Z SEJMU
PLANY REGIONALNE
OMISJA Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów rozpatrzy
ła stan pracy nad planam i ret ronałnymi, w powiązaniu z niektó
rym i problemami koordynacji tere
nowej. inform acje na ten temat
przedstawił zastępca Przewodniczą
cego Komisji Planow ania przy S a 
dzie Ministrów —. Zbigniew januszko.
Intensywne prace nad planem
perspektywicznym podjęte zostały
po roku 1856. Stworzyły one pra
widłową podstawę dla planowania
regionalnego i możliwości pełnej
integracji planowania przestrzenne
go z planowaniem gospodarczym.
We wszyslkich województwach ist
nieją obecnie pracownie planów re
gionalnych. nad którymi nadzór
spraw uje Pracownia Przestrzennego
Zagospodarowania K raju przy Ko
m isji Planowania. Do najważniej
szych zadań planowania przestrzen
nego należy obecnie m. In.:
— opracowanie planu zagospoda
row ania kraju do 1985 r. w ścisłym
powiązaniu z planem perspekty
wicznym:
— opracowanie ogólnych planów
regionalnych dla wszystkich woje
wództw i planów szczegółowych dla
wybranych, Intensywnie rozwija
nych regionów rolniczych J nowych
okręgów przemysłowych;
— optym alizacja
rozmieszczenia
branż i gałęzi gospodarki narodo
w ej oraz całego przemysłu;
— tworzenie ośrodków przemys
łowych, opartych o wspólny system
uzbrojenia.
Pierwsza w ersja planu przestrzeń,
nego zagospodarowania kraju i pro
jekty ogólnych planów regionalnych
będą gotowe w I kw. 1969 r. tak,
aby mogły one stanowić podstawę
do sporządzenia planu 5-letnlego
1971—1875.
Opracowywanie planów regional
nych 1 planu przestrzennego zago
spodarowania k raju opiera się na
ścisłej współpracy z nauką. Je steś
m y jedynym krajem socjalistycz
nym . który zdecydował się na peł
ną decentralizację biur planowania
regionalnego. Ta «polityka przyczy
niła się do aktywizacji terenowych
ćrodowisk naukowych. P race nad
planam i Regionalnymi dały aktyw o
wi politycznemu i gospodarczemu
pełne rozeznanie możliwości regio
n u i perspektyw jego rozwoju.
Słabymi stronam i planowania re
gionalnego są obecnie: powolne
tem po zatw ierdzania planów , słabe
powiązanie resortów z tym i p raca
m i, nierównomierne w czasie o p ra
cowanie planów regionalnych i pla
n u krajowego. B rak tak że jeszcze
opracowanych metod kompleksowe
go rachunku optym alnego rozmiesz
czenia gałęzi przem ysłu, budowy ^
m iast itp . Istnieją pon adto tru d -*
noś ci w praw idłow ym etapowaniu
rozwoju regionów: p an u ją te n d e n -.
cje do osiągnięcia m aksymalnego
rozwoju w najkrótszym okresie, bez
uwzględnienia aktualnych możli
wości.
Główne zasady przestrzennego
zagospodarowania regionów k raju
scj następujące:
1) Podstawow ą siłą motoryczną
rozwoju gospodarczego będzie roz
wój nauki i badań naukowych.
Drogą stopniowego udoskonalenia
system u bodźców ekonomicznych,
planow ania i zarządzania gospodar
ką, wyzwolony zostanie silny po«
p y t n a now e wynalazki 1 in 
now acje techniczne, które będą po
budzały efektyw ny rozwój badań
naukowych.
2) Rozmieszczenie nowych ośrod
ków produkcji i usług powinno pro
wadzić do w zrostu stopy życiowej
ludności przy stopniowym wyrów
nyw aniu istniejących dysproporcji
w tym zakresie.
3) Rozwijana będzie specjalizacja
gospodarcza poszczególnych obazai
rów w oparciu o właśęiwości spo
łeczne, ekonomiczne 1 przyrodnicze.
4) Nowe zakłady przemysłowe
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Problem realizacji uchw ały VII
P lenum KC PZPR stale powraca
n a io ru m obrad plenarnych posie
dzeń rad robotniczych, ra d zakła
dowych i zakładowych komitetów
partyjnych. O statnio oceny takiej
dokonano w ZPW im. T. Rychllńskiego w Bielsku-Białej. Już pierw
sze stwierdzenie — podczas kom
pleksowej oceny — że realizacja
uchwały V II Plenum w sposób isto
tny przyczyniła się do przedterm i
nowej realizacji wszystkich wskaź
ników NPG przedsiębiorstw, w w y
niku czego uzyskano w roku 1967
dodatkową produkcję (tkanin) o
wartości ponad 23 m in złotych
(obliczonej w cenach zbytu), utwierdzdło załogę w przekonani u,, że
zakładowa kom isja usprawnienia
organizacji produkcji wypracowa
ła właściwe i skuteczne kierunki
działania«

koncentrowane będą n a terenach o f Ja •się jeszcze- na opory-. przedsię
najlepszych w arunkachł do Inkalizą- biorstw, kluczowych 1 ’ Tipstytucjt
cji przemysłu, i '• » V
/ ' ¿r centralnych w przyjmowańiu i rea5) W zrost stopy życiowej będzie .. lizacji decyzji kóordy^aęyjnych rad
wymagał zapewnienia' odpowiednich ńarpjfowyćh.
‘ •
warunków zamieszkania, rozwoju
Główne problemy poruszaną w
urządzeń komunalnych w miastach, dyskusji to: zagadnienie stopnia
zaopatrzenia wsi w wódę, zabezpie aglomeracji ośrodków miejskich, ak
czenia terenów wypoczynkowych tywizacją • regionów słabiej rozwi
itp.
niętych, wykorzystanie zasobów su
6) Zwrócona będzie szczególna rowcowych, powiązanie z planami
uwaga na rozwój rolnictwa, tak aby regionalnymi planów technicznej
dysponowało ono nadwyżkami pro rekonstrukcji branż, korelacja roz
dukcji wielu artykułów.
budowy wsi z planam i przestrzen
7) Szybki rozwój szkolnictwa 1 nym i regionów, tworzenie wsi roz
oświaty będzie powodował stały wojowych itd. Z uznaniem podkreś
wzrost popytu na usługi kulturalno- lano coraz ściślejszą więż pomiędzy
- rozrywkowe. Istnieje w związku z planowaniem gospodarczym i pla
tym potrzeba uformowania kilku nowaniem przestrzennym. Wskazy
dziesięciu ośrodków kulturalnych wano, że plany regionalne w w ięk
w kraju , odległych o godzinę jazdy szym niż dotychczas stopniu powin
od sęslednich wsi i m ia st
ny stanowić podstawę dla podejmo
8) Szybki wzrost motoryzacji (1 w ania decyzji gospodarczych, prze
samochód na 4—5 rodzin w 1985 r.) de wszystkim inwestycyjnych. Przy
wymaga rozwoju usług turystyczno- podejmowaniu decyzji gospodar
w ypoczynkowych.
czych, dotyczących poszczególnych8) Jednym z ważniejszych zadań regionów, powinny być brane pod
gospodarczych powinna być popra uwagę nie tylko względy ekono
wa stanu gospodarki wodnej.
miczne, lecz również społeczne.
Jeśli idzie o koordynację tereno
Prawidłowa, kompleksowa reali
wą, to na konieczność jej wzmoc zacja planów regionalnych 4iwarunnienia zwróciło uwagę V III Plenum kowaną jest — zdaniem posłów —,
KC PZPR. w 1961 r., ustalając, że umocnieniem koordynacyjnej ro li'.
w planowaniu kierunkową tenden rad narodowych, zwłaszcza stopnia
cją jest umożliwienie radom n a ro  powiatowego. Istnieje potrzeba, aby
dowym zwiększenie analizy 1 kry w toku realizacji planów rozwijane
tyki planów gospodarki zarządzanej były w należytym stopniu urządze
centralnie na Ich terenie. Rozwinię nia socjalne i kulturalne. Wskazy
ciem uchwały VIII Plenum były w ano również na potrzebę szersze
uchwały IV Zjazdu Partii. W lipcu go prezentowania planów regional
1963 r. ustaw a o radach narodo nych ludności. Zdaniem Komisji,
wych została ^nowelizowana w myśl projekty planów powinny być
przedstawionych założeń. W latach przedmiotem szerokiej konfrontacji
1961—1965 ukazało się ponad 30 ak  z opinią publiczną, w szczególności
tów normatywnych, regulujących z zainteresowanymi środowiskami.
