak wspomniałem, coraz więcej
uwagi poświęcają belgijscy przemy-
słowcy nowym rynkom zbytu i za-

kupu.
Taka tendencja zaznaczyła się

wyraźnie w roku bieżącym, w któ-
rym dotychczas , najwyższe tempo
eksportu ma miejsce do krajów
spoza EWG, takich jak Związek Ra-
dziecki, Japonia, Grecja, Wenezuela,
ŃRD^Ifąn. Eksp.&tjt do naszego kra-
ju* był najszybszy, co spowodowa-
ło, że staliśmy się drugim po
Związku Radzieckim partnerem
Belgów wśród krajów socjalistycz-
nych, z obrotami zbliżonymi do ob-
rotów z Kanadą.

Następują również przesunięcia w

imporcie. Między innymi bardzo
szybko wzrasta' ifriport ze Związ-
ku Radzieckiego, Norwegii, Grecji.
Spadł natomiast gwałtownie import
z krajów arabskich i to jest .pro-

blemem dla belgijskiej ekonomiki.
Belgia późpiej wprawdzie od in-
nych krajów -Zachodniej Europy
przestawiała się ha ropę, ale prze-
stawiła się radykalnie. Ropa pokry-
wa prawie 60 proc. zapotrzebowa-
nia na energię i paliwą K33,8 - min
ton przeliczeniowych Umownym
węglu na 58,6 min ton całego zuży-
cia surowców energetycznych w

1970 r.).
Niesurowcowa struktura gospo-

darki ma ogromne zalety, jest
mniej kapitałochłonna, bardziej ela-
stycznie pozwala reagować na wa-

hania koniunktury. Pociąga za sobą
jednak bardzo złożone problemy na

progu światowego kryzysu surow-

cowo-energetycznego, kryzysu, który
bardziej tylko jaskrawię pokazał
inny kryzys — na Bliskim Wscho-
dzie.

Belgowie, eksporterzy z tradycji,
importerzy z konieczności, są nie-
wątpliwie żywotnie zainteresowani
w prowadzeniu gospodarki otwar-

tej, w aktywnym kształtowaniu sto-
sunków gospodarczych, a tym sa-

mym w pogłębieniu procesu odprę-
żenia. Znalazło to wyraz w dekla--
racji o rozwoju przyjaznych stosun-
ków i współpracy między Polską
Rzecząpospolitą Ludową, a Króle-
stwem Belgii, podpisanej przez obie
strony w czasie wizyty I Sekreta-
rza KC PZPR, tow. Edwarda Gier-
ka. Polska — wraz z innymi kra-
jami socjalistycznymi, ze Związkiem
Radzieckim — jest konsekwentnym
rzecznikiem pokojowego współist-
nienia. Współpraca gospodarcza
państw o różnych ustrpjach jest
właśnie infrastrukturą polityki po-
kojowej koegzystencji. W naszych
inicjatywach nieras znajdowaliśmy
z Belgami wspólne płaszczyzny. Te-
raz ulegają one poszerzeniu.

„Obydwa państwa postanowiły brać
nadal aktywny udział w Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie i rozpoczętych ostatnio w Wied-
niu rozmowach w sprawie wzajem-
nej redukcji sil zbrojnych i zbrojeń
oraz środków towarzyszących w

Europie środkowej, uważając, że za-

j dania tych rokowań odpowiadają ce-
1 łowi. do którego zmierzają wspólnie
t obydwa kraje od wielu lat".
{ (z Deklaracji o rozwoju
f przyjaznych stosunków ł
S współpracy miedzv Polską
I Rzecząpospolitą Ludową a

f Królestwem Belgii)

W każdej informacji o Belgii pod-
kreśla się, że kraj ten nie posiada
surowców, z wyjątkiem piasków,
kamienia i węgla kamiennego. Pro-
dukcja tego ostatniego spadła zre-

sztąz30mintonw1937r.do22
w1960r.i10,6mintonwroleu
ubiegłym. Zaczęło się, jednak od
węgla.

W połowie XIX wieku produko-
wano w Belgii więcej węgla, niż we

wszystkich krajach Zachodniej Eu-
ropy, z wyjątkiem Wielkiej Bryta-
nii, a długość kolei żelaznych była
największa w świecie. S :ybko roz-

wijał się przemysł włókienniczy.
Narastały procesy koncentracji i
centralizacji produkcji.

W -1014 - mjgir ma-

łych-' i ' tóaraifcłfr .i>rzedii'4bŁp®ińfe«r
przemysłowych pracowało '40 proc.
robotników, a w 1700 przedsiębior-
stwach wielkich 60 proc. robotników

(około 350 osób na jedno duże

przedsiębiorstwo, przy ogólnej lic«-,

bie pracowników najemnych w

przemyśle około 1 min). Belgia wy-
przedziła wówczas duże państwa
europejskie pod względem rozwoju
przemysłowego i stopnia koncentra-

cji produkcji. Warto sobie uświado-

mić, że w belgijskim przemyśle
przed I wojną światową było za-

trudnionych tylu mniej więcej pra-
cowników. ilu u nas w przemyśle, w

1946 r.

Rezerwuarem siły roboczej belgij-
skiego przemysłu była wieś, w któ-

rej corocznie przechodziło do miast,
w tym również francuskich i nie-
mieckich. do 80 tys. byłych rolni-
ków. W rolnictwie następował upą-
dek drobnej własności i — wraz z

koncentracją produkcji — gwałtow-
ny rozwój systemu dzierżaw ziemi.
Na początku bieżącego wieku dzier-

żawcy stanowili 2/3 producentów
rolnych. Taka proporcja dzierżaw-
ców do właścicieli utpzymała się
zresztą do dziś w regionach uprze-
mysłowionych, przy czym niemała

część dzierżawców drobnych gospo-
darstw . (głównie ogrodnictwo) to

równocześnie robotnicy przemy-
słowi.

slacaćh ma- —«druga pozycja'ma liście* najwięlc-
;edkębioifctw- szych działów- eksportowych—gdzie

STRUKTURA ROZMIESZCZENIA
CZYNNYCH ZAWODOWO W BELGU;

W SFERZE EKONOMICZNEJ
W 1970 R.

Działy gospodarki tys. osób %

Przemysł
42,81 budownictwo 1644 42,8

w tym;
1,5przem. wydobywczy 52 1,5

przem. przetwórczy 1267 33,0
budownictwo

8,0U przemysł ^toczniowy .316
•181

8,0
-Rolnictwo i leśnictwo

.316
•181 •4,6

Transport i komunikacja 283 7,3
Obrót towarowy, banki,
usługi prywatne

1639 44.8i państwowe 1639 44.8
Bezrobotni 72 1,9

2ródło: Elementa dMnformatlon sur

la Belgique, kwiecień 1972

2ródła wysokiego poziomu gospo-
darki belgijskiej są więc złożone,
sięgające również do dość odległej
historii. Wśród, czynników wzrostu

gospodarczego niebagatelną rolę
odegrały -byłe kolonie, które- długo
były tanim zapleczem surowcowym.
Wskazuje się również na niezmien-
nie dogodne położenie geograficzne,
na rolę korzystnie położonych por-
tów," zwłas&cza Antwerpii. W ostat-
nim dziesięcioleciu istotny wpływ
wywarły kapitały zagraniczne, chęt-
nie w Belgii lokowane i chętnie
przez Belgów przyjmowane.

