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NASZ KOMENTARZ

W
ZROST efektywności gospodarowania określony
został jako jedno z centralnych zadań społecz-
no-gospodarczych nie tylko przyszłego roku, ale

i lat następnych. Efektywność nie była. u nas zbyt
kochana. Zaostrza bowiem kryteria oceny działalności
gospodarczej :i komplikuje życie tym, którzy uważają
że trzeba po prostu produkować więcej — i koniec.
Tymczasem wszelka ocena typu efektywnościowego
nie zadowala się odpowiedzią na pytanie: ile? — sta-

wiając pytania bardziej „wymyślne" — za ile, w jakim'
czasie, po co, dla kogo? Nie lubimy takich pytań. Trzeba
więcej ^pracować, a mniej liczyć — słyszy się jeszcze
tu i ówdzie. Otóż 'nie trzeba wymagać liczenia w skali
całego przedsiębiorstwa od robotnika przy warsztacie,
choć jiieraz okazuje się, że liczy on nie gorzej od mi-
strza.. Nie można jednak dobrze gospodarować w przed-
siębiorstwie b'ez liczenia, bez rachunku ekonomicznego,
porównywania nakładów i efektów.

Dlaczego właśnie teraz nadaje się taką rangę efek-
tywności, gospodarności, skoro rozwijamy się tak szyb-
ko?'W latach. 1971—1973 średnioroczne tempo wzrostu
dochodu narodowego wyniosło 9,1 proc., inwestycji
brUtto 17,5 proc,, przychodów pieniężnych ludności 12,9
proc., przeciętnej płacy 7,6 proc., podczas gdy w latach
19?6—1970 dochód narodowy zwiększał się średniorocz-
nie o ok. 6,1 proc. a, płace realne, o 1,9. proc. O- co więc
chodzi, po có nam ta: efektywność? Otóż rzecz w. tym,
że po pierwsze, nie możemy się' w dłuższym okresie
tSżwijac, nadal tak Ssijbkó bśz'daleko „idącej ppqrawp
efektywności,-po drugie, że; właśnie teraz, ha podstawie

już odczuwalnych społecznie "rezultatów przyśpiesze-
nia w dziedzinie płac realnych; i dochodów' ludności,
kierunek na intensyfikację 'gospodarowania ma pełne
Szanse uzyskania społecznego poparcia. Czynione w

przeszłości próby podejmowania problemów efektyw-
ności'nie przynosiły rezultatów nie.tylko i nie głóiunie

ze względu na wady technicznych rozwiązań, ale prze-
de wszystkim ze względu-na brak • powiązania między
założeniem wzrostu

1
efektywności i poprawą warunków

życiowych, brak programu polityczno-gospodarczego,
otwartego dla zmian w planowaniu i zarządzaniu oraz

napędzającego te zmiany( •

DZISIAJ sytuacja jest inna, niż w przeszłości.
Mamy za sobą trzy lata .bardzo szybkiego wzrostu

gospodarczego i wzrostu. konsumpcji społecznej.
Wzrostu, który —powiedzmy to jasno — nie tylko
wynikał z poprawy efektywności gospodarowania, ale
w pewnym stopniu ją antycypował, wyprzedzał w cza-

sie. Chodzi teraz, o to, aby osiągnięte tempo rozwoju
utrzymać i utrwalić, i o to toczy się cała batalia.

Efektywność, lepsza jakość działalności gospodarczej,
jest niemożliwym do ominięcia warunkiem utrzymania
wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego, którego ce-

lem jest systematyczny wzrost pozięmu życiowego spo-
łeczeństwa. Tak właśnie został określony cel rozwoju
gospodarczego u nas i "uzyskał on powszechną akcep-
tację. Logicznie, powszechnej akceptacji i realizacji
igymaga warunek osiągania tego celu •— systematycz-
na, poprawa efektywności gospodarowania.

W minionych trzech latach miał miejsce postęp w

dziedzinie efektywności. Był on jednak niedostateczny
i'nierównomierny. Przyrosty produktu globalnego, do-
chodu narodowego i funduszu konsumpcji były bar-
dzo wysokie. W jeszcze szybszym tempie rosły jednak
nakłady ńa ich wytworzenie. W roku 1972 przyrost
funduszu konsumpcji o i zł wymagał w całej sferze
produkcji materialnej wzrostu produkcji globalnej o

4,78 zł, w tym'nakładu kosztów materialnych o 2,65 zł,
prky równoczesnym wzroście nakładów inwestycyjnych •

(z. kapitalnymi remontami) o 1,13 zł. Koszt uzyskania •

1 zl przyrostu konsumpcji był przy tym wyższy niż
w 1971 roku.

Tempo rozwoju uzyskaliśmy więc wysokie, ale przy
wysokich również tempach nakładów. Stosunkowo naj-
większy postęp można odnotować w dziedzinie wydaj-
ności pracy. Jednakże szybko również rozrastało zat-
rudnieniei, w wyniku czego udziału wydajności pracy

w przyroście produkcji nie można uznać za zadowala-
jący. Oceniając ogólny charakter naszego wzrostu go-
spodarczego tow. EDWARD GIEREK stwierdził na 1
Krajowej Konferencji PZPR, że: „wciąż jeszcze prze-
ważały czynniki ekstensywnej związane ze . wzrostem
zatrudnienia i nakładów materialnych".

W pierwszej połowie bieżącego pięciolecia szybki,
choć ekstensywny w znacznej mierze wzrost gospodar-
czy miał-duże walory. Ułatwiał niemał natychmiastowe
przestawienie gospodarki na wysokie obroty, przyniósł
szybkie efekty w .dziedzinie konsumpcji, przywrócił w

społeczeństwie wiarę we lołasne siły. Równocześnie
był możliwy do zastosowania ze względu na szeroki
zakres prostych rezerw w przemyśle, budownictwie
i'rolnictwie, które można było stosunkowo łatwo zdy-
skontować. Teraz jednak niezbędne jest konsekwentne
przestawienie sił1 napędowych gospodarki na bardziej
wydajne paliwo, na czynniki intensywne.

W
SZELKI szybki rozwój' gospodarczy stwarza ok-

. reślone napięcia i problemy: przynosi społe-
czeństwu więcej i wymaga większego wysiłku.

ZŻekonomicznego zaś punktu widzenia pociąga za sobą
wzmożone zapotrzebowanie na różnorodne czynniki
ptpdukcji: na suroioce i energię, środki inwestycyjne,
moce przerobowa w budownictwie, a gdy produkcji kra-
jowej nie starcza w poszczególnych dziedzinach — na

import. Dlatego szybki, ale ekstensywny rozwój pro-
dukcji powoduje powstawanie -w dłuższym okresie tzw.
barier rozwoju gospodarczego: bariery siły roboczej,
surowcowej, bariery hańĄlu zagranicznego: Próby ich
omiriięćia w imig, samego tempa rozwoju proioadsą ko-
niec końców doi hamowania rozwoju, lub nawet ogra-
niczania konsumpcji, co dobrze znamy z przeszłości.

' Szybki rozwój o charakterze intensywnym również
nie jest wolny od problemów i napięć, choć mają one

nieco inny charakter. Wymaga innego typu wysiłku:
wyższej jakości pracy, to znaczy uzyskiwania lepszych
rezultatów z tych samych nakładów społecznych (wyż-
szej wydajności pracy, większej ilości produktów fi-
nalnych z .danego zasobu surowców, większej efektyw-
ności inwestycji). Zmniejsza to w stosunku do uzyski-
wanego tempa wzrostu zapotrzebowanie na wszystkie
czynniki produkcji, czyli osłabia napięcia, które muszą
towarzyszyć każdej wysokiej dynamice rozwojowej.
Mniejsze jest również wtedy niebezpieczeństwo pow-
stawania barier ekonomicznych rozwoju. Nie staje się
wówczas przed wyborem: albo wysokie tempo rozwoju
gospodarki, albo wzrost konsumpcji. Można łatwiej
kojarzyć tempo wzrostu gospodarczego i konsumpcji.
O to właśnie chodzi.

Dlatego lak istotne, społeczne znaczenie ma teza, że
warunkiem utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju go-
spodarczego jest poprawa efektywności, wzmocnienie
roli czynników intensywnych', jakościowych w gospo-
darowaniu, we wszystkich dziedzinach życia społeczne-
go. Można by jeszcze oczywiście zapytać, czy w ogóle
musimy, się spieszyć. Jest to jednak pytanie retoryczne.

Do pośpiechu zmusza skala niezaspokojonych potrzeb
społecznych, które wydobył na powierzchnię właśnie
szybszy rozwój. Dlatego utrzymanie wysokiej dynamiki
rozwoju przez poprawę efektywności, mą wysoką ran-

gę. społeczną i jest zarazem dyrektywą działania; ok-
reśloną przez I .Krajową Konferencję PZPR'. Moióił
o tym na Konferencji I Śektetarz KCPZPR, toib.

, EDWARfi GIEttEK:

y;W centrum uwagi partii, władz państwowych, zwią-
zków zawodowych, wszystkich organizacji społecznych,
całego narodu, staje obecnie sprawa osiągnięcia wyż-
szej jakości i efektywności we wszystkich dziedzinach
naszego działania — w kształtowaniu świadomości spo-
łecznej, w produkcji, w nauce i technice,, w kształceniu.
Tylko pod tym warunkiem utrzymamy wysoką dyna-
mikę wzrostu dochodu narodowego. Tylko pod tym
warunkiem zdołamy zagospodarować dochód narodo-
wy w.taki sposób, aby umacniać socjalistyczne stosunki
społeczne,- zapewniać systematyczną poprawę warun-

ków życia, ludzi pracy, a jednocześnie tworzyć dobrą
podstawę do szybkiego rozwoju kraju w przyszłości".

Poprawa efektywności gospodarowania znajduje się
w jakiejś cząstce w ręku każdego z nas, w stopniu
uzależnionym od miejsca w .podziale pracy społecznej,
Jun/ćcji, zawodu. Szczególne jednak możliwości działa-
nia i szczegółne zobowiązania do działania mają nie-
wątpliwie ekonomiści. Zarówno od strony' stosowania
rachunku ekonomicznego w praktyce, jak i uczestnic-
twa w edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

PRZESTAWIANIE się ńa gospodarowanie inten-
sywne jest trudnym procesem społecznym, wy-
magającym przezwyciężania latami kształtowanych

przyzwyczajeń, nawyków, odruchów warunkowych•
Jest to walka nowego ze starym. W rezultacie niejed-
nemu z nas będzie trudniej, z tym tylko, że spoiłeczeń-
sttou będzie łatwiej. Gospodarować będzie trudniej w

tym sensie, że im kto więcej otrzymuje środków w.

przedsiębiorstwie, branży, czy gałęzi, z tym większych
efektów musf się rozliczyć przed państwem, a więc
przed społeczeństwem. -

Batalia o efektywność toczy się nie w imię abstrak-
cyjnie pojętego rachunku ekonomicznego, lecz w in-
teresie ludzi pracy, w imię postępu społecznego, lep-
szych warunków życia, bardziej racjonalnych warun-

ków pracy i działania. Organizuje tę walkę program
VI Zjazdu, partia, która jest inicjatorem i siłą spo-
łeczną najbardziej zainteresowaną w unowocześnianiu
metod gospodarowania przez stały proces doskonalenia
kierowania państwem i gospodarką — nasilany od-
powiednio do tempa zmian w siłach wytwórczych.
Zmiany te następują teraz szybciej i dlatego proces
doskonalenia planowania i zarządzania jest i musi
.być szybszy.

W minionym trzyleciu zakres, konkretność i kom-
pleksowość zmian w kierowaniu gospodarką i państ-^
wem sq większe, niż kiedykolwiek. Realizowane są.
one konsekwentnie przez Rząd zgodnie z programem,
VI Zjazdu. Przypomnijmy unowocześnienie admini-
stracji, założenia' reformy systemu oświaty, program
budownictwa mieszkaniowego, program chemizacji go-
spodarki, prace nad usprawnieniem systemu inwesto-
wania. Otwiera to coraz szerzej drogę dla inicjatywy,
kształtuje chłonność gospodarki na innowacje w tech-
nice i zarządzaniu, a tym samym zapotrzebowanie na

gospodarowanie intensywne, poddane rygorom
społecznej efektywności.

Pionierską rolę odgrywają tu jednostki inicjujące,
wprowadzające i sprawdzające w praktyce komplek-
sowe zmiany w płanowaniu i zarządzaniu. Rezultaty
ich działalności — choć jest to działalność stosunkowo
krótka potwierdzają słuszność kierunku

_

właśme
od strony dodatniego wpływu na efektywność ekono-
miczną, na wydajność pracy, obniżkę kosztów mate-

riałowych, wykorzystanie środków trwałych.
Równie istotna jest efektywność społeczna: okazuje

się, że w warunkach kompleksowego, ekonomicznego
systemu, jeśli się już Opanuje jego zasady i prawid-
łowo je- stosuje, pracować jest' łatwiej, załogom i za-

rządom przedsiębiorstw. Kompleksowe zmiany wy-
chodzą więc nie tylko naprzeciw społecznej potrzebie
wzrostu efektywności ale i społecznej potrzebie zado-
wolenia z własnej pracy, potrzebie wzrostu poczucia
odpowiedzialności i własnej zarazem wartości. Efekty-
wność jest więc nie tylko potrzebna, ale może być
lubiana. Stwarza to pełne podstawy do. stwierdzenia, że .

batałia o efektywność, zgodnie że społecznym in-
teresem, z istotą naszej polityki spoleczno-ekonomi-
cznej, zostanie wygrana, na pożytek nas• wszystkich.

<J. G.)

„Wszystko wisi na głowicy" — patrz artykuł na str. 3 . Na zdjęciu MARIA MIKLIŃSKA, bryga-
dzistka wydziału montażu WZT.

§z
JERZY SURDYKOWSKI

W czym upatrywać nasze szanse? Jak kształtować
przyszłe miejsce Polski w świecie coraz bardziej
rozwiniętej gospodarki, coraz ostrzejszej konkuren-
cji, coraz doskonalszej techniki? Gzy nastawiać

się — zgodnie z tradycją, ale też \ z narasta-

jącą koniunkturą — na dostarczanie światu su-

rowców, lub mniej — niżby to można było i—

przetworzonych wyrobów? Czy może postępować
w „drugiej linii" przemysłowego frontu kupując
od innych technologie i wypróbowane wzory na

wyroby pokupńe, lecz gdzie indziej wymyślone?
Czy może jednak usiłować wciskać się w luki
tu i ówdzie powstające na froncie walki z nie-
znanym, odważnie formułując strategię badań
i zastosowań, do maksimum wykorzystując mie
tylko ręce, ale i mózgi; próbować choć na wąs-
kich odcinkach być wśród pierwszych, spożytko-
wać nie tylko bogactwa ziemi, ale i. umysłów.

PUBLIKACJE
na temat nauki

i polityki naukowej ostatnich lat
pełne są takich włąśnie wezwań

do wykorzystywania szczelin i luk
w ogólnoświatowej myśli naukowo-
technicznej oraz w związanych z nią
dokonaniach. Zapewne, nie' na głów-
nych kierunkach — wymagających

największych nakładów — zyskać
możemy szansę współprzodównictwa,
lecz raczej tam, gdzie wielcy i bar-

' dziej rozwinięci nie zdążyli jeszcze
przebyć pełnej drogi „od pomysłu do
przemysłu", gdzie nie ma jeszcze ab-
solutnych liderów o ugruntowanych
pozycjach, gdzie dopiero formują się
przyszłe rynki, kształtują prżysżłe
powiązania i sukcesy.

A jednocześnie publikacje na te-
mat nauki pełne są opisów wynalaz-

. ków, których nie spożytkowaliśmy w

pełni, przykładów szans, których nie
udało się zrealizować^ myśli, których
nie przekształcono w produkty. A
jednocześnie nasze, dotychczasowe
wpływy ze sprzedaży myśli technicz-
nej, licencji, produktów opartych na

DOKOŃCZENIE NA STR. 4



PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Wielka szansa zwiększenia efektywności gospodaro-
wania, jaką'—wydawało się — daje komputer dopro-
wadziła do pewnej euforii. Ślowa-klucze, takie Jak

ETO, Informatyka, rewolucja cybernetyczna odmienia-
no Ma wszystkie sposoby. Próbowano nawet poziom
rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów mierzyć
przy , pomocy ilości zainstalownych komputerów, czy

, też przy pomocy ifoścl dokonanych przez komputery
operacji.

Tymczasem życie nie chce potwierdzić wszystkich
nadziei. Jak to więc zwykle bywa — na miejsce euforii

przyszło rozczarowanie. Rozczarowanie to dotknęło
wiele krajów, w tym również w pewnej mierze i Polskę,
choć u nas komputeryzacja była ciągle w powijakach.
Zaczęto szukać przyczyn, powodujących, że teoretycz-
ne możliwości, tkwiące w elektronicznej technice ob-
liczeniowej, nie są w pełni wykorzystywane w życiu.
Próbę takich poszukiwań zaprezentował ostatnto JE-
RZY SURDYKOWSKI w artykule pt. „ETO, ALE NIE
TO" opublikowanym przez „ŻYCIE LITERACKIE".

Podstawową przyczynę autor widzi w ogromnej roz-

bieżności między techniczną sprawnością współcze-

• snych maszyn matematycznych, a intelektualnymi moż-
liwościami ich wykorzystania. A więc dysproporcje
między częścią twardą „hardware", a częścią' miękką
„software". Po prostu programy nie nadążają za coraz

sprawniejszym i szybszym komputerem. Powstaje jed-
nak w tym miejscu drugie pytanie — dlaczego prog-
ramiści nie są w stanie przygotować programów pracy,
pozwalających wykorzystać znakomitą przecież maszy-
nę? Odpowiedź na to pytanie jest znacznie trudniejsza
i bardziej złożona.

Nie będziemy tu wchodzić w problematykę „zawodu",
Jaki daje się odczuć w stosunku do ETO w krajach
zachodnich. Popatrzmy jednak na naszą własną sy-
tuację. Mamy około 500 komputerów. Mamy sporą
i dobrze przygotowaną kadrę informatyków. Maniy
odpowiednie instytucje — krajowe Biura Informatyki.
Zjednoczenia Informatyki, ośrodki obliczeniowe itp.
Nie mamy .natomiast jasnej koncepcji wykorzystania
ETO w Polsce i — jak twierdzi autor — nie wyszliśmy
w tej dziedzinie z początkowych etapów zastosowań.
Jerzy Surdykowski szuka źródeł takiego stanu rzeczy
przede wszystkim w słabości naszej ekonomii oraz

nauki o organizacji I zarządzaniu. Informatyka musi
bowiem opierać się o teorię ekonomiczną, o — jak
dodaje autor — „teorie praktyczne".

Wydaje się, że do tych myśli trzeba dodać pewien
komentarz. Praktyka, choćby wspomnianego w oma-

wianym artykule systemie „Wektor" czy pewnych prób
zastosowania ETO w transporcie kolejowym, wykazała
konieczność dokonania daleko idących zmian organiza-
cyjnych we wspomnianych dziedzinach. Inaczej ich
komputeryzacja nie ma sensu. I tu powstaje pytanie:
czy dokonanie takich zmian Jest możliwe, a jeżeli tak
— czy się opłaca? inaczej mówiąc, czy należy dostoso-
wywać organizację do komputera? Teoretycznie odpo-
wiedź prawie zawsze jest pozytywna, w praktyce różnie
to bywa. Istniejące bowiem systemy organizacyjnej
choć na pewno bardzo niedoskonałe, są lepiej lub gorzej
dostosowane do możliwości technicznych danej dzie-
dziny oraz — co jeszcze ważniejsze — do możliwości
fachowych, intelektualnych zatrudnionych tam ludzi.
Teoria ekonomiczna, jeżeli ma być „teorią praktyczną",
nie może abstrahować od tego drugiego czynnika,
komputer często, niestety, musi. Najdoskonalsze roz-

wiązania teoretyczne nie na wiele się przydadzą, Jeżel
napotkają barierę świadomości, nieprzygotowaną
mentalność, opory psychiczne. Dlatego przygoto-
wanie gruntu dla rewolucji cybernetycznej w naszym
EH nie może się ograniczać do postępu ekonomii
Sjaz nSukl o organizacji i zarządzaniu lecz musi na-

stępować znacznie szerszym frontem, aby lntc ektua nle
i psychicznie przygotować społeczeństwo do zmian,
Jakie taka rewolucja przyniesie.

Na koniec mala, ale prawdziwa anegdota. P:sząc
swego czasu o rolnictwie pewnego regionu korzyła-
lem z lokalnej statystyki, która wykazywała, że jest
tam 7 gospodarstw o powierzchni ponad 50 ha każde
- zajmujących łącznie 320 hektarów. Z takimi danymi
nierwotnyml nie poradzi sobie żaden najwspanialszy
komputer A przecież wszystkie systemy informatycz-
ne muszą zaczynać od danych pierwotnych - inaczej
nie będzie czego liczyć 1 przetwarzać. Dlatego tez o

diagnozie I proponowanej przez J.Surdykowsk ego te-

rapii można powiedzieć „ciepło, ciepło", ale jeszcze me

„gorąco". S .C .

W UBIEGŁYM ^TYGODNIU

W KRAJU

• NA WSPÓLNYM POSIEDZE-
NIU — BIURA POLITYCZNEGO
KOMITETU CENTRALNEGO PZPR

I PREZYDIUM RZĄDU omówiono

podstawowe problemy dalszego roz-

woju gospodarki wyżywieniowej.
Dokonana została także ocena wyni-
ków produkcyjnych rolnictwa w ro-

ku 1973.

• BIURO POLITYCZNE wysoko
oceniło przebieg kampanii wybor-
czej do rad narodowych i wyniki
głosowania w tych wyborach. Wy-
niki te potwierdziły jedność• i pa-

triotyczną świadomość całego naro-

du. Zaakceptowano wstępny pro-
gram. rozbudowy elektrowni „Dolna
Odra" w Czarnowie woj. szczecińs-
kie z obecnie projektowanej mocy
1600 MW do ok. 3400 MW. Rozpa-
trzono także realizację powołania w

Ministerstwie Przemysłu Maszyno-
wego pionu produkcji maszyn dla

rolnictwa, przemysłu spożywczego,
handlu i gastronomii.

• 9 GRUDNIA BR. ODBYŁY SIĘ
NA OBSZARZE CAŁEGO PAŃST-
WA WYBORY DO RAD NARODO-
WYCH wszystkich szczebli. Frek-
wencja była wysoka, głosowało 97,4
proc. uprawnionych do głosowania.
Wybrano: 3160 radnych do -woje-
wódzkich (miejskich w miastach wy-
dzielonych) 20 319 do powiatowych
rad narodowych, 1610 do rad naro-

do&ilćh miast i ^pfeifttóto;' 21 '950 do
' miejskich rad narodowych, 68 622 flo
gminnych rad narodowych, 17 053 do
rad narodowych miast i gmin.

Q ZADANIA TERENOWYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-
WEJ w realizacji założeń planu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju
na 1974 r. były tematem> narady
przewodniczących wojewódzkich ko-,
misji planowania.

9 Jednym, z końcowych akcentów
Roku Nauki Polskiej było nadanie

tytułów MISTRZÓW TECHNIKI
1973. Odznaki i dyplomy, związane z

przyzńah\)mi tytułami wręczone zo-

stały autorom 99 wybitnych osiąg-
nięć w nauce i technice, dokonanych
i wdrożonych do produkcji w ub.r.

Wdrożenia wyróżnionych tematów
do produkcji przyniosły dotychczas
efekty ekonomiczne w wysokości
przeszło 5,6 mld zł i ponad 80 min
zł dewizowych. Wszystko to opra-
cowania wysokiej rangi, nie ustępu-

jące jakością podobnym opracowa-
niom na najwyższym poziomie świa-
towym.

• REALIZACJA PIERWSZEGO
ETAPU BUDOWY PORTU PÓŁ-
NOCNEGO W GDAŃSKU zbliża się
do końca. Ńa wschód od Westerplatte

•trwa montaż najważniejszych arterii

transportowych nowego portu. Na

pomoście pirsu węglowego, instalo-
wane są konstrukcje przenośników.
Blisko 2-kilometrowa estakada tran-

sportu węgla łączy rejon przeładun-
kowy z placami magazynowymi i z

największą w kraju wywrotnicą .

wagonową, która będzie współpra-
cować z rozmarażalnią promienniko-
wą wagonów. Na 40 ha nowego lą-
du usypanego z piachu morskiego,
układana jest gęsta sieć torów ko-

lejowych. Zostanie ona• połączona
rozbudowywaną arterią kolejową ze

szlakiem Śląsk — porty.
• W ZAKŁADACH SZYBOW-

COWYCH „DELTA" W BIELSKU-
-BIAŁEJ wyprodukowano już ponad
2800 szybowców.

;m ZAŁOGĄ! JEDNEJ Z NAJ-

WIĘKSZYCH NASZYCH FABRYK
ODZIEŻOWYCH —„WÓLCZANKl",
szyje codziennie 145 tys. koszul mę-
skich. Tegoroczny plan dostaw ek-

sportowych do krajów kapitalistycz-
nych „Wólczanka" już wykonała.
Na taśmach produkcyjnych powstają
m. in. koszule z tkanim importowa-
nych przeznaczone na zaopatrzenie
rynku krajowego.

• PAŃSTWOWE GOSPODAR-
STWO RYBNE W WILKACIE (pow.

Wodzisław) uzyskało wysoki rezul-
tat w hodowli ryb — 990 kg karpia
z jednego ha stawu.

• STO REJSÓW ma już na swym
koncie PZM-owski tramp m/s Biesz-

czady — Motowiec, którym dowodzi
Danuta Walas-Kobylińska, jedyna, w

naszej flocie kobieta kapitan żeglugi
wielkiej.

% MAMY W KRAJU BLISKO

180,5 TYS. ZAKŁADÓW RZE-

MIEŚLNICZYCH. W ciągu ostatnich
trzech kwartałów br. przybyło ich
ok. 8 tys. Ponad 1 tys. nowych pla-
cówek należy do branży odzieżowej,
a ok. 3,1 tys. — do budowlanej.
Spółdzielnie rzemieślnicze notują w

br. blisko 22-procentowy wzrost ob-
rotów. Dostarczyły one warsztatom

o 15 proc. więcej surowców.

• FABRYKA SAMOCHODÓW
MAŁOLITRAŻOWYCH W BIEL-

SKU-BIAŁEJ przeznacza znaczne

środki na inwestycje to zakresie

ochrony środowiska. Kosztem ponad
100 min zł buduje się koło Bielska-

Białej oczyszczalnię ścieków wraz

z zespołem kolektorów przemysło-
wych.

O Po 20-miesięcznym okresie bu-

dowy oraz montażu maszyn i urzą-
dzeń ROZPOCZĄŁ SIĘ ROZRUCH
TECHNOLOGICZNY PODSTAWO-
WYCH WĘZŁÓW PRODUKCYJ-
NYCH WYTWÓRNI SKÓRY -SYN-
TETYCZNEJ „PÓLCORFAM" W
PIONKACH. W drugiej połowie
stycznia 1974 r. wytwórnię opuszczą
pierwsze bele nowego syntetycznego
tworzywa.

• Inż. JANUSZ KAMIŃSKI mia-

nowany został przez prezesa Rady
Ministrów podsekretarzem stanu w

Ministerstwie Komunikacji. Od 1970
roku do chwili obecnej był on dy-
rektorem naczelnym DOKP Warsza-
wa.

ZA GRANICĄ

B W-systemie wskaźników i sche-
matów projektu perspektywicznego

planu rozwoju gospodarki narodowej
ZSRR w okresie do 1990 r. — stwier-
dził w wywiadzie dla EKONOMl-
CZESKOJ GAZ1ETY przewodniczą-
cy Państwowego Komitetu Planowa-
nia ZSRR, wicepremier N. BAJBA-
KOW — Gospłan przewidział i opra-
cował i. rozesłał ministerstwom i u-

rzędom w kraju wskaźniki i sche-
maty dotyczące rozwoju socjalisty-
cznej integracji gospodarczej ZSRR
z innymi krajami RWPG. Gospłan
ZSRR opracował, zaś Rada Mini-
strów ZSRR zatwierdziła specjalny
rozdział w planie gospodarczym na

rok 1974. który zawiera wskaźniki,
uwzględniające przedsięwzięcia do-
tyczące rozwoju socjalistycznej inte-
gracji gospodarczej ZSRR z innymi
krajami RWPG. Uwzględniając pier-
wsze, jeszcze niewielkie doświadcze-
nia w dziedzinie planowania przed-
sięwzięć integracyjnych, uzyskane w

toku zestawienia i uzgadniania spe-
cjalnego rozdziału projektu planu
rocznego, Gospłan ZSRR, wspólnie
s zainteresowanymi ministerstwami,
f urzędami, prowadzi prace maja.ee
na celu udoskonalenie metodyki• i
praktyki planowania intenracyjnych
przedsięwzięć, precyzuje wskaźniki i
schematy projektu pięcioletniego
planu, określa tryb opracowania <

doprowadzenia do wykonawców
konkretnych zadań dla wypełnienia
zobowiązań przyjętych przez stronę
radziecką dla realizacji Komplekso-
wego Programu. Do pomyślnego roz-

wiązywania zadań w tej dziedzinie
w znacznym stopniu przyczynia się
praktyczne wcielanie w życie trybu
planowania, finansowania, kontroli i
wykorzystania środków wydzielanych
przez kraje członkowskie RWPG z

tytułu ich udziału w budowie du-
żych obiektów na terytorium Związ-
ku Radzieckiego. Ten tryb był opra-
cowany przez Gospłan ZSRR i za-

twierdzony przez rząd w roku ubie-
głym. Po raz pierwszy był on zasto-

sowany przy planowaniu budowy
kombinatu celulozowego w Ustj-Ili-
miu, co umożliwiło włączenie tego
obiektu do projektu planu na rok
1974, jego uwzględnienie w sposób
wyodrębniony . w planach inwesty-
cyjnych, planach prac budowlano-

montażowych, w planie podziału
produkcji, w bilansach materiało-
wych, w planie eksportowo-impor-
towym i w innych rozdziałach na-

rodowego planu gospodarczego.
• W Jugosławii w 1974 r. wzrost

produkcji materialnej ma wynieść
6 proc. w porównaniu z 5 proc. w

roku bieżącym. Produkcja przemy-
słowa powiększy się o 8 proc- (w
1973 r. — o 6,5 proc.), produkcja rol-
na—o .2,5 — 3 proc. (w 1973 r. —^

o .? proc.), zatrudnienie —o 3 proc.
(w 1973 — 2,5—3 proc.), wydajność
pracy o 4 proc. (w 1973 r. — o 2,5
proc.), podstawowe inwestycje — o

7,5 proc. (w 1973 — o 2,5. proc.) i
wydatki indywidualne — o 5,5 proc.
(w 1973 — 2—2,5 proc.) .

• Gospodarka NRD zużywa wiele
surowców importowych, a m.in. 8
min ton węgla kamiennego roąznie,
1,5 min ton rud żelaza, 1 min ton
stali prętowej, 200 tys- ton blachy
walcowanej na gorąco i 10 min ton

ropy naftowej. Ich zużycie w latach
1971—1975 ma się relatywnie zmniej-
szyć o 1,8—2 proc. Odbiorcy energii
elektrycznej i cieplnej oraz gazu
mają ograniczyć pobór o 4 proc.

i Rumunia rozpoczęła przystoso-
wywanie urządzeń energetycznych
do węgla. Węgiel różnych rodzajów,
którego wydobycie wynosi obecnie
26 min ton, ma w 1980 r. być głów-
nym źródłem energii elektrycznej.
Ropa naftowa, której wydobycie się-
ga 14 min ton oraz metan, wydoby-
cie — 25 mld m sześciennych — ma-

ją natomiast w większym stopniu
być przetwarzane na cenne półpro-
dukty.

H W niektórych przedsiębior-
stwach przemysłu _czechosłowackie•
t)0, aby zaradzić napiętej sytuacji
energetycznej, następuje zmiana go-
dzin pracy, zwłaszcza w celu wyko-
rzystania zmniejszonego poboru mo-

cy w soboty, niedziele i święta.
B Zdaniem angielskich ekspertówL

ograniczenia krajów arabskich i o-

gólna sytuacja na rynku paliw spo-
wodowały, że podaż ropy naftowej
w USA w stosunku do września br.
jest niższa o 7,5 proc., w Japonii
o 20 proc., w Holandii — o 30—40
proc., w Wielkiej Brytanii — o 15
proc., wBelgii—o20proc:,w
Szwecji — o 15 proc. Przewiduje się,
że w pierwszych trzech miesiacach
przyszłego roku sytuacja jeszcze się
pogorszy. Np. zdaniem WILLIAMA
SIMONA, specjalisty amerykańskie-

go, luka ta w pierwszym kwartale
1974 r- zwiększy się w USA do 17.3

proc. y
B Senat USA zatwierdził wydanie

20 mld dolarów w ciągu następnych
10 lat na poszukiwanie nowych źró-
deł energii i na doprowadzenie go-
spodarki amerykańskiej do stanu

energetycznej samowystarczalności.
B J K. JAMIESON, prezes rady

nadzorczej towarzystwa naftowego
„EXXON", zaleca wzmożenie wydo-
bycia węgla w USA w celu spożyt-
kowania go nie tylko w postaci sta-

łej, ale i płynnej, co wiąże się z

proponowanym przez towarzystwo
rozwojem syntetycznego, procesu
produkcji benzyny i olejów opało-
wych. Równocześnie „EXXON" pro-

jektuje rozpoczęcie eksploatacji lup-
. ków bitumicznych w Kanadzie, dzię-
ki czemu już w 1978 r. można by u-

zyskać 105 tys. baryłek dziennie. J.
K. JAMIESON powiedział także, że
,.EXXON" zawarł porozumienie z

General Electric w dziedzinie nukle-
arnej.

fĘ Rząd brytyjski umorzył Krajo-
wej Radzie Węgla dług w wysokości
200 min funtów i równocześnie przy-
znał jej na najbliższe pieciolecie do-
tację 7.20 min funtów. W ub.r. na

Wyspach Brytyjskich energetyka zu-

żuwała 58 min ton węgla rocznie.
Niedobór ropy sprawił, że zapotrze-
bowanie eneraetyki wzrosło do 63—
72 min ton. Wzrosło róumież zapo-
trzebowanie ze stromi przemysłu i
gospodarki cieplnej. Przy obecnym
pl"balni(m wydobyciu, wynoszącym
136 min ton, zmusiło to do importu
tego surowca. Ze wzglndu na rosną-
ce ceny paliw płynnych i niskie we-

wnetrzne ceny we.nla, weniel z bry-
tyjskich kopalń jest w przeliczeniu
na jednostke cieplną tańszy od ropy.

P W Zachodniej Europie obser-
wuje się gwałtowny wzrost cen

sprzedary dóbr inwestvctijnych ma-

szyn, ,1'cencji itp- Według oceny
Banku Włoskiego w bieżącym roku
ceny te wzrosną o około 30 proc.

H Na londyńskiej giełdzie gwałto-
wnie wzrosły .ceny miedn i cynku.
Pod koniec listopada za tonę cynku
żądano około 740 funtów szterlin-
gów. a miedzi około 970 funtów

szterlingów. Eksperci oceniają, że
ceny te jedynie utrzymają sic, nie
przewidują natomiast dalszego ich
wzrostu z uwagi na ograniczenia
produkcyjne związane z kryzysem
energetycznym.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Zamiast gipsu
Amerykańska firma Merck, Sharp I

Dohmc Orthopedics wyprodukowała opa-
tTunek na złamane kończyny o polową
lżejszy I trzy razy wytrzymalszy od
gipsowego. Chirurg nakłada np. na zła-
maną nogę „pończochę" z siatki poli-
propylenowej a następnie owija złamaną
kończynę w specjalny bandaż z włókna
szklanego impregnowanego światłoczułą
żywicą. W ciągu trzech do pięciu minut
promienie ultrafioletowe utwardzają opa-
trunek. Jest on wodoodporny I. cieńszy
od glpsn. a więc można go swobodnie
nosić port obraniem. Ograniczając akty-
wność poszkodowanego w stopniu znacz-
nie mniejszym niż gips. nowy opatrunek
pozwala przyśpieszyć proces rekonwale-
scencji. (NEWSWEEK)

Na zamówienie

Na wystawie „Fertlgbau 13" w Ulm
była maszyna cyfrowa „Indlco", kt6ra
ułatwia niezdecydowanym wybór wła-
ściwego modelu mieszkania spośród 100

oferowanych. Do maszyny wprowadza
się Indywidualne żądania dotyczące wiel-
kości I układu Izb, kształtu domu I da-
chu, wyposażenia wnętrza, a także da-
nych o możliwościach finansowych klien-
ta I w ciągu dwóch minut otrzymuje się
trzv plternatywnn propozycje z nlanami
I dokładnymi opisami. Samo odczytanie
wszystkich danych' nagromadzonych w

układach pamięciowych maszyny wyma-
. galoby 180 godzin. (DaD)

Inwazja śmieci

W Waszyngtonie opublikowano specjal-
ne studium poświęcone sprawie usuwania
śmieci z miast amerykańskich. Wnioski
ogólne tego opracowania są bardzo pe-
symistyczne. Okazuje się, że za 5 lat
prawie połowa amerykańskich miast nie
będzie już miała miejsca ńa składowanie

wzrastających ilości śmieci. Największy
udział w „produkcji" śmieci ma przemysł
opakowań. Już obecnie ponad połowę
funduszy przeznaczonych przez zarządy
miast na ochronę środowiska, pochłania
wywóz i utylizacja śmieci. Przepisy fe-
deralne przeszkadzają w rozwiązaniu te-
go problemu najłatwiejszymi sposobami,
gdyż zabraniają np. spalania śmieci oraz

zatapiania Ich w pobliżu wybrzeży. Auto-
rzy studium domagają się od państwa
dotacji w celu budowy nowych oczycz-
czalnl 1 sortowni odpadków. (Technisclie
Rundschau 37/13 — wg PT)

Ptywajqcy dźwig
Największy pływający dźw>g. o udźwi-

gu 300 ton, zostanie zbudowany w Ja-
ponii dla ratownictwa morskiego tego
kraju. Maksymalna wysokość podnosze-
nia tego dźwigu wynosić będzie 106 me-

trów. (Interpress)

Technika plazmowa
W instytucie Mechaniki Precyzyjnej

w Warszawie opracowano niezwykle
skuteczny sposób ochrony przed zwar-
ciem elementów elektrycznych pracują-
cych w bardzo wysokich temperaturach.
Wykorzystano przy tym

1
najnowocześniej-

szą techniką plazmy do nanoszenia na

powierzchnię elementu elektrycznego
warstwy . tlenku glinu lub cyrkonu o

grubości zaledwie dziesiątej części mi-
limetra. Zabezpieczone tą metodą elemen-
ty elektryczne wytrzymują z. powodze-
niem temperaturę dochodzącą do 1500
stopni Celsjusza, a ich odporność na

przebicie wynosi od 1000 do 1S00 woltów.
(PAP) '

Na rowerze do pracy

Rekordowa produkcja prawie 3,3 bi-
lionów rowerów w ubiegłym roku -

w NRF przekroczyła wszelkie ocze-

kiwania. Jak informują kompetentne
źródła, można było przede wszyst-
kim znacznie zwiększyć eksport. Do sa-

mych tylko Stanów Zjednoczonych do-
starczono w roku 1972 około 530 000 ro-

werów. Ale w Republice Federalnej wzrósł
sprzedaży (przyrost 4 proc.) wskazuje
na to, że wielu mieszkańców powróciło
do starego „welocypedu", który bez ha-
łasu i spalin często obecnie w wielkich
miastach szybciej i wygodniej prowa-
dzi do celu, niż wlelocylindrowe limuzy-
ny. Szczególnie wygodne okazały się ro-

wery składane, które z łatwością mlesz-
/ćzą się w bagażnikach samochodowych,
coraz więcej automobillstów robi z tego
użytek, parkując samochód na grnniry
śródmieścia i kontunuująr dalsza drogę
do miejsca pracy na rowerze. (DaD)

Jarskie dania —

w ciqgu paru minut

Do mytych i paczkowanych w siatki
owoców I warzyw Jesteśmy już przyzwy-
czajeni. Nowością są sprzedawane w

sklepach świeże, rozdrobnione Jarzyny,
ułożone na tackach i owinięte w folię
termokurczliwą. Pokrajane świeże tarzv-
ny ułatwią gospodyniom przyrządzanie
szybkich jarskich potraw. Na razie do-
starczane są one na rynek w iiicwlelkich
ilościach,- celem zbadania popytu oraz ope-
ratywności handlu; wy ma w'a one szyb-
kiej sprzedaży 1 odpowiedniego prze-
chowywania. (Interpress)

Lasy na pustyni
Przemysłową pustynią nazywano przez

okre» ostatnich lat tereny po eksploata-
cji piasków podsadzkowych dla kopalń
węgla śląsko-krakowsklego okręgu węglo-
wego. Dzięki energicznej akcji prowadzo-
nej przez sztab krakowskich naukowców
z Akademii Górniczo-Hutniczej, szcze-

gólności przez profesorów T, iwlnę,
A. Bolewskiego, F. KamlenlecL.ego —

piaszczyste pustynie zamieniają się po-
woli, lecz stale w oazy zieleni. Po raz

pierwszy na tych terenach zastosowano
nowoczesne metody rekultywacji. W ten
sposób udało się już zagospodarować ok.
1000 ha piaskowej pustyni w rejonie
kopalni fiasku podsadzkowego Szczako-
wa. w podobny sposób zrekultywowano
również tereny po eksploatacji plasku
na Śląsku. Tam, gdzie nie udało się za-
sadzić lasów I roślinności — stworzono
sztuczne zalewy umożliwiające nowsta-
nie terenów rekreacyjnych. Sztuczne
zbiorniki wody posłużą dla celów komu-
nalnych I przemysłowych. (PAP)

Higieniczny nawóz

Pierwsze urządzenie dn oczyszczania
szlamu przy pomocy promieni naświe-
tlających zostało uruchomione w NRF.
W oczyszczalni unieszkodliwia się wszel-
kie bakterie przy pomory promieni «f.łtn-
ma, radioaktywnego kobaltu fin. Żyjątka
te. które, mogą powodować choroby, po-
chodzą ze ścieków pobliskich gmin (inO
tys. mieszkańców). Szłam może być po-
tem transnortowanv do sosnodarstw rol-
nych i stosowany Jako nawóz. Urządzenie
naświetlające Jest całkowicie zautomaty-
zowane i przy 125 OM Curie można zwięk-
szyć do 150 m" bez większych trudności
przy niewielkich zmianach konstrukcyj-
nych. (DaD)

Wygodnie i racjonalnie
W ZSRR powstaje sieć placówek nau-

kowo-badawczych instytutu Wzornictwa
Przemysłowego Organizowane są one

przede wszystkim w centrach przemysło-
wych. Nad całością prac Instytutu czu-
wa Rada Naukowa, która nie tylko za-

twierdza plany tematyczne I ocenia dzia-
łalność zespołów, ale także rozpatruje
prace dyplomowe i przyznaje stopnie
naukowe. W ZSRR działalność służby
wzorniczej objęta Jest- przepisami państ-
wowymi. Bez odpowiedniego atestatu Jej

organów żaden wyrób nie może ubiegać
się o znak jakości. Instytut utrzymuje
szerokie kontakty z podobnymi placów-
kami zagranicznymi, m, in. Polski, NRD,
Czechosłowacji, Bułgarii oraz krajów ka-
pitalistycznych (PT nr 44/73).

Najmniejszy kalkulator

elektryczny
Firma Business Computer Corp. wy-

produkowała na-"mniejszy z obecnie u-

żywanych kalkulatorów. Jego wymiary:
1.1!7c5.lx2.fi cm. 8 -cyfrowy display daje
możliwość stosowania stałego i zmienne-
go przecieka. Kalkulator Huh-MIH Wan-
dy LEMA waży 12,5 dkg i Jest zasilany
czterema bateriami 1,5 V. (NEWSWEEK)

Środek przeciw hemofilii

Groza choroby królów należy Już do
przeszłości. Zawdzięczać to należy kon-
centratowi „Frakcja krwi l ColW";'któ-
ry opracowano w r. IM w NRF. Na-
wet hirdzo silne krwotoki można zaha-
mować przez niezwłoczne zastosowanie
plazmv antyhemofiliczne.t lub globuliny,
Nid iela matematyczna ż"cla Jest obec-
nie taka sama. jak u oeólu ludzi, pod-
czas gdy w roku 1043 wynosiła zaledwie
16,6 lat. (DaD)

Transport pneumatyczny
W kilku radzieckich przedsiębiorstwach

zastosowano wysokowydajny system da-
lekobieżnego transportu pneumatycznego.
Na odległość rzędu 30 km może on w

ciągu roku przemieszczać do 10 min-ton
sypkich materiałów. Pierwszy taki ruro-

ciąg — o długości 2.2 km zainstalowano
w wytwórni konstrukcji żelbetowych w

Gruzji Ciśnienie większe od atmosferycz-
nego tylko o 0,1 wystarcza- do nadania
25-tonoweJ masie ładunku prędkości
45 km/godzinę. Ładunek porusza się wew-

nątrz szczelnej rury w wagonikach zao-

patrzonych w 5 kół. (PAP)

AW — na konferencji naukowej
Strategia stosowania analizy wartości —

to temat konferencji naukowej, organi-
zowanej prze* oddział wrocławski Towa-
rzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa I Instytut. Doskonalenia Kadr
Kierowniczych Administracji Państwo-
wej. stosowanie analizy wartości przy-
nosi duże korzyści gospodarce. Wystar-
czy wspomnieć, że dzięki przeprowadze-
niu ok. t300 takich analiz udało się
zmniejszyć ^koszty, produkcji o ponad 1,5
mld zł. Metoda Jest uniwersalna, polega
na zorganizowanym sposobie postępowa-
nia. przynoszącym obniżenie kosztów
przy często lepszej Jakości badanego wy-
robu, projektu lub systemu. (WIT)

Informatyka w SGPiS

W Szkole Głównej Planowania I Sta-
tystyki w Warszawie zainaugurowane zo-

stało pierwsze podyplomowe studium z

dziedziny Informatyki przeznaczone dla
kierowników t menadżerów przemysłu. W
rocznym studium uczestniczyć będzie
grupa ekonomistów l inżynierów, którzy
pogłębią swe kwalifikacje w zakresie no-

woczesnych metod planowania, rachunku
ekonomicznego, organizacji układów pro-
dukcyjnych I projektowania systemów
zarządzania. W programie uwzględniane
są w szczególności zagadnienia zwiazane
z systemami Informatycznymi. (PT nr

43/13).