(wd)
uprawnienia i obowiązki rad naro
dowych w zakresie terenowej koor
dynacji. Jednym z podstawowych
PLANY GROMADZKIE
jej zagadnień są spraw y inwestycji
towa rzyszących, współzależnych i
I
KONTRAKTACJA ZBÓŻ
wspólnych. Rady narodowe były
wciągnięte do zamierzeń towarzy
OMISJA 'R olnictwa i Przem y
szących budowie wielkich inwesty
słu Spożywczego rozpatrywała
cji przemysłowych: Nowej Huty,
realizację gromadzkich planów
ROW, Zagłębia Miedziowego, petro rozwoju rolnictw a i kontraktacji na
chemii płockiej, fabryk azotowych ro k 1968/68 w oparciu o wnioski
w Puławach i Włocławku. Zagłębia zespołów specjalistów rolnych. Obra
Energetycznego w Koninie, Zagłę dy dotyczyły również systemu kon
bia Siarkowego w Tarnobrzegu Up. traktacji zbóż, skupu zboża kon
Rady narodowe opracowywały pro
traktowanego ze zbiorów 1867/68,
gram y budownictwa mieszkaniowe jak również stanu w ykonania kon
go, urządzeń kom unalnych, zaopa traktacji pod zbiory 1968/69 i stop
trzenia przemysłu w wodę, urzą n ia zaopatrzenia w nacwozy i Środki
dzeń usługowych 1 socjaloo-kultu- przewidziane umowami kontrakta
ralnych. Uczestniczyły one aktyw  cyjnymi.
nie przy ustalaniu program u i n - .
Inform ację o przebiegu realizacji
westycji współzależnych (szczegół- gromadzkich planów rozwoju rolni
nie w kom unikacji i w przemyśle) ctw a przedstawił podsekretarz stanu
1 powiązań kooperacyjnych. Przy w M inisterstwie Rolnictwa — prof.
radach narodowych działają w oje Józef O kuniew ski
wódzkie kom isje rozdziału robót,
Cechą charakterystyczną planów
których zadaniem jest bilansowanie gromadzkich jest to, że nie stano
inwestycji z mocą • przerobową w ią one podstawy do opracowywa
przedsiębiorstw budowlanych. Rady n ia planów zbiorczych ani do spra
narodowe wychodziły z inicjatywą wozdawczości. Zaczynają się one i
wspólnej budowy dzielnic przemy- kończą n a szczeblu gromady i wsi.
słowo-składowych. urządzeń gospo W wy-niflcu realizacji planów gro
darki cieplnej, Inw estycji wodno- madzkich nastąpiło wdrożenie gro
ściekow ych Itp. W latach 1968—1969 m ad do realizacji planów n a
Inwestycji wspólnych jest ponad siennych, planów ochrony róślin,
730 o łącznej w artości kcsztoryso- . zasad agrominimuim ocaz realizacji
Woj 16,5 tn id ú : .
” 1
zimowego szkolenia rokidczego. Pla
W ostatnich fałach wybitnie w zr& ny gromadzkie m iały jednak także
sła rola rad narodowych w koordy i pew ne braki: ogólnikowość i nienacji zatrudnienia. Po ra z pierw d oprowadzę nie zadań do rolników,
szy opracowano bilanse siły robo nie uwzględniały one różnic w po
czej w układzie powiatowym. Jesz ziomie gospodarowania poszczegól
cze bardziej szczegółowe prace po nych producentów, nie koncentro
dejm owano dla lepszego rozeznania wały się n a maksymalnym wyko
dojazdu do pracy, zwłaszcza do du rzystaniu środków produkcji. Kon
żych okręgów przemysłowych. No trola takich planów zaw ierających
w ą działalnością były prace Komisji m ateriał syntetyczny była trudna, a
Deglomeracyjnych, zmierzające do naw et w ręcz niemożliwa.
ograniczenia przyrostu zatrudnienia
P o IX Plenum KC PZPR urucho
w W arszawie, Krakowie, OOP, m ione zostały zespoły specjalistów
Bielsku-Białej, Trójm ieście, Wrocła rolnych. Przy udziale ok. 19 tys.
wiu I Po znaniu.W w ielu wojewódz- ’ fachowców rolnych przeprowadzona
twach — szczególnie Kielce, Kato zbstala analiza stanu rolnictw a w e
wice, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz wszystkich wsiach. Dokonano we
— podejmowano prace n ad upo ryfikacji i korekty pląnów gromadz
rządkowaniem powiązań koopera kich i w iejskich. Zespoły specjali
cyjnych przem ysłu kluczowego z stów rołnyoh dokonały szczegółowej
zakładami przem ysłu terenowego. analizy poszczególnych grup, a n a 
Prace te oparte były nuin. n a b a w et pojedynczych
gospodarstw,
daniu wolnych mocy produkcyj zwłaszcza uzyskujących niskie w y
nych, powierzchni produkcyjnych 1 niki; szukano przyczyn niewyko
zmianowości.
rzystania rezerw produkcyjnych
7 koordynacji terenowej przeja oraz dróg podniesienia produkcji.
w ia alę jeszcze tendencja do w y Hamulce i przeszkody znajdowano
daw ania dećyzji adm inistracyjnych nie tylko w pracy samych rolników,
zam iast uzgodnień. Również wy lecz również w działalności jedno
działy brąnżowe rad narodowych stek obsługujących rolnictwo.
nie są dostatecznie włączone do
Działalność tych specjalistów przy
działalności koordynacyjnej. N atra- niosła wymierne efekty: w zrost wy-
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POKŁOSIE VII PLENUM

tość prod. towarowej w g cen zbytu
wzrosła o 6,2 proc.
Wskaźniki te — zważywszy, że
decyzją KSR całkowicie zlikwido
wano pracę n a III zmianach w .
soboty, że utrzym any został ten
sam stan zatrudnienia, że nie n a
stąpiło powiększenie parku maszy
nowego — są dowodem, że załoga
z pełnym1zrozumieniem przyjęła uchwałę VII Plenum i aktywnie
włączyła się do prac ZKUOP. Bez pełnego zaangażowania się
całej załogi nie do pom yślenia by
łoby przyjęcie w ZPW im. T. Rychlińskiego do realizacji aż 162 wnio
sków, wiele z nich można nazwać rewelacyjnymi. Np. projekt mgr
Inż. -Franciszka Piątka zmierza do
O twórczych rozwiązaniach w za zaprzestania cięcia sztuk m ateria
łów w m iejscach błędów i w pro
kresie organizacji produkcji i me
wadzenia nowego sposobu oznacza
tod zarządzania świadczy ’ fakt
nia (symbollzacjl), eliminującego w
przyjęcia do realizacji przez zżłogę
skali przedsiębiorstwa wielomilio
ZPW im. T. Rychllńskiego wyż
nowe straty. Z tytułu \te j innowa
szych wskaźników w porównaniu
cji zakład uzyska rocznie dodatko
z rokiem 1967. Różnice te są dość
wo 3P tys. mb tkaniny gotow ej‘ o
istotne i tak: produkcja przędzalni
wartości 7 min zł w g cen zbytu.
w T/Nm wzrosła w porównaniu do
Poza tym stwierdzono, że można
67 r . o 30,5 proc., wydajność na
wiele oszczędzić w w yniku zastą
wrzeclo-godzinę wzrosła o 27,8 proc.,
pienia trw ałych oznaczeń tkaniny
produkcja tkalni w wątkach zwięk
za pomocą m etek a nie stempli.
szyła się o 4,3 p ro c.,' produkcja
Wniosek ten też m a duże znaczenie
tkanin getowych o 7,0 proc. a w ardla przedsiębiorstwa. Bezpowrotne
straty w tkaninie gotowej — nie do
usunięcia są em ulsyjne znaki po
stem plach — dochodzą w wyniku
trwałego uszkodzenia m ateriału
przy dotychaasow ym systemie jego
oznaczania do 108 m b tkaniny
N r n (tfîj — x s.iv .iH i .r.

dziennie, o przeciętnej cenie 330,25
złotych za m etr bieżący.
Pomysł m gr inż. Piątka, wysoko
oceniony przez ZKUOP. zaintereso
w ał Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego-Południe.
Poleciło
ono
wprowadzić (eksperymentalnie tyl
ko w ZPW im. T. Rychllńskiego)
nowy system znakowania tkanin.
Jeżeli ten racjonalizatorski wniosek
zostanie przychylnie przyjęty przez
odbiorców tkanin, to może on za
pewnić efekty ekonomiczne sięga
jące w skali Zjednoczenia wielu
dziesiątków milionów złotych, a w
skali kraju setek milionów zło
tych. Je,dno jednak w tych poczy
naniach niepokoi. Możliwość — to
jeszcze nie rzeczywistość. W ydaje
s!ę, że w tym przypadku zbyt dłu
go trw a okres eksperymentowania.
Innym nie mniej rewelacyjnym
wnioskiem, zgłoszonyną, przez zało
gę ZPW im. Rychllńskiego do
ZKUOP, był projekt w sprawie
zwiększenia
przerobu
przędzy
zgrzebnej, produkowanej we wła
snym zakresie. Wniosek uzyskał
akceptację Zjednoczenia. Efekty?