Ze środków zewnętrznych wybu-
dowano w Królestwie w latach
1959—72 w przemyśle ponad 800 no-

wych obiektów (głównie chemia,
petrochemia oraz metalurgią,) i. po-
nad 4 tys. w handlu oraz ustugąęTi.
W tym okresie inwestycje zagra-
niczne stanowiły około 1/4 całości
nakładów inwestycyjnych. Rezultaty
tych inwestycji widać na pierwszy
rzut oka w Antwerpii, która jest nie
tylko portem, ale korzystającym z

portu wielkim centrum przemysło-
wym, pracującym dla Belgii i ha
eksport. Laik odnosi wrażenie, że
statki przybijają tam tylko po' to,
aby oddać na chwilę surowce dó
przeróbki i zabrać- gotowy już towai
w inny kraniec świata.

Nie odbywa się to oczywiście tak
prosto, ale fakt faktem, że liczne
działy przemysłu nastawione są w

ogromnym stopniu na eksport. Że
tak właśnie jest, dowodzi •„ podział
produkcji przemysłu metalowego i
maszynowego pomiędzy rynek we-

wnętrzny i eksport. Przemysł ten
ma ważącą rolę W strukturze gospo-
darczej Belgii. Udział jego w całym
produkcie narodowym wynosi około
20 proc. zaś w produkcji przemy-
słowej sięga 50 proc. — jest to

więc przemysł reprezentatywny.
Otóż na 257 mld franków belgij-
skich wartości produkcji tego prze-
mysłu w 1970 r. produkty o war-

tości 151 mld zostały wyekspor-
towane — 60 proc. całej produkcji.
W poszczególnych grupach udział
eksportu jest jeszcze wvzszv. a wiec
wchodzi w grę to. co byśmy u nas

nazwali działami, czy zakładami
specjalizującymi się w eksporcie

Należy jednak zaznaczyć, że naj-
częściej -nie iest to — w skali całego
kraju — jednostronne nastawienie
się na eksport. W tych samych dzie-
dzinach forsuje się równolegle eks-
port i wiele importuje. Typowvm
przykładem są np. środki transportu

w ostatnich latach obroty w ekspor-
cie i imporcie są mniej więcej
zrównoważone. Nawet w grupie
produktów ze .szkła i ceramiki, któ-
rfei Belgia iest czołowym światowym
eksporterem,' wartośjć importu" ®ta-
lioWi ok. bo proc, Wywozu. Okazji je
się,"że można i szkło sprzedać na

rynku belgijskim, co przy okazji
„na boku" serwuję naszym han-
dlowcom i producentom.

Czyli, sumując, specjalizacja eks-
portowa nie całej branży, ale we-

wnątrz branży, w grupach produk-
tów, w poszczególnych produktach.
Wchodzenie w międzynarodowy po-
dział pracy nie po to. aby tylko
sprzedać, ale korzystanie również ze

specjalizacji innych eksporterów,
aby kupić na dogodniejszych wa-

runkach. niż oferuje produkcja kra-
jowa. Tu otwiera się droga do na-

wiązywania bezpośrednich związ-
ków kooperacyjnych między naszy-
mi przedsiębiorstwami i przedsię-
biorstwami belgijskimi, zwłaszcza
w zakresie rozwijania produkcji na

rynki trzecie.

„Wiodąca rola w całokształcie na-

szej wymiany gospodarczej przypada
współpracy z ZSRR, ze wspólnotą
RWPG. Przyspieszamy bbecnie proce-
sy integracyjne w RWPG i aktualnie
wypracowujemy wspólnie nowe nie-
zmiernie wńżne zamierzenia w tym
względzie. Już w najbliższych latach
będziecie Panowie świadkami rozwo-

ju tych procesów w zupełnie nowej
skali.

Równocześnie jednak pragniemy
zasadniczego rozszerzenia współpracy
gospodarczej ze wszystkimi krajami
Zachodu. Dotychczasowy udział han-
dlu Wschód — Zachód w całokształ-
cie handlu światowego nie pozostaje
w żadnej proporcji do rzeczywistych
potencjałów 1 możliwości."

(z przemówienia I Sekreta-
rza KC PZPR. Edwarda
Gierka na spotkaniu w sie-
dzibie Federarii Przedsię-
biorstw Belgijskich)

Droga ta iest już przetarta, są do-
bre doświadczenia. Teraz jednak, po
wizycie państwowej i podpisaniu
dziesięcioletniego układu o rozwoju
współpracy gospodarczej, przemysło-
wej, .naukowej i technicznej, ruch
na tej drodze do kooperacji będzie
niewątpliwie znacznie żywszy. Mó-
wił o tym m. in. w czasie spotkania
z Edwardem Gierkiem i innymi
członkami polskiej delegacji, p. Pol

Provost, przewodniczący federacji
przedsiębiorców belgijskich, podkre-
ślając. że szybkie tempo rozwoju
polskiej gospodarki stwarza dodat-
kowe możliwości współpracy przed-
siębiorstw belgijskich z naszym

krajem.
Belgia jest niewielkim krajem,

zwłaszcza pod względem powierzch-
ni i jest to dla nas często mylące,
jeżeli patrzymy tylko na mapę.
Zresztą i niejeden z Belgów, nawęt
jeśli przebywał w Polsce, zachowuje
w pamięci raczej krajobraz, niż wy-
miar naszego potencjału przemysło-
wego. Lojalnie wyłączam z tego
przemysłowców, którzy z reguły
znają naszą ekonomikę, poziom pro-
dukcji, nawet perspektywy rozwoio-
•We' i! cenią zawierane z nami trans-

akcje. Niemniej na polu wzajemne-
go fpoznania iest jeszcze wiele do
zrobienia. Dodajmy więc na 'koniec

jeszcze, jedno porównanie. Belgia
jest. mńiei więcej podobna do trzy-
krotnie powiększonego wojewódz-
twa katowickiego pod względem ob-
szaru. ilości mieszkańców i w

znacznej y mierze pod względem
przemysłowego krajobrazu. Gęstość
zalildnienia w Belgii 318 mieszkań-
ców na km kw.. w województwie
katowickim 396 mieszkańców na

km lew.

Jest to kraj różniący się od nas

pod względem ustrojowym, tra-

dycji. nawyków codziennego życia.
Kraj jednak, w którym warto się
wielu rzeczy nauczyć nie tylko w

dziedzinie techniki, ale — nie ukry-
wajmy — również w dziedzinie go-
spodarności. Kraj ludzi nie tylko
umiejących handlować, ale pracowi-
tych.. wysoko wykwalifikowanych
robotników których rece są źródłem
wysokiego poziomu przemysłowego
i pozycji Belgii w handlu świato-
wym. Krai wreszcie ludzi nam. Po-
lakom. życzliwych, bo mimo odle-
głości i różnic historia nieraz spla-
tała nasze losy, od związków miast
hanzeatvckich poczvnajac. przez
udział .żołnierza Polskiego w walce
o wolność Belgów w II wojnie
światowej, trud niemałei grupy pol-
skich robotników, którzy tam zna-

leźli przed wojną pracę, wsoólne
zainteresowanie w utrwalaniu poko-
ju i obustronnie korzystną współ-
pracę gospodarczą.

STRUKTURA I PODZIAŁ PRODUKCJI BELGIJSKIEGO PRZEMYSŁU
MASZYNOWEGO t METALOWEGO

W ROKU 1970

5 Wyszczególnieni*

Prod.
przem.

maszyn,
i metal, (w

ald fran-
ków) ,

Udział w

% prod.
przem.
maszyn,
i metal.