Instytut „w mundurze"

Cenne dla służby san. - epld prace ba-
dawcze prowadzi Wojskowy Instytut Hi-
gieny I Epidemiologii, M. In. pracownicy
tego Instytutu są odkrywcami stafvlokok-
cyny — preparatu o działaniu bakterio-
bójczym. Preparat ten przechodzi ostat-
nie próby przedkllnlczne. (WIT)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

O Czytelniczka „Słowa Polskiego"
(Wrocław) w punkcie nr 55 firmy
„Polmoda", gdzie zgłosiła chęć za-

mówienia sobie spodni usłyszała, że
jej figura i jfrzyniesiony materiał są
zbyt kiepskie, aby szyć spodnie. Gdy
zaś uparła się, że chce mieć spodnie,
mimo iż jest niska i gruba i nie pój-
dzie do innego krawca, co jej radzo-
no, usłyszała: „My i tak mamy do-
syć klientów. A jeśli pani chce ko-
niecznie uszyć u nas, to proszę na

piśmie złożyć oświadczenie, ,że nie
będzie pani kwestionowała złej ja-
kościusługi".

# Witrynę wrocławskiej pralni
przy ul. Dubois zdobi napis wyja-
śniający, że- zakład pierze bieliznę
fasonową i płaską. Klient ogląda
swoje odzienie, dumając czy jest ono

dość fasonowe i należycie płaskie.
# Czytelnicy wciąż nadysłają nam

wierszyki reklamowe, które uznają
za idiotyczne, co dowodzi, że rekla-
ma nie trafia do odbiorców, lecz ich
uraża. Weźmy, „Eldom". Sądzi on

przypuszczalnie, że człowiek, który
kupi w ich sklepie jest z założenia
niedorozwinięty.; „Wieczór" (kato-
wicki),: „Suszareczka jak laleczka

pod choinkę aż się prosi..." „Wrzu-
cisz sobie w młynko-mikser jabłko
z marchwią po połowie i po chwili
barwną strużką płynie-soczek — sa-

mo zdrowie".

0 „Życie Warszawy", interesują-
ce ogłoszenie handlowe: „Sąd Wo-
jewódzki w Lublinie pilnie zakupi
dwa palniki jednopłomienne". Bę-
dzie znów palenie czarownic?

# Nadruk na opakowaniu t.Pły-
nu do układania włosów" marki

"Pollena—Uroda: „Zawiera środek

filmotwórczy". Polać by głowę Waj-
dzie,

0 W kawiarni i restauracji Orbi-
su w Zakopanem ułożono chodniki z

takich tworzyw sztucznych, że bie-
gający po nich kelnerzy zostają na-

elektryzowani i wyładowują się ele-
ktrycznie, kiedy dotykają klientów
lub dań. Kelnerzy iskrzą, i trzeszczą.
Zawszeć to nowocześniej, niż kiedy
biją.

# W hotelu „Katowice" wysta-
wiono nam rachunek nr 62 2097 z

napisem „Hotel 628", gdzie czyta-
my „1x50 g łyski". A człowiek płaci

32 zł 40 gr plus 20 procent tylko .za

to przecież, żeby było wytwórnie.
# '„Express Wieczorny" ogłosił:

„Kto kupi 8 min rolek papieru toa-

letowego". Jest to oferta, którą bez-,
owocnie składały Karkonoskie Zak-
łady Papiernicze z Piechowic na

wrocławskich targach zaopatrzenio-
wych. Jak wiadomo papieru tego
wciąż brakuje. Sądzimy, że amato-

rzy komfortu w miejscu ustronnym
powinni przestać się wreszcie oglą-
dać na handel, tylko zawiązać spół-
dzielnię, kupić papier i samodzielnie
rozdzielić. Jedną z przyczyn braków
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yy zaopatrzeniu jest to, że wciąż zbyt
wiele wymagamy od przedsiębiorstw
handlowych.

# W odpowiedzi na notatkę
„Expressu Ilustrowanego" iriformu-
jacą o tym, że kolejki przed domem
meblowym „Domus" ustawiają się
już wieczorem i stoją przez cała noc
i rano. Wojewódzkie Przedsiębiorst-
wo Handlu Meblami wyjaśniło:
„...kolejki osób stojących przed „Do-
musem" ustawiają się samorzutnie,
bez jakichkolwiek inspiracji ze stro-

ny kierownictwa Domu Meblowego
„Domus"."
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Dyrektorzy nie palą się c!o rozmowy. Szef firmy, inż.

JERZY SZANSER jest „usprawiedliwiony", bo się nie

znamy. Milczy jednak również dyrektor CZESŁAW

ZIEZIULA, z którym przegadałem niejedną godzinę
i nie potrzebuję przełamywać pierwszych lodów.
Jest coś, czego woleliby nie mówić wprost, coś co

stanowi sedno sprawy, beż czego moja wizyta traci

sens, chociaż gdyby mnie nie było, nie mieliby teraz

tego kłopotu. Więc próbujemy to z tej, to z tamtej
strony, ostrożnie, opłotkami, z daleka---

' WARSZAWSKICH . Zakładach

Telewizyjnych przystąpiono w

styczniu 1972 roku do budowy
nowego obiektu -3- wydziału pro-
dukcji głowic, czyli, Używając bar-

dziej zrozumiałego określenia, prze-
łącznika programów pozwalającego ,

na wybieranie praktycznie dowolnej '

ich ilości. Potrzeba podjęcia tej in-

westycji pojawiła się wraz z sfor-
mułowaniem wieloletniego programu
rozwoju WZT, który przewidywał
dostarczenie na rynek nowej rodzi-

ny telewizorów tranzystorowo-lam-
powych. Aby przyspieszyć termin ich

wprowadzenia na rynek, nie .mając
w kraju odpowiedniego przełączni-
ka, zdecydowano się na kupno thom-

sonowskiej technologii ich produk-
cji.

Zawarty z Thomsonem kontrakt

przewidywał,, że nowy wydział uru-

chomiony zostanie w ciągu 24 mie- -

sięcy, a przez kolejne- 9 miesięcy
trwać będzie dochodzenie do pełnej
zdolności produkcyjnej. W kontrak-
cie znalazła się jednakże klauzula,
że jeśli strona polska potrafi spo-
cić roboty budowlane, jto Thomson

zobowiązany jest dostarczyć wcze-

śniej maszyny.
' Przedstawiciele •

Thomsona — oglądając wiosną 1972-.

roku trawkę w miejscu, gdzie miała
stać przyszła hala — byli, jak się
wydaje, całkowicie spokojni co *4o

tego, że klauzula jest czystą formal-'

nością.
Wykonania obiektu podjęło "sią

Przedsiębiorstwo Budowy Huty
„Warszawa". Generalny wykonawca
po naradzie z inwestorem przyrzekł
przekazać ekipom montażowym dwie

kondygnacje hali do końca lutego
1973 roku. Termin' ten został dotrzy-
many. Ludzie Thomsona byli zasko-

czeni, niemniej' jednak . kontrakt był
kontraktem i nim upłynął luty na

teren WZT zjechały zamówiorie

urządzenia technologiczne. Montaż
i odbiór tych urządzeń miał .się do-

konać, jak uzgodniono, do końca

czerwca, a ich sprawdzenie w ciągu
następnego miesiąca.) ':

10 lipca nastąpiło oficjalne prze-
kazanie wydziału głowic do eksplo-
atacji. Po sprawdzeniu maszyn i za-

kupieniu, w ramach kontraktu inwe-

stycyjnego, 15 tys. podzespołów do

głowic, rozpoczęło się szkolenie za-

łogi. Na stołach montażowych poja-
wiły się pierwsze głbwice zintegro-
wane rodzimego chowu. ,

Ta część realizacji inwestycji
określona jest mianem I-go etapu,
zamkniętego w tonacji radosnej/
Drugi etap: dochodzenia do założo-

nej zdolności produkcyjnej, tj. sześć-

dziesiąt parę tysięcy głowic miesięcz- .

nie, rozpoczął się i trwa w tonacji
zakłopotania.

IE, nie jest tak, że stoi kotn*

pletnie wykończona montow-

nia przełączników, a jej zdol-
ności produkcyjne wykorzystywane
są w 20—30 procentach. W poza-
produkcyjnej części obiektu prowa-
dzone śą jeszcze pełną parą roboty
wykończeniowe, ą i w części pro-
dukcyjnej trwa proces adaptacji .za-

łogi, wyposażenie kontroli dostaw,
tu i fdm usuwa się usterki..Słowem,
odbywa się normalny, przewidziany
harmonogramem inwestycyjnym'
ęroces dochodzenia do docelowej'
zdolności produkcyjnej. Rzecz w

tym, że termin, w który-rti montownia

7. technicznego punktu widzenia by-
łaby w stanie dać założone 750.ę .tysi-
głowic, jest coraz bliższy, natoipi^st
możliwości dostarczenia podzespołów,
w ilości dostatecznej dla tego pro'-:
gramu produkcji — są ciągle jęsz-

JERZY SZANSER

inż. dyrektor naczelny WZT

cze sprawą mało konkretną. W re-

zultacie nowemu wydziałowi pro-

dukcyjnemu u progu wytwórczej
kariery grozi przestój, a wysiłek za-

łóg budowlanych i montażowych
włożony we wcześniejsze oddanie

obiektu, do eksploatacji może okazać

się niepotrzebny.

IE mówi się człowiekowi- z

prasy, że stoi się przed ewen-

tualnością zmarnowania ludz-

kiej harówki i społecznych pienię-
dzy — zaraz po powiedzeniu sobie

„dzień dobry". Ale nawet, kiedy
znam już sedno sprawy i powody
braku chęci do zwierzeń, nad,al
niezupełnie wszystko rozumiem: '

.— Przecież — pytam — program
1

produkcji głowic nie został stworzo-

ny w oderwaniu od planu dostaw

podzespołów. Ten etap mamy już
chyba za sobą? •

Tadeusz Tarkowski, szef inwesty-
cyjny WZT, nią taką minę, jakby
chciał powiedzieć: Któżby śmiał! Ale
nie 1 mówi tego. Przedstawia mi za,
to swój punkt widzenia:

— Podejrzewam, że planując roz-

miary produkcji podzespołów w ska-
li kraju tylko trochę udało nam się
uwolnić od rozumowania, że jak w

zakładach finalnych elektronicznej
branży, w tym przypadku produk-
cji'' telewizorów, podnosimy produk-
cję o 20 procent, to wystarczy o Jjyle
samo podnieść zdolność produkcyj-
ną zakładów poddostawczych. Tym-r
czasem, jeśli w zakładach montują-
cych telewizory chce się ich wzro-

stu o 20 proc., to w podzespołach
przyrost potencjału produkcyjnego
musi być rzędu 50—60 proc., tym
bardziej, gdy przechodzi się na, no-

wy typ odbiornika, właśnie oparte-
go na tranzystorach.

— Obywatelu dyrektorze Tarkow-
ski — mówię — ja jestem w dniti

dzisiejszym pragmatykiem, któregó
nie interesuje sztuka centralnego
planowania, choćby w tym co 'pan
powiedział, była sama prawda. In-

teresuje mnie odpowiedź na pyta-
nie, jak rozwiązać tę konkretną
sprawę?

— Jak panu się wydaje — od-

powiada pytaniem na pytanie dyrek-
tor Tarkowski — co sprawią,.że Wraz
ze wzrostem ogólnego potencjału go-

spodarczego nie rozwija nam się fę-
lewizja naukowa czy przemysłowa?
Td ja panu powiem. Każdy cHpe
półprzewodników. Elektronika clżi'-

siaj to nie tylko telewizory, to także

przemysł okrętowy i obrabiarkowy,
maszyny liczące i polskie fiaty, cćił'-
trale telefoniczne i zabawki . dzie-

cięce. W produkcji podzespołów -

f
zto-

-tyony został skok — to fakt. Tćźer

ba jednak liczyć, od jakiego poziomu
produkcji ten ruch w górę nastąpił
i w jakim pędzie narastają potrze-
by. Nie starcza, po prostu nie starcza

tranzystorów, diod, oporników...

W.PRZYSZŁYM
• ROKU War-

szawskie Zakłady Telewizyjne
mają dostarczyć rynkowi 680

tys. telewizorów. W liczbie tej 380

•tysięcy telewizorów z WZT i 130 tys.
z .'zakładów telewizyjnych w Gdań-

sku ma już być wyposażonych w

głowicę zintegrowaną. Nie będzie
głowicy — nie będzie telewizorów.

Wszystko wisi na głowicy — za-

uważa dyrektor Zieziuia.

Zgadzam się całkowicie. Nie bę-
dzie głowicy.— nie będzie telewizor

rów, nie będzie telewizorów — mniej
będzie towarów w sklepach, mniej
będzie towarów na rynku — trud-

niej będzie zrównoważyć siłę na-

bywczą. Więc ponawiam, już jako
bezpośrednio zainteresowany, pyta-
nie ó działania podjęte dla niedo-

puszczenia do przestoju na wydzia-
le głowic.

WZT mają trzech głównych do-

stawców podzespołów dla wydziału
głowicy:

— Naukowo ' Produkcyjne Cen-

trum Półprzewodników obiecuje, że

„da co ma dać, jak jemu dadzą", to

znaczy gotowe jest zagwarantować
dostawy podzespołów krajowego
chowu, a co do puli importowej woli

się nie zobowiązywać.
Resort przemysłu chemicznego, re-

prezentowany przez „CIECH" jest
'

„w przededniu poświadczenia dostaw

niezbędnych ilości olejów, cyny, lu-

towia, drutu etc".

Trzeci kontrahent materiałowy —

Zakłady Ceramiki Radiowej „także
w zasadzie powinny mieć potrzebną
ilość kondensatorów"...

" Podsumowanie brzmi więc nastę-
puj ącó': Ńa dostawy „Ceradii"
i „Ciechu" można liczyć — jest, to

kwestia czasu. Najgorzej,jest z „Cen-
trum". Tę obserwację dedykujemy

..komu trzeba. To jest wniosek szcze-

gółowy.
Generalnie zaś chodzi o to, żeby

jeszcze lepiej „główkować" w skali

makro i mikro. W końcu wszystko
wisi na "głowicy.

TYM razem, w cotygodniowym
zestawie informacji o tymi co się
dzieje na budowach, których

produkcja ma stanowić o powodze-
niu zamierzeń gospodarczych roku
przyszłego i lat ńaśtęphych, nieco
danych o zakładach, które nie osiąg-
nęły przewidywanej zdolności pro-
dukcyjnej w trzecim kwartale 1973
roku. Jednocześnie informujemy o

środkach podjętych dla usunięcia za^
ległości. I

Fabryka Urządzeń Mechanicznych
— Chocianów. O nieosiągnięciu pro-
jektowanej .zdolności produkcyjnej
w przewidywanym -terminie --zdecy-
dował remont urządzeń odlewni oraz

zmiany konstrukcyjne odlewów cy-
lindrów papierniczych. Zakład zobo-
wiązał się dó nadrobienia zaległości
w IV kwartale 1973 r. A

Zakłady I Maja Pruszków — Zak-
ład Elementów Obrabiarkowych w

Ciechanowie. 4
Powodem „poślizgu" jest brak lu-

dzi. Planowano zatrudnienie 380 o-

sób, zdołano zorganizować; 140. Pó-
natlto częściowa zmiana wyposażę^
nia db frezarek spowodowana zmia-
nami asortymentowymi w Kombina-
cie PONAR—KOMO.

Zakład czyni intensywne starania
o nabór pracowników poprzez zwięk-
szenie liczby umów z żołnierzami
kończącymi służbę.

Fabryka Urządzeń Mechanicznych
PORĘBA. Zasadniczą przyczyną o--

późnień w osiągnięciu projektowa^
nej zdolności produkcyjnej . w odr
lewni żeliwa była zmiana w asor-

tymencie produkcji odlewów spowo-
dowana zmniejszeniem produkcji to-
karek przez FUM—PORĘB A, . oraz

produkcji frezarek uniwersalnych w

Kombinacić PONAR—KOMO,'"
miejsce których rozwinięta, została
produkcja obrabiarek zespołowych i
obrabiarek ciężkich. W rezultacie
wpłynęło to na zmniejszenie seryj-
ności odlewów i wzrost -ich. jedno-
stkowej pracochłonności.

W oparciu o analizę opracowaną
przez „BIPROMASZ" z Krakowa
. zakład i zjednoczenie przemysłu
obrabiarkowego wystąpiły z wnio-
skiem o zmianę zdolności produk-
cyjnej z 8.000 ton do 5.630 ton odle-
wów i wydłużenie okresu osiągania
projektowanej zdolności produkcyj-
nej o jeden kwartał. !

FSę—Starachowice. Opóźnienie
nastąpiło ną zespole wydziałów mon-

tażowych Żądarue inwestycyjne-jest
integralnie., - związane ź inwestycją
„hamownia--silników" aktualnie^ od-
dawaną do eksploatacji. Konkretnie,
produkcję montażu ogranicza czaso--

wo konieczność przełożenia ciągów
transportu podwieszanego. Zakład
nie podał szczegółów wyrównania za-

ległości, stwierdzając, że zostaną
zlikwidowane w IV kwartale bieżą-
cego roku.

PREDOM „POI^AR" — Wrocław.

Opóźnienia mają miejsce w oddziale
w Żaganiu, a wynikają z niedosta--

tecżnej wydajności prac montażo--

wych spowodowanych przyjęciem do

pracy 52 robotników bez kwalifi-
. kacji, a także z powodu częstej a-

warii maszyn, co wiąże się prawdo-
podobnie z brakiem odpowiednio
kwalifikowanego dozoru średniego.

W ramach środków zaradczych
przyznane zostały dodatkowe fundu-
sze na podwyżki płac i na nagrody.
Podjęte też zostały działania mające
wyjaśnić co decyduje o awaryjności

-maszyn. j
PREDOM „Milmet" •— Sosnowiec.

Nie dotrzymane zostały założone ter-

miny produkcji i dostaw butli ga-
zowych. Powód — braki w zatrud-
nieniu i niemożność jego uzupełnie-
nia z terenu Sosnowca.

Postanowiono' przesunąć 28 pra-
cowników z innych .wydziałów' ną
wydział butli. Część robotników

bezpośrednio /produkcyjnych prze-
szeregowana została do wyższycłi
grup.

Fabryka Maszyn Elektrycznych i
Motoreduktorów „INDUKTA"' —•

Bielsko-Biała. W fabryce dokonuje"
się modernizacji produkcji silników!
Zahamowania spowodowane zostały
awarią importowanej,'unikalnej prar
sy do tłoczenia osłon przewietrzni-
ków oraz usterkami dwóch pras do
zalewania wirników. Kłopoty te zo-

stały pokonane na przestrzeni sierp-
nia i częściowo września, tak że za-

łożone zadania zostały już wykona-
ne.

_

i -.

Krakowska Fabryka Kabli —

. Kra-
ków. -W fabryce dokonuje się mo-

dernizacji i rozbudowy zakładu ma-

szyn kablowych. Powodem trudności:

produkcyjnych jest. brak ludzi w

grupie robotników bezpośrednio pro-
dukcyjnych. Faktyczne zatrudnienie

wynosi 554 osoby w stosunku do

przewidywanego 1.132 osób.
Zakład zamierza zorganizować

brygadę OHP w celu nauki zawodu.
' J.D.
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własnych badaniach, są znikomo ma-

łe, wielekroć mniejsze, niż wpływy
ze sprzedaży produktów opartych na

myśli cudzej. Gdzie są więc nasze

szanse? Gdzie są te luiki, w które
możemy wskoczyć?

OPTOELEKTRONIKA:

BILANS DEKADY

Mniej więcej przed dziesięciu laty
'w USA i ZSRR skonstruowano
pierwsze, niedoskonałe jeszcze, lase-
ry półprzewodnikowe. Możliwość za-

stąpienia dużego nieporęcznego lase-
ra gazowego czy rubinowego niesły-
chanie maleńkim, ledwie widocznym
feołym okiem kryształkiem, przyczy-
niła się do szerszego zwrócenia uwa-

gi przez badaczy i technologów także
na inne właściwości optyczne pół-
przewodników. Tak rozpoczął się
przed dziesięcioleciem zaledwie dy-
namiczny rozwój optoelektroniki
półprzewodnikowej, nauki badającej
takie właśnie właściwości i zjawis- .

ka. Istniała ona już wcześniej, lecz
niejako na marginesie innych dy-
scyplin fizyki ciała stałego z jej
wspaniałym przemysłowym ukoro-
nowaniem — elektroniką półprze-
wodników.

W Polsce już pod koniec lat pięć-
dziesiątych podjęto pierwsze próby
badań w tej dziedzinie w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki
PAN. Szerszym frontem przystąpio-
no jednak do nich w drugiej połowie
lat sześćdziesiątych w Instytucie Fi-
zyki PAN oraz w Instytucie Techno-
logii Elektronowej należącym dziś do
Naukowo Produkcyjnego Centruim
Półprzewodników UNITRA — CEMI.

Nie byliśmy więc nazbyt oddaleni
od czołówki. O cóż tu jednak chodzi
z punktu widzenia praktyki?

• istnieje 'bardzo wiejć materiałów,
półprzewodnikowych, przy pomocy
których można tworzyć złącza o spe-
cyficznych właściwościach, takie' jak
w diodach, tranzystorach, układach
scalonych. Dotychczas wykorzysty-
waliśmy tylko nieliczne z tych pół-
przewodników — głównie german
i krzem — wykorzystywaliśmy rów-
nież tylko właściwości elektryczne
tych złącz. To jednak wystarczyło
"dla dokonania w świecie olbrzymich
zmian technicznych, gospodarczych,
a nawet społecznych, jakie przyniósł
tranzystor i jego zastosowania.
. Tymczasem takie półprzewodniki

jak niektóre wiązki galu (np. arse-

nek j fosforek galu), a także pewne
związki innych pierwiastków, jak
telluru, rtęci, kadmu czy cynku po-
siadają wcale interesujące właściwo-
ści optyczne. Diody wykonane z tych
półprzewodników — po przepuszcze-
niu przez nie odpowiedniego prądu '

elektrycznego —' zaczynają świecić.
Diody z arsenku galu wydzielają pro-
mieniowanie podczerwone, diody z

fosforoarsenku galu — czerwone, z

fosforku galu — czerwone i zielone.
Śą to najmniejsze, bardzo sprawne,
pewfaie działające źródła światła o

bezpośredniej przemianie energii
elektrycznej w promieniowanie
Świetlne.

W pewnych warunkach i przy od-
powiedniej konstrukcji, promienio-
wanie to może być spójne — mamy
•wtedy do czynienia z laserem pół-
przewodnikowym. Inne z kolei diody
1 tranzystory okazują się wrażliwe
na światło ściśle określonej długości
fali — wywołuje- ono zmiany ich
elektrycznych właściwości. Są to z

Ikolei detektory promieniowania,
również małe, bardzo czułe i selek-
tywne. Zestawienie diody i detekto-
ra» daje transoptor — element już
obeonie bardzo ceniony w różnych
dziedzinach elektroniki użytkowej,
zapewniający idealną izolację elek-
tryczną dwu oddziałujących na sie-
bie obwodów.
-. Tworząc pewne kombinacje ele-
mentów optoelektronicznych, minia-
turowych światłowodów i pewnych
kryształów — można budować nie-
słychanie szybko działające układy
logiczne, w których nośnikiem infor-
macji jest nie prąd elektryczny, lecz
światło. Stąd droga ku komputerom
przyszłości pracująfcym z prędkością
światła, niewrażliwym ną zakłócenia
elrktryczne. Oddziałując na świa-
tło przy pomocy innych jeszcze kry-
ształów umieszczonych pomiędzy
elementami optoelektronicznymi,
uzyskujemy układy akustooptoelek-
troniczne o bardzo ciekawych wła-
ściwościach.

Stąd droga do niewrażliwej na za-

kłócenia telefonii optoelektronicz-
nej o milionach kanałów w jednym
kablu, a także do różnych układów
automatyki. Tworząc mozaiki .świe-
cących diod, czy wręcz optoelektro-
niczne układy scalone możemy otrzy-
mać różnego rodzaju wskaźniki wy-

świetlające litery lub cyfry. I tak da-
lej, i talk dalej. W perspektywie opto-
elektronika to zastąpienie dzisiejszych
wskazówkowych przyrządów (np. na

desce rozdzielczej samochodu czy sa-

molotu lub w miernictwie) wyświet-
lanymi cyframi. To różnego rodzaju
napisy i tablice świetlne, to rozpo-
znawanie dźwięków i obrazów przez
maszyny matematyczne, to nowego
typu kamery telewizyjne, a w dalszej
perspektywie być może nawet pła-
skie, zawieszane na ścianie ekrany
telewizorów domowych. To uspraw-
nienie wszelkiej sygnalizacji świetl-
nej, a w dalszej przyszłości może na-

wet ściany w pomieszczeniach świe-
cące światłem o dowolnie zmienia-
nym natężeniu i kolorze. Superszyb-
kie komputery V generacji, olbrzy-
mie pojemności kanałów „telefonii
świetlnej" z ewentualną wideotele-
fonią umożliwiającą widzenie roz-

mówcy. Uproszczenie i upowszech-
nienie holografii.

I zastosowania militarne, dziś już
dość w świecie rozpowszechnione:
rakiety przeciwlotnicze wrażliwe na

podczerwień, urządzenia do wykry-
wania odległych celów lub przemy-
kających się w ciemności osób, ob-
serwacja i śledzenie przeciwnika z

automatycznych sztucznych sateli-
tów.

W najbardziej rozwiniętych prze-
mysłowo krajach optoelektronika
śtała się już dziś składnikiem także
cywilnej praktyki. W Japonii i USA
wytwarzane są już zegarki z opto-
elektronicznym wskaźnikiem zamiast
tradycyjnej tarczy. Rozpowszechnia- .

ją się kieszonkowe kalkulatory ze

wskaźnikami optoelektronicznymi,
nieoceniona pomoc dla każdego: od
ucznia po naukowca. Świecące diody
coraz częściej zastępują tradycyjne
lampki najróżniejszej sygnalizacji.
Kilka firm' amerykańskich ustaliło
już swoją niekwestionowaną pozycję
jako liderów tworzącej się dziedziny.
Ustępują im Japończycy. Europa, do- •

piero raczkuje. Na starym kontynen-
cie liczy się tylko. Wielka Brytania,
i NRF, troszeczkę . Francja. Liczba,,
produkowanych rocznie , w świecie .

elementów optoelektronicznych prze-
kracza już łącznie 100 min sztuk ro-

cznie i podwaja się w okresie 2 —

— 3 lata. Ceny pojedynczych iele-
mentów spadają szybko, w miarę
rozwijania wielkoprzemysłowej wy-
twórczości. Cena pojedynczej diody
świecącej spadła w ciągu dziesięcio-
lecia około 100-krotnie! Taki efekt
daje przejście z laboratorium, do
przemysłu.

Liczby wskazują na szybki burzM-
wy wzrost w tej dziedzinie, jaki za-

wsze następuje na początku, - w

pierwszym okresie uruchamiania
produkcji 1 wstępnego nasycania
rynku. Jednocześnie w laboratoriach
powstają nowe wyroby i nowe ma-

teriały. Sytuacja porównywana by-
wa do sytuacji w „klasycznej" elek-
tronice półprzewodnikowej w dru-
giej połowie lat piędziesiątych, kie-
dy tranzystor zaczynał dopiero pod-
bijać świat, a dzisiejsze jego zasto-
sowania były dopiero sprawą przy-
szłości. Taki jest bilans dziesięciu lat
optoelektroniki półprzewodnikowej
w świecie.

MIEJSCE W GRZE

Jak już wspomniałem, nie wystar-
towaliśmy późno. Badania i prace
laboratoryjne zostały podjęte z paru-
letnim tylko opóźnieniem w stosun-
ku do najbardziej zaawansowanych
ośrodków w świecie. W końcu lat
sześćdziesiątych istniał już ich dość
szeroki, choć niekoniecznie skoordy-
nowany front: Instytut Fizyki PAN
oraz Instytut Technologii Elektrono-
wej przy CEMI. Ten. pierwszy z na-

tury rzeczy predysponowany do ba-
dań podstawowych, ten drugi, dyspo-
nujący zakładem doświadczalnym,
do technologiczno-przemyslowych.
Szybko rosła liczba osób posiadają-
cych już sporą wiedzę i doświadcze-
nie w tej zupełnie nowej dziedzinie:
w ostatnim okresie zajmowało, się
optoelektroniką półprzewodnikową
prawie 200 osób. Jest to potencjał, na

którym można się oprzeć: w 1972
roku w Zakładzie Doświadczalnym
ITE ruszyła produkcja pierwszych
polskich elementów optoelektronicz-
nych. Obecnie, pod koniec 1973 roku
wytwarzanych jest tam już 8 róż-
nych wyrobów tego rodzaju. Produ-
kujemy trzy rodzaje diod elektrolu-
minescencyjnych emitujących pro-
mieniowanie podczerwone, fototran-
zystor, fotodiodę, transoptor i dwa
rodzaje oświetlaczy optoelektronicz-
nych dla wytwarzanych w zakładach
MERA — BŁONIE komputerowych
czytników taśmy perforowanej.

Nie są to jeszcze serie zbyt wielkie,
a tym samym ceny pojedynczych
elementów są dość wysokie. Nie
mniej fototranzystorów ma być do
końca roku ponad 10 tys. sztuk, diod

emitujących podczerwień ponad ty-
siąc, lasery półprzewodnikowe wy-
twarzamy na skalę laboratoryjną.
Obok ZSRR i NRD jesteśmy jedyny-
mi w krajach socjalistycznych pro-
ducentami optoelektroniki półprze-
wodnikowej. Niewiele ustępujemy
Francji — jedyna tamtejsza firma
SESCOSEM wytwarza zaledwie 8
różnych wyrobów z tej dziedziny.

W 1975 roku Zakład Doświadczal-
ny ITE ma wytwarzać 23 różne wy-
roby optoelektroniczne. W 1974 uru-

chomiona zostanie produkcja diod
świecących niebiesko i zielono. W
1975 produkcja świecących czerwono

optoelektronicznych wyświetlaczy
cyfr do kieszonkowych kalkulatorów.
W rok później ruszyć będzie mogła
produkcja wyświetlaczy „zielonych".
Pod względem asortymentu lata
1975—76 w Polsce będą więc odpo-
wiadać dzisiejszej sytuacji czołowych
firm światowych, nasze opóźnienie
więc liczyć można na 2 — 3 lata.

Rok 1975, to produkcja łącznie
około 200 tys. elementów elektronicz-
nych w Zakładzie Doświadczalnym.
Tu różnica w stosunku do obecnej
produkcji czołowych firm jest istot-
niejsza: każdy z dużych producentów
amerykańskich i japońskich dostar-
cza dziś po kilkanaście milionów diod
optoelektronicznych rocznie i kilka-
naście milionów cyfr do wyświetla-
czy. Za to produkcja elementów
przeznaczonych do pracy w zakresie
podczerwieni jest w świecie znacznie
mniejsza i tu dorównujemy nawet

czołowym firmom.
/ Różnica zresztą jest istotna: nasza

produkcja, to tylko zakład doświad-
czalny, którego nie można porówny-
wać z wielkim przemysłem. Inne jest
też zadanie takiego zakładu. Kiedy
jednak i w jaki sposób możemy prze-
być ten ostatni, bardzo istotny etap
sprowadzający się do przetranspono-
wania produikcji doświadczalnej w

wielkoprzemysłową? Wiele bowiem
znamy poczytnań, które tego ostatnie-
go wielkoprzemysłowego etapu

1
się

nie doczekały, usychając w swoich
zakładach doświadczalnych. Jak bę-
dzie tu?

UNITRA — CEMI czyli Centrum
Naukowo-Produkcyjne Półprzewod-
ników znajduje się dziś w okresie
gwałtownego nadrabiania opóźnień.
Po długim okresie bezwładu i kunk-
tatorstwa w dziedzinie przemysłowej
produkcji elementów półprzewodni-
kowych, po okresie zmarnowanych
możliwości wykorzystania własnych
prac badawczych (a były takie swego
czasu, bo laboratoryjny model tran-

zystora opracowano w Polsce zaled-
wie w 3 — 4 lata później niż w USA!),
decyzje rządowe stworzyły nareszcie
szanse rozwoju elektroniki półprze-
wodników.

Korzystając z pomocy zagranicznej
uruchamiamy produkcję coraz to no-

wych asortymentów półprzewodni-
ków, a zwłaszcza układów scalonych.
Angażuje to jednak nie tylko zakła-
dy produkcyjne Centrum, lecz i jego
placówki naukowe. Niespodziewanie
jednak przybył optoelektronice no-

wv partner, którv mógłby ewentual-
nie odciążyć Centrum obarczone
mrowiem pilnych zadań. Jest nim
Kombinat Techniki Świetlnej
POŁAM, gdzie dotychczas jedną z

istotnych dziedzin działalności —

obok produkcji źródeł światła — by-
ła produkcja lamp radiowych. Prze-
miany w elektronice zmuszają jed-
nak do stopniowego zaniechania tej
wytwórczości. Co więc robić z moca-

mi produkcyjnymi, którym w przy-
szłości grozi niewykorzystanie, a nade
wszystko — co robić z ludźmi?
Wprawdzie różnica pomiędzy takim
źródłem światła jak żarówka, a ta-
kim jak dioda optoelektroniczna jest
zasadnicza, lecz nie takie zmiany pro-
filu produkcji zna historia przemy-
słu w świecie. W stare mury można
przecież wstawić nowe maszyny i po-
wierzyć je ludziom zaprawionym
już w nader precyzyjnej produkcji.
Mamy tu sytuację dość odmienną od
stereotypu zakładu unikającego no-

woczesności i niepewnych wdrożeń.
Tu POŁAM sam się „pcha" do swej
wcale nie tak łatwej szansy. Trzej
kontrahenci — Instytut. Fizyki, In-

stytut Technologii Elektronowej
i POŁAM zawierają więc pod egidą
resortu przemysłu maszynowego po-
rozumienie o ścisłej współpracy. Mi-
nisterstwo obiecuje stosowne środki,
a podsekretarz stanu w tym resorcie
wydaje zarządzenie stanowiące pod-
stawę prawną współpracy. Utworzo-
ny przy POŁAMIE zespół koordyna-
cyjny sygnatariuszy porozumienia
przystępuje do działania. Optoelekt-
ronika staje się modna. Mówi o niej
w swym wystąpieniu na II Kongresie
Nauki minister Jan Kaczmarek,
wspomina o niej kongresowa uchwa-
ła. Optoelektronika półprzewodniko-
wa zaozyna być traktowana' jako
przykładowa dziedzina, w której rea-

lizowany jest program wykraczający
wręcz poza obowiązujący w • nauce

iystem problemów węzłowych", 1» •

obejmujący również etap upowszech-
nienia i produkcji wielkoprzemysło-
wej. A wifec program słuszny, przy-
szłościowy, wytyczający nie tylko no-

we drogi w elektronice, ale i w po-
lityce naukowej.

POMIĘDZY OPŁOTKAMI

Mamy więc' piękną, wręcz przy- ,

kładową triadę — nauka, technika,
produkcja-— zestawioną z sygnata-

riuszy porozumienia. Mamy kolejne
etapy badań i wdrożeń, mamy poten-
cjalnego producenta. Tylko, że pięk-
na triada i piękny program z wolna
przestają funkcjonować. Z początku
stopniowo ustaje, wymiana informa-
cji i wzajemna konsultacja pomię-
dzy stronami. Powołany dla tych
właśnie celów zespół koordynacyj-
ny zawiesza w końcu swe działanie.
Strony zaś podejmują działania od-
rębnie, nie informując o nich part-
nera (może już przeciwnika?), kieru-
jąc się zapewne tym jakże złudnym,
a jakże powszechnym przekonaniem
o własnej doskonałości i omnipoten-
cji.

Wynika wkrótce sprawa ewentual-

nej współpracy i pomocy którejś z

•czołowych firm światowych w roz-

poczęciu produkcji wyświetlaczy cyf-
rowych, co pozwoliłoby przyśpieszyć
przedstawione wcześniej terminy
uruchomienia, a także pozwoliłoby
skoncentrować się na badaniach bar-

dziej perspektywicznych. Wobec

stopniowego ustania wymiany infor-

macji i koordynacji poczynań pomię-
dzy uczestnikami porozumienia usta-

lenie wspólnego punktu widzenia

jest raczej trudne. Tego rodzaju po-
stępowanie może doprowadzić nawet

do częściowego zaprzepaszczenia do-

tychczasowego dorobku. Jaki jest
punkt widzenia dyrekcji POLAMU,"
nie byłem, w stanie dociec, ponieważ
nie wyrażono tam ochoty na rozmo-

wę ze mną. Z kolei CEMI chciałoby
zatrzymać wytwarzanie elementów

optoelektronicznych u siebie, nie po-
siada jednak aktualnie dostatecznych
wolnych mocy produkcyjnych.

Nowa hala, której budowę ostat-

nio rozpoczęto, będzie jednak mogła
przejąć produkcję optoelektroniczną
z Zakładu Doświadczalnego. Istnieje
możliwość wytwarzania tu 8 min

sztuk elementów rocznie już w okre-
sie 1975-76. Nie jest to zbyt wiele,
ale byłby to już początek prawdziwe-
go wielkiego przemysłu optoelektro-
nicznego, i to opartego na własnych
badaniach, na własnej technologii.
Zdaniem specjalistów z ITE, gdyby
dysponować środkami dewizowymi
na zakup pewnych wyspecjalizowa-
nych maszyn i związane z Jym wy-
jazdy oraz szkolenia, obyłoby się bez
żnacznie droższej pomocy zagranicz-
nej, bez kupowania wiedzy techno-

logicznej, której znaczną część już
posiadańiy.

Tymczasem praktyczne zamrożenie
działań trójporozumienia doprowa-
dziło do niewykorzystania obieca-

nych środków. Nic więc dziwnego, że
ITE robi to, co robić można: działa
na 'własnym podwórku rozwijając
produkcję w zakładzie doświadczal-

nym i propagując wśród elektroni-
ków swe wyroby. Na własnym po-
dwórku działa też Instytut Fizyki
prowadząc swe badania podstawowe.

Bo szansa ta jest oczywista, ale nie
wieczna. Okres formowania się,
okres burzliwego rozwoju trwać bę-
dzie w optoelektronice półprzewod-
nikowej nie dłużej jak kilka lat. Po-
tem — jak i w innych dziedzinach
— musi nastąpić utrwalenie osiągnię-
tych pozycji, podział rynku, stopnio-
we zaspokajanie zapotrzebowania.
Wtedy za późno będzie na mrzonki
o współprzodownictwie i bliskim
kontakcie z czołówką.

Bo szansa pokawałkowania pomię-
dzy osobne podwórka i pocięcia
opłotkami szansą być przestaje. Czas
nie pracuje na naszą, ani na niczyją
korzyść, tylko po prostu — upływa.
Tak jak rozmieniliśmy na drobr.3
naszą niegdysiejszą szansę w kla-
sycznej elektronice półprzewodniko-
wej, tak możemy zaprzepaścić i tę,
nową. Stanie się tak. jeśli opłotki
pomiędzy instytucjami pękać będą
tylko z okazji podpisywania oficjal-
nych porozumień.

W niejednej dziedzinie na styku
nauki i gospodarki, gdzie mieliśmy
pewne realne szanse osiągnięcia wy-
sokiej pozycji jak choćby swego cza-

su w informatyce, brak porozumie-
nia, zbyt wybujałe ambicje, niechęć
do wymiany informacji V dzielenia

się osiągnięciami, doprowadziły do

częściowego zaprzepaszczenia lub od-

sunięcia tych szans. Resort przemy-
słu maszynowego zamierza ponownie
podjąć wiążące decyzje dotyczące
dalszego rozwoju optoelektroniki.
Niezależnie od tego jakie one będą,
warunkiem wstępnym powodzenia
jest trudna, a czasem gorzka umie-

jętność poddania się koordynacji.
Wartość wspólnej szansy większa
jest od ceny indywidualnych ambicji.
Wiemy, że nie jest to łatwe, musimy
widzieć, że jest to konieczne.

JERZY SURDYKOWSKI

RAPORT
0

GWOŹDZIACH
ANDRZEJ CHMIELEWSKI

JECHAŁEM tramwajem linii „36".
Obok mnie stały dwie panie w

średnim wieku. Jedna z nich po-
wiedziała: Wyobraź sobie, pojutrze w

„SAWIE" będzie francuska krempll-
na. Dowiedziałam się o tym od zna-

jomej sprzedawczyni.
— To wiesz co — odpowiedziała

druga — będziemy stały na zmianę
w kolejce. Ale ja mam większy kło-
pot. Jurek chciał zreperować tap-
czan. lecz nie może dostać gwoździ
tapicerskich. Obleciał całą Warsza-
wę... ,

Pomyślałem, że skoro kobiety roz-

mawiając, jakby nie było, o spra-
wach dla nich najważniejszych,
schodzą na tematy tak przyziemne
jak gwoździe, to musi coś w tym
być. Sam zresztą wiedziałem, że za-

opatrzenie rynku nie tylko w gwo-
ździe, ale i całą masę innych wyro^
bów z tej branży jest skandaliczne.

JARMARK CUDÓW

ŚLICZNE OBRAZKI

Z książki telefonicznej wybrałem
l6 adresów tzw. ^sklepów' żelaznych.
Pytałem o najprzeróżniejsze rzeczy,
które w każdej chwili mogą być
potrzebne w domu. W sklepach tych
nie ma nie tylko gwoździ tapicer-
skich, lecz ponad 90 proc. wyrobów,
które powinny się tam znajdować.
Nie było narzędzi rzemieślnićzych,
zamków bębenkowych „Yale", któ-
dek zwykłych, zawiasów, okuć żela-
znych, kluczy surowych itp.

Jest jednak takie miejsce w stoli-

cy, które bez przesady można na-

zwać „żelaznych jarmarkiem cu-

dów". Wokół Placu Grzybowskiego
mieści się kilkanaście sklepików,
prowadzących sprzedaż artykułów
mętaSKśjfrych. Wchodzę do jednego z

nich. Niewielkie pomieszczenie.
^ Czjtkjióstanę... (tu przedstawiłem

listę wyrobów, których nie było w

innych sklepach).
— Jest wszystko. Zapakować? —

powiedział pań Włodzimierz (imię i
nazwisko na szyldzie).

— Na razie jeszcze nie, ale jak
pan to robi, że wszystko można tu
dostać.

— He, he — roześmiał się — to
bardzo proste. Chodzę sobie po skle-

pach. i udaję klienta. W ten sposób
wiem, czego nie ma i wtedy ja to
mam.

Z takim „bagażem" odwiedziłem
kilka instytucji, w których miałem
nadzieję znaleźć odpowiedź na py-
tanie — dlaczego tak jest?

W Ministerstwie Handlu Wewnęt-
rznego i Usług w Departamencie
Artykułów Przemysłowych pokaza-
no mi bardzo ciekawy dokument za-

tytułowany: „INFORMACJA W
SPRAWIE ZAOPATRZENIA RYN-
KU (w tym warszawskiego) W AR-
TYKUŁY INSTALACYJNO-SANI-
TARNE, OKUCIA I ARTYKUŁY
ŻELAZNE". Pierwszą grupą wyro-
bów nie zajmuję się, lecz przeglą-
dam sprawozdanie dotyczące na-

stępnych. Bezpośrednimi dostarczy-
cielami artykułów metalowych do
sklepów jest CRS „Sampomoc Chło-
pska" oraz CH „Arged", które zaopa-
trują się w Centrali Zbytu Wyrobów
Metalowych „Metalzbyt" (MPC).
Wróćmy jednak do wspomnianego
dokumentu. Oto wyjątek: „Zgłoszo-
ne potrzeby (artykuły' metalowe)
rynku na 1973 rok zostały w pełni
pokryte (patrz załącznik)... Niedobo-
ry grupy wyrobów metalowych w

skali kraju nie są sygnalizowane".
W załączniku napisano czarno na

białym, że wykonanie planu roczne-

go we wszystkich asortymentach jest
zaawansowane w granicach 80 proc.
Ale dlaczego w sklepach nie ma

gwoździ, artykułów śrubowych, ni-
tów ze stali, tego nie wiadomo. Na-
wet w Ministerstwie Przemysłu,
Ciężkiego. Wyjaśniono mi tam przy-
najmniej problem nieszczęsnych
gwoździ tapicerskich. Otóż nie można
ich dostać prawdopodobnie dlatego,
iż nasze meblarstwo przeszło na no-

woczesną technikę tzw. zszywek me-

talowych.

Narzędzia rzemieślnicze — cytuję:
„Jednostką bilansującą potrzeby
rynku i odpowiedzialną za dostawy

jest Kombinat Przemysłu Narzędzio-
wego w Warszawie — podległy
MPM. Bilans krajowy narzędzi rze-

mieślniczych na 1973 rok wykazy-

Fot. CAF

wał niedobór sięgający kwoty 1,2
mld złotych. Rynek zainteresowany
jest bardzo szerokim asortymentem,
bo wynoszącym 12 tys. jsźtuk". Czy
coś próbowano zrobić, aby choć w

części załatać tę „dziurę rynkową"?
Oczywiście, MHWiU przydzieliło
CRS „Samopomoc Chłopską" limit

ną import w wysokości ponad 3 min

złotych dewizowych. Nie został on

prawie w ogóle wykorzystany i

wszystko wskazuje na to, że dę koń-
ca roku pieniążki będą sobie spokój-

.nie leżały. Dlaczego tak jest? Nikt
nie potrafi odpowiedzieć.

Okucia budowlane — we wspom-

nianym dokumencie można przeczy-
tać: „Wiodącą organizacją handlową
w zakresie okuć budowlanych (w
tym wszelkiego rodzaju kłódek i za-

mków) i okuć meblowych jest CH

„Arged". , Dostawcę reprezentuje
Centrala Handlowa Elementów Wy-
posażenia Budownictwa „Cewbud".- ..

Dostawy okuć budowlanych są nie-
dostateczne w stosunku do zapotrze-
bowania... — niedobór 45 min zło-

tych".
Jest to zaledwie kilka przykładów,

bo listę tą można ciągnąć właściwie
w nieskończoność. Taką czynność

i robi się w MHWiU. Jest to tzw. usta-

lanie protokołu rozbieżności, czyli u-

chwycenie różnic między tym co po-
trzebuje rynek, a tym co daje prze-
mysł. Czy pozwoli to na poprawę
zaopatrzenia rynku? Przykłady, któ-
re widziałem w sklepach i rozmowy,
które przeprowadziłem, przeczą te-

mu. Czy w przyszłym roku coś zmie-
ni się na lepsze?

GDYBY...

Sprzedawca z Placu Grzybowskie-
go nigdy zapewne nie miał do czy-
nienia z ekonomią. Nie wie co to

popyt i podaż, ani badanie rynku.
Prawa te jednak stosuje. Serwuje
nawet wyższe ceny, bo wyczuwa,
że jest monopolistą i może sobie
na to pozwolić. Zdaje sobie dosko-
nale z tego sprawę, że wypełnia lu-
kę rynkową, której nie może lub
nie potrafi wypełnić handel.

Gdzie szukać rozwiązania? Sytua-
cja ta wynika przede wszystkim ze

słabego rozeznania potrzeb rynku
i niewystarczającej produkcji w sto-
sunku do popytu.