Produkcja tkanin zgrzebnych za
częła sukcesywnie wzrastać i tak:
w pierwszej połowie 1967 r. za
kład wyprodukował 248,2 tys. mb
tkanin, natom iast w I półroczu br.
zamierza wyprodukować 383,3 tys.
mb, ponad 100 tys. m b tkanin wię
cej. v
•
Realizacja tego wniosku przynosi
inne jeszcze korzyści, pozwala m.
i n .. wyeliminować zbędne przewo

kupu* nawozów w całym k raju (wg
s ta n u 'u a d z le ń 15 m arca o 2£ proc.
w porównaniu■* analogicznym okre
sem roku ^poprzedniego), a w wo
jewództwie lubelskim aż o 52* proc.
Wzrosła kontraktacja zbóż o praw ie
250 tys. ha. NiemaT w pełn i wyko
nany został plan skupu. Władze
gromadzkie, ja k i sam i rolnicy,
przestali traktow ać plany jak o ab 
strakcyjne dokumenty i widzą w
tiich ogniwo wiążące poszczególne
gospodarstwa z całokształtem roz
woju wsi, gromady i kraju.
Zespół poselski wizytował groma-"
dy w woj.: białostockim, łódzkim
i zielonogórskim.. Z uwag zespołu
poselskiego w ynika, że działalność
fachowców rolnych spoza gromady
spowodowała, że rady narodowe za
absorbowane dotychczas, przeważnie
praoaral administracyjnym i, zwró
ciły teraz większą uwagę n a p ro 
dukcję rolną. Niedostateczne jest
jeszcze zaopatrzenie asortymentowe
w nawozy sztuczne, ja k również
zbyt słabo rozwinięte są usługi poz
w alające n a stosowanie zwiększo
nej Llości nawozów sztucznych. B rak
również urządzeń niezbędnych, do
stosowania środków ochrony roślin.
Nie wszędzie właściwa Jest rejoni
zacja zbóż.- Spotkano się z sygna
łam i wskazującymi, że zrejonizowane w danej okótycy odmiany zbóż
nie są dostosowane do warunków
glebowych 1 klimatycznych.
W dyskusji zwrócono m. in. uw a
gę n a to, że czynnikiem ham ują
cym wzrost produkcji rolnej jest
niedostatek fachowców z . wykształ
ceniem rolniczym. W niektórych te
renach, gdzie istnieje obfitość łąk,
za rozwojem hodowli n ie nadąża
mleczarstwo. W niektórych rejo
nach prowadzi się tzw. kontraktację
wiązaną, to znaczy uzależnia się
kontraktację roślin przemysłowych
od zakontraktowani^ pewnej ilości
zboża
K ontraktacja zbóż prowadzona
jest już od 2 la t n a nowych w a
runkach. Do 20 m arca skupiono ze
zbiorów roku 1967 — 3 593 ty s.'to n
zbóż, wykonując ogólny plan skupu
w 98 proc. Zakończono kontrakta
cję zbóż ze zbiorów roku 1968. Za
kontraktowano plony z 1.406 tys. ha
przekraczając p lany o 28 tys. h a Za
część zakontraktowanych zbóż gos
podarstwa, które zaw arły umowy n a
20 proc. areałów swoich gruntów
rolnych, po r a z pierwszy uzyskują
prem ię w postaci obniżki podatku
gruntowego w wys. 50 zł za każdy
kw intal zboża dostarczonego ponad
minim um ustalone w umowie.
K ontraktację zbóż prowadzą gmin
ne spółdzielnie ‘za pośrednictwem*
ponad 26 tys. wiej&kdch przodow
ników kontraktacji, aile stopień ich
przegotowania do wypełniania za
dań kontraktacyjnych nie jest jed
nolity. Wzrostowi skupu musi tow a
rzyszyć wzrost pojemności magazy
nów i popraw a wyposażenia punk
tów skupu. Przemysł zbożowo-młynarski boryka się p rzy realizacji za
dań inwestycyjnych z wieioma tru d 
nościami. Stopniowo rozszerza się
bezpośredni odbiór,, kontraktow ane
go zboża z zagród ihłbi^kiicH;.
' Z uwag zespółu posęłsk'lęgo, który
wizytował teren województwa byd
goskiego, w arszawskiego i olsztyń
skiego oraz z głosów w dyskusji
w ynika, że w w ielu powiatach czy
gromadach brak u je właściwej faform ecji dotyczącej korzyści płyną
cych dla rolników z k o n tra k ta c ji
Instytucję skupujące zboże nie są,
także zbyt dobrze przygotowane do
odbioru kontraktowanego ziarna (w
woj. olsztyńskim n a' przykład wy
stępują poważne kłopoty z odbio
rem ziarna, magazyny n ie są wypo?
sażone w odpowiedni sprzęt, często
b rak .wagonów i samochodów). Wy
daje się, że jest rzeczą konieczną,
b y budowa m agazynów zbożowych
traktow ana była priorytetowo, po
nieważ kłopoty z odstawą zboża nie
zachęcają rolników d o jego kon
tra k ta c ji
Realizacja umów n a kontraktację
zbóż przebiega spraw nie, w tych
rejonach, gdzie tow arów ość gospo
darstw jest duża. Natomiast w re
jonach o gospodarce rozdrobnionej,
gdzie istnieją nadwyżki rą k do p ra 
cy, w inny być raczej kontraktow a
n e uprawy bardziej pracochłonne.
a w.)

zy przędzy, a tym samym zmniej
sza koszty produkcji wyrobu final
nego 1 w zasadniczy sposób popra
w ia rytm ikę produkcji w e wszyst
kich jej fazach.
Wnioskiem, którego realizacja nie
przyniosła, wymlerzalnych efektów
n atury ekonomicznej, było uregulo
w anie kwestii prawidłowego zasze
regowania pracowników. Nawars
twione w minionych latach niepra
widłowości w postaci zaszeregowa
n ia ponad 70 pracowników wyko
nujących pracę umysłową do grupy
pracowników fizycznych, doprowa
dzały do stałych antagonizmów. Obecnie w wyniku uzyskania do
datkowych 72 etatów zdołano wye
liminować te nieprawidłowości, a
tym samym poprawić atmosferę w
przedsiębiorstwie.
Usprawnienia pozwalają m Jn. na
wzrost wydajności na jednego ro
botnika wykończałni o- 107 mb
tkaniny w 1968 r. w stosunku do
poziomu roku ubiegłego. Ogółem
w ram ach usprawnienia organiza
cji pracy i zarządzania zrealizowa
no dotychczas w ZPW im. T. Rychllńsklego 86 wniosków.
Realizacja uohwały VII Plenum
KC PZPR osiągnęła w tym przed
siębiorstwie półmetek. Wiele trud
ności pozostało jeszcze do przezwy
ciężenia, ale wiadomo już, jak je
przezwyciężać. Nieraz jeszcze pro
gram opracowany przez ZKUOP
powróci n a forum KSR po to, aby
pełna Jego, realizacja przyniosła
dalsze efekty ekonomiczne i soc
jalno-bytowe dla załogi i przedsię
biorstwa.
CZESŁAW TATARA

Chcemy ssybeiej unowocześnić naszą gospolarkę 1 —
wiado
ma — ale stać nas na ta, aby dokonywać tego szerokim frontem.
Musimy skoncentrować wysiłki aa pewnych wybranych, decydujących
dziedzinach I wydaje m l'się, że obecnie taką dziedziną może być ele
ktronika, której postępy oigrywają olbrzymią rolę w rozwoju przemy
słu krajów najbardziej rozwiniętych, a nas natomiast Jest to dziedzina
dość jeszcze zaniedbana*
Cs więc utrudnia asm szybsze' postępy w tej dziedzinie? Jak wyglą
dają nasze dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze z tego zakre
su i efekty wdrażania ich do przemysłu? Co robić, aby postąp ten
przyspieszyć? Czy mamy możliwości efektywnej specjalizacji naszego
przemysłu w produkcji pewnych wyrobów elektronicznych? Jak po
przez tę dziedzinę szukać kloeza do asprawaienla naszej gospodarki?
Z tego rodzaju pytaniami zwróciliśmy się do grona naukowców —
specjalistów z interesujących nas tu dziedzin, zapraszając Ich do
udziału w redakcyjnej dyskns& W dyskusji tej udział wzięli: mgr inż.
JERZY BAGIŃSKI (Instytut Elektroniki), doe. WIESŁAW BARWICZ
(Przemysłowy Instytut Elektroniki), mgr inż. KAZIMIEEZ CIEŁISZAK
(Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny), dr JAN FELICJI (Instytut
Tele- 1 Radio-techniczny), dr CZESŁAW KXLISZEK (Przemysłowy In
stytut Elektroniki), prof. ANDRZEJ BKASALSKI (Instytut Elektrotech
niki), prof. dr WITOLD ROSIŃSKI (Instytut Technologii Elektronowej),
doe. dr. ANDRZEJ WOJNAR (Instytut Tele- i Radio-techniczny) oraz
kilku przedstawicieli naszej redakcji.