Sprzedał
na rynek
wewnętrz-
ny (w mld

(ranków)

•Eksport
(w mld

franków)

Udział
eksportu

w%wno.
szczegól-

nych gru-
pach przei

maszyn,
i metal.

Półfabrykaty 35,8 14 13,2 22,4 61
Środki konsumpcji (trwałe) 44,2 18 26,5 17,8 41
Środki inivestyryjne 96,9 40i 45,4 5'.,6 53
Środki transportu 73,1 28 20,0 53,0 72f
R.óine - < 7,0 •. 1,6 5,2 70
Razem 257,0 100 106,7 151,0 CO

Źródło: La Belgique an Coeur de 1'Europe, BrUkselą,:'1972.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

AMORZĄD ROBOTNICZY WOG
Przemiany w organizacji planowania I zarządzania przemysłem I całą gospodar-
kę wymagają doskonalenia metod I form współuczestnictwa kolektywów ro-

botniczych w zarządzaniu, a przede wszystkim stworzenia nowych form organi*
zacyjnych samorządu robotniczego. Można wprawdzie oczekiwać, że ukształtu-
ją się one samoczynnie, w toku działania, byłby to jednak proces powolny, kosz-

towny i obfitujący w napięcia społeczne. Jeśli uznać, że jedną z głównych zmian
w sferze organizacji i zarządzania przemysłem jest powstanie jednostek inicju-
jących, to nasuwai się uzasadnione pytanie — czy zmiana ta implikuje koniecz-
ność przekształceń w strukturze samorządu robotniczego?, Czy celowe jest
funkcjonowanie samorządu na szczeblu zarządu wielkiej organizacji gospodarki
(WOG)? Jakie zadania ma on do spełnienia na tym szczeblu i jakie formy orga-
nizacyjne powinien przyjmować w poszczególnych typach WOG?

NA
szczeblu zarżądu WOG sku-

piono decyzje społeczno-gospo-
darcze o węzłowym znaczeniu

dla całej organizacji. Tam progra-
muje się działalność badawczo-roz-
wojową, strukturę produkcji, wiel-
kość i strukturę podstawowych in-
westycji. a także warunki socjalno-
bytowe Do kompetencji zarządu na-

leży również kształtowanie: cen

wewnętrznych, płac, nagród, odpi-
sów itp. Przedsiębiorstwa, zachowu-
jąc duży stopień uprawnień przeja-
wiają swą aktywność głównie w

działalności eksploatacyjnej.

JEDNO-
CZY DWUSZCZEBLOWA

ORGANIZACJA

Między zarządem WOG a przed-
siębiorstwami następuje podział up-
rawnień i decyzji. Polega on, w du-
żym uproszczeniu, na tym, że zarząd

określa .kierunki rozwoju oraz

środki organizacyjne, finansowe, rze-

czowe i kadrowe, a przedsiębiorstwa
decydują o tempie postępu gospo-
darczego w przyjętych przez zarząd
kierunkach i przy pomocy posiada-
nych środków.'

Samorząd robotniczy, którego
spoleczno-gospodarczą działalność
ograniczono by do ram przedsiębior-
stwa, mógłby jedynie wpływać, w

warunkach zmienionej struktury or-

ganizacyjnej przemysłu, na tempo
poruszania się w wytyczonym kie-
runku, przy pomocy uzyskanych
środków. Wybór kierunku, metod
i środków leżałby poza jego zasię-
giem, a pozostawałby domeną wpły-
wów i decyzji specjalistycznego kie-
rownictwa WOG oraz aparatu za-

rządzającego. Prowadziłoby to rio og-
raniczenia i atrofii funkcji społe-
czno-gospodarczych samorządu. Po-
za polem jego widzenia znalazłaby
się sprawa najważniejsza: wybór

społecznie akceptowanych dróg t me-

tod rozwoju organizacji. Wydaje
się, że zbyt wiele społecznych treści
zawiera wybór technicznych metod
wytwarzania, a nawet konstrukcji
wyrobów, aby specjaliści mogli sami
podejmować trafne decyzje. Wybór
instrumentów wewnętrznego zarzą-
dzania organizacjami, reguł podzia-
łu dochodów, funduszy i środków
również nie może dokonać się bez
udziału przedstawicieli załóg. Zało-
ga wnosi do podejmowanych decy-
zji znajomość warunków prndukcyj-
no-społecznych, bez której trudno
osiągnąć wyrównanie szans poszcze-
gólnych kolektywów pracowni-
czych').

Jeśli więc wybór kierunków roz-

woju WOG. przydział środków do
przedsiębiorstw, określanie instru-
mentów wewnętrznego zarządzania
nie mogą być wyjęte spod wpływu
samorządu robotniczego — to poja-
wia się konieczność uformowania in-

stytucji społecznego współuczestnic-
twa na szczeblu WOG. Zadania
1 kształt tej instytucji — Jak sądzi-
my — nie mogą i nie powinny być
uniwersalne. Są one ściśle uzależ-
nione od typu organizacji gospodar-
czej,

Najogólniejszym kryterium wyod-
rębnienia typów organizacji gospo-
darczych jest charakter współpracy
przedsiębiorstw w fazie produkcji
i zbytu. Wyróżnić można trzy typy
organizacji gospodarczych: koopera-
cję produkcyjną, współpracę kumu-
lacyjną i współpracę podażową.

W KOOPERACYJNYM TYPIE
WOG zarząd podporządkowuje
wchodzące w skład przedsiębiorstwa
wytwarzaniu produktów finalnych
całej organizacji. Ten typ organiza-
cji nazywany też jest zjednoczeniem
przemysłu. Przedsiębiorstwa uzupeł-
niają się przez wzajemną dostawę
części i detali i produktów finalnych.
Forma ta jest najbardziej dogodna
dla przemysłu maszynowego i che-
micznego. Kooperujące przedsiębior-
stwa przyczyniają się pośrednio do
realizacji celów całej organizacji
(produktów finalnych). Przykładem
tego typu organizacji jest „Ursus",
PZL i „Petrochemia". Zgrupowane w

nich przedsiębiorstwa podporządko-
wane są w sposób scentralizowany
produkcji wyrobów finalnych.

Zadania instytucji społecznego
współuczestnictwa, na szczeblu za-

rządu tego typu WOG, dotyczyć mo-

gą wyboru kierunków specjalizacji
przedsiębiorstw, rozbudowy i mode-
rnizacji oraz kształtowania parame-
trów wewnętrznego zarządzania.
Parametry takie jak ceny wewnę-
trzne, relacja przyrostu płac do

robołron
technika przetwarzania danych

- program z jednej reki
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przyrostu produkcji dodanej 1 rela-
cja przyrostu funduszu premiowego
do przyrostu zysku, a nawet odpi-
sy na fundusz przedsiębiorstwa, do-
tacje i dopłaty trudno oprzeć na je-
dnoznacznie obiektywnej podstawie.
Dlatego udział przedstawicieli załóg
w Ich kształtowaniu jest niezastąpio-
nym źródłem informacji i warun-

kiem akceptowanego społecznie roz-

działu funduszy dochodowych mię-
dzy przedsiębiorstwa. Organ społe-
cznego uczestnictwa miałby więe
spełniać tu ważne funkcje inicjaty-
wne, konsultatywne 1 kontrolne.