Zdaję sobie sprawę, że wyroby,
których dotyczył artykuł, produkuje
się przeważnie w przemysłowych ko-
losach, gdzie nie ma czasu, a naj-
częściej nie opłaca się zajmować ta-
kimi drobiazgami, jak zawiasy, oku-
cia, gwoździe. Ministerstwo Handlu
Wewnętrznego i Usług powinno je-
dnak twardo egzekwować swoje pra-
wa, wynikające z odpowiedzialno-
ści przed klientem. Jeśli wiadomo,
że duże przedsiębiorstwa nie chcą
podejmować pódukcji tych wszyst-
kich drobiazgów, które później tra-

fiają do sklepów żelaznych, należa-
łoby może poszukać wolnych mocy

produkcyjnych w drobnej wytwór-
czości, a nawet małych prywatnych
warsztacikach. MHWiU powinno
również znaleźć wszystkie te wąskie
pjgniwa procesu dystrybucji towa-

rów, które hamują rytmiczność do-
staw na rynek.

Wtedy prawdopodobnie sklepiki
na Placu Grzybowskim nie będą o-

statnią deską ratunku.
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PZPR wysoko oceniła realizacją
programu VI Zjazdu w pierw-

szych trzech latach bieżącego pię-
ciolecia. W wyniku wysokiej aktyw-
ności społecznej rezultaty w dziedzi-
nie wzrostu spożycia, tempa wzrostu

produkcji, inwestycji i obrotów han-
dlu zagranicznego są znacznie lep-
sze od pierwotnie zakładanych. No-
wa polityka społeczno-gospodarcza,
która za punkt wyjścia i siłę na-

pędową rozwoju przyjęła systematy-
czną poprawę warunków życiowych
społeczeństwa — sprawdziła się w

praktyce.
W materiałach Konferencji pod-

kreśla się zarazem, jak wiele jest
jeszcze do zrobienia, zwłaszcza w

dziedzinie gospodarności, a więc po-
prawy efektywności gospodarowania.
„Gdybyśmy lepiej gospodarowali
ludźmi, czasem i materiałami —

mówił na konferencji I Sekretarz
KC PZPR tow. Edward Gierek —

bez wątpienia jvyniki naszej pracy
byłyby większe od uzyskanych do-
tychczas". Zobowiązuje to zwłaszcza
ekonomistów do zwiększenia inicja-
tywy zawodowej, jakościowej popra-
wy własnej pracy i przyczynienia się
•w ten sposób — (w polu swego dzia-
łania) do zwiększenia roli czynników
jakościowych, intensywnych, w na-

szym rozwoju społeczno-gospodar-
czym.

4

Działanie w tym kierunku jest
społecznym i zawodowym obowiąz-
kiem ekonomistów i powinno cecho-
wać naszą pracę w roku przyszłym.

CECHĄ charakterystyczną planu
na rok 1974 jest dążenie do
utrzymania i umoćnienia do-

tychczasowej wysokiej dynamiki
rozwoju, przekształcenie jej w trwa-

łą cechę naszej gospodarki narodo-
wej. Zarazem chodzi o to, aby —

utrzymując wysokie tempo wzrostu
— nadać mu bardziej celowy społe-
cznie charakter. Założenie to wynika
z oceny charakteru tempa rozwoju.
Zostało ono osiągnięte przy bardzo
wysokiej dynamice nakładów. W
przyszłym roku chodzi o to, aby
kontynuować dotychczasową wysoką
dynamikę wzrostu dochodu narodo-
wego przy mniejszej niż dotychczas
dynamice nakładów na jego wy-
tworzenie, a więc przy obniżeniu
społecznych kosztów rozwoju.

Stoimy więc przed niezmiernie do-
niosłym ekonomicznie i społecznie
problemem utrwalenia i umocnienia
wysokiej dynamiki przez zdecydowa-
ną poprawę gospodarności. W przysz-
łym roku w rozwoju gospodarczym
dominującego znaczenia nabierać bę-
dą czynniki intensywne, jakościowe.
Wszędzie, nie tylko w produkcji ma-

terialnej, sił napędowych rozwoju
trzeba będzie poszukiwać w rezer-

wach jakościowych, w znacznie
sprawniejszym działaniu, we wzmo-

żonej aktywności, w coraz bardziej
konsekwentnym stosowaniu rachun-
ku ekonomicznego przy podejmowa-
niu decyzji i w trakcie ich realiza-
cji.

Zwiększa to rangę rachunku eko-
nomicznego w działalności przedsię-
biorstw, podnosi rolę i obowiązki
ekonomistów, członków PTE oraz

kół i instancji Towarzystwa. W każ-
dym zakładzie pracy członkowie
i koła PTE poddać powinni analizie
czynniki wpływające na intensyfi-
kację rozwoju gospodarczego. Spra-
wy te powinny obecnie stać się
przedmiotem skoncentrowanej dzia-
łalności kół PTE. Należy im poświę-
cić konferencje, sympozja, spotkania
i odczyty. Przebieg konferencji
i sympozjów powinien być tak orga-
nizowany, aby prowadziły one do
przekazywania właściwym instan-

cjom społecznym i administracyjnym
realnych i konkretnych a przy tym
dobrze uargumentowanych projek-
tów i wniosków. W pracach nad pla-
nami techniczno-ekonomicznymi na

1974 rok, aktywizacja ekonomistów,
kół i instancji PTE może mieć zna-

czenie nieocenione.

REZERWY wzrostu efektywności
gospodarki będzie łatwiej ujaw-
niać i uruchamiać w warunkach

szybszego postępu w metodach pla-
nowania i zarządzania. Lata 1974—
—1975 są — jak wiadomo — okre-
sem, w którym zasady komplekso-
wego doskonalenia metod planowa-
nia i zarządzania obejmą większość
przemysłu i znaczną część pozosta-
łych działów gospodarki narodowej.
Szczególna rola przypada tutaj eko-
nomistom zatrudnionym w wielkich
zakładach pracy, w ministerstwach
i w branżowych organizacjach prze-
mysłowych, które nadzorują wdraża-
nie kompleksowego doskonalenia
metod planowania i zarządzania.

Ujawnianie i uruchamianie rezerw

wzrostu efektywności gospodarki, od
których zależy obecjiie przede wszy-
stkim konsekwentna kontynuacja
polityki dynamicznego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego — wymaga
bardziej aktywnych postaw i wzmo-

żonej działalności ze strony wszyst-
kich pracowników gospodarki. Liczy
się tu wielce aktywizacja tej części
pracowników, która ma znaczny
wpływ na wyniki ekonomiczne, a

więc organizatorów produkcji, tech-
ników i ekonomistów. Należy do-
skonalić poziom organizacyjny
i warsztat pracy ekonomistów we

wszystkich zakładach pracy i w ca-

łej gospodarce narodowej. Sprawy
te powinny być częściej podejmowa-
ne przez koła PTE m.in. w Klubach
Racjonalizacji i Techniki.

W większym stopniu należy rów-
nież wykorzystać w tym kierunku
zaplecze naukowo-techniczne prze-
mysłu. Potrzebna jest ściślejsza
współpraca gospodarki z wyższymi
uczelniami i z "innymi tego typu pla-
cówksmi naukowymi. Z inicjatywą
i konkretnymi' propozycjami muszą
również w szerszym zakresie wyjść
tutaj pracownicy naukowi.

Ze względu na dynamiczny przy-
pływ nowych kadr do naszego za-

wodu, trzeba • w ramach Towarzy-
stwa zwrócić szczególną uwagę na

współpracę z młodzieżą. W każdym
zakładzie pracy- koło PTE powinno
ocenić sytuację ńa tym odcinku, two- .

rzyć warunki dla szybkiej adaptacji
zawodowej młodych ekonomistów.

POLITYKA dynamicznego rozwo-

ju społeczno-gospodarczego, ak-
tywizacja czynnika ludzkiego

i kadr kwalifikowanych stawia rów-
nież na czołowym miejscu proble-
my edukacji, ekonomicznej społe-
czeństwa; edukacji ekonomicznej za-

łóg fabrycznych, doskonalenia zawo-

dowego pracowników, w tym zwła-
szcza personelu .kierowniczego. Koła
PTE i instancje Towarzystwa po-
winny rozwijać akcje popularyzacyj-
ne adresowane do ogółu obywateli
oraz poszczególnych grup pracowni-
ków, rozwijać szkolenie obejmujące
również bardziej złożone związki i
kategorie ekonomiczne oraz'metody
funkcjonowania gospodarki. W sze-

rokim zakresie Koła PTE w zakła-
dach pracy powinny tutaj korzystać
z pomocy kadry naukowo-dydaktyr
cznej szkolnictwa wyższego średnie-
go. W szerokim zakresie powinny
koła PTE i instancje, Towarzystwa
współpracować w tej dziedzinie z

środowiskiem technicznym i Naczel-
ną Organizacją Techniczną, ze śro-,

JEDNOSTKI INICJUJĄCE

WSYSTEMIE
ekonomiezno-fi-

nanśowym. jednostek inicju-
jących skłonność do inwesto-

wania jest funkcją wysokości para-
metru „R" stanowiącego element
składowy zastosowanej formuły.
Parametr „R" jest współczynnikiem
elastyczności funduszu plac i jako
taki oznacza nie tylko więk-
szy wzrost funduszu płac przy
danym wzroście produkcji dodanej,
ale także większy spadek tego fun-
duszu przy danym spadku produk-
cji dodanej. Wysokość współczynni-
ka „R" ustalana jest indywidualnie
dla każdego przedsiębiorstwa w za-

leżności od warunków i możliwości
wzrostu produkcji oraz poprawy jej
efektywności. Współczynnik ten bę-
dzie więc większy w przedsiębior-
stwach dobrze pracujących, w któ-
rych ze względu na brak rezerw

ekstensywnych trudno jest osiągać
dalszy wzrost produkcji. Odpowied-
nio w przedsiębiorstwach posiadają-
cych takie rezerwy będzie on óczy-
wiście niższy.

Są to niewątpliwie właściwe
i sprawiedliwe kryteria różnicowa-
nia wysokości współczynnika ,.R"
określającego • stopień wzrostu płac
przy danym wzroście produkcji do-
danej. Jednakże „wmontowanie" te-

go współczynnika „R" w formułę
kształtowania dysponowanego fun-
duszu plac przedsiębiorstwa z jed-
noczesnym przyjęciem zasady pom-
niejszania produkcji dodanej o wy-
sokość raty spłacanego kredytu in-
westycyjnego wraz z oprocentowa-
niem powoduje, że zastosowana for-
muła względnie bardziej pomniejsza
przy danych inwestycjach fundusz
plac w przedsiębiorstwach dobrze
pracujących, w których współczyn-
nik „R" jest wysoki i odpowiednio
stosunkowo słabiej pomniejsza fun-
dusz płac przedsiębiorstw posiada-

jących większe rezerwy ekonomicz-
ne, w których współczynnik „R" jest
niższy.

Taki wpływ formu;y, a ściśle pa-
rametru „R" na spadek dysponowa-

WSPÓŁCZYNNIK „R
A INWESTYCJ

nego funduszu płac przedsiębior-
stwa, powodowany pomniejszaniem
produkcji dodanej o wysokość rocz-

nej raty kredytu inwestycyjnego
wraz z oprocentowaniem oznacza, że
przyjęta formuła nie spełnia warun-

ku zapewnienia większej skłonności
do inwestowania przedsiębiorstw
dobrych.

Tezę tę ilustruje poniższa tablica:

RYSZARD BĄCZEK

nego roku o wysokość raty kredytu,
która w naszym przykładzie wynosi
400 tysięcy zł (kredyt na 5 lat). Jeżeli
zakupiona maszyna nie zwiększa pro-
dukcji dodanej w stosunku do okresu
poprzedniego, ale pozwala zastąpić
np. pięciu pracowników zarabiają-
cych po 25 tys. zł rocznie każdy, to

zapotrzebowany fundusz płac przed-
siębiorstwa A i B będzie niższy o 125

Fundusz
Przedsię- Produkcja Rata plac Fundusz
biorstwo dodana kredytu Pd (stopa) Pd.R w roku plac

wtys.zl wtys..zl wtys.zlwroku

A 4000 400 0,10 0,9 0,09 2000 1820
B 4000 400 0,10 0,5 0,05 2000 1900

Zródlo: obliczenie własne.

Przedsiębiorstwo A jako dobrze
pracujące otrzymało wysoki współ-
czynnik v,,R" równy 0,9 natomiast
przedsiębiorstwo B posiadające zna-

czne rezerwy ekonomiczne ma

współczynnik R = 0.5. Każde z tych
dwu przedsiębiorstw, zakupując za

oprocentowany kredyt bankowy ma-

szynę wartości np 2 min zł będzie
pomniejszało produkcję dodaną da-

Z DZIAŁALNOŚCI PTE

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH

INICJUJĄCYCH

Komisja Inwestycji i Budownict-

wa przy ZG PTE wspólnie z Od-

działem Wojewódzkim Towarzystwa
zorganizowały spotkanie n/t: Inwe-

stycje w jednostkach inicjujących.
Prelekcję wygłosił WIESŁAW

SZCZEGIELNIAK z Komisji Plano-

wania.

W nowym systemie działają trzy

źródła finansowania inwestycji: do-

tacje, środki finansowe własne oraz

kredyty bankowe. Nowe zasady ce-

chuje parametryczny system plano-
wania i zarządzania. W związku z

tym podstawowym źródłem finanso-

wania, stał się kredyt inwestycyjny.
Choć jego oprocentowanie jest dość

wysokie, istnieje nadal niebezpie-
czeństwo braku równowagi między
środkami, na. inwestycje a możliwo-

ściami inwestowania.

tys. Natomiast spadek produkcji
dodanej w każdym z tych dwu
przedsiębiorstw o 400 tys. zł spowo-
duje, że w przedsiębiorstwie A spa-
dek funduszu dysponowanego o 9
proc. a więc o 180 tys. zł, natomiast
w przedsiębiorstwie B tylko o 5
proc., a więc o 100 tys. zł. Ponieważ
zapotrzebowanie przedsiębiorstwa A
na funduszu płac obniży się w wy-

Srodki własne przedsiębiorstw
i zjednoczeń czerpane z zysku będą
służyły przede wszystkim do moder-

nizacji, unowocześniania technologii
itp., a więc tych zabiegów, które ko-

sztują stosunkowo mniej od inwesty-
cji nowych.

Natomiast do sporadycznych przy-
padków będą należały inwestycje
dotowane. Dotacje mogą służyć je-
dynie do rozwijania infrastruktury,
czyli tej. dziedziny inwestowania,

niku spadku zatrudnienia o 125 tys.
zł, a dysponowany fundusz płac
spadnie o 180 tys: żł. Fundusz płac
w przeliczeniu na 1 zatrudnionego
w przedsiębiorstwie A spadnie w

stosunku do. roku poprzedniego. Po-
została w przedsiębiorstwie A zało-
ga straciłaby na takiej, inwestycji
55 tys. zł (125-^-180). Przedsiębior-
stwo to, chcąc utrzymać wysokość
płacy przeciętnej z roku poprzed-
niego, musiałoby sięgać do własnego
rezerwowego funduszu płac lub do
oprocentowanego kredytu bankowe-
go.

Taki wynik rachunku, który nie-
wątpliwie przedsiębiorstwo przepro-
wadzi przed podjęciem decyzji in-
westycyjnej, zniechęci je do zakupu
maszyny. Inaczej natomiast sytuacja
będzie wyglądała w gorzej pracują-
cym przedsiębiorstwie B. Zapotrze-
bowanie na fundusz płac spadnie
również o 125 tys. zł, ale dyspono-
wany fundusz plac zmniejszy
gię dzięki niższemu współczynniko-
wi „R" tylko o 100 tys. zł. Dzięki
temu przedsiębiorstwo B zarobi Ina
inwestycji 25 tys. funduszu płac 125
—100). Dysponowany fundusz płac w

przeliczeniu na 1 zatrudnionego bę-
dzie »więc w przedsiębiorstwie B 1

większy niż był w roku poprzedża-

która nie służy bezpośrednio działal-
ności produkcyjnej.

Wszystkie te zamierzenia mają
przyczynić się do zwiększenia efek-

tywności inwiestycji. Musi w związku
z tym ulec zmianie cała faza projek-
towania. Obecnie projekty nie będą
robione, jak to.'było dotychczas, pod
ilość śroidków przyznanych odgórnie
(tzw. /warunek ograniczający), lecz

pod rzeczywiste potrzeby produkcyj-
ne, konieczne do . zaspokojenia, pot-
rzeb społecznych. W-działalność in-

westycyjną Włączono również han-

dowiskiem pracowników i Zrzesze-
nierp Pracowników Polskich oraz in-
nymi stowarzyszeniami społecznymi.

ZWRACAJĄC się. do wszystkich
ekonomistów, Prezydium Zarzą-
du Głównego Polskiego Towa-

rzystwa Ekonomicznego kieruje się
zarazem potrzebami gospodarki na-

rodowej i dążeniem do faktycznego
zwiększenia rangi zawodu ekonomi-
sty w praktycznym działaniu na

rzecz intensyfikacji rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Postanowienia
I. Krajowej Konferencji Partyjnej
stwarzają możliwości zaspokajania w

większym stopniu naszych aspiracji
społeczno-zawodowych, ale zarazem

stawiają przed nami trudniejsze
i bardziej napięte zadania. Wyniaga
to dalszego wzmożonego wysiłku,
stałego doskonalenia wiedzy, prze'
myślanego, systemowego działania,
wdrażania rachunku ekonomiczńego
na każdym odcinku pracy, w każ-
dym zakładzie pracy i na każ-
dym szczeblu zarządzania. Zna-
czenie podnoszenia tej sprawy
dzisiaj ma specjalny sens. Uchwa-
lony przez Sejm Narodowy Plan Go-
spodarczy na rok 1974 wymaga bo-
wiem obecnie przełożenia' w każdym
zakładzie pracy, na język konkret-
nych liczb zadań i środków. W tej
pracy, jak nigdy dotąd, rośnie zna-

czenie efektywności ekonomicznej
Właściwe przełożenie Narodowego
Planu Gospodarczego na zadania po-
szczególnych zakładów pracy ma zaś
dzisiaj znaczenie decydujące dla
prawidłowej realizacji tego planu w

całym roku nadchodzącym.

PREZYDIUM ZARZĄDU
GŁÓWNEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZŃEGO

jącyńi inwestycję. Taki wynik ra-

chunku zachęci przedsiębiorstwo B
do zakupu nowej maszyny, mimo że
nie jest w nim prawdopodobnie nie-
zbędna.

Można więc stwierdzić, źe powią-
zanie produkcji dodanej z inwesty-
cjami przedsiębiorstw zrodzi względ-
nie większy popyt na inwestycje
przedsiębiorstw słabych niż dobrych;

' Nie - będzie to sprzyjało eleminowa-
niu z rynku inwestycjnego przed-
siębiorstw posiadających większe
rezerwy ekstensywne.

Uważam, że powiązanie produkcji
dodanej z inwestycjami — jako za-

sada ogólna — jest w pełni słuszne
i w obecnej chwili niezbędne. |Jależy
jednak wyeliminować ujemny wpływ
współczynnika „R" na wybór inwe-
stycji. Taka możliwość istnieje. W
tym celu należy możliwie szybko u-

ruchomić proponowane już na po-
siedzeniach Klubu Jednostek Inicju
jących nisko oprocentowane kredyty
antycypacyjne na fundusz płac.
Przedstawiony wyżej negatywny
wpływ współczynnika „R" na skłon-
ność przedsiębiorstw do inwestowa
nia jest dodatkowym argumentem za

szybkim uruchomieniem takiego kre
dytu. Oczywiście z kredytu tego mo-

głyby korzystać przedsiębiorstwa, w

których inwestycje są społecznie nie-
zbędne. Oceny stopnia niezbędności
inwestycji w danym przedsiębior-
stwie dokonywać może bank przy
pomocy określonych kryteriów,
Obok kredytu antycypacyjnego na-

leżałoby przewidzieć możliwości sto
sowania odpowiedniej karencji. w

spłacie tego kredytu. Wydaje się, że'
przyjęcie powyższych postulatów' po-
zwoliłoby przezwyciężyć omawianą
wyżej sprzeczność między podstawą
i wysokością ^ustalania współczyn-
nika „R", a skłonnością do inwesto
wania. Zasada pomniejszania pro-
dukcji dodanej o ratę kredytu in-
westycyjnego będzie wtedy rzeczy-
wiście skutecznie chronić gospodar-
kę przed niektórymi nieuzasąniony-
mi inwestycjami.

del zagraniczny. Kredyty bankowa

mogą być zaciągane w złotych dewi-

żowych na import z zagranicy. Zobo-

wiązuje to jednak przedsiębiorstwa
do zwiększenia opłacalnej produkcji
eksportowej. Temu między innymi
służy współczynnik „D", którego
wprówądzeńie do praktyki napotyka
dotychczas duże trudności, wyni-
kające głównie z gestyjrićj organiza-
cji handlu zagranicznego. ' Obecnie
Ministerstwo' Hahdlu Zagranicznego
pracuje nad zmianami w tym za-

kresie. (A: Gh.)

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA
NOWA ORGANIZACJA

RAD NARODOWYCH

I TERENOWYCH ORGANOW

ADMINISTRACJI

PAŃSTWOWEJ

Z dniem 9 grudnia 1973 r. we-

szła w życie ustawa z dnia 22

listopada 1973 r. o zmianie usta-

wy o radach narodowych (Dz. U-

nr47,poz,276)awśladzanią
ogłoszone zostały i weszły w ży-
cie. również z dniem 9 grudnia
1973 r. trzy rozporządzenia wy-
konawcze Radv Ministrów z dnia
23 listopada 1973 r. dotyczące or-

ganizacji i .działalności tereno-

wych władz administracji pań-
stwowej (o czym niżej).

Równocześnie, w tym samym
numerze Dziennika Ustaw Pre-
zes Rady Ministrów ogłosił pełny,
jednolity tekst ustawy z dnia
25 stycznia 1958 r. o radach na-

rodowych. w. jej nowym, zmie-
nionym ostatnio brzmieniu Dz.U.
Nr 47, poz. 277).

Istotną cechą reorganizacji jest
przede wszystkim oddzielenie za-

dań rad narodowych, jako tere-

nowych organów władzy pań-
stwowej i samorządu społeczne-
go ludności od czynności tereno-

wych organów (urzędów) admi-
nistracji Daństwowej o roli wy-
konawczej i zarządzającej.

Rady narodowe wybierane
przez ludność, jako terenowe or-

gany władzy państwowej, kieru-
ją całokształtem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego terenu oraz

oddziałują na wszystkie jed-
nostki administracji i gospodar-
ki na danym terenie, inspirują
ich działalność : oraz sprawują
nad nimi kontrolę. W szczegól-
ności. rady narodowe uchwalają
wieloletnie i roczne. plany spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju te-
renu zgodnie z kierunkami i za-

daniami ustalonymi dla gospo-
darki rad narodowych przez
Seim i Radę Ministrów oraz ko-
ordynują i kontrolują wykona-
nie tych olanów. Proiekty pla-
nów przedstawiają radom naro-

dowym terenowe organv admi-
nistracji państwowej. Radom na-

rodowym Przysługuje także pra-
wo koordvnacji działalności nie
podpor»? dkowan vch im jednos-
tek państwowych, spółdzielczych
i organizacji społecznych.

Kierownicy przedsiębiorstw 1
zakładów nie podporządkowa-
nych radom narodowym, i orga-
ny samorządu robotniczego
współdziałają z radami- narodo-
wymi. w szczególności w celu
wykorzystania produkcyjnych i
usłu°owvch rrfbżliwości tych je-
dnostek dla potrzeb miejscowych,
uzgadniania planów i lokalizacji
budownictwa mieszkaniowego,
prowadzenia wsnólnych. inwes-
tycji komunalnych i • socjalno-
-kulturalnvch oraz organizacji
i realizowania czynów społecz-
nych. ...

Rady ! narodowe czuwaią m.in,
nad działalnością nie ppdoorzad-
kowanvch im Przedsiębiorstw i
zakładów w zakresie zatrudnie-
nia, budownictwa mieszkaniowe-
go, zadań i inWestycii socjalno-
-kulturalnych. jak również w za-

kresie gospodarki przedsiębiorstw
wodą. energią elektryczna, gazem
i w innvch sprawa-ch mających
wolyw na gospodarkę terenową.

Rady narodowe koordvnują
również działalność soóWzielni
i ich terenowvch związków z

działalnością oaństwowych przed-
• siębiorstw terenowych i zarzą-

dzanych centralnie oraz rze-

miosł jak również w- . zakresie
i w trybie ustalonym odrębnymi
przeorami kontrolują ich dzia-
łalność o>"az udz>e'aja im pomo-
cy w wykonywaniu ich zadań.

Zwłaszcza do woiewódzkich
rad narodowych należą m.in.
sorąwy: l) przedsiębiorstw • prze-
mysłu terenowego,- oroiektowych
i hudowlpnwch o zasieau woje-
wódzkim lub międzypowiatowym,
2) nnństwowych Hosnodarstw rol-
nych, przedsiębiorstw mechani-
zącii rolnictwp oraz robót me-

lioracyjnych, 3) przedsiębiorstw
państwowej komunikacji samo-

chodowej i 4) iednostek organi-
• cyjnvch handlu wewnetrzne

CT
o

w zakresie ustalonym przez Radę
Ministrów.

_

.

Przy radach narodowych dzia-
łać będą ich prezydia, których
rolą jednak będzie odtąd
tylko reprezentowanie rady na.

zewnątrz i organizowanie jej
prac.

Natomiast obok rad narodo-
wych ustawa powołuie terenowe

organy (urzędy) administracji
państwowej z wojewodami, pre-
zydentami lub naczelnikami
miast oraz z naczelnikami
powiatów, dzielnic i gmin na

czele — o celach wykonawczych
i zarządzających. Powyższe osobv
wvkonvwać. będa. powierzone im
zadania przy nomocv podległych
im terenowych -urzędów: woje-
wódzkich, miejskich, powiato-
wych i "dzielnicowych, oraz tere-

nowych -zjednoczeń, przedsię-
biorstw, zakładów i instytucji.

Do wojewodów, jak też' do
• prezydentów i naczelników miast,
oraz do naczelników dzielnic Ł

powiatów należy'm.in.: podejmo-
wanie i wykonywanie zadaiA

POKOŃCZENIE NA STR. 6
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•Wynikających z planu społeczno-
-gospodarczego terenu, koordy-
nacja działalności związanej z

•gospodarką w terenie wszystkich
jednostek państwowych i spół-
dzielczych, oraz -wydawanie im
•zaleceń dotyczących realizacji
zadań wynikających z planu spo-
łeczno-gospodarczego -rozwoju da-
nego terenu, sprawowanie kont-
roli w tym zakresie, rozpatrywa-
nie projektów inwestycji 'na ich
•terenie i inne.

. Mogą oni też występować do
kierowników jednostek państwo- ,

wych i spółdzielczych, oraz orga-
nizacji społecznych z wnioskami
0 ukaranie, zawieszenie w czyn-
nościach albo zwolnienie z pra-
cy, pracownika, który zaniedbuje
swoje obowiązki służbowe, wy-
kazuje niewłaściwy stosunek do
•ludzi lub . -narusza dyscyplinę pra-
cy, a nawet zawiesić iv czynnoś-
ciach dyrektora (kierownika) jed-
nostki organizacyjnej nie pod-
porządkowanej radzie narodowej
w razie stwierdzenia szczególnie
rażącego naruszenia obowiązków
służbowych powodującego po-
ważne szkody społeczne i gospo-
darcze.

Wojewoda lub prezydent miasr
ta wyłączonego może zarządzić
sprawdzenie wykorzystania zdol- ,

riości produkcyjnych przedsię-
biorstw" zarządzanych centralnie
1 w miarę potrzeby wystąpić o

przekazanie między przedsiębior-
stwami zbędnych surowców, ma-

teriałów, maszyn i obiektów, jak
również o wspólne użytkowanie
lub przekazanie innemu użytko-
wnikowi nieracjonalnie wyko-
rzystywanych powierzchni pro-
dukcyjnej i składowej.

Uzgodnienia z wojewodą wy-
magają zarówno utworzenia ha
obszarze województwa jednostki
•organizacyjnej zarządzanej cen-

tralnie oraz jej likwidacja, jak
•też zmiany produkcji przedsię-
biorstw zarządzanych centralnie,
jeżeli zmiany te w sposób istot-
ny wpływają na wykorzystanie
miejscowych surowców i źródeł
energii lub innych zasobów bądź
też na stan zatrudnienia lub wa-

• runki zdrowotne danego terenu
albo zagrażają środowisku na-

turalnemu.

Bardziej dokładne postanowie-
nia dotyczące uprawnień woje-
wodów i innych terenowych or-

ganów administracji państwowej
zawarte są w ogłoszonym rów-
nocześnie Rozporządzeniu Rady

rMinistrów z dnia 23 listopada
1973 r. w sprawie szczegółowych
zasad wykonywania koordynacji
przez terenowe organy admini-

stracji państwowej (Dz.U. nr 47,
poz. 278).

Kolejne rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 listopada
1973 r. w sprawje praw i obo-
wiązków terenowych organów
administracji państwowej oraz

zasad obsadzania stanowisk pra-
cowniczych (Dz.U . nr 47, poz.
279) reguluje sposób powoływa-
nia osób na stanowiska tereno-

wego organu administracji pań-
stwowej, sytuację prawną (pra-
wa i obowiązki) osób peł-
niących te funkcje, rozwiązanie
stosunku pracy, jak też tryb
przyjmowania, do pracy na inne
stanowiska pracy w .terenowyęh
organach (urzędach) administra-
cji państwowej oraz terenowych
jednostkach gospodarczych.

Wreszcie, trzecie rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 23

listopada 1973 r. w sprawie zasad

organizacji urzędów terenowych
organów administracji państwo-
wej (Dz. U. Nr 47 poz. 280) zaj-
muje się podziałem organiza-
cyjnym nowo powstających urzę-
dów: wojewódzkich, miejskich i

powiatowych, które pod kiero-
wnictwem wojewodów, prezy-
dentów miast oraz naczelników

miast, dzielnic ,i powiatów pro-
wadzić będą sprawy z zakresu

administracji i gospodarki, objęte
' właściwością terenowych orga-

nów administracji państwowej.
Dla informacji jednak należy

tu zaznaczyć, że w urzędach; wo-

jewódzkich działać będą m.io.

wydział rolnictwa, leśnictwa i

skupu, wydział handlu, przemysłu
i usług, wydział zatrudnienia i

spraw socjalnych, wydział gospo-
darki przestrzennej, geologii i o-

chroriy środowiska oraz komisja
cen.

Na podobne wydziały, choć w

mniejszej liczbie i niekiedy łą-
czone, dzielić się będą organiza-
cyjnie urzędy powiatowe i miej-
skie (dzielnicowe), oczywiście po-
za komisją cen, która działać bę-

: dzie . tylko na szczeblu woje-
wódzkim.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROZWOJEM WSI
Nie każdy wie, nie każdy pamięta, jakimi zasługami
dla życia umysłowego naszego kraju legitymuje się
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. 3est ono

kontynuacją działającego w latach 1906—1918 Towa-
rzystwa Kursów Naukowych (przedtem w XIX w. pro-
wadzone były tajne kursy naukowe), do którego za-

łożycieli należeli m. in. I . Chrzanowski, A. Kraushar,
L. Krzywicki, H. Sienkiewicz. Przekształcone w okresie
międzywojennym w Wolną Wszechnicę Polską, kon-
tynuowało ono działalność naukową — stając się
uczelnią typu uniwersyteckiego, z którą współpraco-
wali ludzie tej miary co J. Chałasiński, O. Lange, H.
Radlińska, J. Korczak... Po działalności w okresie oku-
pacji (tajne nauczanie), po wojnie Wolna Wszechnica
Polska została włączona do powołanego w 1945 r. U;
niwerystetu Łódzkiego. Obecny kształt organizacyjny
TWWP uzyskało w 1957 r., kiedy to powołano je po-
nownie do życia jako stowarzyszenie społeczno-nau-
kowe, mające na celu organizowanie i prowadzenie
studiów specjalistycznych oraz badań naukowych w

dziedzinie nauk pedagogiczno-społecznych i społecz-
no-ekonomicznych.

OSTATNIO podjęty został przez
oddział warszawski TWWP te-
mat niełatwy, a bardzo ważny

— perspektywy rozwoju społecznego
wsi. Zgromadzono, na użytek zorga-
nizowanej konferencji naukowej

1
)

materiały i referaty kilkudziesięciu
naukowców reprezentujących różne
dyscypliny wiedzy. Materiały te sta-

nowią dorobek, który nie powinien
pozostać niezauważony.

Organizatorzy konferencji wyszli
założenia, że postęp wsi i rolnictwa

w ustroju socjalistycznym trzeba
mierzyć nie tylko przy pomocy
wskaźników ekonomiczno-technicz-
nych, ale również miarą ocen huma-
nistycznych. Wieś, jej mieszkańcy są
pracownikami działu gospodarki,
który odgrywa decydującą rolę w ży-
ciu kraju. I to jest, jak wiadomo,
pierwsze spojrzenie na wieś: jako na

zbiorowość producentów rolnych
pracowników zawodów pozarolni-

czych. Ale równocześnie pamiętać
trzeba, że wieś to zbiorowość społe-
czna o specyficznych cechach i od-
rębnych potrzebach, które należy za-

spokajać, nie zapominając o rozbu-
dzaniu potrzeb nowych. Dodajmy, że
w miarę ogólnego rozwoju cywiliza-
cyjnego ujawniają się na wsi sytua-
cje trudne, konfliktowe wynikające
z konieczności przystosowania się
jednostek do zmieniających się wa-

runków życia zbiorowego. I wresz-

cie trzecia sprawa — wieś to teren

turystyki i rekreacji dla całego spo-
łeczeństwa. Przestrzeń, którą należy
zagospodarowywać z uwagą i pietyz-
mem — stanowi bowiem dobro ogól-
nonarodowe.

Wszystkie wymienione problemy
dotyczą nie tylko dni nam współcze-
snych, ale również przyszłości. Wiele
podejmowanych, obecnie decyzji ro-

dzi bowiem skutki nieodwracalne.
Jeżeli zatem świadomość tego fak-
tu, wzbogacona szerszą wiedzą o

sprawach społecznych wsi upow-
szechni się, mniej będzie zjawisk ży-
wiołowych i nieplanowanych czy
wręcz negatywnych skutków prze-
mian na wsi. Takie zadanie: pozna-
nie i objaśnianie procesów zachodzą-
cych w życiu społeczności wsi oraz

w wielu sprawach wskazanie sposo-
bu postępowania podjęli zaproszeni
przez TWWP specjaliści różnych
dziedzin, którzy wspólnym ośrod-
kiem swego zainteresowania uczynili
los człowieka — w pracy i w swoim
środowisku. Poznajemy , dzięki temu

opinie socjologów, ekonomistów,
specjalistów z dziedziny polityki spo-
łecznej, ekspertów w dziedzinie wy-
żywienia, lekarzy, sozologów, urba-
nistów i architektów, pedagogów
i twórców kultury.

PRZEZ socjologów sprawy wsi są
badane od dawna. Wiele wnio-
sków z badań wykorzystuje na

co dzień praktyka społeczna. Warto
jednak parę podstawowych spraw

. przypomnieć (w oparciu na tezach
pracy prof. JANA TUROWSKIEGO4)
nabierają one bowiem nowego zna-

czenia w aktualnej sytuacji polskie-
go rolnictwa.

Prowadzone w latach 1952-72 przez
IER badania ankietowe problematy-
ki rodziny i gospodarstwa wiejskie-
go wykśzały nie tylko feminizację
rolnictwa, pogorszenie struktury
wieku ludności zatrudnionej w pro-
dukcji rolnej, negatywną selekcję si-
ły roboczej w rolnictwie ale także
szereg innych zjawisk. Sygnalizowa-
ny, aczkolwiek jeszcze dokładnie nie
zbadany jest problem • różnicowania
się gospodarstw i ich polaryzacji na

przodujące, dynamicznie rozwijają-
ce się i ekonomicznie zaniedbane.
Nauka nie potrafi jednak, jak do-
tychczas, wskazać możliwości stero-
wania tym procesem społecznym
i sposobów' wykorzystywania kon-
sekwencji tych zmian. Natomiast
znacznie bogatszego materiału i prze-
słanek do działań praktycznych do-
starczają badania socjologów nad
problematyką rodziny wiejskiej,
przekształceniami wsi jako zbioro-
wości terytorialnej i wreszcie nad
przemianami w- warstwie chłopskiej.

Do znanych stwierdzeń, wskazują-
cych na zjawisko dezintegracji tra-
dycyjnej organizacji wsi i tworzenia
się nowych form społecznej integra-

cji ludności (w postaci układu or-

ganizacji i zrzeszeń) dorzućmy jesz-
cze jedną ważną obserwację. Jest nią
nad wyraz aktualna dziś teza prof.
JÓZEFA CHAŁASlNSKIEGO®), któ-
ry — ooierając się na analizie pa-
miętników młodego pokolenia wsi
i porównując je z generacją młode-
go pokolenia z lat 1930 — stwierdza,
że współczesne młode pokolenie dą-
ży do przekształcenia rolnictwa w

wykwalifikowany zawód czy zawody
i samo formu.ie już kategorie rolni-
ków, w której następuje ,.harmonij-
ne. połączenie tradycyjnego zajęcia
fizycznego z wykształceniem oraz

nieograniczonymi możliwościami
udziału UJ życiu kulturalnym".

OBSERWACJĘ socjologów (a
ledwie zasygnalizowaliśmy nie-
które tylko problemy) uzupeł-

nijmy spojrzeniem ekonomisty na

społeczne aspekty przemian na wsił
).

Wprawdzie bogaci się' infrastruktu-
ra wsi, co stwarza jej mieszkańcom
nowe możliwości („kultura dostaje

. się na wieś po drodze utwardzonej"),
wprawdzie wieś coraz bardziej ucze-

stniczy w wykorzystywaniu dóbr na-

rodowych a rolnicy zamożniej ą ale

AKTUALNOŚCI

SPRAWNIEJSZE ZAOPATRZENIE

W /CZĘŚCI ZAMIENNE

„Agroma" i składnice maszyn rol-
niczych obficie] i sprawniej zaopa-
trywały rolnictwo w części zamienne
w czasie tegorocznych żniw, wykop-
ków i pozostałych kampanii produk-
cyjnych. Sprzedaż części wzrośnie w

ciągu bież. roku o 25 proc. i osiąg-
nie wartość 10 mld zł. Dostawy czę-
ści do ciągników, silników i przyczep
zwiększą się o 15 proc., natomiast do
maszyn rolniczych o około 40 proc.

Zapotrzebowanie na części zamien-
ne było w ciągu minionego roku
wciąż duże i przemysł maszyn rol-
niczych z trudem realizował zamó-
wienia, ograniczając zresztą produk-
cję gotowych maszyn, Ograniczenie

równocześnie nie brak zjawisk nega-
tywnych.

Prof. RYSZARD MANTEUFFEL
pisze, że „szybki rozwój ekonomicz-
ny wsi, wyrażający się przede wszy-
stkim szybkim wzrostem zarobków
tej ludności, oraz szybki wzrost te-

chniczny nie napotkał w środowisku
wiejskim odpowiednich nawyków,
które by spowodowały, że zarówno
pieniądze jak i wkraczająca technika
byłaby właściwie zużytkowana,".

I z tego kolejna
-

konsekwencja — z

brakiem kultury wewnętrznej łączy
się nader często lekceważenie i nisz-
czenie własności społecznej. To są,
zdaniem autora zjawiska przejścio-
we ale, dodajmy, na tyle istotne i re-

alne, że brać je trzeba pod uwagę
przy planowaniu i podejmowaniu de-
cyzji.

W miarę następujących przemian
na wsi polskiej należy, zdaniem eko-
nomistów dążyć do wyraźnego roz-

graniczenia dwóch typów gospo-
darstw. Pierwsze to gospodarstwa
czysto rolnicze, których użytkow-
nicy zajmują się wyłącznie rolni-
ctwem. W takim gospodarstwie po-
winna znaleźć zatrudnienie przy-
najmniej jedna pełnosprawna oso-

ba w ciągu roku. Drugie to wła-
ściwie już nie gospodarstwa, ale
działki przydomowe, aczkolwiek
intensywnie prowadzone stanowiące
jednak dla ich właścicieli teren ubo-
cznego zajęcia poza pracą zawodową.

TAKIE spojrzenie na kierunki
przekształceń — nie wykuczają-
će jednak zmian strukturalnych

i różnorodnych związków ekonomi-
cznych w obrębie gospodarstw
chłopskich — prowadzić będzie z

pewnością do dalszych przemian.
Mam tu na myśli podniesioną przez
kolejnego' referenta5

) kwestię zabu-
dowy przestrzennej wsi. Rodzą się tu
bowiem rzeczy na miarę nowocze-

snego rolnictwa, a oprócz tego mają
miejsce fakty, które budzić muszą
uzasadniony niepokój.

Oto pierwszy przykład. Opisując
funkcjonowanie budowanych aktu-
alnie przemysłowych ferm trzody
i bydła prof. IGNACY F. TŁOCZEK
stwierdza, że „to co dzieje się w na-

szym kraju w budownictwie inwen-
tarskim, nazwać by można rewolucją
techniczną, obalającą dotychczasowe
wyobrażenia o roli budynku jako
środka produkcji i jako czynnika
warunkującego jej wielkość i war-

tość". Mowa tu. oczywiście o daleko
posuniętej specjalizacji i nadaniu
produkcji zwierzęcej charakteru
przemysłowego. Nie wchodząc w

szczegóły i opis przytoczonych przy-
kładów ferm, stwierdzimy za auto-
rem opracowania, że „zmienił się
charakter budynków inwentarskich,
ich układ przestrzenny, wielkość,
idea konstrukcyjna i wyposażenie
pod wpływem zmian w technologii
chowu zwierząt". Ma to oczywiste

1 wielostronne konsekwencje dla
charakteru pracy zatrudnionych w

tej produkcji ludzi. Konsekwencje
pozytywne, ale stwarzające równo-
cześnie określone, wyższe wymaga-
nia.

I drugi przykład. „Po obu stronach
drogi E-7 do Kielc i dalej wzdłuż
drogi nr. 128 do Tarnowa, licząc od
Warszawy na trasie długości trzystu,
kilometrów, ciągną się. przez ,tereny
rolnicze nieprzerwanym łańcuchem
luźno rozrzucone parterowe i, piętro-
we budynki mieszkalne, a ża nimi
coś co z trudem można by podciąg-
nąć pod pojęcie budynków gospodar-
czych. Tylko przy tej drodze w ciągu
niespełna dziesięciu lat wyłączono z

rolniczego użytkowania skromnie
licząc 3 tys. hektarów ziemi upraw-
nej i przeznaczono na budowę na-

wet nie rolniczych zagród, lecz swe-

go rodzaju indywidualnych hoteli ro-

botniczych ludności dojeżdżającej do
miejsc zatrudnienia w ośrodkach
przemysłowych Warszawy, Radomia,
Skarżyska, Kielc, Tarnowa i mniej-
szych. Innymi słowy — działając
zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego i prawa o planowaniu prze-
strzennym — zbudowano tasiemcowe
osiedle monstrum dla około 50 tysię-
cy mieszkańców".

Przytoczony przykład samorzutnej
'akcji osiedleniczej, w świetle per-
spektyw i współczesnych kryteriów
zagospodarowania przestrzennego,
odpowiadającego nowoczesnej
strukturze agrarnej i planowaniu
rozwoju rolnictwa, należy uznać za

zjawisko społecznie i gospodarczo
szkodliwe.

ITAK dochodzimy do problemu
zbliżonego do przykładu wyżej
przytoczonego. Jest to problem

stale postępującej degradacji środo-
wiska naturalnego w wyniku celo-
wej działalności „cywilizacyjnej".
Obszerne studium na ten temat,
opublikował prof: ZBIGNIEW T.
WIERZBICKI6), przytaczając liczne
przykłady z naszego terenu i krajów
obcych (łącznie z przewidywaniami
słynnego „Raportu Rzymskiego").
Warto poznać pewne wnioski istot-
ne dla praktyki w tej dziedzinie.

Otóż należy — zdaniem autora,
przejąć'

1
istnienie następujących

czynników hamujących zarówno
proces zapobiegania niszczeniu śro-
dowiska, jak i jego rehabilitacji.
PIERWSZY to „bezkrytyczne podpo-
rządkowanie gospodarki ziemią po-
trzebom przemysłu przez wyelimino-
wanie rachunku ekonomicznego,
którego istotnym elementem jest ce-

na ziemi w planowaniu przestrzen-
nym (lokalnym i regionalnym) zwła-
szcza w stosunkach, ,te których jed-
ną stroną jest państw o"., DRUGI to

„wytworzenie się swoistego mecha-
nizmu podejmowania decyzji w

dziedzinie zagospodarowania środo-
wiska przyrodniczego i odpowiednie
do tego wytwarzanie się specyficz-

MARCIN MAKOWIECKI

nych postaw ludności, niekorzyst-
nych dla polityk i ochrony środowi-
ska naturalnego". Autor przytacza
przykłady „inwestycji, których pew-
ną-funkcją jest zaspokojenie kolek-
tywnych potrzeb, ukrytą zaś prywat-
nych interesów". Takim przykładem
jest lokalizacja ogródków działko-
wych nad Jeziorem Rosnonowskim
w Wielkopolskim Parku Narodowym
dla 132 pracowników przedsiębior-

stwa „Pomet'* w Poznaniu. Ogródki
działkowe okazały się działkami bu-
dowlanymi, na których działkowicze
przystąpili do budowy willi z gara-
żami, posiadając zezwolenie tylko na

budowę altanek!

PRZYTOCZONE przykłady wypo-
wiedzi ludzi nauki (a wspomnieć
należałoby jeszcze o opracowa-

niach prof. JULIANA ALEKSAN-
DROWICZA — „GLEBA, POŻY-
WIENIE — ZDROWIE", doc. BRO-
NISŁAWA OJSTAPCZUKA —

„GO-

SPODARCZE I SPOŁECZNE AS-
PEKTY GMIN", dra JERZEGO DA-
MROSZA — „O NAJPILNIEJSZYCH
POTRZEBACH WSI POLSKIEJ"
i o innych) dowodzą, że nie we wszy-
stkich dziedzinach, równolegle z po-
stępem technicznym i produkcyjnym
zachodzą zmiany w sferze życia spo-
łecznego wsi. Proces przystosowy-
wania się wsi do nowych warunków
jest zjawiskiem ciągłym. Intensyw-
ność tego procesu zależy od przemian
w obrębie samej społeczności miesz-
kańców wśi i od ogólnych przemian
cywilizacyjnych całego społeczeń-
stwa. Chodzi jednak o to, aby tymi
zjawiskami mądrze kierować. A to

zależy od skutecznego realizowania
polityki społecznej, która tak jak su-

gerował to w swoim wystąpieniu
prof. ANTONI RAJKIEWICZ po-
winna uwzględniać swoiste cechy
środowiska społecznego. Należą do
nich między innymi rozproszona sieć
osiedleńcza, determinanty przyrod-
nićzo-klimatyczne w kształtowaniu
rytmu pracy, funkcja produkcyjna
rodziny, stosunki własnościowe i, pro-
cesy migracyjne. W dużej mierze po-
mocną w formułowaniu metod tej
polityki jest dyskusja naukowa, a

zwłaszcza wtedy. gdv zderzają się
poglądy przedstawicieli różnych dy-
scyplin.