Poniżej zamieszczamy niektóre wypowiedzi. Zawarte w nich o ca ty
I wnioski wydają się nam interesujące, ale zapewne nie wyczerpują
one ealego tematu. Dlatego też zapraszamy do dyskus# w tej tak
istotnej sprawie również innych naszych Czytelników.
RED.

WITOLD ROSIŃSKI;

NIEDOCENIONA DZIEDZINA
W światowej gospodarce rozwój •nych światowych w odniesieniu do
sprzętu elektronicznego sprzęt pow
nowoczesnych środków produkcji uszechnego użytku stanowi zaledwie
zależniony jest w coraz większym
1/3 do 1/4 wartości. Maszyny cyfro
stopniu od stanu rozwoju elektro
we np. stanowią 1/3 w artości sprzę
niki półprzewodnikowej. Z tego
tu elektronicznego jako całości. Głó
względu plany rozwoju elektroniki
półprzewodników w najbliższym 20- wnym celem tranzystoryzacji powi
nien więc być sprzęt nazywany pro
leciu muszą być bardzo starannie
fesjonalnym. Krajowy przem ysł ele
przygotowane.
ktroniczny odczuwa przede wszyst
Dzisiejszy stan zacofania tego
kim braki w zakresie sprzętu pom ia
przemysłu wynika z błędów w pla
rowo-kontrolnego i technologicznego
nowaniu w przeszłości. Nie przewi
do powoduje bardzo zło wykorzy
dywano bowiem korzyści gospodar
stanie kadry, w skutek stosowania
czych płynących z rozwoju tej ga
prym ityw nych narzędzi b ad ań i
łęzi. Na pierwszy plan swego cza
produkcji.
su
wysunięto
tranzyśtoryzację
W drażanie opracowań nie jest za- •
sprzętu powszechnego użytku (ra
dowalające w przypadku instytu
dioodbiorników i telewizorów), po
tów resortowych a jest bardzo złe
m ijając potrzeby - innych gałęzi
w przypadku In stytutu Technologii
przemysłu o dużo większym dę£a*
Elektronowej
(PAN) w skutek nie
rze gatunkowym jak energetyka,
dostatecznego ootencjału zakładów
hutnictwo, przem ysł chemiczny.
doświadczalnych
w
pierwszym
Ppnieważ rozwój techniki półprzypadku i zupełnego b rak u za
przewodnikowej je st. stosunkowo
kładu doświadczalnego w przypad
kosztowny (Ze względu na koszt uku drugim. Uniemożliwia to w pro
rządzeń produkcyjnych), m usi być
wadzanie wyników p rac dó produk
więc rozpatryw any n a tle znaczenia
cji m ałoseryjnej, ham ując lu b -za
tego rozwoju dla gospodarki naro
trzym ując nrace rozwolowe innych
dowej jako całości Środki finanso
ośrodków. Co praw da. In sty tu t w y - we, w szczególności dewizowe, do
konuje m ałe serie przyrządów pół
tychczas przeznaczane n a tę gałąź
przewodnikowych w w arunkach la 
przemysłu były małe. O Ile program
boratoryjnych, ale ta k a działalność
rozwoju półprzewodników nie zo
nie może być podstawą d la nrzestan ie właściwie ustawiony — go
mysłowych opracowań . wielkosespodarka nasza może, znaleźć się w
ryjnych. które m uszą mleć zagwa
poważnych kłopotach, zwłaszcza
rantow ana produkcję półprzewodni
przy PMtulowanym. w zrp ś^ e tęk$-. ków określ opego-typa. :
portu* Chyba, ze będziem y im porto
-W zakończeniu należy podkreślić,
wać-’kosztowne urządzenia- elektro
że kierunki rozw ojow e'w półprze
niczne dla.-¿eksportowanych urzą
w odnikach były w ybrane praw idło
dzeń przemysłowych.
wo, jednakże środki na realizację
tego rozwoju były całkowicie nie
Należy również stwierdzić, że
w ystarczające i ten błąd n ie może
tranzystoryzacja sprzętu powszech
być nadął kortynuow anv bez szko
nego użytku p o to n n a być traktow a
dy dla gospodarki narodowej.
n a jako drugoplanowa. Według d a-

WIESŁAW BARWICZ

ODY MAK KONCEPCJI ROZWOJU
D yskutow any tutaj problem' nale
ży niewątpliwie do bardzo złożo
nych. Chciałbym zwrócić uwagę na
kilka m oim zdaniem bardzo istot
nych momentów. Otóż obecni tu
kóledzy reprezentujący wyższe uczelnie i in stytu ty naukowo-badaw
cze są zainteresowani przede w szy
stk im rozwojem elektroniki. Dlate
go też s a m o ' stwierdzenie, i e dla
dobra naszej gospodarki narodowej
niezbędne jest przyspieszenie roz
w oju elektroniki i wobec tego na
ten cel trzeba przeznaczyć odpowie
dnie kw o ty, niestety nie rozwiązuje
problemu.
Trzeba sobie zdawdć sprawę t te
go, że gdyby na naszym m iejscu
byli tu ta j koledzy mechanicy, che
micy, energetycy czy przedstawicie
le jakiejkolw iek innej Jeszcze dzie
dziny techniki — postaw iliby naj
prawdopodobniej identyczne żąda
nia. 1 ka żd y m ów iłby słusznie, każ
dy miałby pozornie rację.
Tak się zresztą to praktyce dzie
je, że każda dziedzina techniki do
maga się nowych środków fin a n so 
wych, każdy chciałby aby n a jego
odcinku było jak najlepiej, by prze
m ysł któ ry reprezentujem y był no
woczesny. Niestety, na w szystko
nas w kra ju nie słać, przeto każdy
otrzym uje tylko małą cząstkę tego,
czego żąda. W rezultacie — chyba
żadna dziedzina techniki nie roz
wija się u nas tak szybko, ja k po
winna, względnie Jak sobie tego
życzym y. W konsekwencji nie na
dążamy za postępem światowym i
nic nadrabiam y dotychczasowych
opóźnień.
Jedną z głównych przyczyn tego
stanu rzeczy jest brak koncepcji
rozwoju danego kierunku badań n a
ukowych. Nie wiadomo, które kie
runki, a następnie Mfóre problemy
należy .preferować. Zaś baz wypra
cowania takiej koncepcji pomimo
dużych nakładów finansowych i zu 
życia nieproporcjonalnie dużego za
sobu energii — uzyskane efekty nie
mogą być f nie będą wystarcza
jące.
Na podstawie przesłanek — głó
wnie ekonomicznych, a także* po
litycznych — trzeba wypracować
koncepcję czy koncepcje generalne,
a następnie te koncepcje rozpraco
wać szczegółowo. Należy przypusz
czać, że. wówczas nakłady finanso
w e i. nasze w ysiłki techniczno-or
ganizacyjne dadzą .znacznie lepsze
wyniki. Wytypowane ostatecznie
kierunki badań, problemy czy na
w et tem aty ,muszą być zupełnie ina
czej niż ma to miejsce dzisiaj, przy-

gotowane, jeśli m ają się. zakończyć
szyb kim i pom yślnym wdrożeniem,
. Prace naukowe a w pew nych
przypadkach i prace naukowo-ba
dawcze powinny być prowadzone
naw et i w tych kierunkach, które
n ie są preferowane. Z tym . że kie
runki preferow ane Już n a ty m eta
pie pow inny być prowadzone odpo
wiednio szerzej i głębiej, ta k aby
dalsze etapy prowadzące ostatecznie
do szybkiego uruchomienia produk
cji mogłv być zrealizowane dobrze
i w możliwie kró tkim okresie cza
su. Najpóźniej na etapie p rać pro
wadzonych w instytucie powinny
być jednoznacznie okreilone dalsze
etapy kończące się uruchomieniem
produkcji. Powinien być w ytypow a
ny zakład produkcyjny. powierzch
nia produkcyjna w ty m zakładzie,
przyznane odpowiednio wcześnie-na
ten cel etatu, z ty m że zakład m o
że tych pracowników przyjąć odnoto4ednio w cześniej i przeszkolić.
Zakład powinien w odpowiednim
czasi* otrzym ać fundusze na zakup
urządzeń produkcyjnych Ud.
Jestem zdania, że jeśU ¿ostaną
dotrzymane w ym ienione pow yżej
w arunki — to każde opracowanie
krajowe zostanie „wdrożone" i rac
właściwym czasie i na należytym
poziomie technicznym . Dobre w y
niki produkcyjne um ożliwiają ce
nam eksport i utrzym anie się na
rynkach zagranicznych m uszą być
poprzedzone rozsądnym planowa
niem, bardzo yntnlow nym w ypra
cowaniem najdrobniejszych szcccgołów.