Niektóre sprawy powinny być
rozstrzygane na podstawie wspól-
nych decyzji kierownictwa WOG
i organu społecznego. Przykładowo
można tu wymienić takie sprawy Jak:
określenie parametrów przydziału
Środków dla przedsiębiorstw, ustala-
nie relacji między funduszem płac
i premii a przyrostem produkcji do-
danej i zysku. Decyzje w tych spra-
wach wymagają między innymi do-
kładnej wiedzy o warunkach pracy
każdego przedsiębiorstwa i jego mo-

żliwościach. Najlepszą znajomość
tych warunków mają właśnie przed-
stawiciele zespołów pracowniczych.

W KUMULACYJNYM TYPIE
WOG zgrupowane są przedsiębior-
stwa lub kombinaty, które wytwa-
rzają jednorodną produkcję, zbliżo-
nymi metodami technicznymi. Przed-
siębiorstwa te rozwijają produkcję
względnie niezależnie, a współpra-
ca między nimi polega na kumulo-
waniu jednorodnej produkcji w

ogólny bilans zaopatrzenia. Przyk-
ładem kumulacyjnego typu organi-
zacji gospodarczej jest zgrupowanie
przedsiębiorstw i kombinatów prze-
mysłu szklarskiego i ceramicznego.
Do tego typu organizacji należałoby
również zaliczyć zgrupowanie ko-
palń węgla, rud metali, a także ce-

mentownie i elektrownie.

Instytucja społecznego współucze-
stnictwa na szczeblu WOG, w tym
typie organizacji, ma do spełnienia
szereg zadań. Jednym z nich jest

. kształtowanie perspektyw rozwojo-
wych: opiniowanie planów inwesty-
cyjnych, zasadniczych kierunków
postępu techniczno-ekonomicznego,
poprawy warunków i bezpieczeń-
stwa pracy.

Najważniejszym, jak się wydaje,
zadaniem samorządu na szczeblu za-

rządu tej organizacji jest udział w

wypracowywaniu, uzasadnionych
obiektywnymi warunkami, relacji
między funduszem płac przedsię-
biorstwa a produkcją dodaną oraz

relacji między funduszem premio-
wym a.zyskiem.

WSPOf/PF ACUJĄCY PÓDA&0-
WO TYP WOG, który można nazwać
zrzeszeniem przedsiębiorstw rynko-
wych, zaspokaja zróżnicowanymi
produktami ten sam rodzaj potrzeb
odbiorców. Zrzeszenie to umożliwia
elastyczniejsze dostosowanie produk-
cji do potrzeb odbiorców, przez zróż-
nicowanie asortymentowe, jakościo-
we i konstrukcyjne wyrobów posz-
czególnych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa wchodzące w

skład tego typu organizacji powią-
zane są z zarządem głównie instru-
mentami ekonomicznymi. Osobliwo-
ścią tego typu zrzeszenia jest samo-

dzielność w wykorzystywaniu środ-
ków i kształtowaniu przedmiotów
zbytu. Stwarza ona sprzyjające wa-

runki do współzawodnictwa przed-
siębiorstw. Przedmiotem współza-
wodnictwa i rywalizacji jest tu
kreowanie postępu nowości. Przed-
siębiorstwa, które wytyczają nowe

śposobv zaspokajania tych samych
potrzeb osiągają korzyści z Inno-
wacji i ponoszą ryzyko nieodłącz-
ne od pionierskich przedsięwzięć.
Inne przedsiębiorstwa stosulą jedy-
nie sprawdzone rozwiązania pro-
dukcyjne, nie ponoszą zatem ryzy-
ka, lecz i nie czerpią ekstra ko-
rzyści.

Przykładem zrzeszenia przedsię-
biorstw rynkowych są przedsiębior-
stwa meblarskie i cukrownicze. Wy-

raźnie też dostosowane są do niego
przedsiębiorstwa przemysłu obuwni-
czego i odzieżowego.

ZROZNICOWANE FORMY

Jeśli przyjmiemy zasadność zróż-
nicowań między typami zgrupowań
przedsiębiorstw, to wynikają stąd
określone wnioski dla organizacji
samorządu robotniczego. Nie można
tu przyjąć rozwiązań uniwersalnych.
Zróżnicowane zadania wymagają
bowiem innego wglądu, nadzoru
i uczestnictwa.

Formą organizacyjną samorządu
robotniczego na szczeblu zarządu or-

ganizacji kooperującej powinna być
RADA DELEGATÓW SAMORZĄ-
DU ROBOTNICZEGO.

W jej skład wchodziliby przedsta-
wiciele załóg poszczególnych przed-
siębiorstw wyłaniani jako delegaci
do Rady, np. na okres 2 lat. Uczest-
niczyliby oni w pracach kierownic-
twa WOG.

Zadania Radv Delegatów byłyby
dwojakie. Z jednej strony rada —

uczestniczyłaby w wypracowy-
waniu decyzji zarządu z punktu wi-
dzenia interesów reprezentowanych
załóg. Z drugiej zaś strony, do obo-
wiązków# przedstawicieli załóg w ra-

dzie należałoby zachowanie więzi z

samorządami robotniczymi przedsię-
biorstw i Ich załogami Osiągano by
ją przez bieżące informowanie o za-

kresie prac, kierunkach rozwoju po-
stępu techniczno-ekonomicznego Itp.

LESZEK GILPKO

MIECZYSŁAW KAMIŃSKI

Kontakt ten zapewniłby więź przed-
stawicieli i, załogą, ich potrzebami,
Interesami i aspiracjami.

Trzeba wreszcie wyraźnie podkre-
ślić, że Instytucja społecznego ucze-

stnictwa — Rada Delegatów Samo-
rządu Robotniczego — na szczeblu
WOG powinna być uformowana
1 działać w oparciu o zasadę repre-
zentacji I odpowiedzialności. Zasada
reprezentacji manifestowałaby się w

tym, że członkowie rady funkcjono-
waliby jako reprezentanci organów
samorządu robotniczego zjednoczo-
nych przedsiębiorstw. Byliby też oni
odpowiedzialni przed tymi samorzą-
dami. Powinni oni być wybierani
przez konferencję samorządu robo-
tniczego.

RABA SPOŁECZNO-EKONOMI-
CZNA mogłaby być powoływana w

kumulacyjnym typie organizacji.
Wlęż między tymi przedsiębiorstwa-

mi jest. Jak się wydaje najsłabsza,
kształtowanie współpracy sprowadź»
się do wspólnych przedsięwzięć ba-
dawczo-rozwojowych, inwestycyj-
nych, kształtowania Instrumentów
ekonomicznych orzaz przedsięwzięć
socjalno-bytowych.

Do zadań przedstawicieli należałby
udział w zatwierdzaniu programów
badawczo-rozwojowych, priorytetów
inwestycyjnych I wypracowanie za-

sad rozdziału funduszy dochodowych,
powiązanych z wynikami ekonomi-
cznymi oraz kształtowanie warun-

ków pracy i wypoczynku. Najwa-
żniejszym zadaniem jest kształtowa-
nie parametrów, na podstawie któ-
rych wyliczane są fundusze docho-
dowe oraz warunki pracy. Zadania
rozwojowe nie mają tu, z uwagi, na

dużą niezależność działania przed-
siębiorstw, ważącego znaczenia, w

porównaniu z organizacją koopera-
cyjną.

Przedstawiciele byliby wyłaniani
spośród członków samorządu przed-
siębiorstw i oddelegowani do współ-
pracy z zarządem. Miejscem ich sta-
łej działalności byłoby rodzime
przedsiębiorstwo.