') Konferencja naukowa zorganizowana
w Warszawie w dniach V. —SS .XI.73 r. Ma-
teriały opublikowane w Biuletynie TWWP. .

„Człowiek w Drący i w ośrodku" nr

5/39/Xm i nr 6/40/xm
!
) Jan Turowski — stan badań n="i prob-

lematyką socjologiczną wsi, Biuletyn
TWWP nr 5/39/XIH str. 21

') J. Chałasiński — Przedmowa do 4 to-
mu Młodego pokolenia wsi Polski Ludo-
wej, Warszawa 1968 r.

^Ryszard Manteuffel, Społeczne aspek-
ty przemian ekonomicznych na wsi, Biu-
letyn TWWP str. 59 •

«) Ignacy F. Tłoczek, Stan i potrzeby bu-
downictwa wiejskiego w Polsce, tamże
Str. 72

•) Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Ochro-
na środowiska naturalnego wsi, Biuletynimnfftl n. CMIl^TTT

tej produkcji nie jest jednak wyj-
ściem dobrym, skoro wiadomo, że
zapotrzebowanie rolnictwa na ciąg-
niki i maszyny pokryte jest zaled-
wie w około 60 procentach. Wartość
dostarczanych w bież. roku części
wynosi ponad 80 proc. wartości go-
towego sprzętu sprzedawanego rol-
nikom. W tej sytuacji wszyscy za-

interesowani postulują rozbudowę
mocy produkcyjnych przemysłu. Ale
nie tylko to, ponieważ dużych osz-

czędności można spodziewać się po
lepszej gospodarce zapasami części.

Potwierdziły to tegoroczne do-
świadczenia. Dzięki lepszej współ-
pracy przemysłu, handlu i odbior-
ców części zamiennych uniknięto
wielu kłopotów i trudności, zwłasz-
cza w okresach natężonych prac w

rolnictwie. Wcześniej niż dawniej
zakończone były remonty i przeglądy

maszyn. W czasie żniw powołano
jednolitą służbę dyspozytorską obej-
mującą przedstawicieli przemysłu,
handlu i przedsiębiorstw mechaniza-
cji rolnictwa. Pozwoliło to na wyko-
rzystanie zapasów części w skali ca-

łego województwa. A zatem okazało
się, że nie tylko lepsze zaopatrzenie
(np. składnice maszyn CRS zwięk-
szyły obroty o 36 proc. w ciągu III
kwartałów), ale przede wszystkim
usprawnienia w obsłudze rolnictwa
pozwoliły przebrnąć najważniejsze
kampanie produkcyjne bez więk-
szych zakłóceń. Były wprawdzie
awarie (np. sprzętu żniwnego w 65
tys. wypadków), ale na ogół usuwa-

no je szybko — średnio w 12—15
godz. i najczęściej robili to sami
użytkownicy.

Teraą handel martwi się już o za-

opatrzenie przyszłoroczne. Wpraw-

dzie planuje się sprzedaż y/iększej
ilości części (wartość wzrośnie do
14 mld zł), ale są kłopoty z niektó-
rymi rodzajami. Na przykład bra-
kuje części do ciągników Dutra
(prod. węgierskiej) i C-385. Nie bę-
dzie wystarczającej — normatywnej
— ilości niektórych^ łożysk tocznych
(około 70 pozycji na ogólną ilość
500). Poza tym obserwuje się w ogóle
duży ruch w składnicach maszyn
i wzrastające zakupy części zamien-
nych. Handlowcy wiążą to z roz-

budową warsztatów naprawczych w

bazach kółek rolniczych i PGR, któ-
re napełniają półki swoich magazy-
nów.

Równocześnie jednak handel sy-
gnalizuje mniejsze zapotrzebowanie
na części ze strony POM-ów. Albo
więc zmniejsza się liczba wykony-

wanych przez nie remontów, albo
są opóźnienia w tych pracach. Tym-
czasem — zdaniem handlowców —

tylko wcześniejsze określenie po-
trzeb daje gwarancję odpowiedniego
zaopatrzenia użytkowników sprzętu

. i warsztatów naprawczych.
Podobnie jak w roku bieżącym,

podczas przyszłorocznych żniw obo-
wiązywać będzie zasada zintegrowa-
nej gospodarki zapasami części. Za-

opatrzeniem będą zajmować się wo-

jewódzkie składnice „Agromy", po-
siadające pełny zestaw części (około
30 tys. pozycji), składnice PZGS, któ-
re posiadają około 5 tys. pozycji czę-
ści oraz gminne spółdzielnie, gdzie
znajdować się powinny części naj-
prostsze, najczęściej zużywające się
(około 100 pozycji). (Mak.)
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WYZWANIE
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— Trafiliśmy tu trochę z

przypadku —• mówi dyrektor
zakładu. — Był rok 1968. Nie
starczało zdolności we włókien-

nictwie, a Łódź już go nie chcia- .

ła rozszerzać. Brakowało wody i
wówczas nie zanosiło się na: po-
prawą. A jednocześnie w mo-

dzie była deglomeracja. Trzeba
więc było znaleźć jakieś miejsce
nie za daleko, żeby dojazd był
jaki taki, woda na miejscu i
wolne ręce do pracy. Stąd ta

sielska lokalizacja.

OPOCZNO jest małe i niemra-
we. Niewielkie domki, krzywe

ulice, gdzieniegdzie jakiś ma-

ły skromny zakładzik albo magazyn.
W środku standardowe centrum
handlowe z szarego betonu, nieco
dalej zabytkowa budowla, dowód, że
kiedyś 'były tu lepsze czasy.

Zakłady wyglądają jak z innego
świata. Prosta, nowoczesna budowla,
na rozległym uporządkowanym . te-

renie, obok kotłownia, budujący się
jeszcze ośrodek kulturalno-socjalny
— duża budowa z prawdziwego zda-
rzenia, jakiej tu chyba nie wznoszo-

no od czasów Kazimierza Wielkiego.
Ale to jeszcze nic. Główna siur-

pryza — w środku. W przestron-
nych halach stoją maszyny, będące
ostatnim słowem techniki włókien-
niczej. W miasteczkowych fabrycz-
kach, warsztatach i handelkach czu-

je się jeszcze wiek XIX z jego nie-
spiesznym rytmem, a tu w zakła-
dach ma się już przedsmak XXI wie-
ku.

ROBOTA POGAMIA

Każdy, kto się zgłasza do pracy,
wie jakie dobrodziejstwa go tu -cze-

kają i nie rozczarowuje się pod tym

ERNEST SKALSKI
<

względem. Rozczarowaniem, dla nie-
których przynajmniej, bywa sama

robota. Nowoczesny charakter zakła-
du stawia wymagania znacznie wyż-
sze od przeciętnych nie tylko

1
we

włóknie, ale w całym polskim prze-
myśle. Takich kompleksów złożo-
nych wyłącznie z najnowocześniej-
szych maszyn, nowoczesnej techno-
logii, organizacji nie ma jeszcze w

kraju zbyt wiele. A tutaj muszą te-
mu wszystkiemu sprostać ludzie z

miasteczka, gdzie nigdy nie było
żadnej przemysłowej kultury pracy.

Na oko wygląda, że w zakładąch
głównie się stoi i patrzy na pracu-
jące maszyny. Ale patrzy się na wie-
le elementów naraz i trzeba szybko
i sprawnie reagować na to, co się
zobaczy. W niektórych punktach ste-

ruje się bardzo skomplikowanymi
procesami produkcyjnymi. Produk-
cja jest duża i droga, sprzęt kosztu-
je majątek, wszelkie uchybienie pra-
cownika może pociągnąć za sobą po-
ważne skutki.

W tej pracy nie ma czasu i mięj-
sc& na relaks. Nawet ńa przerwie
śniadaniowej nie można-, poplotko-
wać z koleżankami, bo na śniada-
nie każda wychodzi kolejno— ma-,
szyny są w ciągłym ruchu i z kil-
kuosobowego zespołu obsługującego
komplet maszyn może odejść tylko
jeden pracownik. Te same maszyny
zmiana — zmianie musi przekazy-
wać w ruchu, co wymaga dodatko-
wego napięcia.

I otóż, albo się te wszystkie ko-
nieczności zrozumie i zaakceptuje,
wówczas można tutaj pracować, lecz
Wdrażanie się do tej pracy jest dłu-
gie i ciężkie i nie wszyscy go wy-
trzymują — albo też, machnie' 'jię
na nie ręką. Ci co machnęli właśnie
odchodzą z nowym rokiem.

W tej pracy nie ma, o dziwo, mi-
nimalnej nawet anonimowości. Nikt
się nie może migać czy kryć za, ple-
cami innych. Taka już jest techno-
logia i organizacja. Kierowniczka .la-
boratorium mówi, że kontrola .na-

tychmiast wychwytuje, które mąh-
kamenty są winą maszyn, które, su-

rowca, a które — stanowią rezultat
błędu określonego pracownika.
I pracownik ten szybko ,się dowie,
kiedy, jak i dlaczego ten błąd po-
pełnił. W czasie rozruchu zakładów
błędów może być jeszcze sporo, ale
już wiadomo jak będzie z ich wykry-
walnością potem.

Na oddziałach zainstalowane są
monitory podłączone do maszyn,
Wystarczy nacisnąć guzik z nume-

rem zespołu każdego z majstrów
i wyskakują cyfry, pokazujące jak
w danym momencie wyglądają je-
go wyniki produkcyjne. Na tym eta-

pie rozruchu powinno się już prze-
kraczać 60 procent normy. I rze-

czywiście takie są wyniki większo-
ści, ale jeden majster ze swymi
ludźmi przekroczył już — i to spo-
ro — 70, a inny nie dociera jesz-
cze do 50.

Dane z wszystkich oddziałów wę-
drują stale do zakładowego , kom-
putera. Dyrektor w każdej chwili
otrzymuje informacje o tym jak
przebiega produkcja, co się dzieje
w każdym punkcie zakładu.

Do tego, że automaty, stale patrzą
człowiekowi na ręce, do tego, że je-
go wyniki są stale porównywane,
a praca bez przerwy oceniana nie
jest łatwo przywyknąć, ale inaczej
być nie może i trzeba się tylko sta-
rać, żeby nie wypaść gorzej od in-
nych.

TRUDNE POCZĄTKI

— Na wdrożenie się do pracy przy
tych maszynach — twierdzi dyrek-
tor — tutejszy robotnik potrzebuje
o wiele więcej czasu i wysiłku niż
tam, gdzie te maszyny powstały. Są
dwa kompleksy powodów. Jeden, to

ogólne przygotowanie do obcowania
z -techniką. W uprzemysłowionych
już dawno krajach młody człowiek
zanim przyjdzie do fabryki ma już
za sobą obsługę samochodu, naj-
rozmaitszych urządzeń technicznych,

tak rw domu, jak i poza nim. Zna*
on więc podstawowe czynności przy
sprzęcie mechanicznym czy zauto-

matyzowanym, rozumie konieczność
precyzji, dyscypliny technicznej itp.
Oczywiście naszym młodym kadrom
tego brakuje, a ogółnokształcąca ma-

tura nie zastępuje tych braków. Dru-
gi kompleks powodów, to przyzwy-
czajenie do złej roboty, do tego, że

jakoś to będzie, że pewne normy są,
ale ich nie ma po co przestrzegać,

przekonanie, że swoją partaninę
skryje się w ogólnym bałaganie,
jednym słowem, bezmyślność i cy-
nizm. Dlatego, w miarę możności
wolelibyśmy przyjmować do pracy
młodzież. Łatwiej jest wpoić dobre
nawyki niż wykorzenić złe.

Zakład ma już za sobą okres ła-
mania klamek, kranów i rozbijania
szyb. Wszystko od razu naprawia-
no i wszystko jest tak jak trzeba.
Na trzech zmianach pracują grupy
sprzątaczek, które bez przerwy czy-
szczą hale fabryczne, to mokrą
szmatą, to szczotką. Tu już nikt nie
rzuca'' HiczSgo na podłogę. Nie wi-
dzi się*' nikoi/o'' w' brudnym ubraniu
roboczym, czy z brudnymi rękami.
Praca jest czysta i trzeba do tego
przywyknąć, najlepiej mając stale
czystość dookoła siebie. '

Ale są sprawy poważniejsze. Parę
razy były już próby buntu niektó-
rych młodych pracowników z tego
powodu, że koledzy zarabiają wię-
cej, nieraz nawet i o tysiąc złotych.
W miasteczku ludzie się przyzwy-
czaili, że dostaje się nie tyłe za to,
co kto zrobi, lecz za to kim jest,

jakie miejsce zajmuje w lokalnej
hierarchii. I młoda dziewczyna nie
zaakceptuje łatwo tego, że jej ró-
wieśnica z taką samą drogą życio-
wą, na takim samym stanowisku za-

rabia więcej. Trzeba to cierpłiwie
wyjaśniać. Ńa ogól skutkuje. Nieba-
wem jednak w innym miejscu, z

inną grupą wybuchają podobne hi-
storie.

A rozruch zakładów pociąga za so-

bą masę decyzji z gatunku niepo-

pularnych. Co jakiś czas dostaje się
więcej maszyn do obsługi, • zwiększa
się stale tempo pracy, podwyższa
wymagania , jakościowe. Wszystko
jednak przechodzi dobrze, gdy się
rzecz właściwie wytłumaczy. Ńie
wolno zaskakiwać taką decyzją. Pra-
cownik musi wiedzieć, kiedy i co

będzie robił. Wzrost zadań traktuje
wtedy jako oznakę swego awansu

zawodowego, mając przy tym poczu-
cie aktywnego współuczestniczenia
w rozwoju zakładu.' Kierownictwo
musi o tym pamiętać, musi wyja-
śniać pracownikom więcej i obszer-
niej niż tego wymaga sam tylko bie-
żący proces technologiczny. Wszyscy
muszą rozumieć dosyć skomplikowa-
ne sprawy nowoczesnego zakładu.

W OCZFKIWANIU

NA SZLAGIER

Początkowo miał.- to być tylko
standardowy zakład włókienniczy , z

w miarę nowymi maszynami. W ró-
lću 1971, kiedy budowa była . już w

tóku pojawił się jednak nowy
1

po-
mysł. Japończycy - ^zaczęli Właśnie
produkcję nowego gatunku tkaniny
wełnopodobnej z tworzyw sztucz-
nych. Wiadomo było, że gdzienieg-
dzie w Europie również myśli się
o zrobieniu czegoś podobnego. Dla-
czego by więc nie w Opocznie?
Próbka tkaniny z Opoczna, będące-
go w rozruchu od zaledwie dwóch
miesięcy zdobyła -już złoty medal na

Targach Lipskich. Przyjeżdżali ko-
lejno szefowie trzech, wielkich siepi
domów towarowych z zachodniej
Europy — ci zawsze wietrzą w po-
rę dobry interes. Każdy chciał ku-
pować na pniu całą przyszłą pro-
dukcję, pod warunkiem, że dosta-
nie ją na wyłączność. A więc już
wiadomo, że towar pójdzie. Ładne
kolory, dobry wzór właściwości
zbliżone do wełny, za połowę tej
ceny.

Z prawie sześciu milionów metrów
bieżących docelowej produkcji star-

czy i na rynek krajowy. Próbki już
pokazano w handlu i przemyśle
odzieżowym. Zakład nie chce jednak
puszczać tkaniny na rynek, zanim
nie będzie jej' tyle, że względnie łat-
wo da się ją kupić. Jest jeszcze pro-
blem nazwy. Musi być dźwięczną,
wpadająca w ucho jak np. torlen,
czy bistor i łatwa do wymówienia
dla cudzoziemców. Dyrektor zresztą
już ją ma, lecz trzyma , do czasu w *

tajemnicy. Kiedy się stanie pow-
szechnie znana, gdy będą o nią roz-

pytywać w sklepach całego kraju,
gdy zrobi taką furorę jak krempli-
na, dziewczyny z miasteczka prze-
staną być tylko włókniarkami. Bę-
dą mogły o sobie powiedzieć, że są
wyłącznymi producentami właśnie
tego włókienniczego szlagieru. CZy
jednak wszystkie będą to mogły po-
wiedzieć?

SZANSA NIE DLA KA2DEGO

— Oczywiście nie — twierdzi dy-
rektor. Z końcem roku nastąpi peio-
na' wymiana'Żałogi. Już terA2 S

jej
liczebność zbliża się do 1300, by do-
celowo osiągnąć półtora tysiąca.
Z nowym fokiem/ pojawi się,-więc
kolejna grupa pracowników, ale też
pewna ich ilość będzie musiała
odejść. Nie wszyscy się sprawdzili.

' W tym miasteczku jeszcze można
wymieniać gorszych pracowników na

lepszych. Dotyczy to już jednak tyl-
ko kobiet. Mężczyzn do pracy bra-
kuje. Sporo poszło na Śląsk do węg-
la. Więc z mężczyznami - trzeba
ostrożniej. Włókiennictwo to wpraw-
dzie babska przeważnie produkcja,
lecz nie wyłącznie. A tutejsi mło-
dzi chłopcy, widząc dla siebie szan-

sę na miejscu, nie będą się może .tak
kwapili z odjazdem, jak dotąd.

Dyrektor jest przekonany, że to

jest szansa. Ile można normalnie za-

robić w takim,-miasteczku, jak się

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

Ą i— ROZDZIAŁÓW i 303 artykuły zawiera naj-
| h nowszy projekt kodeksu pracy,, który wkrótce

ma być poddany pod publiczną dyskusję. Za-
nim jednak zaczniemy dyskutować; należałoby się
zauoznać z tym dokumentem. Jęgc obszerną prezen-
tacją i omówieniem będziemy się jeszcze zajmować
na naszych łamach. Na" razie chcemy • jedynie przed-
stawić tylko niektóre najważniejsze zmiany — w sto-
sunku do . stanu istniejącego — zawarte, w tym pro-
jekcie. , .

© Układy zbiorowe przestają określać całokształt
stosunków pracy w branżach. Stają, się;'one uzupeł-

nieniem i uściśleniem kodeksu.: w tóluch sprawac.i
iak wysokość wynagrodzenia i innych' świadczeń oraz

warunki pracv związane z cechami- Manży. Tam, gdzie
postanowienia układów zbiorowych zapewniały więk-
sze korzyści pracownikom niż daje" kodeks pracy,,, tam

mają one pozostać w mocy.

A Podstawowym sposobem nawiązania stosunku
nracy jest umówa o r/racę, która może . być zaWie-

- rana- na okres próbny i ulega < rozwiązaniu po jego
' minięciu, na' okres wstępny dla ludzi podejmują-

cych prace po raz pierwszy,'a nie mających za sobą
wykształcenia zawodowego l!'hf . wyższego, na czas

określony lub na czas wykonani^ określonej pra-
cy, na czas nieokreślony.

1

© Okres wypowiedzenia pracjtt/iie, jest zależny od
charakteru zatrudnienia (pracownik fizyczny czy
umysłowv). ale ód stażu. Mniej niż rok stązu — 2 ty-
godnie wypowiedzenia. Ponad rolę -r- jeden miesiąc.
Ponad 10 lat - trzy miesiące./Staż,, będący podsta-
wa do określania długości wvpowiedzenia obejmuje
zatrudnienie w poprzednim wikłądzie, .jeśli przej-
ście nastąpiło wskutek przeniesienia służbowego, na

zlecenie jednostki nadrzędnej i ty-. ;

A Wynagrodzenie za 'okres ehbrobJk Wszyscy pra-
cowhicy będą otrzymywać \y wysokości .pełnego za-

robku. Wypłacać się je będzie"— z funduszu ubez-
pieczenia społecznego. -

A Zwolnienie z- pracy może „nastąpić '!ylko
v

z uza-

sadnionych powodów, takich jak zmniejszenie zatrud-

PROJEKT
PRACY

lanie, mianowanie, wybór i spółdzielcza umowa

0 pracę.
0 Odprawa pośmiertna — niezależnie od zasiłku

pogrzebowego w wysokości 7-tygodniowego zarobku
— przysługuje .w wymiarze: miesięcznego zarobku,
gdy zmarły pracownik był zatrudniony krócej niż
10 lat, 3-miesięcznego zarobku — powyżej 10 lat,
6-miesięcznego zarobku — powyżej' 20 lat. .Staż prący
ustala się w tym wypadku na podstawie sumy okre-
sów zatrudnienia bez konieczności posiadania ciągłości
pracy.

0 Kodeks wprowadza instytucjonalny system na-'
gród w postaci: nagród pieniężnych, pochwał pisem-
oych i pochwał publicznych.

0 Kary pieniężne mogą być nakładane za rażące
naruszenia dyscypliny pracy itakie jak: pijaństwo w

czasie pracy, naruszanie zasad BHP, bumelanctwo.
Jednorazowa kara nie może przekraczać jednodnio-
wego zarobku, a ich suma 10 proc. wynagrodzenia
przypadającego do wypłaty. ,

0 Odpowiedzialność materialna pracownika za

wyrządzone szkody nie może przekraczać 3-miesięcz-
nęgo zarobku, z wyjątkiem sytuacji, gdy odpowiada
on za mienie mu powierzone z obowiązkiem wylicze-
nia się.

0 Zakład pracy ma być zobowiązany do udzielania
pracownikowi pomocy w podwyższaniu kwalifikacji •

1 do prowadzenia szkolenia. Pracownik' żobowiąza-

nienia lub nięwywiązywania-się pracownika ze swych
obowiązków. Każde zwolnienie musi być przedsta-
wione radzie' "zakładowej. W wypadku różnicy zdań
między radą- i kierownictwem zakładu, rozstrzyga
wyższa instancja związkowa. Pracownik, niezależnie
od zdania organów związkowych, może się odwoły-
wać do komisji odwoławczej, a w drugiej instancji
do sądu „pracy i ubezpieczeń społecznych.

O Do grupy pracowników szczególnie chronionych
należeć mają: członkowie rad nakładowych, społeczni
inspektorzy pracy, członkowie rad robotniczych, rad-
ni rad narodowych, kobiety w ciąży i podczas urloou
macierzyńskiego oraz urlopu na wychowanie dzie-
ci, odbywający służbę wojskową, młodociani, inwah-;
dzi wojskowi i wojenni, pracownicy w wieku przed-
emerytalnym. Ci ostatni w wypadku przesunięcia do
prac niżej płatnych otrzymać mają dodatek wyrów-
nawczy. ..,-''

0 Wynagrodzenie wypłaca się co najmniej raz w

miesiącu. Potrącenia alimentacyjne mogą być doko-
nywane w trybie uprqszczonym bez komornika. Ich
maksymalna' wysokość — 60 proc. uposażenia i 100
procent wypłat z funduszu nagród. Inne potrącenia-
— w wysokdsci do 50 proc. Wynagrodzenie należy
się jedynie za pracę faktycznie wykonaną, chyba że
przepisy stanowią inaczej (ćwiczenia wojskowe, urlop-
okolicznościowy itp.).

0 Kodeks; normuje także zatrudnienie na Innej
podstawie niz * umowa o pracę, a mianowicie: powo-

ny jest do dokształcania się w zakresie niezbęd-
nym do wypełnienia swych obowiązków.

0 Jeżeli chodzi o czas pracy, kodeks przyjmuje za

punkt wyjściowy stan istniejący, stwarza jednak
możliwości skracania czasu pracy i manewrowania
nim.-

.

0 Urlopy wypoczynkowe pozostają w rozmiarach
określanych przez ustawę z roku 1969. Staż będący
podstawą określania długości urlopu powstaje drogą
sumowania okresów zatrudnienia, bez konieczności
posiadania ciągłości pracy. Nie liczy się tylko okres
pracy samowolnie porzuconej przez pracownika. Pra-
cownik wypowiadający pracę pie traci prawa do ur-

lopu.
0 Urlopy macierzyńskie można dzielić, jeśli nowo

narodzone ^dziecko przebywa w szpitalu. Dłuższy urlop
macierzyński przysługujący pny drugim dziecku na-

leży się w przypadku urodzenia bliźniaków już przy
pierwszym, porodzie. 14 tygodni urlopu macierzyń-
skiego należy się pracownicy przyjmującej dziecko na

wyćhówanie. • NiezmniejSzone wynagrodzenie przy
przejściu do lżejszej pracy przysługuje już od po-
czątku ciąży.'

0 Spory wynikłe ze stosunków pracy mają być
rózoatrywane w dwóch instancjach". Pierwszą -będą
zakładowe i powiatowe komisje rozjemcze oraz

powiatowe komisje odwoławcze. Drugą — nowo po-
wołane sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od pra-
womocnych decyzji sądowych przysługuje prawo re-

wizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Prawo to

posiadać, ma również Centralna Rada Związków Za-
wodowych. We wszystkich instancjach interesy pra-
cowników mogą być reprezentowane przez związki
zawodowe. Przedawnienie roszczeń '

z tytułu- . sto-
sunku pracy upływa dopiero w terminie 3-letnim.'

0 Za wykroczenie przeciw prawom pracowniczym
ze- strony ..osób działających w imieniu: zakładu '

pra-
cy wprowadza się odpowiedzialność .karno-admini-
stracyjną. Karą jest grzywna w wysokości dó 5 tys.
złotych.- Nie wyklucza to odpowiedzialności-. karnej
w niektórych wypadkach oraz odpowiedzialności ma-

terialnej wobec zakładu pracy, jeśli poniósł on koszty
na skutek niewłaściwej decyzji. 5.K
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ŻYCIE I PRACA

ROZMOWY O TRZECH FUNDUSZACH

RÓWNE SZANSE
O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU NAGRÓD ROZMAWIAMY

Z MGR. HENRYKIEM SŁAWECKIM, DYREKTOREM

DEPARTAMENTU WYDAJNOŚCI PRACY I SPRAW

SOCJALNYCH MINISTERSTWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

RED.: Zajmuje się Pan problemami wydajności
.pracy w swej branży i właśnie dlatego zwracam

Bię z prośbą o rozmowę na temat nowego zakłado-
wego funduszu nagród. W jednym z wielkich war-

szawskich zakładów pracy, podczas dyskusji o za-

sadach tworzenia i podziału trz*ch zakładowych fun-
duszy, usłyszałem pytanie: czy ustawowo zagwaran-
towane osiągnięcie do 1981 r. funduszu nagród w wy-
sokości 8,5 proc. funduszu płac. umożliwiające przy-
znanie wszystkim pracownikom 13 pensji we

wszystkich zakładach uprawnionych do two-
rzenia takiego funduszu nie osłabia jego bodźcowego
charakteru, tym więccj, że ogóinie dążymy do wią-
zania wynagrodzenia z efektami gospodarowania.

H. SLAWECKI: Proszę pamiętać, że zwraca się Pani
•z tym pytaniem do przedstawiciela resortu, który
wprowadził nowe komoleksawe zasady ekonomiczno-
finansowe wiążące ściśle wzrost średniej płacy z do-
chodem przedsiębiorstwa, a więc z wynikami jego
pracy. Im wyższy dochód, tym wyższa średnia p?a-
ca. Według tych nowych zasad w 1973 r. pracuje już
8 zjednoczeń, jedno samodzielne przedsiębiorstwo
i centrala handlu zagranicznego „Ciech", a więc 72
-proc. ogólnej liczby pracowników całego przemysłu
chemicznego. Od stycznia 1974 r. wprowadzają taki

;system plac trzy kolejne zjednoczenia. Przyrost fun-
duszu płac zależy w tym systemie bezpośrednio od
wzrostu wydajności pracy i obniżki kosztów własnych"

zwłaszcza materiałowych, zużycie energii itp.
„Jeśli teraz zakładowy fundusz, nagród podobnie jak

fundusz socjalny i furiclusz mieszkaniowy — odrębnie
tworzone, co ma duże znaczenie — uzależnione śą
bezpośrednio od funduszu plac i wzrost tego ostat-

niego automatycznie wpływa na zwiększenie trzech
•społecznych funduszy zakładowych — trudno o ści-
ślejsze ich powiązanie z efektami gospodarowania, •

i RED.: . Czy mobilizujący charakter ma więc nowy
fundusz nagród tylko w tych branżach i zakładach,
które przeszły już na nowy system gospodarowania
f wynagradzania?
.. H. SLAWECKI: Bynajmniej. Zacząłem po prostu —

jak to zwykle bywa — od własnego podwórka. Zre-
sztą — nie bez przyczyny. Taka jest przecież przy-'

szlość. Zmierzamy konsekwentnie do wprowadzenia
takich właśnie — opartych na zasadach uzależnienia
wysokości wzrostu średnich piać od wyniku pracy
przedsiębiorstwa — systemów zarządzania. Już z po-
czątkiem przyszłego roku 40 proc. zatrudnionych w

całym przemyśle narodowym pracuje w tym syste-
mie.

Sądzę, że warto podkreślić ten perspektywiczny
i kompleksowy charakter zmian. Wszystkie one są
podporządkowane jednej z głównych tez VI Zjazdu
partii: uzależnienia wysokości wynagrodzenia od ilości
i jakości pracy i wprowadzanie w nasze życie go-
spodarcze jasnych, zrozumiałych, oczywistych dla
każdego zasad działania Zasad opartych na poczu-
ciu sprawiedliwości społecznej i indywidualnej.

RED.: W czym więc tkwi społeczna i indywidualna
sprawiedliwość w odniesieniu do nowego zakładowego
funduszu nagród?

H. SLAWECKI: W stworzeniu równych szans dla
wszystkich. Nie ma tu już pola do żadnych kombi-
nacji, do ukrywania rezerw, które później pozwolą
na osiągnięcie „lepszych" wyników finansowych. Wy-
sokość funduszu nagród zależy po prostu od wyso-
kości funduszu płac.

RED.: Przyzna Pan chyba, że tkwi w nowych
zasadach tworzenia i podziału funduszu nagród pe-
wien automatyzm, oparty wprawdzie na niezwykle
dynamicznym i najbardziej adekwatnym w tym przy-
padku czynniku, jakim jest szybko rosnący fundusz
plac — jednakże automatyzm, ograniczający z. natu-

ry rzeczy bezpośredni ivplyw załóg na kształtowanie
się wysokości nagród?

H. SLAWECKI: Wybaczy Pani, ale nie przyznam.
I to nie tylko dlatego, że — i&k już podkreśliłem na

wstępie — reprezentuję resort, w którym fundusz
płac zależy od wyników pracy, od dochodów przed-
siębiorstwa, a więc tym samym wysokość funduszu
nagród również jest z tymi wynikami związana.

Uważam, że ten wskazany ze wszech miar auto-
, matyzm — to właśnie gwarancja wprowadzenia

obiektywnego kryterium, równei. choć w złotówkach
nierównoważnej oczywiście szansy dla wszystkich.
Szansę tę jednak można w rożny sposób wykorzy-

stać i to już zależy bezpośrednio od każdego pracow-
nika indywidualnie.

RED.: To brzmi jak słuszne hasło. Może Pan Dy-
rektor «ilustruje to stwierdzenie konkretnymi przy-
kładami.

H. SLAWECKI: Bardzo proszę. Właśnie obliczyłem,
jak kształtowała się w 1972 r. w stosunku do fundu-
szu płac z-tego roku ta część funduszu zakładowego,
która przeznaczona była na nagrody w przedsiębior-
stwach przemysłu chemicznego. Okazało się, że śred-
nio suma nagród sięgała dotychczas 4,7 proc. funduszu
plac. Jednakże odchylenia od tej średniej były znarz-

ne. Np . 10 przedsiębiorstw dysponowało częścią fun-
duszu zakładowego, przeznaczoną na nagrody zale-
dwie w wysokości około 3 proc. funduszu płac, a 13
— osiągnęło już 8,5 proc. .

Konia z rzędem temu, kto potrafił logicznie te
różnice uzasadnić wkładem pracy załóg, indywidualii4
efektywnością pracowników. Różnice te podyktowane
były rozmaitymi, zmieniającymi się zresztą stale za-

łożeniami finansowymi, le/ącymi często poza sferą
oddziaływania załóg. Trudno przecież uznać, że pra-
cownicy przedsiębiorstw Zjednoczenia Tworzyw
Sztucznych „ERG" pracowali gorzej, mniej wydaj-
nie niż pracownicy przemvslu chemii organicznej, a

pierwsi otrzymali nagrody, stanowiące .tylko 3,7
proc. funduszu płac, drudzy zaś — nagrody wyno-
szące 5,3 proc. tego funduszu

RED.: To dotyczy przeszłości. Teraz te niczym nie-
uzasadnione różnice będą się stopniowo wyrównywać
w górę, żeby w 1981 r. wszędzie osiągnąć równy pro-
centowy odpis w wysokości 8.5 proc. funduszu plac...

H. SLAWECKI: Tak, ale i na tempo tego wyrów-
nania i na samą wysokość n?sród — nie w odpisie
procentowym — lecz w liczbach bezwzględnych za-

łogi uzyskują teraz wpływ niebagatelny — i co waż-
ne — zrozumiały, oczywisty. Nowy system nagród —

obejmując o wiele szerszy niż dawniej krąg ludzi,
zapewniając każdemu pracownikowi prawo do na-

grody w wielkości proporcjonalnej do relacji utwo-

rzonego w danym roku funduszu nagród w stosun-
ku do funduszu płac — uzaleznia wypłatę od indy-
widualnego wkładu pracy, od postawy, stosunku do
zakładu i kolektywu — każdego pracownika. Moż-
na — dobrze pracując — przysparzać korzyści sobie-
i innym, ale już nie można — nie wywiązując się ze

swoich obowiązków — czerpac profitu z pracy ko-
legów.

Wystarczy raz przyjść do pracy w stanie nietrzeź-
wym lub pić alkohol w zakładzie, żeby być zupełnie
pozbawionym prawa do nagrody. Jeden dzień nie-
obecności nieusprawiedliwionej pociąga zmniejszenie
nagrody o 20 proc., dwa dni takiej nieobecności redu-
kują nagrodę do połowy, trzy — powodują całkowitą
jej utratę.

RED.: Po raz pierwszy w systemie przyznawania
nagród wprowadza się tak ostre rygory i rzecz cha-
rakterystyczna, wśród tylu uwag i zapytań, zgłasza-
nych obecnie w dyskusjach toczących się w zakła-
dach pracy, zaostrzenie sankcji wobec źle pracują-
cych nic budzi żadnych zastrzeżeń.

H. SLAWECKI: Decyzja ta wyraża bowiem odczu-
cia większości załóg, już od dawna, solidarnie pracu-
jących. Szanujący swój zakład pracownicy chcą, »e-

by miejsce ich pracy nie było jednocześnie schronie-
niem dla „urodzonych w niedzieię"', żeby tym, co

wciąż jeszcze hołdują zasadzie „czy się stoi, czy się
leży", przestało się wreszcie dobrze dziać w naszych
fabrykach.

Jest jeszcze jedna sprawa godna podkreślenia. Su-
my niewypłacone pracownikom źle pracującym, nie
wykonującym należycie Swoich obowiąfcków nie prze-'
padiają. KSR może tę kwotę przeznaczyć w polowie
na dofinansowanie np. kolonii lub tym podobnej ak-
cji pomocy dla dzieci, a pozostałą część rozdzielić na

nagrody dla najlepszych pracowników.
Bodźcowy charakter tego systemu jest jednoznacz-

ny.
Dawniej wysokość funduszu zakładowego zależała

od wyniku finansowego — a wiadomo jak wiele czyn-
ników często niezależnych od przedsiębiorstwa, a

przynajmniej od większości załogi na ten wynik
wpływało. Weryfikowano go więc na wszystkie spo-
sobv i często cała sprawa sprowadzała się do prze-
targów. Obecnie nagrody są związane z wielkością

POSUNIĘCIE
SŁUSZNE, TYLKO...
O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU MIESZKANIOWYM

ROZMAWIAMY Z MIECZYSTAWEM CYNKI EREM,

PRZEWODNICZĄCYM RADY ZAKŁADOWEJ ZM „URSUS"

RED.: Może zanim zaczniemy mówić o nowych za-

sadach tworzenia i gospodarowania zakładowym fun-
duszem mieszkaniowym, dwa słowa o tym jak wy-
gląda aktualnie sytuacja pod tym względem w „Ur-
susie"?

M. CYNKIER: Fundusz mieszkaniowy wydzielany
był dotychczas z funduszu- zakładowego. W liczbach
bezwzględnych wyniósł on w ZM „Ursus" w 1973 roku
niemal równe 30 min zł. Cała ta suma jest obecnie
u ludzi w formie pożyczek, lub częściowo umożonych
pożyczek, na Wkłady mieszkaniowe, budownictwo in-
dywidualne i remonty mieszkań.

RED.: 30 milionów funduszu mieszkaniowego, to nie-
bagatelna suma, nawet jeśli wziąć pod uwagę, że „Ur-
sus" liczy sobie 15 tysięcy pracowników. W jakim
stopniu kwota te pokrywała potrzeby?

M. CYNKIER: Wystarczała na wkłady mieszkanio-
we i remonty. Z ogólnej liczby pracowników „Ursu-
sa" mniej więcej co czwarty czeka na mieszkanie.

RED.: Zgodnie z nowymi zasadami tworzenia fun-
duszu mieszkaniowego docelowy jego poziom odpowia-
dać ma 1 procentowi funduszu płac. W jakiej sytuacji
stawia to „Ursus"?

M. CYNKIER: W roku przyszłym będziemy mieli
także 30 min zł funduszu mieszkaniowego. Nowe zasa-

dy stanowią bowiem, że zakłady pracy, które już w

tej chwili korzystają z wyższego niż 1 procent fundu-
szu mieszkaniowego zachowują go nadal w dotychcza-
sowej wysokości kwotowej.

RED.: Precyzując sprawę, dla zakładów, które mają
obecnie fundusz mieszkaniowy wyższy niż 1 proc. fun-
duszu plac, oznacza to stabilizację funduszu mieszka-
niowego?

M. CYNKIER: Tak jest. Przy czym mamy prawo
wyboru najkorzystniejszego odpisu na fundusz miesz-
kaniowy, jaki mieliśmy między rokiem 1970 a 1973.

RED.: Na jakie cele będzie można obecnie przezna-
czać fundusze mieszkaniowe?

M. CYNKIER: Zakres wydatkowania zakładowych
funduszy mieszkaniowych został obecnie znacznie roz-

szerzony. Wymienię więc tylko niektóre cele. Z pie-
niędzy tych finansowane ma być budownictwo i pro-
wadzona modernizacja zakładowych zasobów mieszka-
niowych. Środki te służyć będą na opłacanie wkładów
mieszkaniowych, budowę własnych domów jednoro-
dzinnych, modernizację mieszkań, opłaty obowiązujące
przy zamianie mieszkań, a także na organizację w

osiedlach świetlic i społecznych punktów opieki nad
dziećmi.

RED.: Jak przedstawiać się będą aktualnie warunki
otrzymania I umożenia pożyczki' na mieszkanie?

M. CYNKIER: Pracownicy o dochodach nie przekra-
czających 1400 zł (dotychczas 1200 zł) będą mogli otrzy-
mać pożyczkę w wysokości 2/3 obowiązującego wkładu
mieszkaniowego (do tej pory 3/4). Jeśli natomiast do-
chody te przekroczą 1400 zł, to udzielona pożyczka bę-
dzie mogła wynieść nie więcej niż 1/2 obowiązującego

funduszu plac — a ten ostatni zależeć będzie przede
wszystkim od wzrostu wydajności pracy. Jest to więc

•ukierunkowanie bodźcowego-charakteru funduszu na-

gród na najważniejszy dla nas problem. W roku przy-
szłym zakładamy dla całego przemysłu w kraju
wzrost wydajności pracy o 8,1 proc., a dla bu-
downictwa o 10 proc. Są to bardzo wysokie wskaź-
niki. Fundusz nagród ma zachęcać do ich osiąg-
nięcia i przekroczenia. ....

I jeszcze jedna sprawa. Czy Pani myśli, ze pra-
cownik odczuwał bezpośrednią zależność między swo-

ją pracą a wynikiem finansowym przedsiębiorstwa 7
Natomiast wydajność to dla każdego kategoria jasna,
zrozumiała. ..,,,' i

Obok tego zaś nowy fundusz powinien silnie wpły-
wać na dyscyplinę i kulturę pracy. Liczy się bowiem
tylko czas efektywnie przepracowany i oczywiście
urlopy, zwolnienia usprawiedliwione chorobą, trwa-

jącą ponud 3 dni, czy oddelegowaniem do innej pra-
cy i przestoje nie wynikłe z winy pracownika.

- RED.: A godziny nadliczbowe"
H. SLAWECKI: Liczą się także, tylko z wyłą-

czeniem dodatków 50- i 100-procentowych za pra-
cę poza Ustawowym czasem pracy. 1 ma to sw>je
głębokie uzasadnienie. Nie można tworzyć zachęt
do pracy w godzinach nadliczbowych. Jest to w

większości przypadków przejaw zlej organizacji pra-
cy i należy wykorzystać wszystkie dostępne środKi,
aby temu zjawisku w naszych zakładach przeciw-
działać. Ustawa o 8-godzinnyni czasie pracy mówi,
że za te dodatkowe, ponadwymiarowe godziny trzeba
płacić podwójnie. I słusznie. Nie uważam jednak,
aby powinno się za to jeszcze dodatkowo nagra-
dzać, a więc niejako zachęcać do rozszerzania zja-
wiska, które ani nie sprzyja efektywnej gospodarce
w zakładzie, ani nie jest obojętne dla zdrowia pra-
cowników, dla ich bezpieczeństwa.

RED.: Przepisy są jasne i każdy już dziś wylicza
sobie, jaką mniej więcej będzie ińiat nagrodę za rok
przyszły. Niektórzy uważają, £e będą „stratni"...

H. SLAWECKI: Tu „stratny" nikt być nie może.
Mówię to z całą odpowiedzialnością. „Stratny" —

w stosunku do czego? Przecież dotąd nikt nigdy nie
wiedział na pewno, ile dostanie z funduszu zakłado-
wego. Nie wiedział nie tylko przez cały rok bieżący,
ale musiał czekać na tę wiadomość aż do maja na-

stępnego roku. kiedy księgowi zdołali obliczyć i zwe-

ryfikować te wszystkie wskaźniki syntetyczne, wpły-
wające w ostatecznym rachunku na wysokość fun-
duszu zakładowego.

Nowy system przede wszystkim zakłada odrębność
wszystkich społecznych funduszy zakładowych. Fun-
dusz nagród nie jest już — jak dotąd — konkuren-
cyjny w stosunku do fundus?u socjalnego. Wprowa-
dzono też zasadę, że każdego roku jego wzrost w

stosunku do roku ubiegłego nie może być niższy
niż o 0,2 proc.

Preferując oczywiście załogi, w których fundusze
na nagrody były dotąd niewielkie (inaczej przecież
nie można niwelować dysproporcji) — zapewnia in-
teresy tych załóg, które osiągnęły już wysoki po-
ziom nagród. Wszystkie bowirm zakłady za rok 1973
będą dysponowały wyższymi środkami na nagrody
niż w roku 1972 i jeszcze dodatkowo — jeśli z róż-
nych przyczyn zakłady te w 1972 r. osiągnęły np.
niższy fundusz niż w latach 1970 i 1971, mają moż-
ność wyboru średniego wskaźnika z tych trzech lat.

Jakże tu w ogóle można mówić o stratach?! Wre-
szcie. zasady są jasne, zrozumiałe dla wszystkich, a

wysokość nagród ściśle zależna od,^indywidualnego
stosunku do pracy. Wszystko jest z 'góry wiadome.
Wg szacunków fundusz nagcM ża 1973 r b^żie :

szy o 1 miliard 300 milionów złotych od wypłat na-

gród z funduszu zakładowego za rok 1972. W 1981 r.t
tj. w docelowym roku wprowadzenia nowego fundu-
szu wzrost (wg szacunków) wyniesie 18 miliardów

A na coroczną wypłatę nagród nie trzeba już bę-
dzie czekać długich pięć miesięcy. Po zakończenia
Każdego roku można obliczyć wysokość odpisu' i za-

twierdzić na KSR podział nagród zgodnie z przyjętym
regulaminom. A nie beż rani powiadają( że „kco
szybko daje — dwa razy daje".

Rozmawiała:

ANNA KUSZKO

wkładu (dotąd 2/3). Zmienia się też, in plus, granica
wysokości dochodów na członka rodziny, upoważniają-
ca do otrzymania i umorzenia pożyczki z 1200 do 1400
zł. Nowe zasady przewidują również wydłużenie okresu
spłaty pożyczek na remonty domów jednorodzinnych
do lat pięciu. Co się tyczy umorzenia pożyczek, to jego
wysokość została obniżona z 80 na 50 procent, z tym>

że matki samotnie wychowujące dzieci, ciężko poszko-
dowani inwalidzi oraz osoby wykwaterowane z wy-
burzonych budynków zyskują uprawnienia do umo-

rzenia pożyczki przy dochodzie 1800 zł na członka ro-

dziny.
RED.: Jaki jest Pana osobisty pogląd na zmiany,

które niosą nowe zasady?
M. CYNKIER: Mogę całkowicie zgodnie z własnym

przekonaniem powiedzieć, że przyjęte w nowych za-

sadach tworzenia rozdziału funduszu mieszkaniowego
założenie, żeby objąć tym funduszem wszystkie uspo-
łecznione zakłady pracy, a nie jak dotychczas tylko
pewien procent, jest absolutnie słuszne. Nie widzę róż-
nicy między pracownikiem „Ursusa" a pracującym
obok członkiem załogi w „Hydrochemii". Tam też lu-
dzie ciężko pracują, powirini mieć takie samo prawo
do funduszu mieszkaniowego jak my w „Ursusie". Ro-
zumując kategoriami własnęgo podwórka, zwłaszcza
jeśli ma się na co dzień do czynienia z mieszkanio-
wymi problemami — możnajby westchnąć, że nie bę-
dzie tych środków w naszym przypadku przybywać,
ale jeśli się chce rozszerzyć uprawnienia na wszyst-
kich trudno o inne decyzje.

RED.: Jakie Pan przewiduje następstwa w tak zwa-

nym życiu codziennym przedsiębiorstwa, z tytułu
wprowadzenia nowych zasad gospodarowania fundu-
szem mieszkaniowym?

M. CYNKIER: Sądzę, że m.in, zahamowany zostanie
ruch kadrowy z mniejszych do większych zakładów.
Nie znam skuteczniejszej formy adaptacji pracowni-
ków, jak związanie go z zakładem poprzez mieszka-
nie. Kogo fabryka wesprze pożyczką na mieszkanie
i gwarancją jego uzyskania w tak zwanej wymiernej
perspektywie, ten praktycznie wiąże się na stałe z za-

kładem. Muszę jednak dodać, że gdyby docelowa wv-

sokość funduszu rhieszkaniowego była "wyższa, proces
ten mógłby zachodzić szybciej, nie mówiąc o możli-
wościach elastyczniejszego posługiwania się tymi pie-
niędzmi. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę, że w

zakładach, gdzie liczba pracowników jest niewielka —

1 procent funduszu mieszkaniowego w stosunku do
funduszu osobowego będzie to suma na tyle ograniczo-
na, że w praktyce rozdysponowana zostanie wyłącznie
na pełnozwrotne wkłady mieszkaniowe. Stąd, patrząc
perspektywicznie, trzeba będzie pomyśleć o rozwiąza-
niu tej kwestii.

