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Nauka i technika

stały się podstawowym ozynnikiem lntensyfi-

kaojl prooesu reprodukoji. Dlatego
koniecznego wzrostu

te« zakłada się,

wydajności praoy

powinno

być

14

60-70$

osiągnięte

dzięki wykorzystaniu wyników prao naukowo-badawozyoh.
To ambitne zadanie

wymaga jednooześnie

oesu planowania i zarządzania. Wdrożenie
techniki do prooesu

wyników

badań

nauki i

produkoji wymaga wy&szego jakośoiowo przygód

towania planów wszystkioh
dań, Z tego

wyższej jakości pro-

kooperantów w oelu koordynaoji ioh za-

wynikają zaleZnośoi, które nalety

opanować„z punktu

widzenia planowania i zarządzania.
Celem niniejszego opraoowania
matyki n a przykładzie

jest zilustrowanie tej proble-

współpraoy przemysłów! włókienniozego, ma-

szyn włókienniczych 1 przemysłu włókien ohemioznyoh.

Treśó i rola przygotowawozyoh prao pl-mlstyoznyoh

Prooes przygotowania

planu dotyozy,

środków 1 przedsięwzięć podejmowanyoh
zarządzania

na

ogólnie

rzeoz

wszystkich

biorąc,

szczeblach

1 wymaga zapoznania się z przebiegiem prooesu repro-

dukoji z punktu widzenia optymalnej
łecznych, W fazie

realizaoji oelów

przygotowania następuje

ogólnospo-

wstępne zbilansowanie

Profesor, doktor habil. w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie»

N

zadań dyrektywnych z uwzględnieniem
porcji - rzeozowyoh, finansowych

realizaoji konieoznyoh

i czaaowyoh -

pro-

społecznego pro-

oesu reprodukoji.
Celem przygotowawczych prao
jak najbardziej efektywnego

planiatyoznyoh

jeat

ustalenie

doboru środków (rzeozowyoh

sowych) realizacji produkoji

oharakteryzująoej

aię

i finan-

optymalnymi

oeohami użytkowymi

z punktu widzenia zaapokajanyoh potrzeb. Sku-

teczność tyoh prao

jeat tym większa, w im

ozestniozą w nioh wszystkie
odbywać aię

więkazym

zakresie u-

szczeble zarządzania. Praoe te muszą

w odpowiednim ozaaie,

tak aby można

było ioh wyniki

wykorzyatać dla opraoowania zadań dyrektywnyoh.
Produkcja przemyałowa

odgrywa ooraz większą

gospodarczym prooesie reprodukcji, zarówno
aapekty jakośoiowe,

jak i efektywność. Vyniká

problem odpowiedniego
dzenia zaspokajanego

rolę

jeśli

uatalenia proporoji

w ogólno-

ohodzi

atąd

o jego

bardzo ważny

rozwoju z punktu

wi-

popytu oraz ayatematyoznego podnoszenia w y -

da jnoáoi, intensywnego wykorzystania ogólnospołeoznyoh

zasobów i

środków.
V

związku z ooraz ailniejazymi

między różnymi jednostkami

i wieloatronnymi powiązaniami

gospodarczymi

konaumpcyjne, a także między pozoatalymi
rośnie waga odpowiednio

wytwarzającymi
dziedzinami

dokładnego uatalania

wyoh. Ustalenie odpowiednich

dobra

produkoji

proporoji rozwojo-

proporoji wzrostu produkoji wynikaV

jąoyoh z popytu i jego atruktury
dową prooeau planowania
darczym. Niezbędne

powinno być ważną ozęśoią okła-

i bilansowania na każdym azozeblu goapo—

jeat więo zachowanie oiągłego proporcjonalne-

go rozwoju pooząwazy od watępnyoh

faz produkoji

poprzez

koope-

rantów aż do produktu finalnego.
Przykładowo - wzroat produkoji
włókienniozych wymaga

wyaokowartośoiowyoh

zwiększenia ilośoi

dajnyoh maszyn włókienniozych. Przemyał maszynowy
wprawdzie azereg takioh

maszyn, np. azybko

przemysłu konfekoyjnego oraz
zwiększyć v istotny apoaób
zbędna jeat odpowiednia

NRD

produkuj*

azyjąoe maszyny

automaty dziewiarskie,

dla

ale aby móo

produkcję wysokowydajnyoh maszyn n ie-

apeojalizaoJa i kooperaoja w skali kraju

i z innymi krajami aoojaliatyoznymi

w zakresie

.technicznego - w azozególnośoi już n a etapie
dukoji.

wyrobów

odpowiednich wysokowy—

poatępu naukowo—
przygotowania pro-

Ustalanie zadań dla działalnośol rozwojowej i badawczej
w gałęziach przemysłu kooperująoych ze sobą

Obiektywnie istniejący

związek między celami i środkami p ro-

dukoji stawia prooes planistyozny
niem dostosowania

przede wszystkim

struktury produkoji do potrzeb

trzeby ludzkie uwarunkowane

są zawsze historyoznie

formacją spoleozno-ekonomiozną, etanem

rozwoju

i stosunkami produkoji. Z tego

.te analiza

wynika,

trzeb oraz wynikająoe z niej wymogi
stanowią przesłankę

przed

dotyoząoe

zada-

ludzkioh.