W przypadkach ekonomicznie wzasadnionych należy zakuoić licen
cję możlitoie kompletną. Należy je
dnakże pamiętać, że zakup Uwncji
nie zwalnia od obowiązku przygo
towania odpowiednio wczesnego ka 
dry fachowców, któ rzy potrafią
„skonsumować” licencję z pożyt
kiem dla gospodarki narodowej*
Chciałbym
przedstawić
tw ó j
punkt widzenia w sprawie koordy
nacji i zarządzania zapleczem nau
kowo-badawczym w przemyśle. Je 
śli duży nacisk kładzie się na za
gadnienie koordynacji (i to całko
wicie słusznie) to nie zaw sze zdaje
m y sobie sprawęę że jed n ym z istot
nych czynników koordynacji jest
sprawa zarządzania. Chodzi tu oczyioiście głównie o zarządzanie w
sensie m erytorycznym a nie admi
nistracyjnym . Podkreślając koniecz
ność Jak najbardziej bezpośredniej
współpracy (zespoły mieszane itp.)
m iędzy kom órkam i zaplecza i do-

P O L S K Ifił m « ¡¡M M M M M I
P race instytutów branżowych nasta
bowania n a sprzęt i 'ap aratu rę ele
że się stać zaczynem prac nad za
stosowaniem układów elektronicz
ktroniczną.
wione są na zaspokojenie bieżących
nych w samochodach, a ta k ie na
potrzeb przemysłu, a tylko u» nie
Dla zapewnienia właściwego po
pędu elektrycznego pojazdów.
znacznej mierze toyprzfdząją te po
ziomu jakościowego naszej produk
.A więc jesteśm y słabo'przygoto
trzeby. Jednak na skutek istnieją
cji należy za te m sięgnąć do m e-, w a n i do epoki półprzewodników i
cego od lat faktycznego rozbratu
tod pozarynkowych. W ty m zakre
to przede w szystkim od strony m o
m iędzy planowaniem badań .pod
cy produkcyjnych. Inne króje so
sie w naszym Instytucie (ITR) ocjalistyczne dawno opanowały pro
stawowych a planowaniem gospo
pracowano z inicjatyw y dyr. A.
dukcje półprzewodnikowych diod
darczym instytuty branżowe reali
Czechowskiego konkretne propozy
średniej m ocy (20-~2S amperów).
zują swoje zadania w zasadzie bez
cje. Propozycje ta polegają na oProgramowanie naize w te j dzie
biektyw nej kontroli jakości produk
odpowiedniego wcześniejszego przy
dzinie nie było przewidujące, np.
produkcja takich diod w 1970 r,
gotowania i rozpoznania tem atyki
cji poszczególnych zakładów i wpro
m iała wynieść • ok. 300 tys. sztuki,
wadzaniu korekty stopnia w ykona
przez powołane do tego placówki
a wiadomo, że tylko dla potrzeb
nia planu produkcyjnego oraz cen przem ysłu ■samochodotoego trzeba
P A N i szkolnictwa wyższego. Z
drugiej strony pewne osiągnięcia
fabrycznych w zależności od jakdści
będzie dostarczyć prawie milion. W
Zasadzie m a m y odpowiednie w a
badawcze placówek P A N i uczelni, wyrobów. Ocenę jakości mogłyby
ru
n k i materiałowe, aby się nie
ANDRZEJ MASALSKI
pozostają nie wykorzystane, gdyż przeprowadzać zespoły złożone to
wplątać w im port (ok. tony krze
in. z pracowników instytutów . Nie
nie leżą ta sferze zainteresowania
m
u
potrzeba do wyprodukowania
KORZYŚCI EKONOMICZNE
stety inercja administracji gospo
ihttiona diod rocznie); jesteśm y
przemysłu.
bliscy opanowania technologii, czę
darczej jest ta k duża, że chyba jej
Drugim problemem, n a który
ściowo d zięki pomotoy licencyjrej
należy przypisać ugrzężnięcie tych
chciałbym zwrócić uwagę w naszej
Rozwój nowoczesnego przemysłu ' ści. Zautomatyzowanie napędów w
Potrzebne są jednak zdccydoioane
propozycji to czeluściach szuflad
dyskusji Jest problem jakości w y 
jest uzależniony od nowoczesnej eprzemyśle papierniczym pozwala oposunięcia inwestycyjne. Z pew 
wysokich urzędów.
nością bez elektroniki półprzewod
robów przem ysłu elektronicznego. W
lektroniki. Faktu tego nie dostrze
siągnąć wyższą gatunkowo produk
nikow
ej nie będziem y w stanie w
N
ie
chciałbym
wywołać
wra
olbrzymiej
większości
wyrobów
na
ga się u nas w k raju z dostatecz
cję papieru. D alej np. technika im
ogóle rozwijać nowoczesnego prze
żenia, że dążę do zaprzeczenia od
szego przem ysłu (szczególnie w
ną silą. Mogę tak tw ierdzić z całą
pulsowego rozruchu silnika napę
m ysłu.
powiedzialności placówek naukowobranży podzespołów i sprzętu pro
stanowczością, jak o kierow nik In
dzającego akum ulatorow e wózki
Jeszcze jed en przykład — m a
fesjonalnego) popyt zdecydowanie
badawczych naszej branży za po
stytutu. będącego odbiorcą prac etransportow e pozwala osiągnąć d a
szyny prostownicze p rąd u stałego.
przekracza zdolności produkcyjne
lektroników.
stęp techniczny w przem yśle elek
W Polsce, zużyw a się niewiele p o 
leko idące oszczędności w eksplo
nad 10 proc. energii elektrycznej
tronicznym ; chcę*jednak wskazać,
zakładów
przem ysłowych i w
atacji tych pojazdów (oszczędność
E lektronika zaczyna odgrywać
w postaci prądu stałego. W w yso
zw iązku z ty m odbiorcy staw iający
ż
e
istnieje
szereg
przyczyn
zewnę
energii
traconej
przy
rozruchu),
nie
coraz większą rolą w wielu dzie
korozwiniętych krajach świata do
w ysokie wymagania jakościowe są
trznych
również
w
arunkujących
ten
mówiąc
o
tym
.
że
wózki
mogą
być
30 proc. A tym czasem potrzeby ro
dzinach jak np. w autom atyzacji
wypierani przez odbiorców m niej
postęp. Przed piętnastu la ty w osną. Do przetwarzania energii na
płynniej
prowadzone.
Ta
sama
te
procesów przemysłowych, w zauto
prąd sta ły potrzebne są diody pół
wymagających. Sytuacja ry n ku pro
pracowaniach z dziedziny technolo
chnika pozwala na wprowadzenie e m atyzowanych wielosUnikowych u przewodnikowe dużych mocy (do
gii półprzewodników zajmowaliśmy
lektrycznych lokomotyw ak u m u la-’ ducenta nie stw arza ja k wiadomo
kładach napędowych, w napędach
2000 amp.).
bodźców sprzyjających podnoszeniu
pozycję
przodującą
to
naszym
obo
torowych
do
podziemi
kopalń
gazo
o brabiarek itd. Do sterow ania tych
Należy więc dokonać gicałtawncjakości wyrobów. R ynek producenta
zie, * dziś pazifcję tę zdecydowanie
wych,
co
przy
stosowaniu
klasycz
układów stosowane są elektroniczne
go skoku w rozbudowie zdolności
W branży elektronicznej niewątpli
straciliśmy. P rzyczyny tego tkw ią
nej
aparatury
rozrządu
jest
niemo
produkcyjnych. Konfrontacja sza
układy sterow ania cyfrowe, hybry
nfe W niedostatku m y iii badawczej,
cunku zapotrzebowań n a pólprze^
żliwe. Wreszcie w prpw ądzenie. mą? , w ie ., utrzypia się u nas jeszczę
dowe, analogowe itd*
w
odniki z naszym i programami
przez,
wiele
lat
za
względu
n
a
nie.
lecz
to
braku
odpowiednich
decyzji
szyn elektrycznych . prostownlkóSzeroką dziedziną zastosowania
produkcyjnym i zaskakuje, w moim
o charakterze gospodarczym.
wych przynosi znaczne oszczędności, t.. zw ykłą flynam ikę w zrostu zapotrzeprzekonaniu.
Ocenia się bowiem,
elem en tó w . elektronicznych w ele
gdyż elim inuje kosztowny i th id n y
że nasza gospodarka zgłosi zapo
ktrotechnice są przekształtniki: pro
w wykonaniu kom utator, elim inuje
trzebowanie w 1985 r, na — 150—
stowniki półprzewodnikowe przetw a
KAZIM8ERZ CIELISZAK
200. m in szt. tranzystorów i diod
całkowicie zjawisko związane z ko
rzające p rąd zm ienny na stały dla
półprzewodnikowych
(w raz z tzw.
m utacją.