RED.: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał:

JERZY DZIĘaOLOWSKI
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ROmOWY o TRZECH FUNDUSZACH

TA
ZMIANA
O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU

SOCJALNYM ROZMAWIAMY

Z MGR. DOBROSŁAWEM

ŻUKIEM, KIEROWNIKIEM

WYDZIAŁU SOCJALNEGO

CENTRALNEJ RADY

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

RED.: W toczących się w zakładach dyskusjach na

temat funduszu socjalnego dominują sprawy, które
można by określić mianem organizacyjno-buchalteryj-
nych. Zainteresowanie skupia się oczywiście wokół

problemów niebagatelnych: kto ile będźie miał, jak
uksztaituje się baza funduszu, kto i jak zdoła zapew-
nić kupno usług, które zakład otrzymywał dotychczas
z przydziału. To zainteresowanie szczegółami tuż przed
wprowadzeniem reformy jest zrozumiałe 1 nawet nie-

zbędne. Niepokoi tylko fakt, że dyskusja poza te szczegó-
ły na ogół nie wykracza. Jakby w zakładach, a zwłaszcza
w organizacjach związkowych nie zdawano sobie jesz-
cze sprawy, że nowy rok zapowiada nie tylko i nawet

nic głótfrnie, zmianę zasad finansowania, lecz prawdzi-
wą rewolucję w dotychczasowej działalności socjalnej.

D, ZUK: Rewolucja — to nieco przesadne określenie.

Wprowadza się głęboką reformę, która burzy rzeczy-
wiście utrwalone latami systemy rozdzielnictwa świad-
czeń socjalnych danych niejako ,.z góry". Zakłada —

.

przez scalenie funduszy, ich wymierność i pełną dys-
pozycyjność - realizację polityki społecznej bezpośred-
nio w zakładzie. To tam właśnie ustalać 1

się będzie te-

raz hierarchię zaspokojenia najpilniejszych potrzeb
załogi. Tam - dzielić środki na poszczególne formy
d ńałalności socjalnej. Tam decydować: komy. z fjndu-
szy społecznych umożliwić wyjazd na wczasy, a kto
może sam pokryć pełne koszty swego wypoczynku.
Tam będzie się też analizować, czy opłaci się prowa-
dzić placówki socjalne we własnym zakresie, czy za-

kład zdoła zapewnić ich rentowność?

RED.: Dotychczas się nad tym raczej nie zastanawia-
no. Byłam przed rokiem w Wiśle, w pięknie wyposa-
żonym domu jednego z wielkich zjednoczeń przemy-
słowych, tuż po turnusie świąteczno-noworocznym.
Dom świecił pustkami. Na 120 miejsc wykorzystanych
było niewiele ponad 20.

D. ZUK: Bywało i tak. Nie przeczę. Składało się na

to wiele przyczyn: dom, niedostosowany rozmiarem do
możliwości wykorzystania przez własną załogę, brak

środków, niechęć odstępowania innym. Nade wszystko
zaś fakt, że środki na prowadzenie domu płynęły prze-
cież niezależnie od tego, czy miejsce było wykorzysta- i

ne, czy nie. Większość kosztów eksploatacyjnych po-
krywały dotacje budżetu.

RED.: Jedni z tych dotacji korzystali w nadmiarze,
mieli fundusze zakładowe, odpisy amortyzacyjne z ja-
snej bazy socjalnej, rozpoczynali więc Inwestycje, któ-
re potem z kolei gotował budżet państwa I związki za-

wodowe. Inni — jak np. pracownicy gospodarki ko-

munalnej i przemysłu terenowego (600 tys. ludzi!) przez
12 lat nie otrzymali żadnej dotacji z budżetu państwa.

D. ŻUK: To był trudny problem, choć przykład jest
może trochę przejaskrawiony. Przy tak dużym rozpro-
szeniu środków inwestycyjnych, siłą rzeczy kierowano
je głównie tam, gdzie mogły one przynieść szybko ko-
rzyść; gdzie były moce przerobowe i zdolności organi-
zacyjne do wykorzystania t.ych sum. Bogaci i zapobie-
gliwi stawali się więc coraz zaspbniejsi. Ale przecież
i ci mniej zasobni wykazywali Inicjatywę. Budowali
wprawdzjfe tańsze, prymitywniejsze pomieszczenia,
stwarzały one jednak coraz większe możliwości wy-
poczynku, zwłaszcza w sezonie najatrakcyjniejszym,
w lecie. Ci „ubożsi" otrzymywali też więcej skierowań
FWP. Związki zawodowe starały się zmniejszyć wy-
stępujące dysproporcje...

RED.: Starania te nie przynosiły jednak widocznego
rezultatu.

D. ZUK: Częściowo tak. Środki związkowe i z bu-
dżetu państwa przeznaczane w pierwszej kolejności na

rozwój inwestycji w branżach zacofanych socjalnie,
przyniosły pewną poprawę, zwłaszcza w ostatnich
trzech latach. Poprawę na miarę potrzeb wiązać nale-
ży dopiero z dokonanymi przekształceniami w zasa-

dach finansowania działalności socjalnej. Jak one są
potrzebne, świadczy chociażby fakt, że w skali kraju
60 proc. środków na cele socjalne wygospodarowanych
7. funduszu zakładowego, nowstawało wyłącznie w czte-
rech podstawowych resortach przemysłowych, zatrud-
niających tylko 40 proc. ogółu zatrudnionych w prze-
myśle. Trudno więc było osiągnąć sprawiedliwe zaspo-
kojenie potrzeb socjalnych.

Teraz fundusz socjalny tworzony jest wszędzie, sta-

je się więc powszechny, obejmuje wszystkich pracu-
jących. A to stanowi podstawowy warunek egalitaryz-
mu, stwarza wszędzie możliwości zaspokojenia potrzeb
podstawowych. Ich stopień i skala jest bardzo zróżni-
cowana. Wprowadzono więc scalenie środków prze-
znaczonych na działalność bieżącą według słusznej za-

sady, że podmiotem społecznego działania jest czło-
wiek i fundusz musi płynąć bezpośrednio do załóg,
musi być dyspozycyjny — a nie poszufladkowany we-

dług przedmiotu działalności i ilości placówek. Sy-
stem ten umożliwia więc dostosowywanie zakładowych

"form działalności do najistotniejszych potrzeb załogi.
Natomiast scentralizowane odpisy amortyzacyjne

i środki inwestycyjne pozwolą na rozbudowę głównie
bazy ogólnodostępnej, odpowiadającej zasadom nowo-

czesności, ekonomicznym.
Są to decyzje ze wszech miar słuszne. Tylko nie

chciałbym, aby gdziekolwiek były rozumiane opacznie
i skłaniały na przykład do czekania na tę nową bazę
z założonymi rękami. Mamy, niestety, skłonności do
takich skrajności.

RED.: Czy uważa Pan więc, że budownictwo zakła*
dowe należałoby nadal prowadzić i rozwijać?

D. ZUK: Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić,
że zanim zdołamy przystąpić do kompleksowego wcie-
lania w życie racjonalnych społecznie i ekonomicznie
zasad wypoczynku i turystyki dla dorosłych i młodzie-
ży — upłynie co najmniej?-dwa, trzy, lata - i w tym.
przejściowym okresie- nie może powstać próżnia, po
oznaczałaby ona cofnięcie się wstecz., Trzeba-więc we-

ryfikować plany i kontynuować te inwestycje, które
mają już pokrycie w środkach, starając się oczywiście
maksymalnie dostosować je do przyszłościowych roz-

wiązań. Wydaje mi się też, że trzeba stworzyć formy,
które zapewniłyby ujście dla zakładowej inicjatywy.
Nie można przecież zmarnować dziesięcio—piętnasto-
letniego doświadczenia, zdobytego przy tworzeniu,
nieraz z niczego, zakładowej bazy Ten wkład własnej
pracy, inicjatywy i pomysłowości załóg jest nadal po-
trzebny i w pełni opłacalny.

RED.: Jak Pan to sobie wyobraża?

D. ZUK: Bardzo prosto. Np . FWP, zgodnie" z planem
turystycznego zagospodarowania kraju, buduje kom-
pleks zabudowań wczasowych: stołówka, kolektor, ca-

łe zaplecze gospodarcze i pawilony. Nic nie stoi chyba
na przeszkodzie, żeby — zgodnie z założeniami budo-
wy ośrodka — zakłady w czynie społecznym, z mate-
riałów odpadowych, stawiały swoje pawilony, odpo-
wiadające ogólnym -wymaganiom standardowym
ośrodka i w ten sposób gwarantowały sobie miejsca.
Może to być inicjatywa budownictwa międzyzakłado-
wego, branżowego, real'zowanego w sposób zapewnia-
jący zasady rachunku ekonomicznego nie tylko pod-
czas budowy, ale również w przyszłej eksploatacji.

Boję się, żebyśmy tej możliwości nie zmarnowali.
Nie uznali skrajnie, że jeśli zakładowe budownictwo
było nieekonomiczne i prowadziło do dysproporcji, to

wszystko, co się z nim wiąże, jest złe. Przeciwnie. Ta
inicjatywa jest bezcennym skarbem. Znaleźć więc
trzeba impulsy napędowe, które by ją nadal wyzwa-
lały.

RED.: Sądzę, że Jest to właśnie pole działania związ-
ków zawodowych. To one przecież organizują czyn

społeczny.
D. ZUK: Oczywiście. Wydaje mi się jednak, że mu-

si tu bvć pełna synchronizacja poczynań. Tylko wspól-
ne działanie administracji i organizacji związkowych
może przynieść oczekiwane rezultaty. Najwymowniej-
szym tego dowodem był oddźwięk na list KC PZPR
w sprawie poprawy warunków pracy Zaangażowanie
kierownictwa zakładów w te sprawy doprowadziło do
stworzenia planów działania, które zaczęto konsek-
wentnie realizować, co oczywiście scementowało zało-
gę i zachęciło ją do wykonywania wielu przedsięwzięć
w czynie społecznym. <•

RED.: Przejdźmy jednak od spraw Inwestycyjnych
do działalności bieżącej, która budzi najwięcej nwag
I zapytań. Przecież placówki socjalne ze statusu dzia-
łania jednostek dotowanych przechodzą na rachunek

ekonomiczny...
D. ZUK: Tak, zakłady stają się gestorami środków

i muszą kupić usługi socjalne dla swoich załóg. A pla-
cówki — chcąc zdobyć wystarczające środki — muszą
wykorzvstać swoje możliwości usługowe, to znaczy
sprzedać je w pełni. Sądzę nawet, że powinna istnieć
zachęta materialna, która skłaniałaby placówki do ma-

ksymalnego wykorzystania możliwości.

RED.: Czy myśli Pan o zysku?
D. ŻUK: Nie bałbym się tego wcale. Nie chodzi prze-

cież o zarabianie na działalności-socjalnej, ale o stwo-
rzenie miernika gospodarności i bodźca, zachęcającego
do jej nieustannej poprawy. A na tym — przy tak
wąskiej bazie socjalnej — powinno nam zależeć. Trze-
ba tylko zastanowić się, kto ma zyskiwać: czy tylko

personel prowadzący placówkę, czy też w pewnym
stopniu j załoga, która jest jej -właścicielem. I wtedy
na jaki cel zysk ten przeznaczyć. Jest tó jednak na

razie kwestia wtórna. Dziś chodzi głównie o to, żeby
zapewnić działalność bez strat, żeby bilans wpływów
i wydatków w placówkach socjalnych równoważył się.
A nie jest to bynajmniej gadanie proste.

RED.: Czy do tego typu działalności są przygotowa-
ne zakładowe placówki socjalne, 1 oczywiście FWP?

D. ŻUK: Ta ekonomizacja społecznego działania to

podstawowy krok w kierunku efektywności, optymal-
nego wykorzystania dla dobra załóg ogromnych środ-
ków, przeznaczanych na cele społeczne. Wymaga ona

jednak nie tylko zmiany metod działania, lecz niejako
zmiany psychiki ludzi pracujących dotąd w placów-
kach socjalnych, prowadzących tę działalność. Tu trze-
ba nieustannej inwencji, zapobiegliwości,' żeby zapew-
nić sobie ośrodki. Trzeba więc skalkulować ściśle ko-
szty własne prowadzenia placówki wraz z kosztami
amortyzacji, remontów itp. Dotąd za mało się o tym
myślało. Nawet cena pełnopłatnego skierowania na

wczasy tych kosztów nie uwzględniała.
W Dyrekcji FWP przeprowadziliśmy już taką anali-

zę kosztów i tabelę cen usług. Uwzględniliśmy w niej
trzy elementy: standard jakościowy obiektu (hotel czy
camping), sezon i miejscowość. Zastosowaliśmy zróżni-
cowanie zachęcające do korzystania z wczasów poza
sezonem letnim i w mniej atrakcyjnych miejscowoś-
ciach. Te skierowania są dużo tańsze. Najdroższe skie-
rowanie kosztuje 1 700 zł, najtańsze 950 zł. Po sezonie
FWP stosuje jeszcze 30 proc. ulgi w opłatach. Są to

ccny. po których kupować będą skierowania zakłady
pracy. Warto przy tym dodać, że urealnienie cen W
FWP nie spowoduje spadku wartości realnej fundu-
szu socjalnego, gdyż decentralizowane do zakładów
pracy kwoty budżetu państwa, jakie uzyskiwał FWP,
zostały zwiększone o urealnione elementy kosztów.
Podobnie urealniona cena na skierowanie wczasowe

FWP nie wpłynie na zmianę odpłatności pracownika
za.wczasy. Będzie on płacił według dotychczasowych
stawek odpłatności.

Taki rachunek kosztów prowadzenia usług muszą
przeprowadzić wszystkie zakłady pracy posiadające
własną bazę. (Być może wówczas okaże sie racjonal-
niejsze przekazanie obiektów we wspólny zarząd, od-
danie w administrację FWP, a nie samodzielne admi-
nistrowanie obiektem). Nie trzeba czekać na wskazów-
ki. Czas nagli...

RED.: Czy nie wywoła to zbyt wielkich perturbacji
w przyszłym roku? Może jeszcze za wcześnie na podr
jęcie tak daleko Idących zmian?

D. ŻUK: Przeciwnie. Uważam, że najwyższy czas by-
ło te decyzje powziąć. Mówiliśmy o nich od dawna.
M. in. toczyła się przecież już przed rokiem na ten te-
mat dyskusja w „Życiu Gospodarczym". Wszędzie sta-

ramy się wprowadzać rachunek ekonomiczny — nie
może poza nim pozostawać sfera działalności socjalnej.
Dążymy do coraz większej elastyczności w dziedzinie
zatrudnienia i systemów płacowych. Trzeba też zasto-
sować te formy w stosunku do świadczeń socjalnych,
które są nie mniej czułym instrumentem, wpływają-
cym na aktywność załóg, na ich stosunek do pracy, do
zakładu.

RED.: Właśnie nowy fundusz socjalny — to czuły in-

strument realizacji społecznych celów. Mówiliśmy do-

tąd głównie o ekonomicznej stronie wprowadzanych
zmian. Ale przecież to wszystko podporządkowane jest
określonym , celom społecznym...

;n. -ŻUK:' 'tó^t^Ość gospodarowaHtó' społecznymi-
złotówkami ma jeden cel: optymalizację świadczeń
społecznych. Przez optymalizację rozumiem nie tylko
objecie funduszem socjalnym wszystkich zatrudnio-
nych, lecz także sprawiedliwy podział tych środków
w obrębie każdej zakładowej społeczności. Nowy sy-
stem zawiera gwarancje takiego właśnie podziału.
Przede wszystkim przez scalenie środków przekreśla
możliwość występowania zjawiska, polegającego na

tym. że ten miał lepiej zaspokajane potrzeby, kto po-
trafił sięgać do różnych źródeł. Likwiduje też wiele
przypadków protekcyjnego czy kumoterskiego zała-
twiania spraw.

RED.: W Jaki sposób?
D. ŻUK.: Decydująca jest tu zasada pokrywania

przez zakład pełnego kosztu świadczenia. Dotychczas
ludzie często nie doceniali wartości świadczeń, nie
uświadamiali sobie, ile one kosztują naprawdę, jeśli
więc ulgowe skierowanie na wczasy rozdzielano w za-

kładzie, nikt nie zastanawiał się czy i dlaczego właśnie
tym ludziom należy pomóc finansowo w zorganizowa-
niu wypoczynku. Teraz koszt wszystkich świadczeń sta-
nie się wymierny i porównywalny. Będzie można ob-
liczyć, ile komu dano. Wtedy trzeba będzie również
od razu uzasadnić — dlaczego. Wzmocni to niewątpli-
wie oddolną kontrolę społeczną.

RED.: Chyba zdaje sobie sprawę ż tego kierowni-
ctwo przedsiębiorstw, bo nagle zaczyna się niepokoić,
skąd weżnie pieniądze na tzw. współpracę z zagranicą,
czyli na pokrywanie kosztów Imprez dla ludzi przy-
jeżdżających do zakładu w ramach wymiany bezdewi-

zowej, czy tei na imprezy z okazji dni zawodowych,
czy innych tego rodzaju uroczystości.

D. ZUK.: Otóż to! A nikt przecież nie zabrania prze-
znaczać na te cele środków z funduszu socjalnego.
Dotąd pokrywane one były z funduszu zakładowego
i w dużych zakładach, dysponujących znacznymi su-

mami właśnie wydatki na takie poczęstunki dla gości
zagranicznych, czy też wydatki z racji święta zawodo-
wego itp. pochłaniały niebagatelne kwoty — n eraz

po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zainteresowanie załóg
skupiało się głównie na tej części funduszu zakłado-
wego, która szła na nagrody — były to bowiem wy-
mierne pieniądze. Czytelność podziału pozostałych
środków nie była dla załogi zbyt oczywista, Wiadomo,
trzeba część środków przeznaczyć na dofinansowanie
wczasów, kolonii i na imprezy. Ale konkretnie — ile
na co — to już nie znajdowało się w sferze powszech-
nego zainteresowania i kontroli.

A teraz zupełnie inaczej. Teraz,jSst ogólna kwota —

proporcjonalna do funduszu płac — nie poszufladko-
wana na żadne cele. W zakładzie powstać ma plan
jej rozdysponowania. Za owe kilkadziesiąt tysięcy zł
wydanych na zwyczajowe poczęstunki można np. za-

pewnić wysłanie na kolonie dzieci z rodzin najgorzej
sytuowanych lub też dopłacić do wczasów dla tych
właśnie ludzi. Już wiadomo, że to nie spadnie „ż nie-
ba", że jedno takie świadczenie kosztuje od 1 000 do
1500 zł. I teraz ręka zadrży zanim ktoś w zakładzie
zdecyduje się wydatkować rozrzutnie ze społecznych
funduszy środki na cele, nie mające wiele wspólnego
z działalnością socjalną. Dużo jest bowiem spraw spo-
łecznych pierwszej potrzeby, żeby załoga aprobowała
takie wydatki.

RED.: Czy rady zakładowe 1 KSR-y podołają tym
Badaniom, esy potrafią uświadomić sobie w pełni dzi-

siejsze 1 perspektywiczne potrzeby całej załogi? Czy nie

będą ulegać presji najsilniejszych grup zawodowych

w zakładzie? Czy w pogoni za popularnością, albo tei
i obawy przed inaraźeniem się komukolwiek nie będą
dążyć, do uspokajania potrzeb najłatwiejszych, np. or-

ganizować obejmujące masowo pracowników, wyciecz-
ki świąteczne, I w ten sposób nadal trwonić spoleds-
ny grosz?

D. ŻUK: Czy wszystkie rady zakładowe podołają?
Trudno na takie pytanie dać jednoznaczną odpowiedź.
Składa się na to bowiem wiele czynników. To zależy
od stosunków między kierownictwem i organizacjami
politycznymi i społecznymi w zakładzie, zależy też od
samego charakteru i składu załogi, czy jest to wielko-
przemysłowa kadra, czy też mała grupa bez tradycji
klasy robotniczej! To zależy, od przygotowania rad za-

kładowych, na co zwracamy szczególną uwagę, wpro-
wadzając m. in. powszechne w tym zakresie szkole-
nie. To zależy też od przekładni, jakie zdołamy stwo-
rzyć między bezpośrednimi gestorami świadczeń, tzn.
zakładami pracy a jednostkami nadrzędnymi, sprawu-
jącymi nadzór nad realizacją-polityki społecznej.

RED.: Czy ma Pan tu na myśli jakieś opracowane
odgórnie regulaminy działania? Przecież one przekre-
śliłyby dyspozycyjność środków, możliwość wykorzysta-
nia Ich zgodnie z preferencjami załóg, których nie moi-!
na przewidzieć.

D. ŻUK: Nie' chodzi mi o regulaminy, lecz o prze-
kładnie, to znaczy o to, żeby przy dużej • samodziel-
ności załóg wprowadzić elementy planowania społecz-
nego, które integrowałyby poczynar.ia składowe
z możliwościami zaspokajania poszczególnych potrzeb
ze strony państwa i z ogólnospołecznymi preferencja-
mi.

RED.: Wprowadza się już elementy planowania spo*
lecznego w zakładach, powołuje też służby pracowni-
cze, których głównym zadaniem będzie chyba integra-
cja wszystkich poczynań w tej sferze. Najważniejszy
wydaje mi się tu jednak problem ogólnospołecznych
preferencji. Od początku nurtuje mnie to zasadnicze

pytanie, jak organizacje związkowe godzić będą obo-

wiązującą w zakładzie zasadę nagradzania według pra-
cy z tezą, która dominować powinna w systemie świad-
czeń socjalnych — pomocy tym, którzy jej najbardziej
potrzebują,' którzy żyją w najtrudniejszych warun-

kach? " '

D. ŻUK: Chodzi zapewne o to jak działacze związko-
wi w zakładzie rozstrzygną dylemat np. czy świad-
czenie socjalne przyznać znakomicie pracującemu mi-
strzowi, który zarabia kilka tysięcy, czy powiedzmijr
sprzątaczce, jedynej żywicielce rodziny, która wpraw-
dzie obarczona domowymi obowiązkami nie pracuje
najlepiej, ale nie ma żadnych możliwości zaspokoje-
nia określonej potrzeby bez społecznej pomocy. Je-
stem przekonany, że w środowisku wielkoprzemysło-
wym zawsze rozdział świadczeń według jakości pracy
będzie korygowany właśnie przez prymat oceny naj-
pilniejszych potrzeb — potrzeb pierwszego rzędu. Po-
czucie sprawiedliwości społecznej i solidarności jest
w klasie robotniczej niezwykle głęboko zakorzenione.
Ma ono swoje długie i piękne tradycje.

RED.: To prawda. I dlatego chyba tak powszechne,
było odczucie niesprawiedliwości dotychczasowego po-?,
działu środków. To odczucie znalazło zresztą pełne po-
twierdzenie w badaniach socjologicznych ! także, o Ile

wiem, w sondażach robionych przez GUS na zlecenie
CSZŻ. Okazało się przecież, że ze wszystkich tych do-

towanych przez państwo I związki zawodowe świad-
czeń w najmniejszym procencie korzystają rodziny ży-
jące w najtrudniejszych warunkach.

D. ŻUK: Jestem przekonany, że nowy system finan-
sowania działalności socjalnej w istotny sposób wpły-
nie na zmianę tych relacji. I nie są to bynajmniej mo-

je pobożne życzenia. Dopiero teraz kontrola społeczna
ma w swoim ręku wszystkie atuty. Np. z wyjazdów
do domów wypoczynkowych na święta — korzystał,
powiedzmy sobie szczerze, głównie personel kierowni-
czy. Nie były one zresztą dotąd w klasie robotniczej
zbyt popularne (dopiero teraz wrazz napływem mło-
dzieży sytuacja się zmienia). I nikt się wtedy nawet
nie zastanawiał, ile to pochłania społecznych środków.
Przecież dom stał i dotacje płynęły. Ale obecnie pie-
niądze nie płyną na dom, tylkodla ludzi. Trzeba
więc teraz za te wczasy „zapłacić" ze społecznych fun-
duszy. I wtedy już nie jest obojętne, kto_z tych pie-
niędzy skorzysta. Na tym właśnie polega „rewolucja?,
o której mówiła Pani ńa wstępie.

RED.: I jeszcze Jedna sprawa. W dyskusjach wysutfa
się problem roli związków zawodowych. Wiązała się
ona dotąd w odczuciu ludzi głównie z rozdzielnictwem

różnych świadczeń. A teraz?...

D. ŻUK: Rozdzielnictwo, a właściwie wybór pra-
cowników, którzy w pierwszej kolejności powinni ko-
rzystać ze świadczeń .socjalnych pozostanie nadal waę?
ną domeną działalności .związkowęj. Dotychczas związ-
ki zawodowe prowadziły również wiele prąc ad-
ministracyjno-gospodarczych. Budowały 1 prowadziły*
ośrodki; wczasowe, sanatoria, domy spokojnej starością
kolonie dziecięce, kluby, domy kultury, kina, roż*
prowadzały skierowania, zniżkowe bilety kolejowe.
Oczywiście wiele, z tych placówek -będą musiały pro-

•wadzić nadal, dopóki występują w naszym państwie
takie potrzeby. Powstanie zakładowych służb socjalr
nych, usprawnienie zasad finansowania i organizacji
działalności socjalnej zakładów pracy wpłynie ziapew;-
ne na nieco inne ukształtowanie .działalności socjalr
nęj związków zawodowych. Nie oznacza to, że w nie-
których dziedzinach związki zawodowe nie powinny
być ważnym gestorem polityki społecznej państwa

Ale czy domeną działania związków zawodowych po-
winna być działalność administracyjno-gospodarcza?
Powoli będą się one jej wyzbywać. Pierwsze kroki zo-

stały uczynione. Podstawowe są tu bowiem funkcje
wychowawcze — problemy szeroko pojętej kultury
pracy, aktywności zawodowej i społecznej. A tylko w

klimacie rzeczywistej troski o prawidłowe warunki

pracy i byt społeczny, tylko w klimacie sprawiedliwo-
ści można wychowywać, zespalać, aktywizować. Dla-

tego tak ważne są również funkcje społeczno-kontrol-r
ne i samopomocowe. Na nich skupić teraz trzeba całą
uwagę..

A składka związkowa? Nie ma obawy. Potrzeb jest
tak wiele i tak pilnych, że nietrudno będzie te sumy
rozdysponować. Klarowne zaś zasady finansowania
działalności socjalnej umożliwią bardziej racjonalne
niż do£ąd wykorzystanie związkowych funduszy.

RED.: Dziękujemy.
Rozmawiało:

ANNA KUSZKO
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# Jakie korzyści osiągali
dotąd pracownicy z za-

kładowego systemu
świadczeń?

O Jakje występowały
zróżnicowania w wyso-
kości tych świadczeń w

poszczególnych grupach
społeczno-zawodowych?
# Co wpływało na to
zróżnicowanie?

WARTO chyba teraz przed ge-
neralną zmianą zasad, finan-
sowania zakładowych świad-

czeń społeczhych przedstawić bada-
nia, które postawiły sobie za cel uzy-
skanie wiarygodnej odpowiedzi na te

pytania. Na ogół można było dotąd
z grubsza przedstawić, ile na świad-
czenia socjalne wydatkujemy global-
nie. Trudno było jednak ustalić ko-

' rzyści poszczególnych grup społe<5z-
' no-zawodowych./

Na żlfecenie OŚRODKA EKONO-

MIKI,
f

NORMOWANIA PRACY
.1 ORGANIZACJI PRZEMYSŁU
LEKKIEGO „EKORNO" w Łodzi,
w ZAKŁADZIE EKJONOMIKI KON-
SUMPCJI UNIWERSYTETU ŁÓDZ-

.KIEGO specjalny zespół*) przepro-
wadził badanie — ankietę w 57

przedsiębiorstwach przemysłu lek-

kiego, które objęły 2 700 pracowni-
ków. Dostarczyły one informacji o

częstotliwości korzystania z poszcze-

gólnych rodzajów świadczeń przez
różne grupy pracowników.

Przyjęta metoda badań zakładała:

O określenie przeciętnego kosztu

Świadczenia,
Ci określenie średniej częstotliwo-

ści korzystania z poszczególnych
świadczeń przez różne grupy pra-
cowników w skali roku.

Niezbędne informacje dla ustaleń

tych elementów pochodzą ze specjal-
nych badań statystycznych i ankie-

towych prowadzonych w przemyśle
lekkim w 1972 roku. i

• Uwzględniono następujące rodzaje
świadczeń: zakładowa służba zdro-

wia, wczasy lecznicze, wczasy wypo-
czynkowe, wycieczki, żłobki, przed-
szkola, kolonie ii obozy, imprezy oko-

licznościowe, stołówki oraz pomoc fi-

nansowa w uzyskaniu mieszkania.

Badania • ..przeciętnego kosztu
świadczenia przeprowadzone zostały
w wybranych przedsiębiorstwach
przemysłu ;lekkiego oraz odpowied-
nich wydziałach rad narodowych, na

których terenie przedsiębiorstwa te

się znajdowały. Celem tych badań

było ustalenie wielkości przecięt-
nych kosztów jednostkowych dla po-
szczególnych ' rodzajów świadczeń.
Okresem badanym był rok 1971.

Ustalając rozmiary korzyści, jakie
pracownicy uzyśkują ze świadczeń

przyjęto jako-podstawę wielkość po-
niesionych kosztów na wytworzenie
tych- usług, a nie • pełny społeczny
nakład pracy,, bądź cenę rynkową.
W skład kosztów wytwarzania wli-

czone zostały oczywiście środki fi-
nansowe przedsiębiorstw, fundusze
rad narodowych oraz związków za-

wodowych. Świadczenia socjalne
przekazywane są według różnych za-

sad odpłatności. Konsekwencją przy-
jętych założeń jest uznawanie ko-

rzyści materialnych tylko w takich

przypadkach, kiedy otrzymywanie
świadczeń dokonuje się w oparciu o

zasadę bezpłatności bądź odpłatno-
ści częściowej.

W przeprowadzonych badaniach
ustalono jednostkowe koszty posz-
czególnych świadczeń odpowiadają-
ce tym zasadom odpłatności. Przy-
kładowo: wizyta lekarska to >—

20 złJA turnus wczasów wypoczynko-
wych — 815 zł bądź 490 zł, dzienny,
pobyt dziecka w żłobku — 30 zł, w

przedszkolu — 18 zł, turnus kolonii

dziecinnych — 1 930 zł bądź 1 740 zł.

Korzyści pracowników uzyskano,
mnożąc średnią częstotliwość korzy-
stania z, poszczególnych świadczeń w

danej grupie pracowników przez od-

powiadający tym świadczeniom koszt

jednostkowy. Pracowników zróżni-
cowano w „ zależności od wysokości
miesięcznego zarobku brutto, mie-

sięcznego dochodu na osobę, płci oraz

przynależności społeczno-zawodowej.

Wysokość przeciętnych rocznych
korzyści w poszczególnych grupach
zarobkowych przedstawia poniższe
zestawienie:

Z zaprezentowanych danych wynika, że

zróżnicowanie rozmiarów dochodów z ty-
tułu korzystania ze świadczeń nie wska-

zuje na Ich rdię egalitarną. Wyższym mie-

sięcznym zarobkom towarzyszą większe
korzyści z tytułu korzystania ze śwlad-

* czeń. Ola określenia śmiałości związku
między rocznymi "korzyściami a wysoko-
ścią miesięcznego zarobku obliczono

współczynnik korelacji. Wielkość jego
Wynosi +0,60.

Rzecz charakterystyczna — to zróżni-
cowanie rozmiarów korzyści w odniesie-
niu do poszczególnych rodzajów świad-
czeń. Okazuje. Bię, że tylko z takich

świadczeń, jak: żłobek oraz zakładowa
służba zdrowia ludzie o wyższych zarob-
kach korzystają w mniejszym stopniu.
We wszystkich- innych świadczeniach

proporcje te kształtują się inaczej.

Interesującym uzupełnieniem powyż-
szych stwierdzeń jest analiza korelacji
rozmiarów korzyści z wysokością miesię-
cznego dochodu na osobę.' Analiza tych
.zależności wskazuje, (że w tym przypad-
ku przeciętne roczne korzyści są różne

w różnych grupach dochodowych. Jedy-
nie odmienna tendencja zróżnicowania
odnosi się do korzystania z grupy świad-

czeń, które wiążą się z opieką i wycho-
waniem dzieci (żłobek, przedszkole, kolo-
nie i obozy). Dlatego konieczne stało się
badanie związku między wysokością do-

Miesięczny
zarobek

brutto '

Do
1500 1501—2000 2001—2500 2501—3000 3001—3500

3500
i więcej

Roczne

'
-

rozmiary ' 789,00 784,80 932,51 999,00 11151,30 1853,4»
korzyści

' 789,00 784,80 932,51 999,00 11151,30 1853,4»

chodów a rozmiarami korzyści w odnie-' Kształtowanie sic rozmiarów korzyści
sleniu do dwóch grup świadczeń: zwią- dla tak wydzielonych grup Świadczeń
zanych z opieką i wychowaniem dzieci „rzedstawia sie następująco:
oraz świadczeń pozostałych. *

Miesięczny
dochód na osobę

Do
600 * 601—1000

1001—
1500

1501—
2000

2001—
' 2500

2S0I»—
ł więcej

Korzyści ze świad-
czeń związanych z

opieką i wychowa-
. niem dziecka

620,80
811,70

508,50 265,50 96,30 228,40

Korzyści z pozo
stałych świadczeń 516,80 501,60 485,10 460,00 535,80 500,10

A więc rodziny o niższych zarobkach na

osobę żyjące w trudniejszych warunkach
w o wiele wyższym stopniu korzystały
ze świadczeń związanych z opieką i wy-
chowaniem dzieci. Jest to niezmiernie
cenne zjawisko. Swiadcży ono o tym, że

świadczenia zakładowe wpływają w zna-

cznym stopniu na wyrównanie startu

dzieci z rodzin '
o różnym poziomie za-

możności. A więc spełniają one swój za-

sadniczy cel. Natomiast' korzyści z pozó-

" źródło:' Obliczenia własne

stałych świadczeń nie wykazują żadnego
związku z wysokością dochodów na oso-

bę. Z ulgowych wczasów 1 tym podob-
nych świadczeń w jednakowej niemal

wysokości korzystają rodziny, w których
dochód na 1 osobę wynosi' 60*0 zł 1 2 500 zł.

Jak przedstawia się zróżnicowanie ba-

danych korzyści .pracowników wg Ich

różnej przynależności społeczno-zawodo-
wej oraz płci? Ilustruje to poniższa ta-

bela.

Przynależność społeczno- '

zawodowa Pracownicy Pracownicy
oraz pleć umysłowi fizyczni

Kobiety • Mężczyżnl

Rozmiary
rocznych korzyści 896,70 895,90 1101,20

Źródło: Obliczenia własne

2ródło: Obliczenia własne

Większe rozmiary korzyści pracowni-
ków umysłowych wynikają głównie z

• większej częstotliwości korzystania z

takich świadczeń, Jak: wczasy, wyciecz-
ki, kolonie 1 obozy, imprezy okoliczno-

ściowe, stołówka, oraz pomoc finansowa-'
w uzyskaniu' mieszkania.

Występują tu fakty niepokojące, nad

którymi nie można przejść do porządku
dziennego. Kobiety i pracownicy fizycz-
ni w

' mniejszym stopniu .partycypowali
w globalnych korzyściach ze świadczeń

socjalnych. I działo się tak 'nawet- w

przemyśle o największym odsetku zatrud-

nionych kobiet. Pamiętajmy bowiem, że

badaną zbiorowością był przemysł lekki.

•) Badania te były prowadzone pod kie-
rownictwem naukowym doc. dr. hab. R.

Krzyżewskiego przez zespół: A. Bogus,
Cz. Kos, B. Kozik, K. . Szymańską-Plo-
trowska, R. Krzyżewskl. Wstępne rezul-

taty kliku badań tcb autorzy relacjono-
wali już na. łamach „Życia Gospodarcze-
go".

JAK ERZYĆ POZIO ŻYCIA?
Wpierw. — co to jest ,ipoziom życia."? Cgy poziom wysoki oznaczą dostatecz-
ne dochody dla wszystkich (ale co-to są. dostateczne dochody) obfite jedzenie
(tu zarazrpojawi się pytanie: -Obfite, czy. racjonalne z punktu widzenia zdro-

wia), wygodne mieszkania, a w nich pełno/dóbr wszelakich, sprawna komu-

nikacja, dużo wolnego czasu na wypoczynek i rozrywki i mnogość łatwo do-

stępnych urządzeń) służących rekreacji? Czy także.— interesującą pracę
w nieszkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego warunkach, miesz-
kanie w dobrze urządzonym,^zdrÓWym i estetycznym środowisku, odpowied-
nie wykształcenie, otwierające dostęp do korzystania z dóbr kultury, pozwa-

lające żyć pełniej i bardziej interesująco?•A może podciągnąć również pod
pojęcie poziomu życia zadowolenie osiągane przez obywateli w życiu rodzin-

nym? Czy niektóre z tych wartości mogą być wymienne? Czy są takie, które

społeczeństwo zgodzi się uznać za pierwszoplanowe? Jak je ustalić: czy
sięgnąć po formę plebiscytu społecznego, czy zdać się na opinię specjalistów
uzbrojonych w wiedzę o tym, „czego człowiekowi potrzeba do szczęścia",
czy pozostawić decyzję, centralnemu planiście, dostarczając mu tylko rzetel-

nych informacji o stopniu Zaspokojenia potrzeb w poszczególnych dziedzi-
nach? ' '•>,.• ' '

Ale — właśnie — jak ocenić to zaspokojenie potrzeb? Czy przymierzać je do
— z konieczności subiektywnie i arbitralnie ustalonego — idealnego wzorca

i oceniać postęp procentowym wzrostem liczby rodzin, które w określonym
okresie, np.'5-letńim —osiągnęły ten ideał? Czy przeciwnie — ustalić empi-
rycznie procent ludności, zaspokajającej różne potrzeby poniżej ustalonego
minimum i określać w planach społeczna-gospodarćzych o .ile te grupy po-
winny się zmniejszyć? A może porównywać się pod tym względem do wy-
branego kraju (lub grupy krajów) o podobnych do 1

naszego warunkach na-

turalnych i społecznych oraz zbliżonym stopniu rozwóju gospodarczego?

TA pokaźna, choć daleko niepeł-
na lista pytań, wyłaniających
się jako odzew la haśłó'„zaspo-:

kójenie -potrzeb społecznych", której
jak powszechnie wiadomo,,.jest obec-
nie celem naszej strategii rozwoju-
gospodarczego — pokazuje z jak
wieloma i' nieprostymi problemami
mamy tu do czynienia. W środowisku
nauk społecznych problemy te od
dłuższego już czasu są przedmiotem
analiz i dyskusji, których echa do-
cierały nieraz także na łamy „Życia
Gospodarczego". Ostatnio grono za-

interesowanych tym tematem nau-

kowców i działaczy gospodarczych
znów wymieniło poglądy na spotka-
niu, zorganizowanym w siedzibie.
GUS z inicjatywy redakcji „Wiado-
mości Statystycznych".

Bezpośrednim pretekstem spotka-
nia był artykuł doc. LESZKA ZIEN-
KOWSKIEGO w 11 numerze „Wia-
domości Statystycznych" krytycznie
oceniający podjęte przez Zespół.
Mierżenia Poziomu Życia Ludności

Instytutu Gospodarstwa Społecznego
SGPiS próby obliczenia syntetycz-
nego wskaźnika poziomu życia lud-
ności Polski. Zespół ten starał się
zaadoptować do naszych warunków

jedną z metod opracowanych przez

Instytut Badania Bozwoju Społecz-
nego ONZ, tzw. metodę genewską.
• Na spotkaniu w GUS stwierdzono,
że próbą ta istotnie nie jest w pełni
udana, odegrała jednak doniosłą ro-

lę jako pionięrska, zwłaszcza że pod-
jęto ją w okresie, gdy zaspokajanie
potrzeb społecznych nie' było celem
tak ekspoiiowahym, jak obecnie.
Wady zastosowanej w SGPiS meto-

dy wynikają głównie stąd, że jej
autorzy musieli ją dostosować nie-
jako do nader ułomnego systemu
naszej informacji statystycznej. Dla
oceny stopnia rozwoju społecznego
i postępu osiąganego w tej dziedzi-
nie istotna jest liie sama ilość dóbr,
urządzeń socjalnych i innych war-

tości, jakimi dysponuje społeczeń-
stwo, ale przede wszystkim ich po-
dział między różne grupy ludności.
Nasza statystyka odzwierciedla ten

podział W przekroju regionalnym,
nie daje natomiast np. obrazu po-
ziomu życia klas społecznych czy grup
ludności w różnym wieku. Z dysku-
sji — nie po raz pierwszy zresztą —

nasuwa się więc od razu wniosek o

konieczności wypełnienia tej. luki.
Z pomocą, powinny tu przyjść staty-
styce nauki społeczne, podejmując
badśnia jakościowych aspektów róż-
nych zjawisk i..procesów, których nie
można zmierzyć ani ocenić metoda-
mi statystycznymi.

Nie osiągnięto w dyskusji zgody co

do zakresu pojęcia „poziom życia".
Niektórzy uważali, że należy ogra-
niczyć się do obserwacji tych dzie-

,.dzin, którym odpowiadają wydatki
•!'ź docfioclówr" pspHlśtyćh^ludńgścł lift*
'z funduszy społecznych, rezygnując
z mierzenia tego „co niemierzalne"
— jak np. poczucie szczęścia rodzin-
nego, czy zadowolenia z pracy. Inni,
przeciwnie — główny sens badań
nad poziomem życia dostrzegają w

odejściu od konwencjonalnych po-
jęć w tym względzie.

Prócz kwestii, wymienionych na

wstępie, wiele miejsca zajął -w roz-

ważaniach problem: czy jest potrzeb-
ny i możliwy do obliczenia synte-
tyczny wskaźnik poziomu życia? Po-
glądy na ten temat również są po-
dzielone, ale spore grono naukow-
ców (m.in. prof. ZOFIA MORECKA,
dr MIECZYSŁAW RAKOWSKI), a

także i praktyków uważa, iż należy
dążyć do opracowania takiego
wskaźnika, jakkolwiek jest to zada-
nie bardzo trudne.

Podkreślano, że dawałby on moż-

ność jasnego, czytelnego rozliczenia

tego, cośmy w określonym okresie

osiągnęli w dziedzinie poprawy
szeroko pojmowanych warunków

życia i miałby również wielkie zna-

czenie z punktu widzenia racjonali-

zacji sposobi; gospodarowania, stwa-

rzając możliwość oceny trafności

wyboru kierunku nakładów na roz-

wój różnych dziedzin gospodarki,

itp. Ańi bowiem tempo wzrostu go-
spodarczego, ani nawet wielkość

spożywanej części dochodu narodo-

wego nie są doskonałymi miarami

postępu osiąganego w rozwoju spo-
łecznym. W ostatnich latach coraz

powszechniejszy staje się na świecie

pogląd, że wzrost gospodarczy może

być w pewnych okresach „jałowy"
z punktu widzenia zaspokajania po-
trzeb społecznych; stąd właśnie dąż-
ność do opracowywania odrębnych
metod badania rozwoju społecznego,
które koncentrowałyby się na mie-
rzeniu efektów uzyskanych w wyni-
ku określonej działalności gospodar-
czej. i uwzględniały zarazem kwestię
podziału tych efektów między różne

grupy ludności.

Szeroką relację z tej dyskusji
znajdą zainteresowani w styczniu
w „Waidomościach Statystycznych".

(z.d .)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 8 ,

jest młodym człowiekiem, choćby
i po maturze? Półtora tysiąca, dwa,

_

dwa i pół? W miasteczku wszyscy się
znają, obowiązuje tu zasada hierar-
chii, w której każdy musi powoli zaj-
mować kolejne miejsca na górze, a

więc i' związane z nimi zarobki.
'W zakładach można zaś szybko zar.o-

bić trzy i cztery tysiące, a dobry
tkacz nawet do czterech i pół.

Ale nie samym pieniądzem awans

stoi. Panienki po szkole' brały byle
jaką pracę biurową, bo to — czysta
robota, umysłowa, 'chociaż i mało
płatna. W zakładach też jest robo-
ta czysta, cłioć w oficjalnej nomen-

klaturze „fizyczna". Jest sucho —

nawet w farbiarni. Widno — wszę-
dzie świeże powietrze, żadriego pyłu,
żadnego

1 śmiecia na nieustannie
sprzątanej, podłodze. Ze wszystkich
złych warunków, pracy, dających się
we znaki w starych zakładach włó-
kienniczych takiej Jna przykład Ło-
dzi, tu został.jedynie hałas w przę-
dzalni i. tkalfti. Tego się jeszcze usu-

nąć w branży nie daje, chociaż ilość
decybeli jakoś się mieści w nor-

mach BHP.

Pracuje się więc czyściej riiż w

niejednym biurze, a i robota cie-
kawsza. Maszyny sKomplikowane,
nowoczesne, 'sam ich widok budzi
szacunek, którego się wszak .nie czu-

je dla biurowego segregatora i zde-

zelowanej maszyny do pisania. Tu,
w zakładach można się poczuć kimś.

MĄDRYCH NIE MA

Uczyć się jednak tutaj muszą
wszyscy, nawet starzy fachowcy, bo
takiej roboty nikt jeszcze w Polsce
nie robił. Oczywiście doświadczeni
włókniarze z Łodzi i Bielska, me-

chanicy, elektrycy, automatycy mu-

szą uczyć resztę załogi i pokierować
jej pracą. Okazuje się, że nie wszy-
scy potrafią sobie dać radę. Z kil-
kudziesięcioosobowej grupy, sprowa-
dzonych fachowców, po krótkim cza-

sie paru się wycofało. Nie byli w

stanie przełamać swych wieloletnich
nawyków pracy w tradycyjnych za-

kładach, dostosować się do tutejsze-
go tempa i precyzji.

Zdaniem dyrektora, były i inne
powody. Odeszli ludzie, którzy liczy-
li, że w nowym zakładzie, przy pow-
stającej dopiero załodze zrobią szyb-
ko karierę, jakby powiedzieć, poza-
produkcyjną. Powstający zakład by-
wa na ogół w większym stopniu
stechnicyzowany i zekonomizowany
niż taki, który już funkcjonuje dość
długo, i w którym się wykształciły
struktury organizacyjne, oparte na

osobistych powiązaniach i działalno-
ści zwanej ogólnie społeczną. Istnie-
nie , tych struktur' może być rzeczą
cenną, ale wielu ludzi traktuje swo-

ją aktywność"na tym polu jako moż-
ność wybicia się niezależnie od pra-

WYZWANIE
DLA

OPOCZNA
cy zawodowej lub nawet, kosztem
jej. W tym zakładzie czegoś takiego
nie ma i chyba nie będzie. Choćby
dlatego, że założona wydajność- na

jednego pracownika jest trzy razy
wyższa od przeciętnej w całym prze-
myśle • włókienniczym. Brak jednego
pracownika przy maszynie to tak,
jak gdzie indziej brak trzech. Taka
produkcja nie toleruje zupełnie ze-

brań, wyjazdów z delegacjami, uro-

czystych obchodów i innych prze-
jawów, podobnej działalności w go-
dzinaćłi pracy. Poza tym wszyscy

muszą wiedzieć jak kto pracuje. Nie
zdobędzie sobie społecznego autory-
tetu ten, za którego inni muszą wy-
konywać robotę.