Po-

konkretną

sił

wytwórozyoh
rozwoju

oeoh

po-

użytkowyoh

ustalania konkretnyoh kierunków rozwoju pro-

dukoji. Oznaoza to, że należy

oałośoiowo ujmowaó

aktualne

ten-

denoje rozwojowe, na przykład kompleksu potrzeb "ubraniowyoh0,n a stępnie ustalić wynikająoe z tego wymogi
wyoh wyrobów tekstylnyoh, a potem

dotyoząoe oeoh

realizować je

użytko-

poprzez

proces

planowego przebiegu oyklut nauka-teohnika-produkoJa.
Jest zatem konieczne, aby wymogi odnośnie do wartośoi użytkowych wyrobów włókienniozyoh znaoznie

szczegółowiej

ioh produkoję podporządkować kryterium najwyższej
Туи samym staje

wyodrębnić i
efektywnośoi.

się możliwym, aby — w interesie lepszego

kojenia potrzeb - te zamierzone, względnie nowe

oeohy

zaspoużytkowe

włąozyć bezpośrednio do zadań planu naukowo-technicznego.
Oaiągnięoie poprawy poziomu produkoji

wyrobów włókienniozyoh

uwarunkowane Jest analizą postępu naukowo-teohnloznego

na

od-

cinku i
1) prooesu teohnologioznego,
2) zmian w środkach praoy,
3) zmian przedmiotów praoy.
Proces wytwórczy
poprzez

konkretne

w e włókienniotwie Jest
oddziaływanie

tzn. za pomooą nowyoh, względnie

postępu

olągle

doskonalony

naukowo-teohnloznego,

udoskonalonyoh metod

technolo-

gicznych, poprzez nowe, względnie udoskonalone środki praoy. Ciągłe doskonalenie prooesu

wytwórozego w przemyśle odzieżowym Jest

uwarunkowano konieoznośoią ooraz lepszego — Jakośoiowo 'i ilościowo -•zaspokajania potrzeb

rynkowych i może być realizowane drogą

wdrażania postępowyoh rozwiązań

naukowo-teohnioznyoh

i

ekono-

micznych.
Zmiany poziomu teohnioznego produkoji mogą być wprowadzone na

przykład wprowadzeniem nowyoh

przedmiotów praoy, nowych rodzajów

włókien. Może to poolągnąć za sobą poniższe zmiany!
1) wprowadzenie nowego rodzaju włókien może spowodować zmianę teohnologii wytwarzania,

2) wprowadzenie

nowego prooesu technologicznego

rzyć możliwość zastosowania

może

«two-

nowyoh konstrukoyjnie maszyn i urzą-

dzeń o wyższej wydajnośoi,
3) powyższe udoskonalenia
mym warunki p r a o y , '

h)

zmieniają prooes praoy, a tym

ten prooes udoskonaleń prowadzi

kowych i nakładów

do zmiany wartośoi

na produkoję włókienniczą

możliwość efektywniejszego
względem jakośoiowym,

zaspokajania

i tym samym stwarza

potrzeb,

uwarunkowań można

przykładzie produkoji pońozooh. Punktem
wych metod wytwarzania był szybki rozwój
jedwabiu. Do 195O r, niemal 100$ tyoh
dobny, nie ulegający zmianie sposób,
cześnie pońozoohę zgodnie

zarówno

rozwoju

wyrobów

wytwarzano

tzn. dziano

i łączono za pomooą

termoplastycznych. Vraz

płaskim formowanie

padku dziania okrągłego formowanie

okrągłego.

polegało na nadawa-

mankietom pońozooh, to
polega ponadto

odpowiedniej

że prooes

dziania za pomooą

technologią dziania

n iu odpowiednich oeoh użytkowych

przemysłu. Zmiana teohnologii

na termioznym

zmian wywołany postępem naukowo-tegałęzie

we włókiennictwie została zapoczą-

syntetyoznyoh, a więo

mioznym. Pociągało to za sobą

w przy-

formy pońozoohy. Vyniká

ohnioznym obejmuje bezpośrednio swym oddziaływaniem trzy
tkowana rozbojem włókien

nie

Stworzone więo zostały w a -

maszynoohłonnego prooesu

prostyoh dziewiarek falująoyoh

formowaniu oraz utrwalaniu

się

na rozrywanie i taroie, powstała mo-

żliwość formowania termoplastycznego .

Podozas gdy pr z y dzianiu

w po-

formująo jedno-

był konieozny, gdyż stosowane Su-

żadnyoh właśoiwośoi

tylko wysoką wytrzymałością

no-

włókien syntetyoznych i

z rozwojem włókien •poliamidowyoh, oharakteryzująoyoh

więo z powyższego,

pod

zilustrować na

wyjściowym

z wymiarami stopy

szwu. Taki sposób postępowania

runki do zastąpienia

użyt-

Jak i llośolowym.