POTRZEBA RADYKALNYCH DECYZJI
celów elektrom etalurgli, elektroche
układam i scalonymi). A tym czasem
In
sty
tu
t
napz
do
re
ą
)|z
ą
ę
jt.
w chw ili obecnej program y mówią
mii. dla zasilania trak cji elektrycz
58 ś?
jego planu naukowo>-badawcs^go t » - . . <£
o poziomie dziesiątków milionów.
D yskutując
nad zagadnieniem
nej kolejow ej, m iejskiej i górni
oczywistą, że nadrobienie zilegloścl Dodajmy, do tego, że . praktycznie
tr
zebu
je
znacznych
ilości
^
iltp
e
ń
dysproporcji pomiędzy potrzebam i
i . dotrzym anie kroku postępowi
czej, falow niki do podwyższania
pełny c ykl inw estycyjny trw a u
tów półprzewodnikowych. Mimo v,l ż ^ gospodarki narodowej a możliwoś
światowemu wym aga również jed 
częstotliwości p rąd u zmiennego dla
ciami krajowego przemysłu elek
noznacznego określenia perspekty nas około dziesięciu lat~.
celów grzejnictw a indukcyjnego 1 dziedzinom badań, do których ele
tronicznego m ulim y z głębokim
Czego więc najbardziej brak pol
wicznych, ekonomicznie optym al
m enty te m iałyby być użyte, przy
niepokojem stwierdzić, że niew ąt
ośw ietlenia pojazdów szynowych,
nych obszarów asortymentowych, ektej elektronice, polskiem u prze
znaje się priorytet —- mam y duże
pliwy impas, w którym ten .prze
m ysłow i elektronicznemu?. Często
n a które należy koncentrow ać siły
spaw arki statyczne, m aszyny pro
m ówi się, że w ykw alifikow anych
m ysł się- znalazł, ulega z roku na
i środki, dążąc do kooperacji i spe
trudności z otrzymaniem dew iz na
stow nikow e (bezkomutatorowe) itd.
rok pogłębieniu mimo niew ątpli
kadr. Uważam, że to nie jest tru d 
cjalizacji międzynarodowej.
zakupy.
Duże zapotrzebowanie n a elementy
wych, fragm entarycznych osiąg
ność główna. N ależy chyba m ówić
N ależy przy tym mieć n a uwa
Władze gospodarcze preferują ta 
nięć.
o ty m , że brak nam urządzeń pro-,
półprzewodnikowe zgłasza obecnie
dze. że największe szanse ekspor
k
ie
przedsięwzięcia,
które
przyno
dukcyjnych, kontrolnych i pomia
Truizmem bvłoby uzasadnianie tow e (jak również nlepokryte po
przem ysł m otoryzacyjny..
rowych; że niedorozwinięte jest za
szą duży przyrost wartościowy lub
ważności elektroniki dla gospodar
trzeby krajowe) w ystępują w dzie
plecze
projektowo-technologiczne,
A korzyści ekonomiczne? P rosto
ki, kultury i obronności kraju.
ilościowy produkcji. Elektronizacja
dzinie elektronicznego sprzętu p ro  Jednak najbardziej brak wyraźnej
/Powszechnym,
ogólnoświatowym
w niki półprzewodnikowe charakte
fesjonalnego, który z jednej strony
w wielu przypadkach powoduje ukoncepcji specjalizacji, a więc i re 
zjawiskiem jest dynamiczny rozwój
jest bardzo pracochłonny, absorbu
ryzują się wysoką sprawnością, du
trudnienie i podwyższenie kosztów
zygnacji z pewnej p ro dukcji itd.
ilościowy 1 asortym entowy tego
jąc dużą ilość sił badawczych | In
żą niezawodnością i p ro stą obsługą,
M usim y zdawać sobie sprau:ę, .że
produkcji urządzeń, w skutek tego
przemysłu, któ reg o . tem po ^zrostu
żyniersko-technicznych,- z drugiej
ramach naszego k r a ju ' m usim y
m ałym i wym iaram i, *»są łatw e d 0* zainteresow anie przem ysłu elektro- y w ostatnich latach — np- w Anglii
j e d n o c z e ś n i e j e s t wysoko opła W
4pkonać
.ostręj s.elękcii.- kję)vnków
było dw a razy',', a w Japonii
zautomatyzowania, -lip :1p rz y .pro
calny w fekspółrcle. Istnieją liczne
maszynowego w Je j wprowadzaniu- '* i5 NRF
badań.
' specjalizacji produizeji.•itd»
r a z y ' wtókisże niż w pozostałych
gramowym sterow aniu., obrabiarek,, jest niewielkie. NlB^batrzy się n a- , gałęziach, w USA przemysł elek przykłady róbiehia" dobrych intere
A Jeśli ju ż stę na . coś d e ę y ^ t jćm y,
sów w tej dziedzinie przez naszych
to konsekwentnie.' W ram ach elek
opartym o układy elektroniczne, otom iast na to, Że • poważne efekty i troniczny
w
ciągu
ostatniego
sąsiadów , podczas gdy u n as,, jak tr
o n ik i oznacza to rozwój skoko
ćwierćwiecza
przeszedł
z
50
na
5
siąga się wysoki stopień dokładno
uzyskać mogą przyszli Użytkownicy
dotąd, główny nacisk kładziono na
wy, zwłaszcza w mocach produk
m iejsce w skali w artości produkcji sp rzęt powszechnego użytku, k tó
ści obróbki i — co niem niej w a
tych urządzeń I w ogóle cała go
cyjnych.
całego przemysłu.
rego udział w h andlu m iędzynaro
żne — powtarzalność tej dokładnospodarka narodowa.
A u nas? Ilustracją dystansu n a 
dowym m aleje.
C zy nowoczesna elektronika pół
szej elektroniki w stosunku do In
przewodnikowa może. być naszą
M usimy wyciągnąć z tych faktów
nych krajów europejskich może odpowiednie
narodową
specjalizacją? W tej
JAN FELICKI
wnioski, śmielej in
J>yć zestawienie wartości produkcji
chw ili jesteśm y drastycznie'zacofa
westować i rozwijać dziedziny, w
n a Jednego mieszkańca (w dola
n i i o ta kiej specjalizacji nie może
TEMATY BADAŃ A POTRZEBY GOSPODARKI
rach): F rancja — 95. Szwecja — których osiągnęliśmy odpowiedni
być m owy. Składa się na to kUka
poziom nowoczesności. Mógłbym w
31,5, NRF — 30,5, Anglia — 34.6
przyczyn, Przede w szystkim ak tu 
tym
sensie,
jako
przykład,
w
ym
ie
Przed zapleczem naukow o-techni^
WRL — 20, CSRS — 17, Polska
spodarcze wprowadzają korektę do
alnie niski poziom techniczny prze
nić naSza opracowania i produkcją
—• 9.
cznym w naszym kra ju postawiono
opracowanych w pierw szym etapie
m ysłu, brak
wysokoprecyzyjncj
urządzeń radiolokacyjnych. P otrze
Zjednoczenie Przem ysłu Elektro
k u ltu ry technicznej, opanowania
określone zadania społeczne, a spo
te z, T ezy pierwszego etapu, muszą
by i wysokoopłacalne szanse eks
nicznego
i
Teletechnicznego
anali
technologii obróbki z dokładnością
portowe w tej dziedzinie są znacz
sób i . stopień realizacji tych
bowiem być skorelowane z ogól
zowało niejednokrotnie, przy współ
do m ikronów. Trudno uznać, że
n ie większe niż aktualne moce p ro 
zadań w p ływ a bardzo - istotnie
n y m i założeniami dlugofalotoej po
udziale naszych instytutów przy
przy aktualnym potencjale'produk
dukcyjne. Istniejący stan rzeczy u czyny tego stanu rzeczy, opracowa
na
rozw ój
ekonom iki
kraju.
lity k i zagranicznej i w ew nętrznej
cyjnym będziem y m ogli wchłonąć
niemożliwie składanie konkuren
ło program y rekonstrukcji i rozwocyjnych ofert, z drugiej strony — ultranowoczesne licencje, np. z za
Realizacja .zadań zaplecza n akraju. W tym etapie pow stają w ięc
tu> branży. Braki ł niedom agania
kresu m ikroelektroniki
b
rak
wyraźnych
zamówień
utrudnia
ukow o-badaw czcgo za leży od wie
konkretne' w ytyczne do planu roz
całości przem ysłu elektronicznego
podjęcie odpowiednich decyzji 1
lu warunków . T u ta j chciałbym' w oju pospodarczetyb, uwzględniają
Koncepcje w łaściw ej specjaliza
m ają swe główne źródło w niedo przeznaczenie niezbędnych środków
rozwoju bazy podzespołowo-maporuszyć problem y w arunkujące
ce współpracę państw socjalistycz
inwestycyjnych,
kadrowych
itp.