Inne nieco problemy ma trzydzie-
stu paru inżynierów. Wszyscy są
młodzi, prawie wszyscy z. Politech-
niki Łódzkiej, dla wielu jest to ich
pierwsza praca. Każdy z nich, gdyby
trafił do starego zakładu, miałby wo-

kół siebie ludzi z większym doświad-
czeniem i -od nich mógłby się uczyć.
Tu musi się uczyć sam, ucząc jed-
nocześnie robotników. Jest trudniej,

ale też możliwości awansu są więk-
sze. Wszyscy startują ze zbliżonego

. poziomu, nie ma kolejki opartej na

wysłudze lat i sumie zasług. Nie ma

też jeszcze wytwarzającej się stop-
niowo sieci powiązań personalnych,
w dużym stopniu o pozamerytorycz-
nym charakterze.

Tutejszy^ kolektyw dopiero się
tworzy i dlatego dyrektor zawiera
specyficzną umowę z licznie nawie-
dzającymi zakład dziennikarzami.
Wszystko można zobaczyć, o wszyst-
kim się dowiedzieć, lecz nie należy
publikować żadnych nazwisk, nawet
szefa całego interesu. Wszystkich się
i tak nie wjrmieni, a nikt się jesz-
cze nie zdążył wyróżnić przed in-
nymi. Na nikogo jeszcze nie należy
zwracać uwagi.

ŻYWOT NIE CAŁKiEM

PROWINCJONALNY

Wszyscy, którzy tu przyjechali po'
studiach oraz fachowcy ze starych -

ośrodków włókienniczych mają już
w Opocznie dobre mieszkania. Ra-
zem , z zakładem stanęły trzy bloki
na 150 mieszkań, co wystarcza na

potrzeby tej grupy. Przeniesienie się
do małego miasteczka nie może być
degradacją cywilizacyjną dla wyso-
kiej klasy specjalistów, musi być
zrekompensowane chociażby dobry-

• mi warunkami • mieszkaniowymi. Po-
za tym praca w zakładzie absorbuje

w takim stopniu, że ludzie ci nie
mogą tracić energii na wieloletnią
walkę o locum. I wreszcie nie po-
winno być rażącej różnicy między
warunkami pracy w supernowocze-
snej jednostce produkcyjnej a mie-
szkaniem, które w takim miastecz-
ku mogłoby być ciasną stancją —

bez wody, łazienki, ubikacji.
Ale prawie 90 proc. załogi już

wkrótce odczuje ten kontrast, kiedy
zacznie porównywać swe miejsce
pracy ze swoimi domami, ze sklepa-
mi, w których wydaje zarobione
pieniądze, z podławym lokalem ga-
stronomicznym, prowincjonalnym
kinem itp. Produkcja całego powia-
tu wynosi 0,8 .miliarda złotych, pro-
dukcja zakładów wyniesie ok. 2 mi-
liardów rocznie. Jak się wszystko
rozkręci — to zakład będzie swym
pracownikom Wypłacał około 50 mi-
lionów złotych miesięcznie. Wraz z

funduszem mieszkaniowym zakładu
znajdą się w tym sumy na spół-
dzielcze mieszkania, na zakupy
atrakcyjnych towarów w dobrze za-

opatrzonych sklepach, na spędzanie
czasu w restauracjach, kawiarniach,
na rozrywki kulturalne, na usługi,
które dzisiaj nie egzystują nawet w

zalązku. Pracownicy zakładów zacz-

ną wymagać wokół siebie takiej pra-
cy, jakiej wymaga się od nich. Tylko
jak to małe, senne miasteczko spro-
sta tynr. wymaganiom...?

ERNEST SKALSKI
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TRANSAKCJA
JERZY DZIĘCIOłOWSKI

Teczka nosi kryptonim „K". W jej wnętrzu znajdują
się dokumenty o przebiegu transakcji wartości milio-
na dolarów. Dokumenty są ważne i nieme. Nic, żadne
zdanie, żaden podpis nie mówi, że na starannie po-
układanych kartkach uwięzło życie wielu ludz", dni
i tygodnie napięcia, nadziei, nagłe chwile strachu
i wspaniałej satysfakcji. -

LIENT Centrali Handlu Zagra-
nicznego nie był ani lepszy, ani
gorszy — jeden z wielu w kra-

ju. Życzył sobie zakupienia kilkuset
sztuk skomplikowanych urządzeń u

nas nie produkowanych. Oferta nie
pozostawiała niedomówień — miała
być zrealizowana szybko i w zna-

nym zachodnioeuropejskim koncer-
nie.

Rozeznanie przeprowadzone przez
Centralę Handlu Zagranicznego po-
twierdziło słuszność wyboru firmy
dostawczej. Koncern mógł w pełni
zrealizować ofertę złożoną przez
klienta dostarczając urządzeń o ta-
kich parametrach technicznych, ja-
kie zostały w niej zastrzeżone. Drob-
ną przykrość stanowił fakt, że w

siedzibie zagranicznej firmy orien-
towano się zupełnie niezgorzej jakie
są polskie potrzeby oraz jaką pozy-
cję ma firma na rynku światowym.
Nie należało żywić złudzeń i przyjąć,
że koncern będzie się starał wy-
korzystać tę sytuację, aby podykto-
wać ceny i narzucić warunki kontra-
ktu. Po kilku śniadaniach, rzecz sta-
ła się całkowicie klarowna. Zachod-
nioeuropejscy przemysłowcy najwy-
raźniej nie zamierzali targać ner-

wów polskim handlowcom i już w

wstępnej fazie negocjacji powiedzieli
im, że zrealizują ofertę po cenach
mniej więcej 20 procent wyższych od
światowych, oraz że nie są zaintere-
sowani ,w spłacaniu kontraktu pol-
skim eksportem.

W Centrali Handlu Zagranicznego
powołany został zespól negocjacyj-
ny do „rozpracowania" przeciwnika-.
Na atak postanowiono odpowiedzieć
atakiem. Zespół negocjacyjny poin-
formowany został w ciepłych sło-
wach, że jego zadaniem jest: po pie-
rwsze dokonać w zachodnioeuropej-
skiej firmie zakupu urządzeń po ce-

nach niższych od cen światowych o

około 10 do 15 procent, po drugie —

starać się narzucić dostawcy nasze

warunki techniczne i handlowe kon-
traktu, po trzecie — skłonić koncern
do nabycia w Polsce za pośrednic-
twem naszej Centrali maszyn i urzą-
dzeń za sumę. którą kompensowa-
łaby zakup. Można powiedzieć, że
założenia ataku były zgodne z na-

szym charakterem narodowym. Zeby
było w zgodzie nie tylko z tradycją,
ale i z współczesnością szczegółowy
plan działania zbudowany został z

wykorzystaniem metody gier sytua-
cyjnych.

Działania mające na celu „zmięk-
czenie" koncernu wyszły jednocze-
śnie z dwóch kierunków: posunię-
cia formalne zgrane zostały z kam-
panią informacyjną o... braku zain-
teresowania ulokowaniem zamówie-
nia w koncernie. Wszystkie liczące
się w branży firwjy, konkurenci „na-
szego" koncernu — i ma się rozumieć
ónże sam — powiadomione zostały,

że niniejszym rozpisuje się oficjal-
ny, międzynarodowy przetarg na do-
stawę takich to a takich urządzeń
w takiej a takiej ilości, po czym z

firmami tymi nawiązane zostały o-

żywione rozmowy. Nie .wzbraniano
się przed przeciekami informacji o

prowadzeniu tych rozmów. Nikt też
nie miał hic przeciw przedostaniu
się do zachodnioeuropejskiego kon-
cernu wiadomości, że realizacja za-

mówienia klienta jest sprawą zupeł-
nie otwartą, i że Centrala Handlu
Zagranicznego może z powodzeniem
powierzyć ją innym firmom.

W koncernie nikt nawet, nie
drgnął na te zabiegi. Klient Cen-
trali Handlu Zagranicznego, którego
ludzie śledzili przebieg negocjacji,
zaczął się niecierpliwić, dając do zro-

zumienia. że żywi niejakie wątpliwo-
ści, co do skuteczności subtelnych
metod pracy przyjętych przez han-
dlowców. Podziałało to jak czerwona

płachta na byka. Ambicją zespołu
negocjacyjnego stało się nie tylko
zrealizowanie zamówienia klienta
ściśle według przyjętego założenia,
ale i „wyjaśnienie" mu przy okazji
pewnych ogólniejszych racji. Duży
import — a taki miał i ma miejsce
w ostatnich latach — to potężna siła
negocjacyjna. Centrala handlowa tej
wielkości co w omawianym przy-
padku, czy jakakolwiek inna prowa-
dząca zmasowany, scentralizowany
import ma część tej siły w ręku.
Firmy robiące interesy na rynkach
międzynarodowych i handlujące z

nami wiedzą o tym i liczą się z tym.
Byłoby zatem 7.wyklą głupotą poz-
bywanie się własnymi rękami ko-
rzyści z tego faktu płynących.

Postanowiono przeciwstawić się
naciskom klienta również z tego po-
wodu, żeby nie wydawało mu się, ze

może poganiać innych za nieswoje
pieniądze. Dynamiczny wzrost środ-
ków na zakupy inwestycyjne za gra-
nicą, zrodził tendencję wśród nie-
których dysponentów tych środków
do importu za wszelką cenę. Nie-
ważne za ile, ważne żeby było na-

tychmiast i u takiego dostawcy u

jakiego inwestor sobie życzy. Wcale
nierzadko według zasady: jeśli do-
staliśmy pieniądze, to trzeba wydąć.
Wynegocjonowanie korzystnych wa-

runków wymaga czasu. Tracenie
tych korzyści, zwłaszcza kiedy ist-
nieją warunki by je osiągnąć, to lek-
ka przesada w gospodarowaniu środ-
kami.

Tymczasem
' zachodnioeuropejska

firma nadal czuła się pewna siebie.
Nie dopuszczano nawet myśli, że mo-

że dojść do przetargu, i że Koncern
miałby zmienić sformułowane w

wstępnej fazie negocjacji warunki
dostaw. Czas płynął a wraz z nim
rosło napięcie. I oto, któregoś dnia,
w biurach centrali .pojawili się przed-
stawiciele koncernu, najpierw niż-

szego szczebla, potem wyżsi rangą
urzędnicy z propozycją zaniechania
przetargu. To były pierwsze oznaki
zdenerwowania. Odpowiedź brzmia-
ła: przetarg nie zostanie anulowany.
Na>-takie dictum zagrożono niesta-
nięciem do przetargu. Sytuacja z ry-
zykownej stawała się niebezpiecz-
ną. Niebezpieczeństwo polegało na

tym, że jeśli firma ta nie stanik do
przetargu, cały skrupulatnie przygo-
towany plan rozgrywki weźmie w

łeb. Ponieważ zaś klient w gruncie
rzeczy wykluczał możliwość realiza-
cji swego zamówienia w innej fir-
mie, było sprawą oczywistą, że w

przypadku nieśtanięcia do przetargu
„naszego" koncernu, trzeba będzie
pójść do Canossy i zrealizować kon-
trakt, godząc się na niekorzystne wa-

runki.

Dla ludzi prowadzących sprawę o-

znaczoną kryptonimem „K" nastały
ciężkie chwile. Postanowiono jednak
nie dać się złamać. Po przetrawieniu
po raz któryś z rzędu wszystkich za

i przeciw zapadła decyzja: nie rea-

gować na groźbę! Milion dolarów
i perspektywa dalszych dostaw, to

sprawa nie do pogardzenia nawet dla.

renomowanej firmy. Musi dojść do

pertraktacji.

Oficjalne otwarcie przetargu od-

było się z zachowaniem wszystkich
przewidzianych procedurą dla tego
typu imprez formalności: specjalna
komisja, świadkowie, protokolanci,
zalakowane koperty z pełnym ma-

teriałem ofertowym, ściśle oznaczona

godzina ich otwarcia.

Do sali zaczęli wchodzić pełnomo-
cnicy innych zachodnich firm poin-
formowanych o przetargu i... wresz-

cie przedstawiciele „naszego" kon-
cernu. Odetchnięto. Otwarcie kopert,
wstępna analiza i wynik przechodzący
wszelkie oczekiwania. Koncern pro-r
ponował dostawę żądanych urządzeń
po cenach o 30 proc. niższych od

oferty zgłoszonej we wstępnej fazie

negocjacji, a także niższych od cen

konkurentów. Jednocześnie koncern

zgadzał się na kontrakt kompensa-
cyjny. Drugą w kolejności, o włos
zaledwie ustępującą pod względem
atrakcyjności ofertę, zgłosiła inna
firma zachodnioeuropejska.

Sukces nie pozbawił ekipy polskiej
zimnej krwi. Skoro się tyle udało,
postanowili iść za ciosem. Po bły-
skawicznej naradzie, zainspirowany
został pojedynek między dwoma
koncernami.

, —Obserwacja pojedynku tych
dwóch wielkich firm — mowi jeden
z -członków zespołu negocjacyjnego
— wynagrodziła nam wszystkie na-

pięcia' i nieprzespane godziny. Na-
ciski z obydwu stron, wzajemne ob-
niżanie cen, wysuwanie wobec sie-
bie zarzutów jakościowych, które
odsłaniały nie znane nam dotychczas
słabe punkty przeciwników, ustęp-
stwa. co do warunków handlowych i
technicznych, licytowanie się w pro-

pozycjach zakupów w Polsce. Poje-
dynek wygrała firma, z którą rozpo-
częliśmy wstępne negocjacje, co było
całkowicie po naszej myśli.

Krótko potem nastąpiło podpisanie
ostatecznego kontraktu, zapewniają-
cego stronie polskiej dostawy urzą-
dzeń po cenach niższych od świato-

wych o 15 proc., dogodne warunki
techniczne i handlowe, pełny serwis
i kilkutygodniowe przeszkolenie ob--

sługi z Polski na koszt dostawcy.
Nader interesująco rozwinęły się

również finalne negocjacje związane
z eksportem na tle zakupu. Zespół
negocjacyjny przedstawił kilka pro-
pozycji: zakup wyrobów katalogo-
wych produkowanych przęż zakłady
współpracujące z Centraią Handlu
Zagranicznego, dalej przejęcie od
koncernu produkcji pewnych wyro-
bów bądź jednego wyrobu, z równo-
czesnym zagwarantowaniem- wielo-
letniego zbytu. Wysunięta też została
propozycja uruchomienia w Polsce
produkcji pewnych podzespołów.
Firma zgodziła się na tę ostatnią
propozycję, i m.in. ulokowała w

Polsce produkcję urządzeń z zobo-
wiązaniem się dodatkowym kon-
traktem do zaniechania produkcji
tych urządzeń u siebie i nabywa-
nia ich w Polsce po dogodnych 'dla
nas cenach i na dogodnych, warun-

kach.

Dopięliśmy swego — dodaje mój
rozmówca — bo po pierwsze, zagnała
siła negocjacyjna, jaką. reprezentuje
dziś polski import, po wtóre— po-
nieważ nasz klient, mimo póczątko-'
U}rycH nacisków, pozostawił nam w

końcu dość czasu na negocjacje, po
trzecie wreszcie dlatego', że dostawcy

przedstawiona została ekonomicznie
interesująca propozycja współpracy
kooperacyjnej.

P. S. Zasady prowadzenia układów
handlowych i dobro interesów go-
spodarczych nie pozwalają nam na

posługiwanie się innymi niż ogólne
określeniami. Ministrowi Handlu
Zagranicznego i branżowemu resor-

' towi służymy jednak bliższymi infor-
macjami. Uważamy, że mogłaby być
to forma satysfakcji dla Zespołu Ne-
gocjacyjnego. Chodzi nam nie o

szczególne honorowanie przykładów
dobrej roboty, bo takowa jest co-

dzienną powinnością, a o podkreśle-
nie faktu odchodzenia od schematy-
cznego działania, nieulegania na-

ciskom, niebania się ryzyka i od-
powiedzialności. Tego typu działania
powinniśmy wyróżniać i upowszech-
niać.

0
CZYLI

METALURGII
ANDRZEJ SIKORSKI

NA
moim czajniku, obok wytło-

czonej firmy IDEAŁ i tajem-
niczej liczby 22 znajduje się

taki znaczek: w rombie trzy dzie-
wiątki — 99,9 1 dumny napis „Czyste
Aluminium". Aluminium dostarczone
przez Zakład Doświadczalny Huty
Aluminium w Skawinie ma dwa razy
więcej dziewiątek, a czajnik z niego
zrobiony byłby pewnie taki drogi,
jak ze złota i musiałby się nazywać
SUPERIDEAL.

99,9999 — w tak czystej formie nie
występuje w naturze żaden pierwia-
stek.

ZEGARMISTRZOWSKA
METALURGIA

... Tak mówią o swoim zawodzie
pracownicy Zakładu. Zegarmist-
rzowska pod względem prezyzji,
dokładności, czystości i... doskona-
łości narzędzi. Za to wielkość pro-
dukcji już nie tak zegarmistrzowska,
choć liczy się tu wszystko w kilo-
gramach, a nie jak w rodzimej Hucie
— w tonach.

Na stoliku leży rząd srebrzystych
pałeczek — wlewki metalu.

— To german, czysty german? —

upewniam się.
— To jest bardzo czysty german

— poprawia mhie dyrektor Zakładu
— mgr inż. MARIAN STALEWSKI.

Część pałeczek ma kształt regular-
ny, ale kilka z nich jest na jednym
końcu wyraźnie cieńsza.

— To jeden z dowcipnych pomy-
słów naszych pracowników — mówi
nie bez dumy dyrektor. — Te bez
zwężeń produkowane są na urządze-
niu Phiłlipsa. Te, ze zwężeniem —

na naszym. Taki drobiazg a sporo
oszczędności.

Zaraz mogę zobaczyć na czym po-
lega dowcip. Wlewka wkładana jest
do pieca elektrycznego, gdzie powo-
lutku przesuwa się pod pierście-
niową elektrodą. Przesuwająca się
strefa ciepła powoduje przepływ za-

nieczyszczeń c^-t. .czyli, inny.ch metali,
do jednego końca wlewki, który póź-
niej jest obcinany. Zwężenie końca
pozwala oszczędzić ładny lsąsek czy-
stego germanu, którego kilogram ko-
sztuje ponad 20 tys. złotych. A w

ogóle powstaje tu ładny...

... KAWAŁEK TABLICY
MENDELEJEWA

KORUND PADPARAD2A

Taki właśnie kamień można zamó-
wić sobie w Skawinie. Dla konese-.
rów polecam jeszcze z korundów —

aleksandryt, kilka odcieni rubinów
i szafirów. Kształt? Może być owal,
markiza, prostokąt, łezka, kwadrat,
ośmiokąt, może być i kamień okrąg-
ły. Wymiary? Jeszcze nie Koh-i-noor
ale prawie, prawie; okrągłe kamienie
mogą mieć 2,4 cm średnicy, a pro-
stokątne 4 na 3 cm.

Proces produkcji rubinu jest w

gruncie rzeczy bardzo prosty, o czym
mogłem się przekonać. Obseerna
hala przypomina piekarnię: pod ścia-
nami rządki pieców — to tzw. piece
Verneille'a. W górnej, części pieca z

lejkowato ułożonej drobniutkiej sia-
teczki zsypuje się pod wpływem
drgań czysty tlenek glinu z dodat-
kiem, decydującej o zabarwieniu
przyszłego kamienia, soli. Stru-
myczek ' osypującego się proszku
wpada do grubego ceramicznego
pierścienia, gdzie topiony w płomie-
niu wodorotlenowego palnika dają-
cego temperaturę 2.200 st.C krystali-
zuje w postaci tzw. gruszki — suro- -

wego jeszcze kamienia o kształcie
kciuka.

Coś w tym jednak musiało być,
że alchemicy usiłowali przemieniać
materię z nieszlachetnej w szlachet-
ną, zmieniając proporcję czterech,
jak wówczas sądzono podstawowych,
elementów: ognia, ziemi, 'powietrza
i Wody. Tylko że tu woda występuje
rozłożona na tleń i wodór.

Gdyby jednak ktoś chciał produ-
kować wedle tego przepisu, chałup-
niczym sposobem rubiny — nie po-
lecamy: w pobliskiej Pieskowej Ska-
le-rodzina Szafrańców wiele lat

... bo aż 12 metali tzw.' „wysokiej
czystości". Prawie wszystkie techno-
logie produkcji powstały właśnie tu
— w Skawinie. Za nie właśnie w

ciągu ostatnich trzech lat pracowni-
cy Zakładu dostali aż cztery nagrody
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki:

1 za opracowanie technologii pro-
dukcji selenu wysokiej czystości,

1 za przetwórstwo metali wyso-
kiej czystości,

0 za opracowanie technologii o-

trzymywania alundum,
# za otrzymanie proszków niektó-

rych metali trudnotopliwych.
Metale o tak wysokiej czystości

potrzebne są przede wszystkim e-

lektronice. Ale znacznie szersze za-

stosowanie ma inna grupa otrzymy-
wanych tutaj wyrobów: syntetyczne
kamienie szlachetne.

trudniła się alchemią, nikt jfednak
nie słyszał o pozytywnych rezulta-
tach.

~ ŚWIAT LASERÓW """

I... SPIRYTUSU

Wykrystalięowana w piecu grusz-
ka to dopiero półprodukt. Tak jak
nie każdy diament będzie brylan-
tem, tak nie każda gruszka będzie...
rezonatorem lasera. Wiele gruszek
stygnąc pęka — to działają wewnę-
trzne naprężenia. Z tych najlepszych
robi się rubinowe rezonatory — ser-

ce lasera. Przez taki rezonator

„pompuje się" światło. Jest to po
prostu pałeczka o średnicy 'od pół
do jednego centymetra i długości do
12 cm. Ale pałeczka musi być ob-
robiona niesłychanie dokładnie: nbrt
my określające równoległość po-
wierzchni czołowych i ich płaskość
są morderczo ostre. Dlatego też po
obróbce powierzchnie czołowe och-
rania się lakierem acetonowym,' bo
nawet dotknięcie palcem może usz-

kodzić rezonator.

Oprócz rezonatorów robi się z ru-

binów i korundów pryzmaty i pa-
newki do wag analitycznych, wodziki
i wałeczki prowadzące dla maszyn
włókienniczych i pończoszniczych,
końcówki do elementów stykowych
w precyzyjnych przyrządach pomia-
rowych oraz... dysze do odwirowywa-
nia drożdży dla maszyn w przemy-
śle spirytusowym.

KOLIA Ż BRAKÓW
Pozostałe kamienie nie nadające

się na wyroby przemysłowe oszli-
fowuje się do celów jubilerskich.
Tutaj jednak kamienie syntetyczne
nie dorównywają oryginalnym. Są
zbyt doskonałe. W tej. doskonałości
brak im cech indywidualnych, które
decydują o klasie kamienia. Dlatego,
też, dla konesera, kamienie synte-
tyczne będą zawsze imitacją, chbć
dla technika są one obiektywnie lep-
sze od kamieni naturalnych. Nie każ-
dy jednak jest koneserem biżuterii
i na kłopoty ze zbytem jubilerskiej
produkcji Zakład nie może narzekać.
Zresztą, prawdę mówiąc, ta uboczna,
bądź co bądź, produkcja poważnie
poprawia wyniki gospodarcze zakła-
du, "który działa na własnym rozra-

chunku i musi „z czegoś żyć'". A żyje
dobrze, bo przyniósł w ubiegłym ro-

ku 8 min złotych zysku.

INŻYNIERSKA INICJATYWA

Historia zakładu zaczęła cię. wła-
śnie od kamieni. Przed bodaj) 10 laty,
podczas remontu wanny elektroli-
tycznej w Hucie Aluminium, odkry-
to dziwne kryształy. Pierwszy zain-
teresował się. nimi inżynier Roman
Łopata. Wokół niego 'zebrała się
grupka ludzi zafascynowana dziw-
nymi krzysżtałami, sięgnięto do li-
teratury naukowej i tak zrodziła się
w Polsce nowa branża: zegarmi-
strzowska metalurgia. To była au-

tentyczna inżynierska inicjatywa.
Dziesięć lat temu zaczynaliśmy rów-
nocześnie z innyrrii -i przez jakiś czas

byliśmy w światowej czołówceJPóź-
niej były lata chude, brakowało pie-
niędzy na rozwój i stanęliśmy w

miejscu. Teraz pieniędzy nie brak,
ale inni nie czekali i nadrobić straty
jest -trudno. Wracamy jednak do czo-

łówki i chyba jej nie opuścimy.

NAJWIĘKSZYM SKARBEM^"""

... zakładu, są jednak nie szafiry
i rubiny, ale pracujący tu ludzie.
Wszystkiego, co stanowi o ich fa- •

chowości nauczyli się w trakcie pra-
cy. Żadna szkoła nie szkoliła w tym
zawodzie. A jest to praca na. styku
kilku nauk inżynierskich 1; wyma-/
ga bardzo , różnych kwalifikacji, py-

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI

rektor STALEWSKI ma dyplom
technika-elektryka, i dwa dyplomy
inżynierskie: metalurga i mechanika,
a twierdzi, że jeszcze by się trochę
wiedzy przydało. Jednak już nie-
długo opuszczą mury krakowskiej
uczelni pierwsi fachowcy z tej dzie-
dziny z dyplomem, inżyniera. Będą
to właśnie pracownicy Zakładu, któ-
rzy studiują zaocznie. Tak powstaje
bardzo piękny związek między . na-

ukźj a techniką, w którym działalność
Zakładu spowodowała. otwarcie. no-

wego kierunku, a szkoła kształci-fa-
chowców na potrzeby Zakładu.

A w tym fachu trzeba się znać na-

wet na miernictwie. Bo często więk-
szą sztuką od wyprodukowania bar-
dzo czystego metalu jest stwierdze-
nie, jak dalece jest on czysty.

BO CZYSTOŚĆ = JAKOŚĆ

W ramach międzynarodowego po-
działu pracy między krajami RWPG
Polska właśnie opracowuje metody
unifikacji kontroli materiałów prze-
wodnikowych. Jest to jedno z trud-
niejszych zagadnień, jako że do tej
pory każdy kraj miał swoje metody
postępowania, w każdym kraju pow-
stawały aparaty pomiarowe, różnią-
ce się między sobą i konstrukcyjnie
i pod względem metodyki pomiarów.
Jednym z negatywnych skutków te-

go stanu jest poważne utrudnienie
międzynarodowej wymiany materia-
łów wysokiej czystości.. A coraz sil-
niejsza współpraca jest konieczna, bo
absurdem jest wymyślanie po raz

drugi tego, co już gdzieś wcześniej
wymyślono.

Całą tematyką metali nieżelaznych
zajmuje się Stała komisja Metali
Nieżelaznych RWPG. Z niej, wyło-
niona jest grupa robocza nr 2, która
zajmuje się półprzewodnikami, me-

talami wysokiej czystości, metalami
rzadkimi, ich tlenkami, materiałami
magnetycznymi i nadprzewodzącymi.
Grupa róbocza zbierała się do tej
pory czterokrotnie: w 1971 roku w

Moskwie, w 1972 w Piesztanach i w

Plovdiw 1 w. bieżącym roku w Bu-
dapeszcie. Na tym .ostatnim zebraniu
postanowiono, że dla podwyższenia
efektywności współpracy w "wymia-
nie towarowej należy zawierać wie-
loletnie umowy na dostawę tych ma-

teriałów, przyspieszyć prace nad
uruchomieniem produkcji ma-

teriałów kupowanych w kraiach ka-
pitalistycznych i dopracować wyma-
gania techniczne dla materiałów,
które są przedmiotem wymiany.

Polska zgłosiła gotowość specja-
lizacji w produkcji peli- i mono-

kryształu germanu, indu i past prze-
wodzących i rezystywnych na bazie
srebra.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
ELEKTRONICZNE

Taka jest robocza nazwa między-
narodowego ośrodka naukowo-ba-
dawczego i konstrukcyjno-projekto-
wego, zajmującego się problematyką
materiałów półprzewodnikowych,

1

metali o wysokiej czystości i mate-
riałów o specjalnych własnościach
fizycznych w krajach RWPG. Pro-
jekt powstał z inicjatywy Polski je-
szcze w 1969 roku. W 1972 roku po-
wołano Radę Pełnomocników — za-

lążek Centrum. Wreszcie na przeło-
mie czerwca i lipca bieżącego roku
odbyło się posiedzenie Rady, na któ-
rym uściślono plan prac Centrum
koordynacyjnego na 1973 rok i m.in.
zatwierdzono plan prac naukowo-
, -badawczych.

Ze strony polskiej udział w pra-
cach Centrum bierze oprócz Zakładu
doświadczalnego przy Hucie Alumi-
nium' w Skawinie Ośrodek . Nauko-
wo-Produkcyjny Materiałów Pół-
przewodnjkowychw Warszawie.
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RYNEK ARTYKUŁÓW
GOS PO DAR ŚTWA DO MOWEGO

ZA MAŁO
MARIA LITMANOWICZ

!, PAŹDZIERNIKU br. Depar-
tament Statystyki Handlu We-
wnętrznego i Cen:: GjUS-u

przeprowadził badanie stopnia za-

spokojenia popytu oraz zebrał o-

pinie o jakości niektórych artykułów
gospodarstwa domowego. Ankiete-
rami byli kierownicy, wybranych ok.
300 sklepów zlokalizowanych w mia-
stach powiatowych, stanowiących
powiaty miejskie, i miastach wyłą-
czonych z województw.. ,

; W hąndlu miejskim sklepów z ar-

tykułami gospodarstwa domowego
jbyło w dniu 31.xn.l?72-r . 2311. Ba-
daniem objęto więc" około 13 proc.
•sklepówtej branży.. '^,

Przedmiotem badania były 62 arty-
kuły "gospodarstwa domowego z listy
„1001 drobiazgów",, w, tym 20 tzw.
nowości.

O występowaniu . niezaspokojone-
go popytu' informowało od <7 do 86
proc. ogólnej liczby nadesłanych an-

kiet. Rozpiętość ta oznacza, że nie-
których artykułów nie było w 7
próii badanych sklepów, a innych-
aż w 86 procentach.

Najlepiej oceniono zaopatrzenie
sklepów W-łyżki czerpakowe, wiadra
ocynkowane i emaliowane, noże do
chleba i noże-jarzyniaki, .młynki do
pieprzu,

: kubki emaliowane, tace: z

tworzyw sztucznych,; W .najmniej-
szym zaś stopniu zaspokojony był
popyt na wodosyfóhy i części zamien-
ne do nich, wanienki płąśtykowe do
kąpieli niemowląt, imbryki ż gwizd-
kiem,' wiadra-smoki: Sklepów, które
nie mogły oferować klieintóm tych
iartykułów w dostatecznej ilości by-
łood49do86proc. -

25 proc. kierowników badanych
sklepów sygnalizowało niedobór
garnków i rondli), zarówno emalio-

• wanych, jak; lr aluminiowych, zwła-
szcza dużych, draż imbryków alumi-
niowych.

26 proc. respondentów informowa-
ło o zbyt skromnych dostawach na-

kryć stołowych nierdzewnych. Za
mało było otwieraczy do konserw i
nożyczek domowych. •

, .

Około 40 proc. badanych sklepów
nie zaspokoiło popytu klientów na

wiadra plastykowe, deski sedesowe,
obrusy z tworzyw sztucznych.

Ponadto odczuwano brak myjek
wiskozowych w 39 proc. badanych
sklepów, termometrów do kąpieli —

w ocenie 31 proc. respondentów.
Jakości ąrtykułów gospodarstwa

domowtego kierownicy sklepów wy-
stawili na Ogół .opinię dobrą. Naj-
więcej zastrzeżeń z tego powodu bu-
dziły garnki emaliowane, o których
negatywną opinię wyraziło 26 proc.
respondentów, otwieracze do kon-
serw — (23 proc.) i młynki do pie-
przu.

W ostatnim czasie dostarczono na

rynek wiele nowych drobnych arty-
kułów gospodarstwa domowego
Spośród nich objęto badaniem 20
artykułów.

Liczba sklepów, do których do-
starczane są artykuły nowe jest o-

graniczoną. Obowiązuje tu zasada
tzw. koncentracji asortymentu.
Stwarza to konieczność poszukiwa-
nia artykułów, które klienci chcieli-
by nabyć. Wyniki badania wykazały,
że liczba sklepów, w których we

wrzeiśniu i październiku br, nie było
w sprzedaży badanych artykułów
wahała się w granicach od 12—75
proc. — zależnie od artykułu. Po-
nad 50 proc. badanych sklepów nie
prowadziło sprzedaży — z powodu
braku dostaw — połowy tych arty-

kułów. Są to (kolejność według naj-
większej liczby informacji o braku
dostaw): folia aluminiowa, garnki
teflonowe, półki drewniane na wan-

nę, teflonowe forriy do pieczenia,
szklanki żaroodporne, wata alumi-
niowa do mycia naczyń zwykła i na-

sączona mydłem, łopatki obrotowe,
spinacze' do. rolady, łopatki do patel-
ni teflonowych.

Wyniki badania wykazały, że do-
• stawy artykułów nowych są w po-

równaniu z popytem za małe. Skle-
py, które otrzymały dostawę oma-,
wianych artykułów również nie za-

spokoiły w pełni popytu na nie.
Niedobory sygnalizowało od 3 do
41 proc. sklepów.

W najmniejszym stopniu zaspoko-
jony był popyt na garnki do gotowa-
nia mleka — 41 proc. ankiet sygnali-
zowało istnienie niedoborów, szklan-
ki żaroodporne — (33 proc.), watę
aluminiową do mycia naczyń nasą-
czoną mydłem — 34 proc., a zwykłą
— 29 proc. sklepów.

Oczywiście, można powiedzieć, że
wiele artykułów nowych ma sub-
stytuty w artykułach tradycyjnych:
np. mleko można gotować w każdym
innym garnku, roladę można spiąć
wykałaczką, łopatkę obrotową zastą-
pić zwykłą łopatkę), a smażyć można
na zwykłej patelni. Jednakże w mia-
rę wzrostu zamożności wzrastają
również wymagania osób prowadzą-
cych gospodarstwo domowe. Osoby
te, podobnie jak zatrudnieni przy
innej pracy, dążą do usprawnienia

.pracochłonnych czynności, zwłaszcza
jeśli są to kobiety zatrudnione na

„2-ch etatach".

A jak użytkownicy przyjęli wpro-
wadzone na rynek nowości?

Największym zainteresowaniem
cieszyły się wiszące suszarki do na-

czyń, lakierowane pudła do prze-
chowywania chleba, specjalne garn-
ki do gotowania mleka, wata alumi-
niowa do mycia naczyń, zarówno
zwykła jak i nasączona mydłem, pa-
telnie teflonowe, szklanki żarood-
porne.

'

W ocenie większości responden-
tów nie zyskały natomiast uznania
użytkowników widelczyki ze spycha-
czem, noże do krojenia sera, noże

powlekane teflonem.

Jest niepokojące, że stosunkowo
Więcej respondentów przekazało w

ankiecie informacje o niewłaściwej
jakości artykułów nowych niż pro-
dukowanych od kilku lat. Nowości
— zależnie od rodzaju uzyskały od
5 do 35 proc. ocen negatywnych,
artykuły inne — od 1—26 proc.

W ocenie największej liczby kie-
rowników sklepów dobrą jakością
legitymują się wiszące suszarki do
naczyń, szklanki żaroodporne, wata
aluminiowa do mycia naczyń, pudła
lakierowane do przechowywania
chleba.

IMPORT EXP0RT

ENI 1972 : 2192 miliardów lirów obrotu, za 3900 miliardów lirów
urządzeń technicznych, 22,8 mld lirów zysku, 78.918 zatrudnionych, 211
miliardów lirów odpisów rocznych, 576 miliardów rocznych inwestycji
Koncern ENI uzyskał łącznie pozytywne wyniki,
mimo utrzymującej się niepewności koniunktury.
Towarzystwa koncernu rozwinęły w dalszym cią-
gu działalność produkcyjną i zbyt. Zdolność pro-
dukcyjna przedsiębiorstw przekroczyła stan roku
1971.

SEKTOR ROPY NAFTOWEJ

Zabiegi ENI w zakresie wierceń i wydobycia wę-
glowodorów doprowadziły do pomyślnych wyni-
ków.
W 1972 roku ĄGIP i towarzystwa filialne produ-
kowały 14,5 milionów ton ropy (+22,9% w po-
równaniu z 1971 r.) . Wydobycie gazu ziemnego
osiągnęło 13,8 miliardów m

;1 (+8,7%).
Wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu
ziemnego i odkrycia' budzących nadzieję terenów

rozciągnęły się na 22 kraje i obejmowały łączną
powierzchnię ponad 1 miliona km-, składającą się
w przeważającej części z terenów nad i podmors-
kich. Nowe złoża naftowe odkryto w Morzu Pół-
nocnym, w Nigerii i w Ludowej Republice Kongo.

GAZ ZIEMNY

Konieczność dysponowania liczniejszymi i szerzej
rozrzuconymi źródłami zaopatrzenia, ' podniosła
znaczenie gazu ziemnego, ponieważ nie zanieczysz-
cza on otoczenia i wykazuje także inne zalety.
SN AM dysponował w 1972 łącznie 15,7 miliardami
m

:l
gazu ziemnego, z czego rozprowadzono 14,S

miliardów. Prowadzona przez SNAM włoska sieć
rurociągów gazowych cslągnęła w 1972 r. długość
10.183 km.

Znajdują się w budowie rurociągi gazowe dalekie-
go zasięgu do. sprowadzania gazu ziemnego z Ho-
landii i ZSRR; przyczynią się one do poprawy
stanu zaopatrzenia w Europie.

RAFINACJA, TRANSPORT I ZBYT PRODUK-
TÓW ROPY NAFTOWEJ

AGIP rozprowadził we Włoszech 13 milionów ton,
a za granicą bezpośrednio lub za pośrednictwem
towarzystw filialnych — 9 milionów ton produk-
tów naftowych. Rafinerie związane- z koncernem
ENI przerobiły łącznie 27 milionów tan surowców.
Nowy zbiornikowiec „AGIP SICILIA" o nośności
ponad 253,000 toii, został włączony w 1972 r. do
floty SNAM.

POSZUKIWANIE RUD I ROZWÓJ BADAN NAD
PALIWAMI W ZAKRESIE ENERGII JĄDRO-
WEJ

AGIP NUCLEARE i jej towarzystwa filialne zaj- .

mowaly się — same lub we współpracy. — po-
szukiwaniami rud uranowych we Włoszech (w ob-
szarze wokół złoża Novazza,- Bergamo), w Somali*
Zambii, w Stanach Zjednoczonych i w Australii.
Rozwijano w tym roku w dalszym ciągu wytwa-
rzanie i ponowne oczyszczanie paliw jądrowych,
jak również badania w tym kierunku.'

CHEMIA

Osiągnięcia A NIC w roku produkcyjnym 1972 ce-

chował rozwój działalności produkcyjnej i handlo-
wej. Pozytywnie wpłynęły na powodzenie, stara-
nia towarzystwa w celu wytwarzania nowych
produktów, rozwiniętych technologicznie oraz

podwyższenie dyspozycyjności w zakresie produk.
tów tradycyjnych, jak również stworzenie poten-
cjału produkcyjnego technicznie bardziej wydaj-
nego, i ekonomicznie bardziej konkurencyjnego.

KAUCZUK SYNTETYCZNY

Zdolność produkcyjna ANIC w zakresie kauczuku
syntetycznego wzrosła wskutek budowy nowych
zakładów.

MASY PLASTYCZNE

Towarzystwo wzmocniło swą pozycję w zakresie
mas plastycznych przez stworzenie nowego zakła-

du polietylenu w Geli: wytwarza się tu jedynie
polietylen o wysokiej gęstości — ERACLENE HD
— który uzupełnia rząd poiioiefiny.
Rozwinięto nowe wyroby, wśród nich przede

. wszystkim żywice sztuczno dla budownictwa, dla
architektury wnętrz, dla rolnictwa i dla innych
ważnych zastosowań.

WŁÓKNA SYNTETYCZNE

ANIC wprowadziła jako pierwsza na rynek nowy
typ włókien akrylowych — EUROACRIL — BI-
ĆOMFGNENTE - i uzyskała znaczny sukces.

NOWE ZAMIERZENIA

Projektowanie nowego zakładu, który zostanie
zbudowany w Sarrcch (Sardynia) przez należące

do koncernu towarzystwo ITALPROTEINE, jest da-
leko posunięte. Tu produkować się będzie dla hodo-
wli bydła rocznie 100 000 ton bioproteiny. Na Sardy-
nii jest również w budowie fabryka do wytwarzania
d!a przemysłu rocznie 80009 ton kwasu tereftalo-
wego, jak również zakład do produkcji rocznej
110 080 ton włókien poliakrylowych i poliestrowych.

CHEMIA WYSOKOGATUNKOWA I DALSZE
PRZETWARZANIE PRODUKTÓW CHEMICZ-
NYCH

Rozwój chemii produkującej towary wysokiego
gatunku i dalsze przetwarzanie produktów che-
micznych stanowią jeden z podstawowych' punk-
tów programu ANIC.
Popiera się zwłaszcza rozwój produktów dla och-
rony '• ctcczenia, na przykład niezanieczysiczające
produkty i materiały dla zastąpienia takich, które
powodują zanieczyszczenie^ jak również środki do
oczyszczania skażonych wód.

LANEROSSI

LANEROSSI zajmuje czołową pozycję wę włos-
kim przemyśle włókienniczym: W latach ubieg,
łych towarzystwo przeprowadziło, szeroki, program
odnowy i rozbudowy swej struktury produkcyj-
nej i handlowej: tym'samym jest dzisiaj w sta-
nie umccńic swą pozycję na rynku i zzaufan"ejn
spoglądać na urzeczywistnienie przyszłych zamie-
rzeń rozwojowych.
Zbyt prsędzy, tkanin i dywanów wzrósł znacznie,
co należy przypisać nie tylko wprowadzeniu, no-

wych produktów, lecz także wzrostowi zamówień
na rynku włoskim po długotrwałym zastoju, jak
również utrzymywaniu się eksportu na rynki za-

graniczne.

NUOVO PIGNONE

NUOVO PIGNONE, towarzystwo zajmujące się bu-
dową msszyn (sprężarki, turbiny i inne urządze-
nia maszynowe dla przemysłu naftowego), otrzy-
mało zadowalającą ilość zamówień.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI.

SNAM PRÓGETTI, SAIPEM I TECNECO

SNAM PRÓGETTI, SAIPEM i ich towarzystwa fi-
lialne — towarzystwa ENI, działające w'zakresie
projektowania — otrzymały w 1972 r. liczne zlece-
nia.

Szczególną ważność 1 znaczenie mają projekt ra-

finerii w Gdańsku, podwojenie rurociągu Irak .

Turcja, ułożenie kabla podmorskiego w Szkocji,
montaż rafinerii w Szwecji i wykonanie części'
niemieckiego i całości szwajcarskiego przewodu
gazociągu dalekiego zasięgu Holandia—Wiochy-
ENI działa poprzez TECNECO i jego towarzystwa
filialne w trzech, wzaiemnle sie uzupełniających
zakresach: kształtowanie i gospodarka przestrzen-
na. badanie geologiczne i otoczenia, technologia 1

procesy techniczne. • -

We współpracy z ministerstwami, władzami tere-

nowymi i miejskimi przeprowadzono liczne przed-
sięwzięcia dla ochrony otoczenia i scalania grun-
tów.
Przedstawicielstwo ENT na Polskę w osobie dr
Aifrndo VECE, znaMnje się w Warszawie, przv
Ul. Filona 16. Tel. 43-75-66. * j5,,
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USTAWA
Finansowa obowiązu-

jąca od początkubr. stanowi
jeden z elementów doskonale-

nia całoikształtu mechanizmu gospo-
darczego Rumunii. Stanowi oni za-

razem składową część poszukiwań
i eksperymentów zmierzających do
opracowania takich rozwiązań, które
przyczyniłyby się do efektywniejsze-
go wykorzystania funduszów mate-

rialnych i pieniężnych przez wszyst-
kie jednostki gospodarcze. Ustawa
Finansowa w pełni odpowiada nak-
reślonemu przez X Zjazd RPK i kra-
jową konferencję partii z lipca 1972
roku celowi podniesienia na wyższy
poziom działalności w dziedzinie pla-
nowania, zarządzania i organizacji
gospodarki. Całej pracy~mad ustawą
kierunek nadawało kierownictwo
partii i państwa. Sekretarz generalny
KC RPK, towarzysz Nicolae Ceause-
scu, w przemówieniu podsumowu-
jącym obrady plenum KC RPK z

27—28 czerwca 1967 roku*) powie-
dział:

„W całokształcie działalności eko-
nomicznej pierwszorzędną rolę od-
grywa system finansowo-kredytowy.
tZapewniając finansowanie wszyst-
kich gałęzi gospodarki narodowej

powinien oh oddziaływać na wszyst-
kie czynności ekonomiczne, oriento-
wać je w kierunku niezłomnej reali-
zacji polityki partii i rządu w dzie-
dzinie budowy socjalizmu".

Po raz pierwszy w Socjalistycznej
Republice Rumunii problemy orga-
nizacji kredytów krótkoterminowych
j rozliczeń, płatności gotówkowych
oraz bezgotówkowych, zostały ure-

gulowane w akcie normatywnym
najwyższej wagi; "rzuca to światło
ma znaczenie, jakie przypisywane
jest w ramach mechanizmu gospo-
darczego bankom i kredytowi.

JAK głosi artykuł 1 Ustawy,- sy-
stem finansowy powinien zapew-
niać tworzenie i planową dystry-

bucję środków pieniężnych społe-
czeństwa, przyczyniać się do dobrego
funkcjonowania mechanizmu gospo-
darczego i społecznego, sprawować
ogólną kontrolę nad przebiegiem
procesu reprodukcji społecznej,

1
ma-

jąc przy tym na celu uzyskanie moż-
liwie największej efektywności e-

konomicznej. Jednocześnie system
finansowy powinien przyczyniać się
do ustalenia priorytetów w plano-
wanym rozwoju gospodarczym i
społecznym kraju, do optymalnego

RUM UNIA

W
MARIA IONITA

określenia proporcji i tempa wzro-

stu gospodarczego oraz do racjo-
nalnego podziału dochodu narodo-
wego.

Określenie optymalnych rozmia-
rów niezbędnej ilości środków obie-
gowych jest jednym z głównych obo-
wiązków ministerstw, central
i przedsiębiorstw, 'jak również or-

ganów finansowo-bankowych. W
myśl Ustawy, jednostki gospodarcze
powinny w taki sposób prowadzić
swą działalność, by były w stanie
zapewnić pokrycie kosztów produk-
cji i obiegu wyprodukowanych to-
warów z własnych dochodów oraz

by uzyskiwały takie wyniki finanso-
we, które pozwoliłyby im, w możli-
wie najkrótszym terminie, zwrócić
otrzymane fundusze.