Rada Społeczno-Ekonomiczna, ja-
ko organ konsultatywny zbierałaby
się okresowo. Jej posiedzenia miały-
by dwojaki charakter: regulamino-
wy (dwa razy w roku) i syt'ia?yjny
(dla omówienia szczególnie ważnych
wybranych problemów). Członkowie
Rady byliby delegowani przez KSR
przedsiębiorstw, jej skład byłby
zmienny.

RADA DELĘGATÓW SR I KON-
SUMENTÓW jest właściwą instytucją
społecznego przedstawicielstwa w

zrzeszeniu przedsiębiorstw rynko-
wych. Współpraca przedsiębiorstw
tej organizacji ujawnia się w fazie
wypracowywania programów i Pńan-
sowania badań nad nowymi tech-
nologiami i konstrukcjami wyrobów
oraz w fazie zbytu produkcji. Przed-
siębiorstwa te uzupełniają się w za-

spokajaniu potrzeb konsumentów.
Stąd też do zadań, tej Rady należał-
by udział w programowaniu kierun-
ków postępu techniczno-ekonomicz-
nego oraz w pracach nad parametra-
mi zarządzania.

W jej skład wchodziliby przedsta-
wiciele załóg zgrupowanych w orga-
nizacji przedsiębiorstw oraz konsu-
mentów. Interesy konsumentów
mogliby Teprezentować pracownicy
instytutów naukowych," bądź ośród-
ków wzornictwa lub też odpowie-
dnio wyłonieni przedstawiciele kon-
sumentów.

Interesy konsumentów, w zależno-
ści od produkowanych przez zjedno-
czenie przesiębiorstwa towarów, mo-

głyby być reprezentowane przez róż-
he orgahizacje i instytucje. W przy-
padku produkcji typowo rynkowej
powinna to być reprezentacja spół-
dzielczości spożywców. Zadaniem
tych organizacji jest przecież między
Innymi ochrona interesów konsu-
menta. Taka struktura organów spo-
teczńego uczestnictwa byłaby formą
realizacji leninowskiej idei spożyw-
eżo-wytwórczych wspólnot.

Rada Delegatów SR i Konsumen-
tów byłaby stałym organem WOG.
Zapewniałaby ona przepływ Infor-
macji od zarządu do załóg robotni-
czych i konsumentów oraz przepływ
informacji o interesach i potrzebach
żałóg i konsumentów do zarządu.
Więź ta mogłaby zapewnić, jak się
wydaje, wypracowanie akceptowa-
nej społecznie wizji postępu techni-
czno-ekonomicznego. Mogłaby ona

stać się ważnym elementem mecha-
nizmu przezwyciężania sprzeczności
między producentem a konsumentem.

Odpowiedzialność za skutki podej-
mowanych decyzji musiałaby spoczy-
wać na zarządzie organizacji gospo-
darczej. W spornych przypadkach
rozstrzygałby dyrektor organizacji.
Udział samorządu stwarzałby prze-
słanki pogłębiania integracji robot-
ników 1 specjalistów, kierownictwa
1 załogi. .Punktem skupiającym zgo-
dne interes; jednostek i grup pra-
cowników stałyby się zadania orga-
nizacji gospodarczej.

Aktywny udział samorządu robot-
niczego w wypracowywaniu kierun-
ków i metod produkcji oraz kształ-
towaniu warunków pracy umacnia
i rozwija socjalistyczny stosunek da
pracy, uruchamia mechanizm prawi-
dłowej selekcji kadrowej kierownic-
twa I zapewnia asiągsry.! społecznie
akceptowanych proporcji produk-
cyjno-dochodowych.

1> af* kunlectnośfl «ktywnej roli 8R
w WOG wskazywał artykuł M.KamlA-
iklego. Samorząd robotnicz; w nowe]
sytuacji, Kyela Gospodarczt m U •

197» *

m 48 (1159) 2.XII.1973 R. ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA 11



LISTY

Jeszcze o źródłach

informacji
Departament Teclinllti Ministerstwa

Przemyślu Magzjmowegó w petril do-
cenia zainteresowanie Redakcji „Ży-
cia Gospodarczego?!, problematyką
nowości rynkowych. _Dqbrze stało ślę,
ą« Redakcja zamieściła na łamach
•wego poczytnego pisma artykuł
ANDRZEJA NAŁĘCZ-,IAWECKIEGO
„NOWOŚCI « RYNICOWte NA HU-
ŚTAWCE..." (Nr 38 ż 23.IX.13Y3 rok),
ale - niedobrze, że .artykuł po-

święcony tak }vażnej «prawie Jaką
Jest 'realizacja decyzji Nr 8 Prezy-
dium Rządu w Trtnlu 19 stycznia 1»73
roku przedstawia niewłaściwe da-
ne dotyczące przemysłu maszynowe-
go. Jest to wynikiem nieskorzysta-
nia z .właściwych materiałów źródło-
wych. Wprowadziło to w błąd opinię
publiczną, żywo Interesującą się spra-
wami rynkowymi. Rzeczywiście za I
półrocze br. przemysł maszynowy do-
starczył na rynek nowych towarów
za kwotę 3 763 min złotych, ale Jest
to o 181 min złotych więcej niż za-
kłndał plan tego okresu. Nie można
twierdzić, że... „przewidywane wy-
konanie po trzech kwartałach wynie-
ite zaledwie 03 proc. planu roczne-

go..." skoro plan zakłada 61,2 proc.

Notabene w wyniku ogromnego
zaangażowania naszych załóg fabrycz-

w grupie wyrobów optyczno-mech.
yt grupie aparatów fotograficznych 1 sprzę-
tu fotograficznego
w grupie wyrobów do korekcji 1 ochrony
wzroku

nych plan za trzy kwartąły został
przekroczony — •wytkoniiny n IM

proc. i>
Z wypowiedzi Andrzejk Nałęci-Ja-

weclciego wynika, że Wykonanie za
I półrocze powinno wynoalć co naj-
mniej 50 proc. planu rocznego, a za

trzy kwartały 73 proc. Tego typu po-
prawki uważamy za co najmniej' chy-
bione. Konstrukcja planu realizacji
decyzji Kr 9 Prezydium Rządu Jest
inna. i

Przemysł maszynowy został odpo-
wiednio przygotowany do wykonania
zwiększonych zadań Ilościowych w IV
kwartale .1D73 roku. Uważamy za sto-
sowne podkreślenie, że przemysł ma-

szynowy podjął się żądania wyższych
dostaw Ilościowych od wielkości za-

łożonych w Decyzji Nr 9 Prezydium
Rządu. I tak planowana nadwyżka do-
staw nowych wyrobów wynos) dla od-
biorników telewizyjnych 78.040 szt.,
chłodziarek domowych — 28.500 szt.,
radioodbiorników turystycznych —

16.100 szt., radioodbiorników stoło-
wych — 14.630 szt., gramofonów —

11.516 szt., opraw oświetleniowych —

10.000 szt., pleców akumulacyjnych —

9.200 szt., zegarów domowych — 3.085
szt., magnetofonów — 2.490 sźf„ sprzę-
tu fotograficznego — 1.670 szt., radio-
odbiorników samochodowych .

— B00
szt.

Uważamy, że ocena Jakości przy-
rządów 1 wyrobów 'optycznych poda-
na w omawianym artykule Jest nie-
prawdziwa. Rzeczywiste dane są na-

stępujące:

0,6 proc.* lub i proc.'