cji w zakresie polskiej elektroniki
terlatow
ej
*
i
technologicznej,
który
Czyżby błędne koło? Jestem prze
właściwą pracę zaplecza naukow onych, międzynarodowy podział pratyuslm y wypracować sami, bić się
z kolei spowodowany jest zarówno konany, że m im o pozorów, w pew 
cy, konkurencję międzynarodową,
badawczego, a leżące poza możliwo
o nią, wskazywać ' gdzie zawężać
słabością zaplecza naukowego i nym sensie „pokera”, odpowiedni
ściami bezpośredniego oddziaływ aszczególnie atrakcyjne dla naszej
technicznego, tak też nieadekw atrozwój polskiego przemysłu radio fro n t, w Jakim kieru n ku należało
nością środków m aterialnych w
nia Instytutów naukowo-badaw
gospodarki Yynki zb y tu i kierunki
b y działać. Np. postulując specjali
lokacyjnego przyniósłby trw ałe ko
stosunku do rzeczywistych potrzeb.
rzyści naszej gospodarce i stworzył
czych czy innych placówek zaple
im portu a także z ’dziedziny poli
zację w zakresie przem ysłu telew i
Zjawiska te w szczególnie jask ra
by szanse zdobycia mocnej pozycji zyjnego, m usim y um ieć z czegoś
ty k i w ew nętrznej zagadnienia su
cza.
wy sposób w ystępują w dziedzinie
międzynarodowej.
rowcowe, inw estycyjne, stopy ży
elem entów
półprzewodnikowych,
Isto tn y w p ływ n a możliwość w ła
zrezygnować, aby można było roz
N ie poruszeni, jako w ykraczają w ijać produkcję telew izyjną. Oczy
m ikroelektroniki, specjalnych m a
ciowej, demograficzne, sikoleniow e,
ściwej realizacji stojących przed
cej
poza
tem
at
spotkania,
sprawy
teriałów i urządzeń technologicz
placówkam i naukowo-badawczym i
kulturalno-ośw iatowe itp. itd.
wiście oznacza to również, że <w
utrudnień i antybodżców form alnonych.
Na podstawie ta k opracowanych
zadań m a programowanie rozw oju
w ielu dziedzinach będziem y szukali
Reprezentujem y pogląd, że bez organizacyjnych, w ystępujących w
przem yśle
elektronicznym x (jak
wytycznych dopiero w trzecim eta
d an ej dziedziny gospodarki. W za
uzupełnień w imporcie.
„udarowego** potraktow ania, w sen
zresztą w całym naszym przemy
pie opracowania programu rozwo
sie uznania rangi problemu i współ
leżności od przyjętej p ra ktyki pro
śle).
które
wybitnie
obniżają możli
Koncepcja taka m usi zawsze ur
bieżnego
z
tym
rozdysoonowania
ju gospodarczego mogą być ustala
gramowania m ożliw e jest bardziej
wości realizacji wielu twórczych
względnlać rachunek ekonomiczny.
środków,
w
szczególności
inwesty
ne plany badań naukowych jako
Nie jestem ekonom istą, ale zrobi
lub m niej precyzyjne określenie
Inicjatyw i w efekcie m aja swój
cyjnych — polski przemysł elektro
istotny udział w niedorozwoju iloś
łem następujące zgrubne przelicze
fo rpoczta planów gospodarczych oz odpowiednim wyprzedzeniem —
niczny skazany będzie na wegeta
ciowym
1
jakościowym
omówionej
nie. Akum ulacja w krajow ym prze
cję 1 przegraną zarówno w stosun
partyćh na tychże samych w y ty cz
potrzeb rozw oju techniki d an ej
dziedziny. Sądzę, że «Zycie Gospo
m yśle elektronicznym przekracza 4
ku do konkurencji na rynkach
nych etapu drugiego. A b y było nu*
branży gospodarki. Zagadnieniu te
darcze”
dobrze
przysłużyłoby
się
m ld zł rocznie, z y sk netto* z teleświatowych, jak też mażłłwoścr^zażliwe odpowiednie przygotowanie
naszej
gospodarce,
umożliwiaiac
na
w ystępują szczególnie ostro w dzie
■
w
izji l radiofonii oraz Z U RT prze
bezpieczenia potrzeb wewnętrznych
swych łam ach szeroko zakrojoną
kracza 2 m ld zł. W szystkie zaś
badawcze poczynań gospodarczych,
dzinach
charakteryzujących
się
kraju. Z cała ostrością należy
dyskusję
tych
problemów.
inwestycje
przem ysłu# elektronicz
również podkreślić bezsporny fakt
trzeby aby odpowiednie w ytyczne
szybkim postępem technicznym i
nego w ynoszą rocznie’ok. 1 m ld zł,
groźnych następstw tego stanu rze
Reasum ując, uważam że Istnieje co zb yt m ało przekracza odpisy aw drugim etapie opracowywane by
rozległością kierunków nowych po
czy dla rozwoju innych galezi prze
pilna i nieunikniona konieczność, m ortyzacyjne. Ujm uję to oczywiś
ły z wyprzedzeniem około 10 lat.
szukiwań. Cechy te są charaktery
m ysłu, gdyż- nie ma, praktycznie
jak też obiektywne przesłanki, do cie po laicku, ale dlaczego na naj
Obserwacja sytuacji w naszej eta* • biorąc, takiej dziedziny życia, w
styczne dla elektro n iki i dlatego w
podlęcia radykalnych decyzji, na
bardziej nowoczesną pałęż przem y
której elektronika nie m iałaby za szczeblu państwowym, dotyczących
ktronice sprawia wrażenie zachwia
naszej dziedzinie w p ływ doskonale
słu w ydajem y tak znikom e kw oty?
stosowania i wielkiego wpływu na
rozbudowy przemysłu elektronicz
nia harm onijności i wzajemnego u nia metod programowania rozwo
To samo dotyczy badań nauko
nowoczesność 1 jakość.
nego przy użyciu dużych sił I wych. Wiadomo, że elektroniczne
uzależnienia poszczególnych etapów
ju gospodarczego na zw iększenie eśrodków, w podobny sposób jak
Ja
k
ju
ż
wspomniałem,
istnieją
koncerny
zachodniocuropefskte i aprogramowania
rozwoju
gospodar
lektyw ności działania zaplecza n akonkretne wnioski i propozycje, potrafiono je zmobilizować z po
m erykańskie w ydają na badania i
kotoo-badawczcyo jest szczególnie
czego. W ydaje się, że plany rozwo
których realizacja pozwoliłaby, w y zytywnym, odczuwalnym rezulta
prace
rozwojowe
15 proc.
tem . w przypadku przemysłu che rocznego obrotu. Aodm7y do
ju badań naukowych opracowywa
korzystując w poważnym stopniu
silny.
jedynie 3—
micznego,
samochodowego,
okręto
pomoc
licencyjną,
dokonać
kom
ne pod egidą P A N ś K N iT oparte
W procesie programowania roz
—4 proc.
'
pleksowej rekonstrukcji przemysłu wego, hutniczego, energetycznego,
są wyłącznie na tezach pierwszego
w oju gospodarczego m ożna w yod
czy też rolnictwa. K adra naszego
elekt roniczneso, zarówno w aspek
P ytam : ja k w takich warunkach
przemysłu mimo wszystko nie tra
etapu programowania rozwoju. Na
rębnić trzy zusadnU z etapy:
cie podzespołów 1 materiałów, jak
m ówić o specjalizacji, o zm niejsza
ci nadziei—
tom iast plany gospodarcze, opraco
też wyrobów finalnych. Je st rzeczą
P ierw szy etap stanow i opracowa
n iu dystansu w stosunku do Innych
krajów? Nie chcę b y ć . źle zrozu
w ywane są n a podstawie wytycz
nie przez odpowiednie zespoły nau
m iany. Nie chodzi m i o to, aby na
nych etapu drugiego, pow stających
kow ców poszczególnych dziedzin
¿moją** dziedzinę dodano pieniędzy
ANDRZEJ WOJNAR
/
jak się w ydaje bez odpowiedniego
w izji przewidywanego stanu tech
kosztem innych dziedzin. Chyba
uwzględnienia materiałów wyjścio
jednak naw et obecnie —* jak w y
nik i to tych dziedzinach i w 'zw iąz
NARODOWA SPECJALIZACJA?
nika z przeliczenia — można liw ych, które powinny byó opraco
k u z tym postulowanie (z uwzględ
czyć
na rozWój elektro n iki że środ
w ane w etapie pierwszym ,
nieniem w ymogów życia spoleczne— na razie nie. Przy przyjętych rot*
k ó w przez nią wypracowanych. Są
Elektronika nie rozwija się w
W te j sytuacji tg elektronice ob
00) rozwoju poszczególnych b ra n i
więc
w aktualnych toarunkach rze
Polsce n a miarę potrzeb i maili*, m iarach produkcji polskiego Fiata
serw ujem y dość dokładne rozejście
czowe przesłanki i szanse' polski**
gospodarczych z odpowiednim w y 
w łatach 1900—1972 będziemy chy
wości kraju. Nie jesteśm y przygo
elektroniki, o ile zm ianie ulegnie
ba musieli w ydatkow ać n a im port
towani n a przykład do masowej
się tem a tyki badań naukowych o
przedzeniem w czasie (np. 15 — 25
podejście i w ypracuje się kóncepdiod dziesiątki milionów zł 4 ew . A
produkcji prostownika do prądnicy
charakterze podstawowym (wynika
lot).