Wobec tego, że kredyt bankowy
zajmuje doniosłe miejsce w tworze-
niu środków obrotowych Ustawa
precyzuje zasady jego przyznawa-
nia, wskazując, że kredyt krótkoter-
minowy ma charakter planowy,
przyznawany jest z określonym prze-
znaczeniem, musi być zagwaranto-
wany i spłacony w terminie. W kon-
sekwencji, banki mogą przyznawać

normalnie oprocentowane kredyty w

granicach zatwierdzonego planu kre-
dytów. Kredyty przekraczające zat-

wierdzoną kwotę kredytową mogą
być przyznawane jedynie w takich
przypadkach, kiedy wyłoniły się no-

we zadania w ramach obowiązujące-
go planu lub zadania związane z

przekroczeniem planu; postanowie-
nia ustawy przewidują takie sytu-
acje. Celem tego posunięcia jest u-,
mocnienie pozycji planu kredytowe-
go, ściślejsze powiązanie kredytowa-
nia z zadaniami planu oraz dopro-
wadzenie do surowszej dyscypliny w

dziedzinie kredytowania.
W przypadku występowania krót-

kotrwałych trudności finansowych,
spowodowanych przyczynami obiek-
tywnymi, jednostki gospodarcze mo-

gą korzystać z normalnie oprocento-
wanych kredytów doraźnych, przy
czym kredyty tego rodzaju przydzie-
lane są na najwyżej 90 dni; kredyty
doraźne przyznawane są na zaopa-
trzenie techniczne i materiałowe
związane z koniecznością wykona-
nia zadań planu, na produkcję bie-
żącą i na wyroby gotowe, w grani-
cach i warunkach ustalonych przez

Ministerstwo Finansów oraz przez
centrale bankowe.

Zapewnienie wypłacalności przed-
siębiorstw i central w ogóle oraz

posiadanie przez przedsiębiorstwa
ilości płynnej gotówki niezbędnej na

niezakłócone regulowanie płatności
jest dowodem należytego gospodaro-
wania funduszami. W przypadku, je-
żeli jakaś jednostka gospodarcza' u-

nieruchomiła część swoich środków
obiegowych i z tego powodu nie może
na bieżąco wywiązać się z płatności,
bank może jej w trybie wyjątko-
wym przyznać specjalny, wyżej o-

procentowany kredyt w celu przy-
wrócenia wypłacalności przedsię-
biorstwa. Przyznawany jest on jed-
nak pod warunkiem, że kredytobior-
ca podejmie kroki w kierunku pop-
rawy swej sytuacji gospodarczej i
najdalej w ciągu sześciu miesięcy do-
prowadzi do odblokowania swych
środków; innym nieodzownym wa-

runkiem uzyskania specjalnego kre-
dytu jest posiadanie gwarancji jego
spłaty w ustalonym terminie. W wy-
padku, jeżeli sytuacja finansowa
jednostki gospodarczej, która korzy-
stała ze specjalnego kredytu nie ule-

Biiromaschinen-Export
GmbH Berlin
DDR — 108 Berlin,
Friedrichstrasse 61
Deutsche Demokratische Re-
publik

Przedstawicielstwo w Polsce
BME,
Biuro Techniczno-Handlowe
przy Ambasadzie NRD
Warszawa, ul. Filtrowa 62 m. 63

Sprzedaż i informacje:
Biuro Generalnych Dostaw
MER A-EL WRO-SERVICE
Wrocław
ul. Ostrowskiego 32

Jeżeli dane mają być
ujmowane z wysoką
efektywnością
pod względem techniki

zastosowań:
daro - Cellatron 1600
daro — Cellatron to nazwa półautomatycznego syste-
mu ujmowania danych o licznych możliwościach.
Jego części składowe: zdecentralizowane zespoły wy-
szukiwania i sterowania, urządzenia końcowe, dru-
karki.

Jego sposób działania: ręczne lub automatyczne ujmo-
wanie informacji cyfrowych lub alfanumerycznych
bezpośrednio przy miejscu ich powstawania. (Możliwe
przekazywanie wprowadzanych informacji wprost do
układu przetwarzania danych, w celu przetwarzania
bezzwłocznego lub magazynowania!
Za pomocą drukarek — zarówno rejestrowanie danych
wprowadzanych, jak i wydruk danych wyprowadza-
nych z komputera.
daro — Cellatron 1600 w różnych konfiguracjach za-

stosowania jest wysokosprawnym urządzeniem pery-
feryjnym 2-go stopnia. Może być oczywiście sprzęgany
bezpośrednio z wielu-urządzeniami do elektronicznego
przetwarzania danych.

ddPGl
CELLATR

1600
Prosimy zwrócić *\ą
o Informacje.
Nasza dokumentacja
jest gotowa do Wa-

szej dyspozycji.

1-47-0

gła w ustalonym terminie poprawie,
powołuje się komisję składającą się
z. przedstawicieli resortu, banku fi-
nansującego, ministerstwa finansów
oraz innych organów centralnych,jak
również ze specjalistów z instytutów

naukowo-badawczych i pracowni-
ków dydaktycznych szkolnictwa
wyższego. Zadaniem komisji jest
zbadanie przyczyn, które doprowa-
dziły do takiego stanu rzeczy • oraz

zaproponowanie środków mających
na celu przywrócenie wypłacalności
przedsiębiorstwa. Komisja przedkła-
da za pośrednictwem ministerstwa
resortowego swe wnioski do decyzji
Radzie Ministrów.

W OGÓLNYM kontekście kroków
podjętych dla doskonalenia sto-

sunków między bankiem a

przedsiębiorstwem, przed systemem
kredytowym stoją, w zasadzie, na-

stępujące cele:
• # po pierwsze, nie powinien do-

puścić do obiegu gospodarczego
większej ilości funduszów niż prze-
widuje plan;

0 po wtóre, powinien wszelkimi
możliwymi sposobami przyczyniać
się do przyspieszenia obiegu dóbr
materialnych, do zapobiegania unie-
ruchamianiu środków, względnie do

, usuwania stanu zamrożenia środków,
do optymalnej realizacji cyklju pie-
niądz — towar — pieniądz.

Ustawa Finansowa wprowadza
szereg uściśleń i uproszczeń w dzie-
dzinie płatności gotówkowych i bez-
gotówkowych. Zgodnie z jej założe-
niami, socjalistyczne jednostki go-
spodarcze obowiązane są przechowy-
wać swe środki pieniężne na kontach
bankowych oraz dokonywać opera-
cje" inkasa 'i'-płatności" za pośrednic-
twem konta; płatności z kont socjali-
stycznych jednostek
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dokonywane są jedynie ża ich zgodą,
po otrzymaniu produktów, wykona-
niu prac czy usług. Przepisy te wy-
pływają z konieczności umocnienia
autonomii socjalistycznych jednostek
gospodarczych oraz z dążenia do do-

skonalenia Zarządzania gospodarcze-
go. Jednocześnie celem tych przepi-
sów jest obrona interesów tych orga-
nizacji gospodarczych, które wywią-
zują się z wypływających dla nieb
z kontraktów zobowiązań przed ta-
kimi organizacjami, które nie liczą
się z zobowiązaniami, jakie wzięły na

'siebie podpisując kontrakt.

Umocnienie dyscypliny w dziedzi-
nie płatności osiągane jest również
poprzez doskonalenie s^osiyików
między przedsiębiorstwami. Tak pp.
w przypadku jeżeli jakieś jednostki
gospodarcze po raz któryś z rzędu,,
zalegają z płatnościami i w konsek-
wencji . stwarzają swym dostawcom
trudności finansowe, ci ostatni mają
prawo żądać od nich wstępnego za-

gwarantowania sum niezbędnych
dla pokrycia należności. Podobnie,
jeżeli płatnicy nie zagwarantują
wstępnie niezbędnych kwot, dostaw-
cy mogą wstrzymać dostawy po up-
rzednim powiadomieniu (na 30 dni
przed podjęciem tego kroku) przed-
siębiorstwa-płatnika i jego władz
nadrzędnych.

Nie wystarczy, by przedsiębior-
stwa zamykały zyskiem swą roczną
działalność, konieczne jest, by z mie-
siąca na miesiąc, z dnia na dzień
utrzymywana była równowaga mię-
dzy wpływami a płatnościami, które
powinny się mieścić w zaplanowa-
nych funduszach. Aby zapewnić
środki bieżące niezbędne dla termi-
nowego wywiązywania się z obo-
wiązków wynikających z Ustawy
oraz z zobowiązań wypływających z

zawartych kontraktów, jednostki e-

konomiczne muszą dbać o rytmicz-
ny przebieg procesu zaopatrzenia i
produkcji, troszczyć się o rytmiczny
zbyt produkcji i inkasowanie w moż-
liwie najkrótszych terminach należ-
ności za dostarczane wyroby, prze-
strzegając przy tym ustanowionych
w planie współzależności; muszą
dbać o to, by ich nakłady były ra-

cjonalne i mieściły się w planowa-
nych kosztach produkcij.

OPRACOWUJĄC nową koncep-
cję mechanizmu kredytowania
i rozliczeń starano się nadać mu

bardziej dynamiczny charakter,
sprawić, by przyczyniał się on ope-
ratywniej do zaspokajania potrzeb
przedsiębiorstw; jednocześnie jednak
starano się naolać temu mechanizmó-
wi wyraźniejszy charakter przymu-
su w stosunku do takich przedsię-
biorstw, które nie gospodarują dob-
rze posiadanymi funduszami.

Zgodnie z Ustawą Finansową, or-

gany kierownicze przedsiębiorstw
oraz centrale i ministerstwa mają
obowiązek zdecydowanie działać na

rzecz zapewnienia surowego reżimu
oszczędnościowego, umocnienia dy-
scypliny planu i dyscypliny finan-
sowej, usuwania strat i marnotraw-

stwa, stałego zwiększania rentowr
ności i, na tej podstawie, dochodów^
społeczeństwa. Jednocześnie, organa
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finą^owo-bankowe mają obowiązek
, wzmagać ~ kontrolę w gospiośargfj,

działając, zgodnie;"ze swyirii'. upraw-
nieniami, w imieniu państwa i
obronie jego interesów.

») „Romfinia pe drumul desftvisirll
eonstructiel sociallste", t. I, Edltura Po-
Htica (Wydawnictwo Polityczne) Buka-
reszt 1968, s. 340.

SOCJALISTYCZNYCH

ETYLEN POPŁYNIE

RUROCIĄGIEM RWPG

W krajach RWPG opracowano
plany stworzenia do 1990 roku sy-
stemu rurociągów etylenowych. Wią-.

że się to ściśle z rozwojem przemys-
łu chemicznego i petrochemicznego.
Już obecnie powstaje taki rurociąg
z Węgier do ZSRR, zakończenie jego
budowy przewiduje się na rok 1975.
Również w roku 1975 oddany zosta-
nie do ekspoatacji -rurociąg z NRD
do CSRS. W następnych latach pow-
staną rurociągi biegnące z ZSRR do
NRD oraz z Węgier do CSRS. Po-
rozumienie dotyczące współpracy te-

chnicznej w zakresie transportu .o-

raz podziemnego magazynowania
etylenu zostało zawarte również mię-
dzy Polską i Rumunią.

W ZSRR zatwierdzono ostatnio
projekt budowy systemu rurociągów
do transportu etylenu. Połączy on

zakłady etylenu w Republice Ta-
tarskiej oraz w Republice Baszkir-
skiej z ośrodkami przemysłu petro-
chemicznego w tych republikach.
Przewiduje się także budowę urzą-
dzeń do skraplania i magazynowa-
nia etylenu. Wykonania projektu o-

raz budowę, która ma być ukończona
w przyszłym roku, powierzono bry-
tyjskiej firmie. Rury dostarczy
Związek Radziecki. < (L)

WIELKIE FERMY

Ponad 90 proc. • obszarów upraw-
nych CSRS' przypada na wielkie go-
spodarstwa spółdzielcze i państwo-
we. Znaczna koncentracja areału
sprzyja mechanizacji robót, zwłasz-
cza polowych. W roku ubiegłym
sprzęt zbóż został całkowicie wyko-
nany przy pomocy kombajnów, któ-
rych rolnictwo CSRS posiada 17 ty-
sięcy. Również w hodowli dominują
wielkie, nowoczesne fermy. Nowe o-

biekty, budowane dla trzody i bydła
mog<i np. pomieścić do 200 krów,
5—10 tys. świń, 50—100 tys. kur. W
niektórych wyspecjalizowanych
wielkich gospodarstwach rolnych
roczna produkcja przypadająca na

jednego zatrudnionego wynosi 500
tys. koron i jest wyższa od przecięt-
nej wydajności w przemyśle. Jedna
osoba zatrudniona w czechosłowac-
kim rolnictwie wytwarza obecnie
żywność dla 14 osób. (L)

NOWY KOMPLEKS

ENERGETYCZNY

Duże znaczenie dla gospodarki wę-
gierskiej posiada nowo uruchomiony
kompleks energetyczny, w skład któ-
rego wchodzi elektrownia cieplna
i kopalnia węgla brunatnego w Den-
deszwiszoncie w okręgu Wiszonta
gdzie zalega przeszło 200 min ton

wysokogatunkowego węgla brunat-
nego. Wydobywany on będzie przy
zastosowaniu najnowocześniejszych
technologii i najbardziej ekonomicz-
nych metod. Pierwsza węgierska ko-
palnia odkrywkowa jeszcze w tym
roku dostarczy 6,3 min ton paliwa.
Elektrociepłownia dostarczać będzie
5 mld KwH energii elektrycznej w

ciągu roku.

Nowy kompleks energetyczny po-
wstał przy wydatnej pomocy partne-
rów z RWPG. Tak np. NRD dostar-

czyła część maszyn i urządzeń dla

kopalni odkrywkowej, zaś w wypo-
sażeniu i rozruchu elektrociepłowni
uczestniczyły przedsiębiorstwa '

ze

, Związku Radzieckiego, NRD i Cze-

chosłowacji. (L)

ZAPLECZE WĘGIERSKIEJ
MOTORYZACJI

Motoryzacja na Węgrzech rozwija
się coraz intensywniej. W ostatnich"
latach ilość sprzedawanej benzyny
wzrasta średniorocznie - o 20 proc.
Przewiduje się, że w bieżącym roku
zbliży się do miliarda litrów.

W bieżącej pięciolatce 3,8 młd fo-
rintów przeznacza się na budowę
50 nowych stacji benzynowych,
zbiorników do magazynowania ben-
zyny (o pojemności 100 tys. m . sześć.),
i rurociągów do jej transportu oraz

na rozwój bazy remontowej dla cy-
stern samochodowych.

Na terenie Węgier działa także kil-
kanaście stacji benzynowych firmy
Shell. Obecnie realizowany jest kon-
trakt zawarty z tą firmą na budowę
20 stacji serwisowych i benzyno-
wych. Zawarto również umowę z fir-
mą British Petroleum, wspólnie z

którą wybudowanych zostanie ip no-

woczesnych stacji benzynowych. Je-
szcze w tym roku produkty British
Petroleum będą sprzedawane przez
86 węgierskich stacji serwisowych.
(L)
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KAPITAŁ ZAGRANICZNY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

MAREK REKOWSKI

Napływ kapitałów zagranicznych do jakiegoś kraju
może przyczyniać się do znacznego przyspieszenia
jego rozwoju, jednakże pod warunkiem odpowied-
niego inwestowania tych kapitałów oraz podziału
osiągniętych zysków. Ale kapitały zagraniczne loko-
wane w Ameryce Łacińskiej miały i nadal mają głów-
nie charakter ekśplbatatbrski.

NAPŁYW inwestycji prywatnych
do krajów Ameryki Łącińskjej
był l jest nadal powodowany

możnością „otrzymywania relatyw-
nie wysokich zysków. Inwestorzy
zagraniczni zawsze kierowali swe

oszczędności do tych krajów, gdzie
mogli osiągać największe korzyści.
Dlatego też inwestycje zagraniczne
lokowano w Wenezueli, Chile czy
Brazylii, te bowiem kraje posiadały
surowce, z których eksploatacji zys-
ki były największe. Z tego też. sa-

mego powodu napływ kapitałów do
Argentyny był stosunkowo mały.

;
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Drugą cechą tych inwestycji była
lokalizacja znacznej ich części w

gałęziach eksportowych przemysłu.
Pozbawiało to kraj macierzysty
wpływów dewiz zarobionych' na to-
warach eksportowych, A po dru-
giej wojnie światowej ze znanych
względów (szczupłość i nasycenie
własnych rynków zbytu, wzrost na-

tężenia walki konkurencyjnej itp.)
inwestorzy ^agranićzni zaczęli trak-
tować ten kontyrfent jako jeszcze
jeden rynek zbytu dla produktów,
których. - wytwarzaniem zaczęły zaj-
mować się filie 'wielkich monopoli
zagranicznych działających ną tere-
nie Brazylii, Chile, Argentyny czy
Meksyku. Nie bez znaczenia jest
tutaj olbrzymi popyt potencjalny,
jakim charakteryzują się kraje
Ameryki Łacińskiej, związany za-

równo z liczbą mieszkańców tego

obszaru jak i wyższymi, niż w in-
nych krajach Trzeciego Świata, do-
chodami i perspektywami ich wzro-

stu .

WCIĄGU lat 1961—1968 na-

pływ, netto kapitałów zagra-
nicznych (napływ kapitału

brutto —

' amortyzacja — eksport
kapitału) do Ameryki Łacińskiej
wyniósł ponad 11 mld dolarów. W
tym samym czasie w postaci zys-
ków odpłynęło około 15 mld dola-
rów. Ameryka . Łacińska utraciła
zatem około .4 mld dolarów.

Najwięcej, bo ponad 40. proc. bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych, sta-

nowiły inwestycje monopoli Stanów Zje-
dnoczonych." W latach 1950—1965 przed-
siębiprcy tego kraju zainwestowali tam
okoló 4 mld dolarów. Kapitały te przy-
niosły czterokrotne zyski — 15 mld do-
larów. Z zysków tych zaledwie 30 proc.
pozostawało w krajach Ameryki Łaciń-
skiej, natomiast aż TO proc. odpływało
za granicę. Miało to widoczny wpływ na

poprawę bilansu płatniczego Stanów Zje-
dnoczonych kosztem pogarszania się bi-
lansu'' płatniczego krajów Ameryki Ła-
cińskiej.

Prócz tego występują jeszcze licz-
ne sposoby ukrytego wyzysku, takie
jak np. inwestycje inicjalne. Pole-
gają one na tym, że inwestor za-

graniczny otrzymawszy prawo im-
portu produktów, które zamierza
wytwarzać dopiero w przyszłości,
sprowadza je z zagranicy i sprze-
daje na rynkach miejscowych po

cenach wyższych aniżeli ceny zaku-
pu. Z , otrzymanych w ten sposób
środków finansuje swoje przedsię-

- wzięcia inwestycyjne.
Właśnie <4 drogą były finansowane

prawie wszystkie przedsiębiorstwa samo-

chodowe, jakie producenci Stanów Zjed-
noczonych założyli w krajach Ameryki
Łacińskiej. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że

w okresie powojennym korporacje tego
kraju założyły w Ameryce Łacińskiej
1100 filii i gdy przyjmiemy że 30 proc.
z nich powstało jako inwestycje inicjal-
ne, wówczas straty funduszu akumulacji
w krajach tego kontynentu będą sięga-
ły dziesiątek milionów dolarów.

Zasadnicza część wysokich zysków
(przeciętna stopa zysku od dotych-
czas zainwestowanych kapitałów
zagranicznych w Ameryce Łaciń-
skiej wynosi od 8—13 proc. w prze-
myśle i do 34 proc. w eksploatacji
surowców) pochodzi z wyzysku
miejscowej siły roboczej i opłaca-
nia jej poniżej wartości. Przeciętne
płace robotników w filiach mono-

poli amerykańskich na terenie Ame-
ryki' Łacińskiej są o 80 proc. niższe
aniżeli płace robotników w Stanach

• Zjednoczonych, mimo że różnica w

wydajności pracy wynosi tylko 30
proc.

Kilka słów należy poświęcić tak-
że procesom koncentracji gałęzio-
wej inwestycji zagranicznych w

Ameryce Łacińskiej. W porówna-'
niu z okresem międzywojennym za- .

szły tu olbrzymie zmiany. Jesteśmy
świadkami zasadniczych przesunięć
lokalizacji kapitałów . z takich ga-
łęzi iak rolnictwo, energetyka, tran-

sport czy metalurgia — do przemy-
słów przetwórczych.

Od 1929 do 1960 r. udział Inwestycji za-

granicznych w przemyśle chemicznym
wzrósł z 10,4 proc. do 29 proc., a w prze-
myśle elektronicznym z 3 do 10' proc.
Te dynamiczne sektory gospodarki kra-
jów Ameryki Łacińskiej są więc pod
coraz większą kontrolą, monopoli zagra-
nicznych, głównie Stanów Zjednoczonych.'

W Peru np. na 240 przedsiębiorstw na-

leżących do'peruwiańskiego stowarzysze-
nia przemysłu — aż 135 jest całkowicie
kontrolowane przez kapitał obcy, przede
wszystkim amerykański.

Poważne zmiany zachodzą rów-
nież w strukturze geograficznej na-

pływu kapitałów zagranicznych do
Ameryki Łacińskiej. Odbywa się
proces stopniowego wypierania ka-
pitałów amerykańskich przez kapi-
tały zachodnioeuropejskie i japoń-
skie. Szczególnym polem ich eks-
pansji jest Brazylia (por. informa-
cja poniżej). Przykłady — to ja-
poński koncern -Mitsubishi finansu-
jący znaczną część rozbudowy bra-
zylijskiego przemysłu stoczniowego,
włoski Fiat budujący olbrzymią fa-
brykę samochodów w pobliżu Belo
Horizonte. ,

Inną formę, w. jakiej kapitały za-

graniczne napływają do Ameryki
Łacińskiej, stanowią różnego rodza-
ju kredyty długo i średniookresowe
jak również kredyty krótkookreso-
we, zazwyczaj jako tzw. kredyty
eksportowe.'- Stanowią one typowy
przykład : promocji eksportu krajów
rozwiniętych. Spłaty kredytów eks-
portowych przyczyniają się znacznie
do spadku rezerw płatniczych po-
trzebnych na. zakup importu.

Np. w końcu lat 60-tych kredyty eks-
portowe stanowiły ponad 25 proc. za-

dłużenia globalnego Ameryki Łacińskiej.
Szczególnie wysoki odział kredytów eks-
portowych w . ogólnym zadłużeniu posia-
dają Argentyna I Peru. Również koszty
obsługi teęo* rodzaju kredytów pogłębia-
ją deficyt bilansu płatniczego krajów
Ameryki Łacińskiej. W rezultacie znacz-

ną część dewiz zarobionych na eksnor-
cie towarów kraje Ameryki Łacińskiej
muszą corocznie przeznaczać na spłatę
swych zadłużeń.

Obecne zadłużenie Ameryki Łacińskiej
szacuje się na przeszło 60 mld dolarów,
przy czym na spłatę długów przeznacza
s!ę przeciętnie około 20 proc. wpływów
dewizowych (przypadki ekstremalne to
Meksyk - 36 proc. wnływów dewizo-
wych i Argentyna — 28 proc.) . W tym
ukłidzie państwa Ameryki Łacińskiej
stają się coraz bardziej niewypłacalny-
mi. Raport Preiblsch'a podaje, że już

w 1975 r. wszystkie kraje Ameryki Ła-
cińskiej ogłoszą niewypłacalność.

Środki, jakie państwa rozwinięte
przeznaczają na pomoc krajom roz-

wijającym się, są ciągle' niewystar-
czające. W okresie od 1967 do 1970
ogólna suma pomocy dla rozwoju
nie uległa zmianie, a jej wartość
realna spadła w związku z proce-
sem inflacji cen. Państwa wchodzą-
ce w skład DAC (Development
Assistance Committe) przeznaczają
na tę pomoc jedynie 0,34 proc. pro-
duktu narodowego brutto, co stano-
wi zaledwie połowę wielkości po-
stulowanej przez ONZ. W tej sy-
tuacji wzrost pomocy przypadający
na głowę mieszkańca krajów Trze-
ciego Świata jest minimalny — z

3,6 dolara w 1961 r. do 4 dolarów
w 1971 r.

Konkretne postanowienia o pomocy
dla Ameryki Łacińskiej zostały ' ustalone
w Punta del Esta w 1961 r. Uchwalona
karta mówiła o kwocie 2 mld dolarów
rocznie, jaką kraje rozwinięte miały
przeznaczać dla krajów Ameryki Łaciń-
skiej, W praktyce sumy tej nigdy nie
osiągnięto. I nawet jsśli w liczbach bez-
względnych kredyty te mogą wydawać
się relatywnie duże, to ich wartość efek-
tywna — tzn. to co zostaje krajom Ame-
ryki Łacińskie! po odjęciu sum wypła-
canych z tytułu poprzednich długów —

ciągle ińale.le. Np. w 1961 r. kredyty
netto wynosilv około 1.5 dM dolirów,
natomiast w 1915 już tylko 590 min do-
larów. (

Kraje Ameryki Łacińskiej' otrzy-
mują również kapitały w postaci
kredytów z różnych organizacji
międzynarodowych. Do najważniej-
szych z nich należy zaliczyć: Ęuro-
pean Development Fund (EWG),
Inter-American Development -Bank,
International Development Associa-
tion (filia World Bank) ora7j United
Nations Special Fund. Rola tych
źródeł kapita

ł
owych jest jednak dla

Ameryki Łacińskiej relatywnie nie-
wielka.

Zresztą międzynarodowe banki kapita-
listyczne bardzo niechetnie uflzMaJą
krajom Ameryki Łacińskiej kredytów 1

pożyczek. Przyczyną tego są Interwencje
, rozwiniętych krajów kapitalistycznych

— członków tych banków — które wolą
być powiązane w tym zakresie bilate-
ralnie z poszczególnymi - krajami, Ame-
ryki Łacińskiej. Wówczas bowiem mogą
one efektywniej kontrolować i uzależ-
niać od slabie- gospodarkę Ameryki Ła-

' ci*skicj, co wiążą się automatycznie) z

większymi zyskami.

Ale nawet jeżeli , kraje Ameryki
Łacińskiej otrzymują kredyty z. róż-

" norodnych banków międzynarodo-
wych — to nie możemy zapominać,
że są to reprezentanci światowego
kapitału finansowego, którzy dbają
przede wszystkim o swe własne in-

teresy. I należy się spodziewać, że
ze względu na rosnącą niewypłacal-

. ność krajów Ameryki Łacińskiej
instytucje te nie będą zwiększały
sum udzielanych kredytów.

WNIOSKI z powyższych da-
nych mogą być sformułowane

. następująco: mimo wielu
rozważań teoretycznych mówiących
o dodatnim znaczeniu kapitałów za-

• granicznych w rozwoiu gospodar-
czym państw nierozwiniętych — w

przypadku Ameryki Łacińskiej ka-
pitały te wpływały 'hamująco na

rozwój gospodarczy społeczeństw
tego kontynentu. Właściciele kapita-
łów zagranicznych lokowali je na

terenie o^ństw Ameryki Łacińskiej
mając jedynie na celu ich gospo-
darczą eksploatację. Z 'tego też
względu odpływające zyski czy od-
setki przewyższają znacznie sumy
kapitałów naolywających. Pogarsza
to i tak już naoięte bilanse płatni-
cze krajów Ameryki Łacińskiej. To
z kolei oznacza mniejsze możliwoś-
ci importowe, 00 przv niedostatku
wlasnei produkcji ooóźtra wzrost

gosoodarczv i poprawę stopy życio-
wej ludności.

Oczywiście szereg krajowi Amery-
ki Łacińskiej próbuje przeciwdzia-
łać tym zjawiskom: Ale to iuż od-
rębny temat (który sygnalizujemy
poniżej — Red.).

•Ujawnienie spisku International
Telegraph p.nd Telephon przeciwko
rządowi Jedności Ludowej w Chile
— jeszcze przed krwawym stłumie-
niem postępowych przemian w tym

, kraju — zwróciło uwagę wszystkich
państw . latynoamerykańskich na

niebezpieczeństwa, jakie niesie za

sobą rozrost tżw. przedsiębiorstw
międzynarodowych' i zbyt jedno-
stronne z nimi stosunki gospodar-
cze. Zaczęto wysuwać coraz ener-

giczniejsze żądania frewizji tych sto-
sunków.

Na ostatniej sesji Organizacji państw
Amerykańskich (OPA)' jej sekretarz ge-

neralny oświadczył, że ,,narody latyno-
amerykańskie . mogą wykuwać swoją
przyszłość bez prowadzenia ich za „ rę-

kę" . Osiem krajów wypowiedziało się
za . reorganizacją OPA, która powinna
zostać przekształcona w organ obrony
Interesów Ameryki Łacińskiej.

Najważniejszym partnerem han-
dlowym krajów latynoamerykań-
skich pozostają Stany Zjednoczone.
Obroty z USA stanowiły w 1972 r.

29 proc. ich wymiany handlowej
ogółem, a w przypadku niektórych
krajów udział ten sięgał nawet 80
proc. Co więcej, Ameryka Łacińska
jest dla' przemysłu amerykańskiego
przede wszystkim chłonnym rynkiem
zbytu, natomiast jej własny eksport
na rynek północnoamerykański
rozwija się w słabym tempie. W
rezultacie deficyt handlowy Amery-

ki Łacińskiej wzrósł do 1,3 mld doL
rocznie. t ,

W handlu zagranicznym krajów
Ameryki Łacińskiej zachodzą jed-
nak istotne zmiany: aby bronić się
przed jednostronną zależnością, kra-
je te starają się zwiększać wzajem-
ną wymianę towarową w ramach
Latynoamerykańskiej Strefy Wolne-
go Handlu (LAFTA) i Środkowo-
amerykańskiego Wspólnego Rynku
(CACM): wymiana ta zwiększyła
się w 1972 roku o 20 proc. Od po-
łowy 196Ó r. szczególnie szybko ros-

ną- obroty w ramach . najbardziej
dynamicznie rozwijającego się
Wspólnego Rynku Andyjskiego (w
r. 1972 — aż o 40 proc.). Rezulta-
tem wysiłków zmierzających do
zmiany struktury geograficznej, han-
dlu jest też szybszy niż z USA
wzrost obrotów z krajami EWG,
której udział w obrotach Ameryki
Łacińskiej prawie 'zrównał się z

udziałem Stanów Zjednoczonych.
' Jeszcze szybciej rosły obroty z

Japonią. Przedsiębiorcy z Japonii
szczególnie aktywnie działają w

Brazylii, która stwarza jeszcze po-
ważne ułatwienia dla ekspansji za-

granicznego kapitału i w której
mieszka około 700 tys. Japończyków.
Firmy 'japońskie i brazylijskie pla-
nują wspólną budowę zakładów
aluminiowych oraz wspólne zagos-
podarowanie złóż boksytów w do-
rzeczu Amazonki. Japończycy ofe-

rują na ogól korzystniejsze-niż USA
warunki w umowach i transakcjach,
ponadto we współpracy z nimi u-

patruje się czynnik sprzyjający wy-
zwoleniu spod dominacji USA.

Jak stwierdza argentyński dzisnnlk
„La Nation" — „Japończycy czynią
wszystko, by Ich aktywność nie została
zaliczona do działań zagranicznego im-

perializmu". Nie dążą więc oni do two-
rzenia w Ameryce Południowej włas-
nych przedsiębiorstw, ale starają się
zdobywać udziały w miejscowych fir-
mach. Tego rodzaju taktyka chroni
zresztą przed nacjonalizacją, poza tym
bezpośrednio pomaga Japonii w „woj-
nie handlowej" z USA. Np/ w Brazylii
produkuje się kolorowe telewizory „So-
ny", które eksportowane do Stanów
jako produkt brazylijski, nie natrafiają
na ograniczenia nakładane na import z

Japonii.

Coraz więcej krajów latynoame-
rykańskich nawiązuje także regular-
ne stosunki handlowe z krajami
socjalistycznymi. Obroty z krajami
socjalistycznymi w skali całego re-

gionu są jeszcze stosunkowo nie-
wielkie, ich poważniejszy wzrost

notujemy ( dopiero w ostatnich la-
tach.

Poza zmianą, kierunków geogra-
ficznych ważnym frontem walki
Ameryki Południowej i Środkowej
z „agresją - gospodarczą" wielkich
monopoli jest także nacjonalizacja
towarzystw zagranicznych w Ghile
za czasów rządów Jedności ' Ludo-
wej oraz .'W Peru, a także podejmo-
wana na skromniejszą skalę akcja

ich sąsiadów zmierzająca do odzys-
kania, kontroli nad wlaspymi bo-
gactwami naturainyińi (np. ustawa

parlamentu Wenezueli z 1971 r. w,
sprawie nieodnawiania koncesji
naftowvch po ich wygaśnięciu w

1983—84. r.) .

Obok indywidualnych akcji po-
szczególnych rządów podjęto na te-

rytorium Ameryki Łacińskiej próbę
rozciągnięcia kontroli nad działal-
nością obcego kapitału w gronie
państw indyjskich (Chile przed
kontrrewolucją, Peru, Kolumbia,
Boliwia. Ekwador i Wenezuela, któ-
ra zgłosiła ostateczny akces do tego
ugrupowania,dopiero w br.). Kraje
te postanowiły wprowadzić obowią-
zek rejestracji inwestycji zagranicz-'
riych, co w połączeniu z efektyw-
nym systemem kontroli dewizowej -

daje zarazem możliwości kontroli
nad działalnością inwestorów zagra-
nicznych. Nie chodzi przy tym o

zahamowanie napływu kapitałów
zagranicznych, lecz o podporządko-
wanie go interesom gospodarki na-

rodowej.
Kraje andyjskie zastrzegają w zasadzie

dla kapitału rodzimego inwestycje w

bankowości i niektórych rodzajach usług
(transport: wew.nętrzny i handel), gdzie
Jego udział powinien wynosić co. naj-
mniej 80. proc. W dalszej perspektywie
udziały, kapitału krajowego, we wszyst-
kich przedsiębiorstwach powinny wzros-

nąć do 51 proc.
! W zależności od kraju

powinno to nastąpić w ciąga; 15—22. lat.

Ustalając pułap udziałów 'zagra-

nicznych, kraje andyjskie zamie-
rzają prowadzić politykę popierania
rodzimych przedsiębiorstw, zastrze-

gając w miarę potrzeby wyłącznie
dla nich niektóre działy produkcji.
Zaniierzają też dążyć do rozwoju
własnych przedsiębiorstw wielona-
rodowych jako - przeciwwagi dla
konkurentów zagranicznych.

Do rozciągnięcia kontroli nad ka-
pitałem zagranicznym dążą także
inne kraje Ameryki Łacińskiej. Na-
leży do nich nawet Meksyk, który
przez długie lata prowadził polity-
kę przyciągania inwestorów zagra-
nicznych. Również w Argentynie
wra^ ze zwycięstwem peronistów
powstają możliwości umocnienia i
w tym kraju frontu walki o nieza-
leżność gospodarczą. Mówi się tam
no. ó nacjonalizacji banków i han-
dlu zagranicznego jako oierwszych
krokach w tym kierunku.

Chociaż głos krajów Ameryki Ła-
cińskiej w obronie własnych inte-

• fes ów rozlega się coraz doniosłej —

• faktyczna zależność od silniejszych
gosDodarczo partnerów jest iednak
nadal duża. A t»róbv bardziej kon-
sekwentnego uniezależnienia sie od
woływów obcych monoooli nao-oty-

' kaią na wielki opórv czego najbar-
dziej jaskrawym przykładem było
krwawe stłumienie rewolucyjnych
przemian w Chile, dokonane nie bez
poparcia oewnvch kremów między-
narodowego kapitału. (S)

1E ŚWIATA

GAZETY PRZEDSIĘBIORSTW
W EUROPIE ZACHODNIEJ

W krajach Europy zachodniej u-

kazuje się 4,5 tys. gazet zakładowych
które posiadają łączny nakład 32 min

egzemplarzy. Pojedyncze nakłady
wahają się od 200 egz. do 330 tys.,
ale najczęściej oscylują pomiędzy 2
a 10 tys. Objętość ich wynosi

1
prze-

ciętnie 24 stronice. Gazety te rozpow-
szechniają informacje najróżniejsze-
go rodzaju: wiadomości o codzien-

nym życiu załogi — aż do bilansów
i budżetów przedsiębiorstwa włącz-
nie. Zakłada się, że z uwagi na wzra-

stającą rolę „komunikacji wewnęt-
rznej" w zarządzaniu przedsiębior-
stwem i w rozwiązywaniu jego prob-
leihów prasa przedsiębiorstw odgry-
wa coraz większą rolę.

Na tegorocznym paryskim Zjeździe
Federacji Wydawców Gazet Przed-
siębiorstw stwierdzono, ze choć życie
załogi nie jest elementem, który na-

leżałoby zaniedbywać — nie powin-

no jednak wypełniać całej gazety,
gdyż dużą rolę powinny tu też od-
grywać informacje dotyczące głów-
nych kierunków działalności przed-
siębiorstwa,' harmonogramów, otwie-
rania nowych komórek, roli różnych
działów itd. (S)

POMOC
DLA KRAJÓW

ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Międzynarodowa korporacja fi-
nansowa pomocy dla krajów rozwi-
jających się- w roku finansowym
- 1972—73 inwestowała w 18 krajach
— 146,7 mindolarów—o 31 mindoi.
więcej niż w roku poprzednim.
Wkłady miejscowych i zagranicz-
nych inwestorów w te same przed-
siębiorstwa wyniosły 274;6 min doi.
Z ogólnej sumy tych inwestycji 80,2
doi;' zużyto. na rozszerzenie i moder-
nizację istniejących przedsiębiorstw,
a pozostałe środki — na organizację
nowych zakładów przemysłowych.
Od początku 'swojego istnienia, czyli
od 1956 roku, inwestycje' korporacji
osiągnęły sumę 848,1 min doi. w 203
obiektach z 51 rozwijających się
krajów. (MP)

DZIESIĘCIOLETNI
PROGRAM EGIPTU

W Egipcie mimo trudności spo-
wodowanych agresją Izraela trwa

rozpoczęta w tym roku realizacja
dziesięcioletniego planu rozwoju,
który wytycza kierunki dalszego u-

przemysłowienia gospodarki. Szcze-
gólną wagę przywiązuje się do roz-

woju przemysłu ciężkiego: plan prze-
widuje dokończenie budowy kilku
wielkich obiektów przemysłowych
(kombinatu stalowniczego, huty a-

luminium, fabryki sody, kopalni fo-
sfatu). Łączny koszt tych inwestycji
szacowany jest na 490 min funtów
egipskich. Plan kładzie także nacisk
na specjalizację w tych gałęziach
wytwórczości, w których egipskie
wyroby odpowiadają światowym
standardom.

W latach 1973—82 produkcja prze-
mysłowa ma być zwiększona w E-

gipcie średnio o 7,1 proc. rocznie,
natomiast produkcja rolna — o 5
proc. rocznie. Udział przemysłu w

tworzeniu globalnego produktu na-

rodowego wzrośnie w tym samym
czasie z 20 do 30 proc. W rezultacie
rozwoju gospodarczego dochód naro-

dowy Egiptu ma być w tym dziesię-
cioleciu podwojony.

NAFTA Z DNA MORSKIEGO

Około 20 proc. wydobywanej 0-
becnie na świecie ropy naftowej po-
chodzi ze złóż znajdujących się na

dnie morskirii. Podwodne zasoby ro-

py szacowane są na 210 mld ton, co

stanowi jedną trzecią łącznych praw-
dopodobnych zasobów światowych.
W przeliczeniu 'na metr kwadratowy
terenu podwodne doża są znacznie

bogatsze w ropę od lądowych i ek-

sploatacja ich jest w pełni opłacalna.
Prym wiedzie w tej dziedzinie We-

nezuela, gdzie' i basenu Morza Ka-

raibskiego i z jeziora Maracaibo wy-
dobywa się ponad 55 min ton ropy'
(1/3 łącznego wydobycia ropy w tym
kraju). W roku ubiegłym odkryto
nowe wielkie złoża w Morzu Kara-
ibskim. Również, inne kraje Ameryki
Łacińskiej starają się wykorzystać
podwodne zasoby ropy i gazu. Np. na

Trynidadzie i Tobago uzyskuje się
z tego źródła 3 min ton ropy (27 proc.
krajowego wydobycia), Meksyk wy-
dobywa z dna morskiego 1,8 min
toń ropy. Duże ilości ropy naftowej
wydobywają z dna morskiego także

ZSRR, kraje środkowego Wschodu

(głównie Iran) oraz — od niedawna
— Norwegia i Wielka Brytania (zło-
ża Ekofisk). Na Morzu Północnym
znaleziono już bogate doża ropy naf-

towej położone prawie u samych wy-r
brzeźy Wielkiej Brytanii,' Holandii,
NRF, Danii i Norwegii. Według oceny
ekspertów w latach 1980—1985 we

wszystkich przebadanych obszarach
Morza Północnego będzie można u-

zyskiwąć od 150 do 250 min ton ropy.
Np. Wielka Brytania liczy, że w tym
okresie wydobywać się będzie rocz-

nie ok. 100 min" ton ropy (co pokryje
całkowicie jej zapotrzebowanie), a

pełna produkcja złóż w strefie [nor-
weskiej ma wynieść, ok. 50 min toni

ropy rocznie. Jednakże tb dalsza

perspektywa, bo jeszcze w 1975 roku

całkowite wydobycie ropy na Morzu

Północnym pokryje zaledwie 5 proc.
zapotrzebowańia na ten surowiec w

Europie Zachodniej. (S)

MODA
NA MINI-HUTY

"W wielu krajach powstają ostatnio
małe zakłady metalurgiczne, składa-
jące się z elektrycznych stalowni
i walcowni. Surowcem służącym do
wytopu stali są w tych zakładach
stalowy złom i wszelkie odpady hut-
nicze,. które mini-huty przetwarzają
na różnego typu drobne wyroby wal-
cowane, takie jak pręty, druty wal-
cowane, stalowa armatura. Zakłady
takie są wygodnym rozwiązaniem
dla rejonów oddalonych od zasobów
wodnych i słabiej uprzemysłowio-
nych, gdzie wznoszenie metalurgicz-
nych gigantów nie byłoby opłacalne.
Mini-huty pokrywają zapotrzebowa-
nie okolicznych odbiorców. W ostat-
nich latach powstały 44 takie huty
w Stanach Zjednoczonych, 28 w Bra-
zylii, 25 w Hiszpanii. 23 we Włoszech,
5 w NRF. Roczna produkcja jednego
zakładu waha się od ok. 100 do ok.
200 tys. t wyrobów walcowanych. (S)
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HANDEL
SCHÓD

ZACHÓD

ŁODYCH

DANUTA MŁYNARSKA

W dniach '4".—. 8 . XII, 1973 r. odbyło się w Warszawie
IV Międzynarodowe Seminarium Studenckie zorgani-
zowane przez Socjalistyczny Związek Studentów Pol-
skich przy Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS.
Tematem seminarium były problemy handlu Wschód —

Zachód. Uczestniczyły w nim studenckie delegacje
21 uczelni ekonomicznych z 17 krajów europejskich.
Strona polska reprezentowana była przez 42-osobo-

wą delegację SGPiS. Takie seminaria odbywają się
w Warszawie od 1967 r. co dwa lata i stanowię forum

dyskusji na temat ekonomicznej współpracy krajów
kapitalistycznych i socjalistycznych. Na tegorocznym
seminarium przedyskutowano 3 referaty „KOOPE-
RACJA PRZEMYSŁOWA WSCHÓD -- ZACHÓD", „HAN-
DEL WSCHÓD-ZACHÓD: WPŁYW INTEGRACJI
W EUROPIE NA WSPÓŁPRACĘ GOSPODARCZĄ", „IN-
TEGRACJA WALUTOWO-FINANSOWA JAKO ELEMENT
NOWEJ STRATEGII W ROZWOJU KRAJÓW CZŁON-
KOWSKICH RWPG".

DYSKUSJACH młodzi eko-
nomiści koncentrowali się na

czterech grupach problemów:
— korzyści współpracy ekonomiqz-
XI ej Wschód-Zachód, — trudności,
jakie napotyka jej rozwój, — prak-
tyczne możliwośći i sposoby ich prze-
zwyciężenia i perspektywy współ-
pracy Wschód-Zachód.

Szczególnie wiele Uwagi poświę-
cono przyszłości szeroko rozumia-
nych stosunków gospodarczych, a

więc nie tylko' tradycyjnej wymiany
handlowej, ale i bardziej rozwinię-
tych form współpracy przemysłowej,
naukowej i technicznej. W opinii
mlcdych ekonomistów przyśpieszenie
rozwoju szerzej rozumianych stosun-
ków ekonomicznych między krajami
socjalistycznymi i wysoko rozwinię-
tymi krajami kapitalistycznymi po-
winno być oparte na dobrej znajo-
mości zachodzących w naszych kra-
jach przemian w zakresie kierowa-
nia gospodarką, a w tym

' przede
wszystkim handlem zagranicznym.
Równocześnie rozwój kontaktów te-

go rodzaju pozwala na lepsze pozna-
nie dzisiejszych partnerów studenc-
kich dyskusji ekonomicznych, którzy
w przyszłości staną się partnerami
handlowymi Zdobyta dziś wiedza na

temat przyszłego partnera stosun-
ków gospodarczych sprzyja powsta-
waniu zaufania, a w przyszłosci
przerodzi się prawdopodobnie w za-

interesowanie w utrzymywaniu go-
spodarczych więzi.

Studenckie dyskusje na. odbywa-
jących się już od sześciu lat semi-
nariach Wschód—Zachód świadczą

o niedostatecznej znajomości nasze-

v go systemu gospodarczego na Zacho-
dzie. a w związku z tym o niezrozu-
mieniu dokonywanych u nas zmian
w kierowaniu gospodarką. Młodzi
ekonomiści z krajów kapitalistycz-
nych — którzy w niedługim Czasie
będą kształtować rozmiary i dyna-
mikę powiązań gospodarczych z kra- •

jami socjalistycznymi — dysponują
z reguły mniej lub • bardziej dosko-
nałą wiedzą na temat modelu go-
spodarki socjalistycznej z lat50-tych,
a więc gospodarki silnie scentralizo-
wanej, opartej na zarządzaniu admi-
nistracyjnym. Między innymi z tej
nieznajomości zasad naszego systemu
gospodarczego i zachodzących w nim
zmian wynika fakt, że koncepcje roz-

woju szeroko pojętej współpracy go-
spodarczej z krajami socjalistyczny-
mi napotykają przeszkody w kra-

1

jach kapitalistycznych. Z tego pun-
ktu widzenia pozytywną rolę mogą
odegrać młodzi ludzie, reprezentują-
cy różne uczelnie ekonomiczne i róż-
ne kraje, którzy przyjeżdżają do
Warszawy, aby razem ze studentami
uczelni ekonomicznych Polski wy-
mienić poglądy na temat współpra-
cy gospodarczej Wschodu i Zachodu.