0,7 proc. lub 2,2 proc.

0,8 proc. lub i proc.

• — w odniesieniu do Ilości faktycznie
•• — w odniesieniu do Ilości pobranych

Jednocześnie wyjaśniamy, że fak-
tycznie wysoki wskaźnik wadliwości
17 proc. dla samochodów osobowych
dotyczy „Syreny .105", a jego wzrost
z wartości 9,3 proc. osiąganej w FSO
był przewidywany z uwagi na prze-
niesienie produkcji z Warszawy do
FSM w Bielsku Białej.

Aby zapobiec w przyszłości podob-
nym rozbieżnościom, serdecznie za-

zakuplonych przez handel wyrobów,
próbek.

praszamy do rzeczowej współpracy i
nami w dziedzinie informowania opi-
nii publicznej o sprawach gospodar-
czych naszego resortu.

Inż. BOGDAN TATAROWSKI

Wicedyrektor Departamentu Techniki
Ministerstwa Przemysłu

Maszynowego

Elewatory
oddajemy
przed terminem
W artykule pt. „WYROWNAC"

(„Zycie Gospodarcze" nr -46 a 18.XI.
73 r.) znalazło się sformułowanie t

„opóźnienie harmonogramów wystę-
puje w takich dziedzinach . jak i Bu-
dowa elewatorów"

W związki» ł tyłrt chcemy vpoln-
formbwać, w plamttt. Inwestycyj-
nym roku- 1973 przemSśł' zW&tfwo-
młynarski wlał -MIM» W&ażJOiHl ńa-
stępWądB^iewatfe zliożoWe:

9 ejewator pyrzycach. Planowy
' termin oddania- do ubytku czerwiec

1973 r. — oddano 20JVU3 rwięc
wcześniej o 70 dni,

- • elewator w ICĘttzjonie(.
:

Planowy
termin oddania- do użytku listopad
1973 r. — oddano 15.VIII.73 r. Skróce-
nie wynosi 105 dni,

# elewator w Człuchowie. Planowy
termin oddania do użytku czerwiec
1974 r. — oddano 31.VIII.73 r, a więc
wcześniej prawic o rolt (300 dni)

0 elewator w Jezierzycach., piano-
wy termin oddania do użytku marzeo

1974 r. — oddano 31.VII.1973 r. wcze-

śniej o 240 dni.
0 elewator w Werbkowicach. Ter-

min oddania do użytku listopad 1973
r.

Jedynie na budowanym elewatorze
w Pleszewie wystąpiły opóźnienia w

harmonogramie robót, spowodowane
wyjątkowo trudnymi warunkami
gruntowymi. Na tej podstawie wolno
nam chyba stwierdzić, że cytowane
wyżej sformułowanie : awarte w arty-
kule „Wyrównać" krzywdzi służbę

' Inwestycyjną przemysłu zbożowo-
młynarskiego, która ma chyba nie-
bagatelne osiągnięcia w budownictwie
elewatorów zlbożówych.

Mgr W. KLIMASZEWSKI
Naczelny Dyrektor

Centrali Przetwórstwa Zbożowo-
Mlynarskiego w Warszawie

ÓD REDAKCJI: Ele^óry Budują
nie tylko Centrala Przemyślu Zbążo-

wo-Młynarskiego PZZ, al* również
1 Inne organizacje gospodarcze — m. ln.
CRS / „Samopomoc^ Chłopska". Opóź-
nienia występują głównie -na tych
mniejszych — .żo rtle znaczy, że
mniej ważnych — budowach: jo ta

budowy chodziło w" artykule. Osiąg-
nięć służby inwestycyjnej przemysłu
zbożowo-młynarskiego nie chcieliśmy
pomniejszać. Przepraszamy.

'

Jak sobie poradzić
z kłopotliwym „R"

Z uwagą przeczytałem szkic prob-
lemowy: „STAWKA JEST WYSOKA"
LECHA FROELICWAw „Życiu Gospo-
darczym" (nr 44 Z 4.11 .73 r.) doty-
czący gospodarki -materiałowej UNIT-
KY, czyli Zje.noczcnia Przemyślu
Elektronicznego. Na wstępie, autor
stawia pytanie, Jaki wpływ na dzia-
łalność UNITRY i podległych przed-
siębiorstw wywarła lo-miesięczna
praktyka jako „jednostki inicjującej".
Otrzymuje zaraz wyjaśnienie, że to
nie żadne 10 miesięcy, a właściwie
przeszło trzy miesiące. I w związku
z tym Lech Froelich nie otrzymuje
z UNITRY odpowiedzi na proste z

pozoru pytanie, czy nowe zasady za-

rządzania i rozliczania wpłynęły na

zmniejszenie się nakładów materiało-
wych. Nie wiem, czy można więc
zgodzić się z autorem artykułu, gdy
stwierdza, żę:

„Zagadnienie prawidłowej gospodarki
materiałowej jest oczywiście w UNI-
TRZE zagadnieniem pierwszoplano-
wym". '

Może w kategoriach sprawozdaw-
czości 1 informacji — tak jest. W
praktyce przedsiębiorstw finalnych —

ta p'}erwszoplanowość gospodarki ma-

teriałowej kończy się często nier.Vt-
mlcznością produkcji z braku do-
staw materiałów i podzespołów, stale
wzrastającą ilością przestojów w pro-
dukcji niektórych przedsiębiorstw,
brakiem zapasów normatywnych,
przy jednoczesnym powstawaniu .tzw.
zapasów, materiałów zdeprecjonowa-
nych.

TaM sytuacja nte sprzyja oczywiście
poprawie Jakości produkcji a brak
niektórych podzespołów i półprzewod-
ników, hamuje 1 ogranicza opracowa-
nie i uruchamianie produkcji np. no-

wych telewizorów i innego sprzętu
powszechnego użytku. Kolo się zamy-
ka.

Dla przykładu w {Gdańskich Zakła-
dach Elektronicznych „Unlmor", w

ciągu JO miesięcy br., w samym wy-
dziale produkcji telewizorów zanoto-
wano przestoje produkcyjne, z braku
materiałów kooperowanych (od do-
stawców z UNITRY) wynoszące na

razie 43 tysiące roboczogodzin, tj.
wlęctj o 81 proc. niż w analogicznym
okresie 1972 r.

Na pytanie, Jak zmniejszają się na-

kłady materiałowe produkowanych
telewizorów, dowiedziałem się, że
owszem zmniejszyły się przeciętnie
około 2, proc. i 3 proc. w porównaniu
do tego samego okresu 1972 r. Nato-
miast zasadnicza zmiana w.nowocze-

sności i obniżce kosztów materiało-
wych w telewizorach tego produoen-
ta, nastąpi po wprowadzeniu do pro-
dukcji odbiorników jednopłytowych":
Neptunów z numeracją 221, 421, 621.
Przykre, że odbiorniki te, mimo opóź-
nienia rocznego, nie są jeszcze wdro-
żone do produkcji i to właśnie z po-
wodu braku odpowiednich materiałów
1 podzespołów od kooperantów z UNI-
TRY.

W Unimorze uważa się, że właśnie
w 1973 roku nastąpiło pogorszenie w

dostawach materiałowych i koopera-
cji, niezależnie od wieloletnich i in-
nych umów kooperacyjnych. Nie zna-

czy to, żc pogorszenie jest wynikiem
wprowadzenia nowego systemu za-

rządzania i finansowania . czy rozli-
czania. Bynajmniej. Po prostu pew-
nych „starych" trudności nie tty się,
przeskoczyć natychmiast.