,
}.
.
tym czasem prostownik półprzewod s cję. W ierzę, że działacze i ekono
samochodowej.
Oczywiście,
prądni
jących z planów P AŃ ) z rzeczywi
W drugim etapie odpowiednie
nikowy m a nie tylko znaczenie bie
miści pomogą ustalić ta kie progra
cę m ożem y wykonać, ale diod pół
stym i potrzebami gospodarczymi.
czynniki polityczne i polityczno-poprzewodnikowych do prostownika
żące, ale i perspektywiczne — mo
my.
ceniając całkowicie je j rolę i wa
gę — widzę rów nież konieczność
usprawnienia system u zarządzania
zapleczem /naukowo-badawczym w
przemyśle.
Proponuje się następujące orga
nizacyjne ustaw ienie tego zagad
nienia: Spraw am i rozwoju techni
cznego branży (zjednoczenia) kieruje zastępca dyrektora d/s rozwo
ju. którem u pow inny być podpo
rządkowane bezpośrednio instytuty
przem ysłowe oraz funkcjonalnie
Biura Rozwojowe zakładów prze
m ysłowych. D yrektor dis rozwoiu
— wspólnie z instytutam i i biurami
rozwojowymi opracowuje program

r ozwoju branży, rozdziela zadania
na bliższą i dalszą perspektywę
m iędzy poszczególne kom órki za*,
pi ¡cza badawczego branży, nadzo
ruje przebieg prac oraz zarządza
śi odkami niezbędnym i do realiza
cji ustalonych programów.
Kia wchodząc w dalsze szcze
góły chciałbym podkreślić, że od
czuwa się pilną potrzebe podobnego
ustawienia sprawy. Należy jeszcze
dodać, że dyrektor dis rozwoju wie
powinien być absorbowany sprai&ami wykonania planu produkcyjne
go, którym i to powtnien zajmować
się dyrektor d/s techniczno-produk
cyjnych.

ORZECZNICTWO
STOSOWANIE
OPŁAT RYCZAŁTOWYCH
BĄDŹ GODZINOWYCH
ZA CZYNNOŚCI
SPEDYCYJNI I ŁADUNKOWE
Przedsiębiorstwo
Transportowe
H andlu Wewnętrznego w A w ystą
piło n a drogę postępowania arb itra
żowego przeciwko H urtowni N Wo
jewódzkiego Przedsiębiorstw a H u r
tu Spożywczego, domagając się za
sądzenia od tej H urtow ni kwoty
56842 zł tytułem r ó ż n i c a niedopłaconych należności; za usługi spe
dycyjne i ładunkowe w związku z
przewozem towarów z H urtow ni do
sklepów detalicznych w okresie kil
ku miesięcy czasu w 1905 r.
Istota sporu polegała n a tym , że
powodowe Przedsiębiorstwo T rans
portowe w wystawianych tek tu rach
liczyło opłaty za usługi spedycyjne
I ładunkowe według staw ek g o 
d z i n o w y c h , natom iast pozwana
H urtow nia uważała, że powinn'y
być stosowane niższe, z r y c z a ł t o 
w a n e staw ki tonażowe.
Okręgowa Kom isja Arbitrażow a
z a s ą d z i ł a dochodzone roszczenie,
natom iast Główna Kom isja A rbitra
żow a, rozpatrując spór w try b ie o d -'
wola w czym, orzeczenie OKA zmie
niła i roszczenie Przedsiębiorstwa
Transportowego o d d a l i ł a Od orzeczenia OKA z kolei Mi
nister Handlu Wewnętrznego wniósł
rew izją nadzw yczajną.
Główna Kom isja
ArM trażpwa
rozpoznawszy spraw ę ponownie,
orzeczeniem z dnia 16 sierpnia 1967
r. n r BO-S416/87, zapadłym w skła
dzie rewizyjnym, poprzednie sw e
stanowisko z m i e n i ł a i utrzym ała
w mocy orzeczenie OKA, wypowia
dając . przy ty m następujący pogląd
prawny:
Jażell ładunek, chećby przygoto
wany w zabezpieczonych opakowa
niach transportowych, nie został
Jednak przygotowany w fermie g o 
t o w y c h p r z e s y ł e k , i l » po
s zcz eg óln yc h p u n k t ó w od
b i o r u , wówczas zakład transpor
towy Przedsiębiorstwa Transportu
Handlu Wewnętrznego uprawniony
Jest do Uczenia za czynności spedy
cyjne i ładunkowe stawek f s i ś i *
n o w y c h , a nie stawek ryczałto
wych.
f •
W uzasadnieniu swego ponownego
orzeczenia GKA zaznaczyła mjfn.:
„Zgodnie z''postanow ieniem f 24
u st. 6 taryfy towarowe) tran sp o rtu
samochodowego 1 sp e d y cji. przy
branżowych przewozach tow arów
w handlu, opłaty za czynności spe
dycyjne i ładunkowe, liczone w e
dług zryczałtowanych staw ek tona
żowych, odnoszą się do ładunków
przewożonych w zabezpieczonych
opakowaniach transportow ych (oplombowane lu b banderolow ane
kartony, pudelka, pojem niki hand
lowe itp.). Przy ładunkach o ś , ktAr
re nie są zaw a rte.w takich opako
waniach, o p ła ty . za wszelkie .czyn
ności spe dy.cyj ne o raz za czynności ła
dunkowe pobiera aię według i '49
:twj. taryfy, toi- jest 'w edług staw ek
godzinowych, przewidzianych za.od
danie do djrspozycji usługobiorcy
robotników ładunkowych. Równo
cześnie w 5 33 tary fy transportu sa
mochodowego i spedycji, dotyczą
cym norm czasu postoju pojazdów
dla wykonania czynności ładunko
wych, zaw arte jest postanowienie
(§ 23 u s t 5 p k t 6) o treści n astępu
jącej: „przez odpowiednie przygoto
w anie przesyłki do przepmću rozu
m ie się w taryfie niniejszej' przy
gotowanie odrębnej p artii towarów
dla każdego sklepu w opakowa
niach transportow ych, zam kniętych
plombą lub banderolą z równoczes
nym dołączeniem do każdej prze
syłki dokum entacji dostawy**. Zgod
n ie zaś z postanowieniem ( 32 u s t
5 pkt. 7 ww. taryfy — szczegółowe
w arunki przygotowania poszczegól
nych p artii towarów ustala, zlece
niodawca w porozumieniu z przed
siębiorstwem wykonującym przew ó z,
na podstawie zarządzeń M inistra
H andlu Wewnętrznego. Technikę i
organizację dostaw towarów w han
dlu reguluje zarządzenie n r 106 Mi
n istra Handlu Wewnętrznego z dnia
21 lipca 1962 r. (Dz. Urz. MHW z
1062 r. n r 21, poz. 82), a w szcze
gólności, instrukcja stanow iąca. za
łącznik do tego zarządzenia. Posta
nowieniami 5 II i 9 22 tej instruk
cji został nałożony n a hurtow nie
obowiązek przygotowania tow aru w
form ie gotowych przesyłek dla po
szczególnych sklepów i nie zostało
w niniejszej spraw ie stwierdzone,
żeby strony porozumiały się co do
odmiennych w aru n k ó w . przygoto
w ania poszczególnych p artii tow a
rów. . Skoro więc hurtow nie zo
bowiązane są do przygotowania to 
w aru do przewozu w form ie go
towych przesyłek, to istnieją pod
staw y do przyjęcia, że odnoś
nie branżowych przewozów to 
w arów w handlu, wykonywanych
przez przedsiębiorstwa transportow e
handlu wewnętrznego, postanowie
nia 9 24 ust. 0 »taryfy towarowej
transportu samochodowego 1 spędy- .
cjl w związku z $ 22 ust. 5 p k t 6
1 7 tej taryfy* należy rozumieć w
ten sposób, że op.-aty według zry
czałtowanych staw ek tonażowych za
usługi spedycyjne i ładunkowe, od
noszą się do .ładunków przewożo
nych
zabezpieczonych opakowa
niach transportowych, przygotowa
nych w form (e gotowych przesyłek
dla poszczególnych sklepów. Tej.
treści wyjaśnienie zostało zamiesz
czone w piśmie okólnym Min. H an
dlu Wewnętrznego — Dep. T rans
portu z dnia 15 września 1962. r.,
znak TR-II-27/16. m ającym na celu
— jak wynik® ze wstępnego zda-
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