W ocenie młodych ekonomistów
przyspieszenie rozwoju wzajemnych
powiązań ekonomicznych jest spra-
wą nie wymagającą uzasadniania,
wymaga ona natomiast sporych wy-
siłków obu stron. Bowiem jakkolwiek
okres tzw. zimnej wojny dawno
przeminął, a normalizacja stosunków
politycznych na świecie sprzyja dal-
szemu usuwaniu istniejących barier

i napięć między krajami, to niewąt-
pliwie istnieje jeszcze szereg czyn-
ników hamujących rozwój wzajem-
nie korzystnej współpracy obu obo-
zów. Stąd choć wymiana handlowa
między Wschodem i Zachodem sta-
nowiła w latach 60-tych jeden z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających
się strumieni handlu światowego —

wysokiej dynamice towarzyszył je-
dnak ciągle niewielki poziom wza-

jemnych obrotów (ok. 2,5 proc. obro-
tów światowych). Fakt ten wskazuje
na istniejące możliwości rozwoju
wymiany handlowej.

Ograniczenia wzrostu wzajemnych
obrotów można by w zasadzie spro-
wadzić do dwóch ęlemCntów. Jed-
nym z nich jest istniejąca struktura
wymiany, drugim — przeszkody o

charakterze instytucjonalnym.
Przeprowadzane od 1971 r. zmiany

w systemie planowania i zarządza-
nia w Polsce Sprzyjają rozwojowi
wymiany międzynarodowej. Wydaje
się, że żaden z wysoko rozwiniętych
krajów kapitalistycznych nie doko-
nał w ostatnim okresie tak głębo-
kich przeobrażeń sprzyjających in-
tensyfikacji wymiany z krajami so-

cjalistycznymi.
Niewątpliwie czynnikiem sprzyja-

jącym zmianie struktury towarowej
eksportu, co z kolei wpłynęłoby na

przyspieszenie jego wzrostu, jest roz-

wój kooperacji przemysłowej mię-
dzy Wschodem i Zachodem. Młodzi
ekonomiści dostrzegają obustronność
korzyści tej formy współpracy. Jest
to forma względnie nowa we wza-

jemnych stosunkach Wschód—Za-
chód i napotyka szereg trudności
w. swym,,.rozwoju, niemniej jednak
zaczyna być formą współpracy coraz

bardziej docenianą przez obie stro-

ny. Kooperacja przemysłowa pozwa-
la bowiem zaangażowanym w niej
partnerem na czerpanie korzyści wy-
nikających ze skali produkcji
i sprzedaży, sprzyja rozwojowi spe-
cjalizacji, umożliwia dostęp do no-

wych technologii, ze względu na dłu-
gi z reguły okres objęty umową ko-
operacyjną zmniejsza ryzyko han-
dlowe, ułatwia dostęp do rynku par-
tnera, a nierzadko i kraju trzeciego.
Z punktu widzenia krajów socjali-
stycznych jest korzystną formą
współpracy ze względu na umożli-
wienie przyspieszenia procesu mo-

dernizacji gospodarki, jak i obejścia
bariery równowagi bilansu płatni-
czego. W przypadku krajów kapita-
listycznych pozwala na łagodze-
nie ograniczeń podażowyeh (siły ro-

boczej. surowców), jak i ułatwia do-
stęo do nowych, z reguły) chłonnych
rynków krajów socjalistycznych.

Młodzi ekonomiści w • tej przede
wszystkim formie współpracy gospo-
darczej widzą szczególne możliwo-
ści rozwoju wzajemnych obrotów
handlowych w przyszłości. Obie stro-

ny były jednak zgodne co do faktu
istnienia wielu jeszcze czynników u-

trudniających dalszy rozwój koope-
racji przemysłowej.

Tak np. dużo mówiono w dyskusji
o potrzebie wymiany informacji,
gdyż powodzenie nowych form

współpracy uzależnione jest w po-
ważnym stopniu, od dysponowania
przez partnerów właściwą informa-

cją we właściwym czasie. Wielu mło-

dych ekonomistów właśnie w nie-

dostatecznym przepływie aktualnych
informacji na temat rozwoju gospo-
darczego oraz zmian zachodzących
w systemie kierowania gospodarką
socjalistyczną widzi przyczynę pow-
strzymywania się partnerów od po-
dejmowania określonych decyzji
współpracy.

Chociaż w wielu punktach dysku-
sji poglądy obu stron były odmien-
ne (niekiedy wynikało to z niedosta-
tecznych lub nieprawdziwych infor-
macji) wszyscy dyskutanci pozosta-
wali jednak zgodni co do konieczno-
ści dalszego rozwoju współpracy, ko-
rzystnej nie tylko z czysto ekono-
micznego punktu widzenia. Młodzi
uczestnicy międzynarodowej dysku-
sji ekonomicznej starali się patrzeć
na problemy współpracy krajów so-

cjalistycznych i kapitalistycznych z

pvu?ktu widzenia jej perspektyw. W
ostatecznym efekcie będzie to bo-
wiem współpraca mająca na celu
ogólny wzrost dobrobytu ludzkości.
Tak młodzi ekonomiści europejscy
widzą w perspektywie główny cel
współpracy Wschodu i Zachodu.

RECENZJE ® RECENZJE

EUTYFRONIKA

- SZANSA,

CZY DAREMNA

PRÓBA

NA
temat wzajemnych stosunków pomiędzy czło-

wiekiem a techniką pojawia się ostatnio szczegól-
nie dużo prac zarówno naukowych, jak i publi-

cystycznych,. Jest rzeczą oczywistą, że przyśpieszający
się w całym Rwiecie (a zwłaszcza w jego najbardziej
rozwiniętej części) bieg rewolucji naukowo-technicznej,
ze wszystkimi jej gospodarczymi konsekwencjami, musi
rodztć podobne przyspieszenie oddziaływań techntki
i jej wytworów na społeczeństwo oraz jednostki ludz-
kie. Wiemy dobrze, iż znaczna część owego „pola od-
działywań" wymyka się całkowicie lub częściowo spod
świadomej kontroli instytucji społecznych i gospodar-
czych. Znamy dotkliwe, a w wielu przypadkach drama-
tyczne — efekty tych niekontrolowanych oddziaływań:
dewastację środowiska naturalnego, dezintegrację wie-
lu pozytywnie dotąd oddziaływających więzi społecz-
nych, zakłócehte ugruntowanych przyzwyczajeń i „ryt-
mów biologicznych" człowieka, naruszenie jego zdrowia
psychicznego i tak dalej.

Człowiek wobec techniki występuje w pozycji dwo- .

jakie): raz jako jej twórca i sprawca postępu, innym
razem jako ofiara owych niekontrolowanych i przez

samego siebie nieprzewidzianych oddziaływań. Są to

wszystko oczywiście prawdy znane i wielekroć we

wspomnianej lawinie publikacji omawiane. Publikacje
owe grzeszą jednak wspólnie pewną jednostronnością
widzenia. Niezależnie bowiem od tego, czy biorą w ob-

ronę jednostkę ludzką przed „molochem techniki", czy
egzemplifikują nieco naiwną wiarę w tej techniki om-

nipotencję, każda z nich przedstawia raczej i podnosi
do miary problemu centralnego pewien tylko wycinek
„pola oddziaływań" techniki, pewną dziedzinę jej sto-

sunków wzajemnych ze społeczeństwem.
A więc mamy tu nurt sozologiczny zajmujący się

oddziaływaniem techniki na środowisko przyrodnicze.
Nurt psychologiczny; socjologiczny; czysto filozoficzny
nawet. Owszem, podejmowane są próby całościowego
«jęcia zagadnień związanych ze współczesnym stanem
stosunków człowiek — technika, ale lądują one zazwy-
czaj na gruncie pojęć i sformułowań tak ogólnych, że
nieprzydatnych.

Młody filozof i socjolog z Poznania doc. dr JÓZEF
BAŃKA — od kilku lat zajmujący się tym co można
by nazwać „filozofią techniki" — w swej ostatnio wy-
danej książce ' próbuje dokonać istotnego kroku ku
syntezie. (TUHNIKA A ŚRODOWISKO PRZYROD-
NICZE — WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ EU-
TYFRONIKI, WTN, Warszawa, 1973 r.) . Przyznać trze-

ba, że jest to krok nader odważny, a nawet ryzykowny.
Postuluje on bowiem kreowanie zupełnie nowej nauki
„eutyfronifci", która by się zajęła badaniem zagadnień
ochrony człowieka w jego obcowaniu z techniką. Nazwę
nowej nauki utworzył J.Bańka ze słów „technika"
i „eutyfron". To ostatnie wywodzi się z antycznej
greki, gdzie „eutyphron" oznacza — „prostomyślny,
oparty na żarliwości uczuć". Miałaby to więc być
dziedzina wiedzy nastawiona na urt^iiejś^ariie $gbie}£
tywnych i obiektywnych zagrożeń OrŚz- streśśóW, iid

jakie narażony jest człowiek współczesnej cywilizacji;
dziedzina specjalizująca się w badaniu i rozwijaniu
przesłanek koniecznych dla zachowania przez niego
ludzkich uczuć i stanów psychicznych.

KOMPUTER

W KLUBO

-KAW IARNI

CORAZ więcej najrozmaitszych dziedzin działal-
ności ludzkiej staje się przedmiotem badań nauko-
wych, dorabia się naukowo opracowywanej me-

todologii, organizacyjnego zaplecza naukowo-badaw-
czego i stosównej terminologii. Praktycy zajęci w tych
dziedzinach ze zdumieniem dowiadują się, że to, co do-
tychczas robili latami, kierując się rozeznaniem, do-
świadczeniem swoim i cudzym, wreszcie elementarnym
zdrotoym rozsądkiem — jest już od pewnego czasu

obiektem naukowych dociekań oraz tematem dyser-
tacji.

Przedmiotem tego rodzaju opracowań stała się o£

pewnego czasu organizacja i. ekonomika kultury. Jej
działacze stopniowo. się przekonują, że nie starcza już
zapałr zdrowe zasady i intuicja. Okazuje się, że trzeba
wiedzieć pewne bardzo konkretne rzeczy, dysponować
określoną wiedzą i regułami postępowania i, że ktoś
musi to opracować.

W Polsce tym „kimś" jest Centralny Ośrodek Meto-
dyki Upowszechniania Kultury, placówka na razie
skromna i mało znana. Wynikiem jej działalności jest
między innymi periodyczne wydawnictwo*), którego
pierwszy sbiór prac ukazał się w zeszłym roku, a drugi
— w roku bieżącym. Między innymi, gdyż jest, to już
czterysta siedemdziesiąta siódma pozycja Wydawnic-
twa COK.

Prace pisane przez teoretyków, naukowców i prak-
tyków upowszechniania kultury z Polski i innych kra-

jów socjalistycznych Europy zgrupowano w trzech
działach: teoria i metodologia; eksperymenty i prak-
tyka; problemy i dyskusje. Autorów zagranicznych u-

mieszczono w odrębnej części, nie wiadomo zresztą,
dlaczego, bo merytorycznie ich prace pasowałyby do

wymienionych działów — większość problemów jest,
okazuje się, wspólna dla wszystkich krajów.

Samo wymienienie poruszanych w tym wydawni-
ctwie tematów zajęłoby miejsce przeznaczone na tę
wzmianką. Powiemy więc tylko, że niektórzy autorzy
ciągle jeszcze poświęcają wiele wysiłku na udowad-
nianie roli ekonomiki i organizacji w działalności kul-
turalnej, w której dotychczas dostrzegano przeważnie
ideowe aspekty o raz problemy formy artystycznej. To
uzasadnianie własnej przydatności i określanie tema- .

tyki jest zresztą charakterystyczne dla wszelkich no-

wych dziedzin wiedzy, szczególnie o charakterze kom•

Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny dla wy-
łożonych w książce poglądów. Zwraca, bowiem autor

uwagę (tak jak w sivych- wcześniejszych artykułach)
na konieczność'obrony i zachowania we współczesnym
i przyszłym świecie rozwiniętej techniki owej — pier-
wotnej jak gdyby żarliwości i prOstomyślności ludz-
kiej. Nie jest to jego pogląd oryginalny, ponieważ roz-

wija tu myśl rzuconą wcześniej przez autorów takich
jak H.. vań Libr i, J.Fourastte. Znaleźć rfiożna jednak w

tej książce szereg ifiyśli ważkich i rzeczywiście ory-
ginalnych, nad którymi nie można, będzie odtąd prze-
chodzić do porządku„ rozpatrując problemy skupiające
się wokoł hasła „człowiek i technika". Tak na przy-
kład zwraca uwagę J.Bańka na swoisty „paradoks
przełatwienia" polegający na tym, iż zbytnie — ofero-
wańe przez współczesną technikę —•^ułatwienie wielu
czynności i brak utrudnień w osiąganiu celów, prowadzi
do dewastacji w psychice człowieka obcującego z tą
techniką. Właśnie technika czyniąca życie pozornie tak
łatwym, wiedzie do etanu, który za autorem można
określić jako zanik „wrażliwości tellicznej"; polegający
na słabnięciu dążeń, na ograniczeniu umiejętności sta-
wiania i rozpoznawania celów. -

.

Praca J. Bańki, oparta na rozległej wiedzy ł bogatej
lekturze, próbuje stworzyć syntezę współczesnego stanu

wiedzy o. stosunkach wzajemnych człowieka i techniki,
próbuje też stworzyć program pozytywnej profilaktyki
dla strony w tych stosunkach słabszej, a więc oczy-
wiście dla człowieka. Jest rzeczą zrozumiałą, że przy
dotychczasowym braku takiej syntezy, przy wspomnia-
nej „jedtiopunktowości" spojrzenia Większości dotych-
czasowych, prać, programów nie może być ani pełny,
ani zadowalający praktyka. Więcej jest w książce
tak jak w całej dotychczasowej literaturze światowej
na ten temat — konstatacji ł przemyśleń dotyczących
oddziaływań negatywnych, niż konkretnych propozycji
pozytywnych. Niemniej jednak próba sformułowania
całościowego programu pozytywnego została podjęta
i trzeba ją potraktować poważnie, niezależnie od oceny
z jaką spotka się propozycja kreowania nowej nauki
i jej nazwy.

Jak wspomniałem, być może jest to propozycja zbyt
odważna w świecie i tak cierpiącym na nadmiar coraz

to nowych dyscyplin, córaz to nowych specjalizacji.
Lecz kto wie, czy jednak ftie zostanie przyjęta'pozy-
tywnie, tak jak pozytywnie przyjęto terminy takie
jak „sozologia", „prakseologia", „cybernetyka"? Nie
mnie sądzić czy aicurat dziś świat potrzebuje nowej
nauki. Na pewno jednak świat potrzebuje głębszych
rozważań nad istotą wzajemnych stosunków człowieka
i techniki w okresie rozwijającej się rewolucji nauko-
wo-technicznej. Potrzebuje ich szczególnie współczesna
marksistowska myśl społeczna. Dlatego, jeśli nawet
termin „eutyfronika" uzna przyszłość za jeszcze jedną
daremną próbę nazwania tego, co nazwane być nie
musi, to poglądy autora — tak jak zostały wyłożone
w jego ostatniej pracy — dla konstruowania tej przy-
szłości na pewno okażą się przydatne. Świat przyszłości
nie może okazać się bowiem — tak jak to zbyt często
zdarza się dziś — „światem, w którym inżynierowie
pod nieobecność humanisty muszą faktycznie sami
rozstrzygaić wszelkie problemy ludzkie".

Warto więc, by,po książkę J.Bańki sięgnął nie tylko
humanista zainteresowany techniką, lecz właśnie in-

żynier,. działacz gospodarczy, ekonomista. Chyba wła-
śnie dlatego wydana została przez Wydawnictwa Na-

ukowo-Techniczne specjalizujące się dotąd wyłącznie
w fachowej literaturze technicznej. Szkoda tylko, ie

wydawca, wykazując słuszne i godne pochwały zain-
teresowanie humanistycznymi aspektami techniki, nie

zdobył się na większą staranność korekty. Takie błędy
jak choćby omyłka na str. 53 sugerująca, że pierwsza
,gąx świecie, eielftfowniau jądrowavpijjbstała w • Óbifisjjii
w 1942 (?!) roku, obniżają po prostu zaufanie czytel-
nika.

JERZY SURDYKOWSKI

, pilacyjnym, czyli korzystający eh z dorobku innych (w
tym przypadku socjologii, psychologii, ekonomiki, or-^
ganizacji itp.) .

Lektura wydawnictwa ukazuje nam więc kulturę od
strony pozostającej na ogół w cieniu, od spraw orga-
nizacji i: rozliczeń. Okazuje się ona równie ciekawa
jak ta, którą pokazuje nam działalność recenzencka.
W każdym razie są 'to obszary nowe, jak np. metodo-
logia międzynarodowych porównań kulturowych sto-
sowana przez UNESCO, czy ekonomiczne aspekty za-

granicznej wymiany kulturalnej w Czechosłowacji. Na-
leży przy tym. zdać sobie sprawę z wagi tych zagadnień,
szczególnie w krajach socjalistycznych, gdzie działal-
ność kulturalna nie jest przedmiotem zainteresowania
poszczególnych, impresariów, lecz ważną .częścią poli-
tyki państwa, a Więc siłą rzeczy, wymaga gromadze-
nia materiałów porównawczych i dokonywania pew-
nych uogólnień.

Wydaje się, że zawsze w podobnych przypadkach nie
obywa się bez pewnych prac robionych niejako na wy-
rost. Takie wrażenie robi na przykład rozprawka
0 prąkseologicżnej zasadzie działalności placówek kul-
turalnych. W poważnej części zawiera ona ogólne za-

sady prakseologii, a konkretne uwagi rażą naukowym
- sztafażem w zestawieniu ze zgrzebną rzeczywistością

owych placówek. Być może, na jakimś bardzo wysokim
1 racjonalnym stopniu organizacji, komplikacja pracy
domów kultury, świetlic itd. będzie wymagała takich

' naukowych metod, ale dopóki sprzątaczkę nieraz za-

trudnia się na etacie choreografa, rozważania o prak-
seologii w tym zestawieniu robią mało poważne wra-

żenie. Jedna z prac nadesłanych z Leningradu mówi
0 tym, jak się w tym mieście osiąga rentowność w dzia-
łalności koncertowej. Jest to materiał ciekawy, z które-
go nasi estradowcy mogliby się wiele ciekawego do-
wiedzieć. Natomiast inny materiał — 6 metodzie sie-
ciowej w planowaniu przedsięwzięć teatralnych — wy-
daje się być właśnie nieco na wyrost. Trudno jest pod-
ważać jego treść nie będąc specjalistą, ale tasiemcowe
wzoryf przypominające chemię nteorganiczną, w zesta-
wieniu z takimi rzeczami jak „przygotowuje się ma-

kietę dekoracji" (w rubryce dż'iiłanie — czynności)
oraz „wykonano makietę dekoracji" (w rubryce: zda-
rzenie) wyglądają na przedwczesne komplikowanie
spraw stosunkowo jeszcze prostych. Mówiąc stosownym

językiem, można stwierdzić, że koszty wdrożenia tej
metody byłyby większe niż osiągnięte tą drogą efekty.
Czy zresztą warto odciągać dekoratora od kleju
1 gwoździ dla. zapoznania go z metodą sieciową?

Tych paru złośliwych uwag nie należy traktować

nazbyt serio. Stanowią one bowiem próbę — skazanej
zapewne ni niepowodzenie — obrony przed lawinowo

rosnącą wszędzie naukowością. Śkoro nie ma r(a to

sposobu, to warto przynajmniej pokiytykować pewne
strony tego wszechogarniającego zjawiska, zanim kom-

puter stanie się podstawowym sprzętem w każdej
wiejskiej klubo-tkauriarni.

ESK

•) „Problemy Organizacji l Ekonomiki Kultury" Poglądy.
Doświadczenia, praktyka. Centralny Ośrodek Metodyki
Upowszechnienia Kultury, Warszawa 1?!3 r.
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Długo trwało
dochodzenie ale...

ajenta ukarano
.W „Żywoclku Gospodarczym" 20

nr 40 a 7 października br. zamieścili-
śmy wzmiankę o restauracji „Kmicic"
na Starówce w Warszawie, w której
wprawdzie po mordzie nie biją, ale
po kieszeni jeszcze bardziej, niż w

dawnej herbaciarni „Ring" (poprzed-
nia nazwa zakładu).

Otrzymaliśmy w tej sprawie dwa
wyjaśnienia: jedno, z Warszawskich
Zakładów Gastronomicznych, drugie
z Wydziału Handlu, Przemysłu i
Usług PNN Warszawa.

Najpierw stwierdzono, ie „przed-
stawiciele Działu Produkcji WZG-
-Kąwlarnie przeprowadzili 3 listo-
pada 1973 r. kontroli; w zakresie ja-
kości produkcji, prawidłowości sto-
sowania cen oraz zgodności miar i
wag z deklarowanymi. Kontrola nie
stwierdziła uchybień w wyżej wy-
mienionym zakresie, a ceny sn pobie-

. ranę zgodnie z zasadami markowania
dla kategorii I-ej, to jest kategorii
herbaciarni „Kmicic"."

Dziennikarz nie dał jednak za .wy-
graną i przesiał do sprawdzenia ra-
chunki za konsumpcję: WZG-Kawiar-
nie wyjaśnia więc, że „o ile zamó-
wienie zostało zrealizowane w postaci:
podwójny befsztyk z polędwicy woło-
wej (180 g), pieczarki, groszek, grzan-
ki oraz garnl, 2 porcje szaszłyka, ryż
z papryką, ogórek konserwowy, fasol-
ka, pieczywo, masło, woda mineralna,
3winaEgriBikawera100g—to
ceny zostały pobrane prawidłowo,
zgodnie z obowiązującymi cenniKaihl.
Ale rachunek nr 405860 został wysta-
wiony nieprawidłowo, pod względem
formalnym i merytorycznym (brak
daty, numeru kelnera, nieczytelna
nazwa wina, brak gramatury porcji
oraz nie wyszczególnienie wszystkich
pozycji (masło, pieczywo). Poza tym

— jak się okazuje podanie podwójne-
go befsztyka z polędwicy stanowi na-

ruszenie Zarządzenia nr 107 MHW z

31 lipca 1963 r. w sprawie porcjowania
wyrobów mięsnych w zakładach ga-
stronomicznych.

Wyżej wymienione stwierdzenia,
brak kart menu na sali konsumpcyj-
nej oraz uzgodnione z dziennikarzem
telefonicznie proponowane przez kel-
nera polędwicy wołowej jako Chatp-
aubrland, na którą to potrawę zakład
nie posiada receptury i kalkulacji —

•talo się wreszcie podstawą do wy-
stąpienia • wnioskiem o ukaranie

. ,. agenta zakładu „Kmicic".
Tak to, po dość skomplikowanym

wyjaśnieniu sprawy st.wierdził LU-
CJAN 20ŁNIER0WJCZ, Zastępca
dyrektora d/s Produkcyjno-Handlo-
wych Warszawskich Zakładów Ga-
stronomicznych-Kawiarnle.

Wydział Handlu, Przemysłu I Usług
Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy wyjaśnia, że „Kontrola
przeprowadzona przez przedstawicieli
Zjednoczenia Gastronomicznego w za-
kładzie „Kmicic" (dawna herbaciar-
nia „Ring") w dniach 23 I 25 paździer-
nik 1973 r. potwierdziła nierzetelność
wagi porcji sprzedawanych wyrobów
jak. również zaniżanie miary napojów
alkoholowych.

W związku z powyższym ajenta u-

karano upomnieniem. Stosunkowo
łagodny wymiar kary podyktowany
był okolicznością, że było to pierwsze
wykroczenie ajenta. Ajenta pouczono
jednocześnie, że w przypadku pow-
tarzania się tego rodzaju nieprawidło-
wości, kary będą znacznie surowsze.

Podając powyższe, Wydział Handlu,
Przemysłu l Usług Informuje Jedno-
cześnie, że zobowiązano Dyrekcję
WZG-Kawiarnle do wzmożenia nadzo-
ru nad zakładem „Kmicic" oraz do
natychmiastowego zaopatrzenia .kel-
nerów w emblematy 1 uzupełnienie
w zakładzie brakujących wywieszek,
mgr KAZIMIERZ DOMINIK Kierow-
nik Wydziału Handlu, Przemysłu I
Usług Prezydium Rady Narodowej

m/st Warszawa

Reklamacji
nie było
Nawiązując do artykułu ANDRZE-

JA NALĘCZ-JAWECKIEGO pt. „Jak
ten befsztyk pachnie" (2G 45 z

I1.XI.73) . Zjednoczenie „Spomasz"
wyjaśnia:

0 W 1972 r. nasz zakład we Wro-
cławiu dostarczył do Zakładów Mię-
snych w Tarnowie szczeclniarkę typ
MSD — 23.01 ocynkowaną ogniowo z

produkcji seryjnej. Wyrób ten nie
był reklamowany z wyjątkiem Jednej
reklamacji z Zakładów Mięsnych w

Białymstoku, dotyczącej odkręcania
się śrub na zdzierakach, co zostało
już rozwiąztne 1 usunięte. Nie mamy
żadnej reklamacji z Zakładów Mię-
snych w Tarnowie. Według otrzyma-
nej Informacji Zakłady Mięsile w

Tarnowie na własny wniosek racjona-
lizatorski przerobiły układ napędowy
szczeciniarki bez uzgodnienia z na-

szym Zakładem.
m oparzelnlk nie jest wyrobem

naszych Zakładów — dostawcą jest
ZRM „Metalowiec" z Bydgoszczy.

0 Komora wędzarnlczo-parzelnlcza
— Zakłady Mięsne w Tarnowie nie
reklamowały tego urządzenia. Zawia-
damiamy, że nasz Zakład we Wro-
cławiu uruchamia produkcję licen-
cyjną tych komór w roku 1974.

9 Mieszarka próżniowa — zakład
nasz we Wrocławiu dostarczył 3 szt.
tych mieszarek. Zakłady Mięsne w

Tarnowie nic przesiały reklamacji do
naszego Zakładu. Przyznajemy, że
korpusy tych maszyn są lakierowane
na gorąco. Dla poprawienia jakości
wprowadzono nową konstrukcję z

materiału nierdzewnego, której uru-
chomienie produkcji nastąpi w okre-
sie 1074 — )075.

0 Odnośnie jakości przenośników
wykonanych przez nasz Zakład w

Olsztynie uwagi dotyczyły trudnego
obracania się rolek w pierwszym roz-

ruchu; obecnie Zakłady Mięsne w

Tarnowie zastrzeżeń nie zgłaszają.
Przenośniki wykonane w/g dokumen-
tacji Inwestora adaptowanej częścio-

wo w zakresie wprowadzenia typo-
wych elementów za zgodą projektan-
ta tych urządzeń.

Zgodnic__z naszymi przepisami do-
tyczącymi wykonania urządzeń dla
przemysłu mięsnego Zakłady „Spo-
masz" wprowadzają bieżące zmiany
konstrukcyjne w produkowanych 11-

rządzeniach, zastępując części zć stall
zwykłej stykające się z produktem
— stalą nierdzewną.

Zakłady „Spomasz" zobowiązane są
do polepszania jakości produkowa-
nych urządzeń I w razie zgłaszanych
reklamacji przez użytkowników do
natychmiastowego usunięcia <<sterck.

Inż. JERZY ZAWADZKI Zastępca
Naczelnego Dyrektora d/s Inwestycji
Zjednoczenia I^udowy 1 Montażu
Maszyn Przemysłu Spożywczego

'"•^Spomasz" Warszawa

Awięcjakztym
przemysłem
turystycznym?

Kiedy w dodatku „ZYCIE 1 PRA-
CA" (2. G. nr 47 z 25 listopada br.)
przeczytałem tytuł artykułu „Jak to

Jest 1 przemysłem turystycznym?" —

wydawało ml ślę, że dowiem się cze-

goś konkretnego o stanie i perspek-
tywach rozwoju przemysłu turystycz-
nego dla obcokrajowców. Taka bo-
wiem panuje tendencja na świecie, że
z takiej właśnie turystyki inne kraje
wzbogacają się. Niestety, ta strona
zagadnienia nie znalazła żadnego
odzwierciedlenia w artykule. A może
będzie to tematem odrębnego, specjal-
nego artykułu?.

STANISŁAW TURSKI
Warszawa

Red.: Cieszy nas zainteresowanie
Napiszemy o tym w niedługim cza-
sie. '

Służba rolna
rozszerza

poradnictwo
zawodowe

W nawiązaniu do notatki p.t.
„SPRZEDAŻ NAWOZÓW", zamiesz-
czonej w dziale „AKTUALNOŚCI"
w „życiu Gospodarczym" nr >5 z

11.XI.1973 r., w którym stwierdza się,
że służba rolna nie zapewnia rolnikom
należytej informacji z zakresu na-

wożenia, co zniechęca rolników do
stosowania większych dawek nawo-

zów, Ministerstwo Rolnictwa wyja-
śnia:

• Utworzenie gminnej służby rolnej
umożliwiło znaczne rozszerzenie sto-
sowania poradnictwa . nawozowego.
Dzięki wprowadzeniu w roku bieżą-
cym stanowisk rejonowych' instruk-
torów rolnych, zmniejszyła się liczba
gospodarstw przypadająca na jedne-
go instruktora; wynosi ona obecnie
średnio 210 gospodarstw powyżej 2 ha.
Powstały więc możliwości bezpo-
średniego przekazywania zaleceń i po-
rad fachowych dla każdego gospo-
darstwa.

• Wszyscy instruktorzy rolni zo-
stali zobowiązani do opracowania co-
rocznie indywidualnych zaleceń na-

wozowych przynajmniej dla 70 go-
spodarstw, na podstawie zaleceń wo-

jewódzkich stacji chemiczno-rolni-
czych, opartych o wyniki badań od-
czynu i zasobności gleb. W roku 1972
opracowano zalecenia dla 120 tys. go-
spodarstw, a w roku 1973 liczba za-
leceń indywidualnych znacznie wzro-

sła.

0 Znajdujące ślę we wsiach mapy
glebowe są dostępne dla wszystkich
rolników, a instruktorzy rolni udzie-
lają pomocy fachowej odnośnie ich
wykorzystania.

# Do zadań premiowych gminnej
służby rolnej włączone są We wszy-
stkich gminach zadania z zakresu

' nawożenia mineralnego, których re-

alizacja polega na przekazywaniu
rolnikom .niezbędnych informacji

o prawidłowym nawożeniu roślin u-

prawnych.
Przeprowadzane przez Ministerstwo

Rolnictwa kontrole terenowe pracy
służby rolnej potwierdzają duże zaan-

gażowanie Instruktorów rolnych rea-

lizacją prac z zakresu .wdrażania i
upowszechniania racjonalnych metod

nawożenia mineralnego. Świadczy
o tym również duży popyt na nawo-

zy mineralne 1 wzrost plonów w

ostatnich latach, zwłaszcza zbóż 1 ro-
ślin pastewnych.

Wprawdzie— można się spotkać z

przypadkami niedostatecznej pracy w

tej dziedzinie w niektórych gminach,
ale dotyczy to niewielkiej liczby in-
struktorów rożnych. Jednakże stwier-
dzenie, że służba rolna ponosi winę za
brak wzrostu zużycia nawozów mine-
ralnych w gospodarstwach Indywidu-
alnych Jest krzywdzące w odniesie-
niu do zdecydowanej większości tej
grupy pracowników, prawidłowo rea-

lizujących postawione przed nimi za-

dania w zakresie rozwoju produkcji
rolnej.

W żadnym wreszcie przypadku nie
można tłumaczyć zwiększonej sprze-
daży nawozów w lecie r. b . posuchą.

mgr inż. SZCZEPAN CHOJECKI
Wicedyrektor Departamentu Nauki i
Postępu w Rolnictwie Ministcrslwa
Rolnictwa. warszawa

Po co taka

reklama?
Od kilku tygodni czytelnicy dzien-

ników krakowskich są bombardowa-
ni wielkimi ogłoszeniami zachwalają-
cymi sklepy WSS Społem. Abstra-
hujemy od pryncypialnych wątpli-
wości co do potrzeby 1 społecznego
sensu reklamy w warunkach „ryn-
ku sprzedawcy". Spece od „socjali-
stycznej reklamy" utrzymują, że tak-
że i w naszej gospodarce ma ona

sens, oczywiście odmienny niż w

gospodarce kapitalistycznej. Reklama
spełnia u nas. — podobno — funkcję
pozytywną, gdyż dostarcza odbiorcom

rzetelnych informacji, Jest instru-
mentem kształtowania struktury spo- -j
życia zgodnie z preferencjami spolecz- ;
nymi ud. argumenty te wydają się
wątpliwe, nie pragniemy Jednak wda-
wać się w dyskusję zasadniczą o ro-
li reklamy, przypuśćmy że tak Jest
lub możu byc istotnie.

O czymże jednak informuje ogło-
szenia następującej treści i „Sklepy
WSS „Społem", Twoje sklepy'"/ Jaki
jest jego cci, jaką spełnia ono funk-
cję społeczną poza tą, że wyrzucono
p rzez okno (u raczej przelano na
konto RSW „Prasa") dziesiątki lub
nioic nawet sutki tysięcy złotych,
zabierając w gazetach miejsce, które 1

mogłoby być wykorzystane na inne
ogłoszenia (na ukazanie się inscratu
trzeba czekać parę tygodni)?

Nawet skrót „WSS" nie został nig-
dzie rozszyfrowany. Na terenie Kra-
kowa czynna była dotąd „PSS"
(Powszechna Spółdzielnia Spożyw-
ców) „Społem". Czy spółdzielnia ta
zmieniła może nazwę? Może litera
„W" znaczy „Wojewódzka"? A mn-

ij na terenie Krakowa pojawiU się
nowa organizacja handlowa, może
weszli na tutejszy rynek Warszaw-
ska Spółdzielnia Spożywców? Nieste-
ty, nie zauważyliśmy nowych skle-
pów, chociaż bardzo by się przydały.

O czym — powtarzamy — infor-
muj.: załączony anons? Gdzie są owe

zachwalane sklepy WSS? Co w nich
można nabyć? Czy dysponują asor-

tymentem towarów odmiennym niż
ten, którymi dysponuje MHD, a jeśli
lak, to jakim? Niczego na ten te-
mat z anonsu dowiedzieć się prze-
ciąż nie można, a tylko taka infor-
macja usprawiedliwiałaby jego publi-
kację.

Jaki ma sens nakłanianie konsu-
mentów, aby kupowali w WSS, a nie -

w MHD lub odwrotnie, skoro wiado-
mo, że w całym handlu detalicznym,
niezależnie od pionu, są, a często
ich nie ma, te same towary? Rekla-
ma opisanego typu Jest bezmyślną
bzdurą, marnotrawieniem- środków
pieniężnych i rzeczowych, a konsu-
ment odczytuje ja jako kpiny i na-

igrywanie się z jego kłopotów.

OD REDAKCJI: List nie był pod-
pisany. Publikując go. odstaDiliśmy
od zasady wrzucania do kosza li-
stów anonimowych. Swoją drogą
trudno zrozumieć, dlaczeąo autor
tych uwag nie zdecydował się ujaw-
nić swego nazwiska redakc.1l. Czyżby
sądził, ŻP wymaga to jakiejś specjal-
nej odwagi?

AKTUALNOŚCI

BRAK ODBIORCOW

CZY ORGANIZACJI ZBYTU

Zjednoczenie chłodni składo.
wych sygnalizuje trudności z wy-
konania planu sprzedaży wyro-
bów własnej produkcji z powo.
du braku odbiorców na lody i
mrożone wyroby mączne. Jak się
szacuje do wykonania założeń
rocznych może zabraknąć 2 — 3
min zł. Na wielu terenach kraju
mrożonki wytwarzane przez chło-
dnie składowe są wręcz niedostę-
pne lub trudnodostępne z powodu
złej organizacji zbytu. , (Sb)

OPÓŹNIENIE W-BUDOWIE

LOKALI HANDLOWO-

USŁUGOWYCH

Pomimo wielu nacisków, przed-
siębiorstwa budownictwa miesz-

kaniowego wciąż opóźniają odda-
wanie do użytku lokali handlo-

wo-usługowych, które powinny
być oddawane wraz z blokami

mieszkalnymi. W okresie 9 mie-

sięcy br. wykonały one zaledwie
51 proc. planu oddawania obiek-
tów handlowo-usługowych przy
wykonaniu . planu budownictwa

mieszkaniowego w 71 proc.

Największe opóźnienia na tym
odcinku (poniżej 30 proc. wyko-
nania planu) zanotowano w Po-

znaniu oraz' w woj. kieleckim,
łódzkim, olsztyńskim i warszaw-

skim. Zadowalające wyniki osią.
gnęło jedynie woj. katowickie (77
proc. planu) i zielonogórskie (81
proc. planu). (Sb)

HANDEL ZAGRANICZNY
ZNÓW GROMADZI ZAPASY

Przeprowadzona pod koniec ub.
roku akcja „upłynniania" zapa-
sów nagromadzonych przez han-
del zagraniczny przyniosła tylko
krótkotrwałe efekty. Jeśli bowiem
na początku br. stan zapasów to.

Warów w przedsiębiorstwach Mi-
nisterstwa Handlu Zaeraniczneeo

wynosił ok. 3,8 mld zł i był 0 ok.
0.4 mld zł niższy niż przed rokiem,
to już na koniec września br. za-

pasy te .^nifig^^k^^mld zl

1. były O- 3,2; inld;(zł .wyższe niż
w analogiczr^fn.

ł
't)ic^sie' ub.r.

Zrozumiałe jest, że znaczny
'^wzrost eksportu oraz trudności

przewozowe pociągają za sobą
pewieft wzrost zapasów w hand-

lu zagranicznym. Wydaje się jed-
nak, że skala tego wzrostu jest
w br. nadmierna i sytuacja doj-
rzała do weryfikacji tych zapa-
sów. (Sb)

OBROTY PORTOW

Sztormy 1 śnieżyce wytrąciły w

listopadzie br. aż 20 dni robo-
czych z czasu pracy.naszych por-
tów morskich. Pomimo to przy
nabrzeżach Szczecina,- Gdyni i
Gdańska przeładowano 3 518 tys.
ton towarów, a zatem nieznacznie
poniżej średnich obrotów mie-

- sięcznych.
W sXfriiie, w ciągu 11 miesięcy

nasze porty morskie przeładowały
39 min toń towarów. Obroty w

bież. roku w każdym z portów,
są znacznie wyższe niż w poprze-
dnim roku. I tak' w ciągu 11 mie-

sięcy br. w szczecińskim zespole
portowym przeładowano o 1323

tys. ton więcej towarów niż w

analogicznym okresie ub. roku.
Podobna nadwyżka w Gdańsku

wynosi 1 378 tys. ton a w Gdyni
— 1499 tys. ton. (msk).

NOWOŚCI PRZEMYSŁU
DROBNEGO

W MHWiU trwa wystawa, na

której zgromadzono 700 wyrobów
oferowanych przez przemysł dro-

bny
ijn. wielęsmowych typ<5w ^óźlcS^

Jkojców 1 łóżeczek dla "dziści. Na-

leży dodać, że zakłady państwo-
wego przemysłu drobnego prze-
kroczą w tym roku planowane
dostawy towarów i.usług na ry-

nek. Wartość ich osiągnie 20 mld

złotych (o 11 proc. więcej niż w

ub. roku). Udział przemysłu dro-

bnego w „banku 30 mld" wyno-
si 770 min złotych.

10 proc.' tegorocznych dostaw

rynkowych z tej branży stanowią
wyroby nowe i zmodernizowane.
W przyszłym roku udział nowoś-
ci w dostawach ma wynieść 16

proc., a w 1975 roku — 20 proc.

W Ministerstwie HWiU przygo-
towano cały program przedsię-
wzięć organizacyjno-technicznych,
zmierzających do zintensyfikowa-

> nia procesów unowocześniania te-

go rodzaju produkcji. Program
obejmuje rozwój zaplecza nauko,
wo-badawczego oraz import za-

granicznych wzorów, (msk).

AI^II; SAMOCHODOWA

W niedzielę 9 grudnia na

giełdzie samochodowej w

Warszawie oferowano 482

samochody, czyli o połowę
mniej niż średnio w ubieg-
łych tygodniach. Dwa sa-

mochody miały rejestrację
Białegostoku, jeden — Kielc,
reszta samochodów pocho-
dziła z Warszawy i woje-
wództwa warszawskiego.
Widzów było mało, kupują-
cych jeszcze mniej. Nadal

utrzymują, się ^wysokie ceny.
Sprzedający wyjaśniają ten

fakt następująco: Nie ma

powodu sprzedawać tanio
wozu po to, by za miesiąc
przyjść samemu na giełdę
i kupić używany samochód,
dopłacając 20—30 tys. zł.

Proponowano:
SYRENĘ 103 — rok produkcji

1965, po przebiegu 50 tys. km, za

cenę 28 tys. zł.

SYRENĘ104—z1970r.po35
tys. km, za 50 tys. zł.

SYRENĘ 105 —z 1972 r. po 7
tys. km, za 65 tys. zł.

WARSZAWĘ 223 — rok produ.
kcji 1970, po przebiegu 62 tys..
km, za 70 tys. zł.

WARSZAWĘ COMBI — z 1973
r„ za 125 tys. zł.

TRABANTA 601 — rok produk-
cji 1970, po przebiegu 35 tys. km
za 65 tys. zł.

TRABANTA COMBI — z 1971
r., po 27 tys. km, za 70 tys. zł.

SKODĘ —1000 MB —rok pro-
dukcji 1971, po przebiegu 30 tys.
km, za 105 tys. zł.

SKODĘ S-100 — rok produkcji
1970, po przebiegu 45 tys. km, za

125 tys. zł. oraz z 1973 roku, no-

wa, za 143 tys. zł.
WARTBURGA STANDARD —

rok produkcji 1969, po przebiegu

55 tys. km, za 110 tys. zł oraz z

19.72, po 9 tys. km, za 140 tys. zł.
WARTBURGA DE LUXE —

rok produkcji 1972, pó przebiegu
10 tys. km, za 145 tys. zł.

FIATA 125p (1300) — rok pro-
dukcji 1972, po przebiegu 28 tys.
km, za 145 tys. zł, z tegoż roku
po 41 tys. km, za 140 tys. zł.

FIATA 125p (1500) — rok pro-
dukcji 1973, nowy, za 175 tys. zl.

FIATA 127p — rok produkcji
1973, nowy, za 175 tys. zł.

FIATA 850 — rok produkcji
1970, po 35 tys. km, za 140 tys. zł.

SEAT — rok produkcji 1973,
nowy, za 135 tys. zł.

PEUGEOTA 404 — rok produ-
kcji 1S69, po przebiegu 70 tys.
km, za 150. tys. zł.

VOLKSWAGEN A 1300 — rok
produkcji 1966, po przebiegu 65
tys. km, za cenę 75 tys. zl.

MERCEDESA 220 S — z 1972
r.. po 10 tys. km, za cenę 260 tys.
zl. jod

UWAGA CZYTELNICY MAJĄCY KREWNYCH LUB ZNAJOMYCH ZA GRANICĄ
Wobec licznych zapytań informujemy osoby zainteresowane, że prenumeratę naszego

pisma ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Ksiqżka-Ruch" Biuro Kol-

portażu Wydawnictw Zagranicznych, ul. Wronia 23, 00-840 Warszawa nr konta PKO -

1-6-100024.
Cena prenumeraty z dostawą pocztą zwykłą opłacanej przez zleceniodawców indy-

widualnych wynosi:
kwartalnie 72,80 zł

półrocznie 145,60 zł
rocznie 291,20 zł

Prenumeratę zgłoszoną do dnia 10 danego miesiąca RSW „Prasa-Książka-Ruch"
B.K.W.Z . rozpoczyna realizować z dniem 1 następnego miesiąca. Ponadto RSW „Prasa-
Książka-Ruch" B.K.W.Z . pr/yjmuje zamówienia ze zleceniem wysyłki za granicę wszystkich
dzienników i czasopism ukazujących się w Polsce.

— Zaraz wracam! Musze najpierw zaprenumerować „Zycie Gospodarcze"...
Rys. ERYK LIPIŃSKI

- gospodarcze

.RE D AGUJE ZESPÓŁ: Stanisław Chełstowski (zastępca redaktora liacz.), Zofia Długosz, Władysław Dudziński (zastępca redaktora nacz.), Jerzy Dzięciołowski, Jan Główczyk (redaktor nacz.),
Anpa Kuszko, Zbigniew Mikołajczyk (zastępca redaktora nacz.), Marian Sikora, Karol Szwarc, Jerzy Surdykowski, Wiesław Szyndler, Zbigniew Wyczesany.
ZESPÓL KONSUI.XACVJN V: Mirosław Oyner, Mieczysław Kabaj, Marian Krzak, Mieczysław Mieszczankowski, Zbigniew Madej, Marek Misiak, Zofia Morecka, Marian Ostrowski, Józef Pajestka, Grze-
gorz Pisarski, Antoni Rajkiewicz, Wiesław Rydygier, Władysław Sadowski, Jan Werner, Barbara Wiśniewska.
WYDAWCA:. RSW „Prasa — Książka — Ruch". Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 telefon: 28-24-11.
ADRES REDAKCJI: 00-G81 Warszawa, ul. Hoża 35 (Skrytka pocztowa nr 1 — 00-950 — Warszawa). Telefony: redaktor naczelny 28-06-28, zastępca redaktora naczelnego 21-55-57 . sekretarz redakcji
28-83-s)2, redaktorzy 28-53-42, 29-38-54, sekretariat redakcji 28-06-28. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów nie zamówionych ,

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Biuro Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Ruch" — Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, tel. 28-24-11 oraz wszystkie Biura Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Ruch" w miastach woje-
wódzkich. Za treść ogloszeri redakcja nie odpowiada.
WARUNKI PRENUMERATY: cena prenumeraty krajowej rocznie: 208 zł, półrocznie: 104 zł, kwartalnie: 52 zł. Prenumeraty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na

kraj dla czytelników indywidualnych przyjmują Urzędy. Pocztowe, listonosze oraz Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28. Konto PKO
Nr 1-6-100020. Instytucje państwowe i społeczne w miastach zamawiają prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur „Ruch" Pozostałe — mające siedzibę na wsi lub. w innych miejscowościach,
w których nie ma Oddziałów i Delegatur „Ruch" — zamawiają prenumeratę za pośrednictwem Urzędów ' Pocztowych. Prenumeraty na zagranicę przyjmuje: RSW „Prasa — Książka — Ruch" Biuro Kolportażu Wydaw-
nictw Zagranicznych, -Wronia 23,. 00-840 Warszawa, konto PKO Nr 1-6-10-0024. Cena prenumeraty jest wyższa od prenumeraty krajowej o 40 proc.
Sprzedaż egzemplarzy numerów zdezaktualizowanych na uprzednie pisemne zamówienia prowadzi Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28.

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa — Książka — Ruch" — 00-624 Warszawa, Marszałkowska 3/5. Numer indeksu 3860». Zam. 5307 R-75