Od lat „zagadnienie prawidłowej
gospodarki' materiałowej jest oczywi-
ście w UNITRZE zagadnieniem pierw-
szoplanowym"; ale jaki tego rezultat?
L. Froelich daje jeszcze przykład dą-
żenie do unifikacji i typizacji mate-
riałów, gdyż obecnie istnieje „bogac-
two" 350 tys. drobiazgów materiało-
wych. Odnosi się wrażenie, jakby
ktoś rozmiłowany w tworzeniu tych
drobiazgów czekał tylko lia chwilę

powołania zbawiennej Jednostki Ini-
cjującej, by teraz nareszcie przystą-
pić intensywnie do prac unifikacyj-
nych i typizacji.

Czy Jest Jakai gwarancją, poza
słownym zapewnieniem, że „rewp-
lucja" unifikacyjna i, .typlzacyjna na-

stąpi, skoro dotąd nic nastąpiło? Ja-
kie siły doprowadzą- .do zapowiadane-
go zwycięstwa? Czy tnoże, nowy: <sta-,
tut jednostki Inicjującej 1 system, do,
którego zawsze fiibina dostosować
się wygodnie. /•' •'

Już teraz różne „główki"' pracują,
Jak tu poradzić sobie z kłopotliwym
„R" i innymi literami. A Jak my-
ślą, to przecież znajdą takie 6ży Inne

. rozwiązanie. Coś mi się wydaje, 'ta-
już znaleźli. Jak Informuje Froe-
lich: nowy system ekonomiczny wy-
znacza także nową rolę Biuru - Zbytu
Sprzętu Teleradlotechnlczn^gq ,s które
ma rózwlązać konflikt . między" wy-
twórcą a odbiorcą podzespołów 1 d<-
tali. Nowa rola Biura Zbytu — tó
„przechowalnia" materiałów* bo nie1
jest ono rozliczane według formuły
„R". Konflikt będzie rozwiązany, ale
kto zagwarantuje, żc po jakimś cza-

sie w Biurze Zbytu Sprzętu Telcra-
diotechnicznego nie zgromadzą Się co-

raz większe ilości materiałów I pod-
. zespołów.przestarzałych moralnie i fi-
zycznie, różnych „bubli", których nie
brak tam dziś.

Można sobie wyobrazić,. że przy-
szły odbiorca podzespołów (który to
nie chce obciążać sobie ekonomiki
magazynowaniem materiałów- 1 pod-:
zespołów), nie będzie' Już chciał kt£«
pić z BZST przechowywanych matc--
rlalów, bo będzie miar na oWu lepsze.
I nowocześniejsze. Producent także
nie przyjmie tego towaru, który Już
sprzedał BZST. Czy ^pomogą tu naka-
zy. administracyjne?. A może ,cała ope-
racja sprzedaży-kupna — przechowy-
wania — będzie się odbywała-jedynie
na papierze .iw kategoriach,'depozy-
tów, żeby podratować tę czy' Inną
ekonomikę? ~A' więc jest i sposób na

kłopotliwą formułę „R". Btu^o Zbytu
spełniać będzie z urzędu rolę buforo-
wą. Tylko czyim kosztem?

mgr ZYGFRYD MIELgWCZYK
-Gdańsk — Oliwa

AKTUALNOŚCI

PRZESTAWIENIE NA PASZE
PRZEMYSŁOWE

Sytuacja, która ukształtowała

się po tegorocznych zbiorach

wskazuje, 2e rolnicy w coraz,

większym stopniu przestawiają
się na pasze przemysłowe. Jeśli,
bowiem w poprzednich latach do-
bre zbiory zbóż znajdowały za-

zwyczaj wyraz w pewnym ogra-
niczeniu zakupu pasz przemysło-
wych, to w okresie od lipca do
końca października dobre zbiory
zbóż znalazły wyraz przede
wszystkim we wzroście ich sku-

pu (o 20 proc. powyżej analogicz-
nego okresu ub.r.) . Równocześnie

wystąpił jednak znaczny. wzrost

sprzedaży pasz przemysłowych
.(w granicach 22 proc. piowyżej po-
ziomu z analogicznego okręsu ub.

r.) W sumie spowodowało to na-

wet spadek zapasów pasz prze-

mysłowych w sieci CRS „Samo-
pomoc Chłopska" (o ok. 14 proc.
poniżej stanu z końca październi-
ka ub. r.).

Tendencje te wymagają szcze-

gólnego wzmożenia troski o zao-

patrzenie handlu wiejskiego w

pasze przemysłowe. Okazuje się
bowiem, że. wielu rolników prze-
stawia hodowlę na szersze wyko-
rzystanie pasz przemysłowych.
Zakłócenia w. Ich dostawach mo-

gą więc stać się źródłem dużych
trudności dla niektórych rolni-
ków. (Sb)

IMPORT A POTRZEBY
RYNKU

W okresie trzech kwartałów br.
wartość dostarczonych na .rynek
towarów Importowanych była o

ok. 5,2 proc. wyższa niż przed ro-

kiem. W połączeniu z ok. 39 proc.
wzrostem tych dostaw w ubieg-
łym roku daje to już w.przelicze-
niu na krajowe ceny detaliczne
wartość dostaw rzędu ok. 42 mld
zł. Tegoroczne zmniejszenie tem-

pa wzrostu importu rynkowego
oznacza zarazem, że obniżył się
udział towarów importowanych
w ogólnych rozmiarach sprzeda-
ży detalicznej (z 9,9 proc. w pkre-
sie 9 miesięcy ub. r . do 9,3 proc.
w analogicznym okresie br.) .

(Sb)

ZATRUDNIENIE lPL/tfĘl

W porównaniu z poprzednimi
miesiącami październik br. przy-
niósł pewne osłabienie tempa
wzrostu zatrudnienia (3,3 proc. w

październiku br.' wobec 3,9 proc,
w okresie 10 jńiesięcy), funduszu

płac netto (12,9 proc. w paździer-
niku br. wobec 14,6 proc. w okre-
sie 10 miesięcy)1 oraz przeciętnej
płaćy miesięcznej (9,8 proc. w

październiku br. wobec 10,4 proc.
w okresie 10 miesięcy).
••'Na (osiągnięty w okresie 10

miesięcy Br. wzrost przeciętnej
płacy w granicach 10,4 proc. skła-
da się»4??9 proc. -przeciętnej płacy
w ..wyższej wydajności

otażsl

tułu s|cutkQ^'regał3cji"płaęri<8b) •

OZIMINY
W pierwszej i drugiej dekadzie

listopada w caiym kraju nastąpił
spadek temperatury, a • w wielu

rejonach zwłaszcza w części pół-
nocnej — obfite opady. Na prze-
ważającym obszarze stan wilgot-

ności gleby sprzyjał oziminom, a

'żarazem umożliwiał wykonywanie'
orek zimowych. Jednak w woje-
wództwach: koszalińskim i gdań-
skim oraz miejscami w bydgo-
skim, poznańskim, lubelskim
1 warszawskim wystąpiła nad-
mierna wilgotność gleby utrud-

niająca przebieg prac polowych.
Orki zimowe zakończono tylko

na niewielkim obszarze kraju. W

niektórych rejonach woje-
wództw: koszalińskiego, bydgo-
skiego, olsztyńskiego, białostoc-

kiego 1 lubelskiego nastąpiło
przerwanie orek z powodu zama-

rznięcia wierzchniej gleby.
Na południowym zachodzie kra-

ju zakończoHp żbiór, buraków -cu-

^ rowyth.

Wśród ozimin agrometeoroiodzy_
najlepiej ocenili rzepak,' a także
stan żyta. Najsłabiej szacowany
jest stan pszenicy ozimej. Nato-
miast przechowywanie ziemnia-
ków nie budzi większyeh obaw.

(msk)

GOSPODARSTWA RYBACKIE
PRZEKROCZYŁY PLAN
POŁOWÓW

Ryby stanowią jeszcze skrom-
ną pozycję w naszym menu, mi-
mo że spożycie ich wynosi 6,5 kg
na jednego mieszkańca. Równo-
cześnie dostawy ryb morskich się-
gają 600 tys. ton, a słodkowod-
nych z gospodarstw rybackich
17 tys. ton.

W tym roku Państwowe Gospo-
darstwa zapowiadają znaczne

przekroczenie planu odłowów ryb
słodkowodnych. Dostawy do skle-

pów Centrali Rybnej wyniosą ok.

18 tys. ton, w tym przeszło 11 tys.
ton karpia. W samym tylko grud-
niu PGRybackie dostarczą do
Centrali Rybnej 8500 ton amura.

Jest to o 1200 ton Więcej niż W

grudniu ub. roku.

Przekroczenie odłowów osiąg-
nie się dzięki zwiększeniu pro-
dukcji materiału zarybieniowego
i wprowadzeniu bardziej inten-
sywnych metod hodowli. Między
in. wprowadzono nowe gatunki
ryb tzw. ciepłolubnych, jak
wspomniany amur. Pierwsze par-
tie amura pojawiły się już w

sklępach rybnych. Odznacza się
on doskonałym smakiem.

Dodatkową zaletą tej ryby jest
niepospolita żarłoczność. Zjada on

potężne ilości roślin wodnych,
wyręczając tym samym gospoda-
rzy jezior i stawów w pracy pray
wykaszaniu chwastów wodnych.

(msk)

WYMIANA TURYSTYCZNA
Z NRD

Nadal mamy do czynienia ze

znacznie wyższymi wydatkami
obywateli polskich wyjeżdżają-
cych do NRD niż wynoszą wydat-
ki obywateli NRD wyjeżdżających
do Polski.

W okresie 10 miesięcy br.
sprzedaż marek i czeków obywa-
telom polskim wyjeżdżającym do
NRD wyniosła ok. 1,5 mld zł. W
tym samym czasie przekazano na

wymianę dla obywateli NRD wy-
jeżdżających dę>. polski. nieco po-
nad, 0,8 • mld zł. Upoważnia to do
wniosku, że do NRD wyjeżdża z

Polski prawie 2-krotnie więcej
osób niż przyjeżdża ich dó Polski
z NRD. Są to już jednak relacje
podobne do relacji liczby • ludno-
ści NRD i Polski. Zahamowaniu
uległ natomiast wzrost Wydatków
obywateli polskich na wyjazdy do
NRD. W okresie 10 miesięcy br.
były one tylko o 4,4 proc. wyższe
niż w analogicznym okresie Ub.r.
(Sb)

GIEŁDA SAMOCHODOWA

W niedzielę 25 listopada
oferowano na giełdzie w

Warszawie blisko 900 samo-

chodów. Zbliżająca się zima,
nie wywiera, .jak dotychczas,
większego wpływu na sprze-
daż samochodów. Ceny u-

trzymują się bez zmian na

wysokim poziomie. Najwię-
cej nabywców miały „Tra-
banty" i „Warszawy". Po-

daż towaru (jakościowo nie

. najlepszego) określić można

jako dużą, z wyjątkiem
„krążowników", które — jak
twierdzono na giełdzie — nie

dojechały z Gdyni prawdo-
podobnie z uwagi na panu-

jące na Bałtyku sztormy.

Giełda w dniu 25 listopa-
da nie zareagowała na za-

rządzenie Premiera o osz-

czędności paliw i ogranicze-
niu szybkości pojazdów do

80 km na godzinę.

Proponowano:

SYRENĘ . 105:' rok prod. 1972,
po przebiegu 38 tys. km za 65

tys. zł.

TRABANTA 601: rok pfod.
1970, po przebiegu 50 tys. km za

cenę 70 tys. zł. (Trabant jest w

tej chwili relatywnie jednym z

najdroższych samochodów. Wy-
daje się, że na pewne nawet
zwyżkowanie cen tego samocho-
du wpłynęły m.in. informacje,
że w roku przyszłym sprowadzi-
my zaledwie 3 tys. „Traban-
tów").

WARSZAWĘ 223: rok prod.
1971 po przebiegu 30 tys. km za

cenę 105 tys. zł.

SKODĘ 10d0 MB: rok prod.
1969 po przebiegu 55 tys. km za

cenę 85 tys. zł.

SKODĘ S-100: rok prod. 1971
po przebiegu 21 tys. km za cenę
108 tys. zł.

WARTBURGA STANDARD:
nowego, w okresie gwarancyj-
nym za 170 tys." zł.

FIATA 126p: rok produkcji
1973 pb 6 tys. km za Cenę 110
tys. zł. (Oferowano w tej cenie
trzy egzemplarze Fiata 126p. Ża-
den nie został do godziny 14.00
sprzedany).

FIATA 127p: rok produkcji
1973 po 8 tys. km za cenę 175
tys. zł.

FIATA 125p (1300): rok pro-
dukcji 1970 po 56 tys. km. U-
zgodniono sprzedaż za 105 tys.
zł. (Fiaty 125p należą had41 do
tej grupy wozów, które po 1—2-

letnim użytkowaniu sprzedawa-
ne są od 20—30 tys. zł poniżej

ceny kupna nowego wozu. Ten-
dencja ta, jak należy sądzić, bę-
dzie się utrzymywać nadal w

związku ze stale rosnącą pro-
' dukcją tych samochodów — 95
tys. szt. w 1974 r. — wysokimi
kosztami utrzymania i nie naj-
trwalszą karoserią.

VOLKSWAGEN A 1300: rok

prod. 1966, bez danych o prze-

biegu, za cenę 85 tys. zł.

RENAULT 110: rok prod. 1971,
brak danych o przebiegu, za ce-

nę 120 tys. zł.

NSU PRINZ: rok prod. 1970,
po przebiegu 70 tys. km, za ce-

nę 145 tys. zł.

FIAT 132p na giełdzie Jeszcze

się nie pojawił. Należy przypusz-
czać, że cena nowego egzempla-
rza kształtować się będzie na

giełdzie na poziomie ceny Peu-

geota 504.

Poza tym zwracała uwagę
znaczna ilość samochodów

do wykorzystania na części
zamienne, co korespondowa-
ło ze znaczną ilością tego ty-
pu ogłoszeń zamieszczanych
w ostatnich dniach na ła-

mach codziennej prasy.

jod.

«— Zaraz wracam! Muszę najpierw zaprenumerować „Zycie Gospodarcze"...
Rys. ERYK LIPIŃSKI

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy, że termin opłacania prenumeraty rocznej
upływa 10 grudnia. Szczegółowe warunki prenumeraty .w 1974 roku poda-
jemy w stopce redakcyjnej.
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