Powyższy prooes wzajemnyoh

rowce nie posiadały

sa-

w przemyśle ohe-

rozwój produkoji

dziania na okrągło (bez fzwów) w ramaoh
ki ermi o zy oh .

przemysłu

automatów

do

maszyn

w łó-

Przykład ten dowodzi, iż
być realizowane

zmiany w technologii produkoji mogą

tylko przy współpraoy

Zmiany w jakośoi produkoji j>rzemyslu
włókienniozyoh wywołują

kilku

gałęzi

przemysłu.

włókien sztuoznyoh i maszyn

konieczność obszernych zmian w technolo-

gii produkoji w stosowanych árodkaoh praoy tyoh przemysłów.
Przykładowo wskazane
produkoyjne występujące

związki wskazują na

między różnymi działami i gałęziami gos-

podarki narodowej, na występowanie
tyoh powiązań. Postęp teohniozny

odpowiednioh

prawidlowoáoi

w jednej gałęzi powoduje przys-

pieszanie wprowadzania postępu teohnioznego
Meohanizaoja przędzalni

iatotne powiązania

w innyoh

gałęziach.

wywołuje potrzebę zmechanizowania

twa. Rewoluoja w produkcji

włókien sztucznych

tkao-

wywołała konieoz-

ność wynalezienia urządzeń do o d z i a m i a n i a włókien bawełnianych.
Wynalezienie nowyoh środków
oią w przypadku pojawienia

produkoji staje się

się potrzeb, któryoh

konieoznoá-

nie można

już

zaspokoić przy pomooy dotychczas stosowanyoh środków produkoji.
Z przytoozonyoh przykładów

można wysnuć

następujące

prawi-

dłowości, ważne z punktu widzenia ekonomioznegot
0

zmiany jakościowe

i ilościowe w zaspokajaniu

zapotrzebo-

wania na pońozoohy damskie)
«

2) zmiany w poziomie

wydajnośoi produkoji w przypadku stoso-

wania włókien syntetyoznyoh

w porównaniu z włóknami oelulozowymi

oraz stosowania dziania na okrągło
także zmiany w technice

zamiast dziania

wytwarzania dziewiarek

płaskiego, a

okrąglyoh

wobeo

sposobów produkoji plaskloh maszyn dziewiarskioh{
3) zmiany w zakresie
przedmiotów praoy

i strukturze stosowanyoh

środków

i

w przemyśle ohemicznym, włókienniozym i maszyn

włókienniozyoh{
4) zmiany warunków praoy
nych w tyoh przemysłaoh

i warunków żyoia

ludzi

zatrudnio-

dzięki zaistniałym zmianom strukturalnym

w teohnologii.
Dotyohozas przeprowadzone

badania

wnioskować,

że w przyszłośoi

nych przez

postęp naukowo-techniozny

Te zmiany pooiągają za sobą

prcgnostyozne

pozwalają

zakres zmian jakośoiowyoh wywoływabędzie znacznie

prawie we wszyatkioh

szerszy.

wypadkach w i e -

lorakie następstwa w szeregu działaoh gospodarki narodowej.

Określenie kompleksowyoh
dla działalnośoi

Kompleksowe określenie

zadań

badawczo-rozwojowej

zadań dla działalnośoi

wojowej wynika z przyjętego oelu zaspokajania
Jakośoiowo poziomie przy

badawczo-roz-

potrzeb na wyższym

najniższych nakładach

praoy żywej i u-

przedmiotowionej.
Planowanie zadań

i decyzji dla działalnośoi

badawozo-rozwo-

jowej musi więo uwzględniać poniższe kompleksy problemówi
a) rozwój działalnośoi

badawozo-rozwojowej we wszystkioh k o -

operujących gałęziaoh przemysłu zgodnie
potrzeb, przy czym

z tendencjami

rozwoju

zadania stawiane do rozwiązania winny być u j -

mowane kompleksowo i wewnętrznie zwarte j
b) zapewnienie wysokiej
drogą realizaoji

efektywnośoi

przedsięwzięć

gospodarki

narodowej

zwiększająoyoh intensywność p ro-

dukoji.
Ad a. Potrzeby powinny być uszeregowane
zaspokajania oelów

ogólnospołecznych

pleksy, przy czym kompleksy

odpowiednio

i ujęte

według

w grupy lub

k om-

zawierają typowe oeohy wyodrębniają-

ce poszczególne grupy potrzeb.
V

NRD wyodrębniono

następujące kompleksy (zespoły)

potrzeb

w zasadzie podstawowyoh ( pierwotnych):
praoa

kultura

wyżywieni*

zdrowi*

ubrani*

wypoozynek i sport

mleazkani*

łąozność

wykształcenie

komunikaoJa

Usprawnieni* i zwiększenie
nauki i teohniki

trznych związków między
w ioh ramaoh,

skuteoznośoi

planowania

rozwoju

wymaga więo uwzględni eniar-zewnętrznyoh i wewnęposzozególnymi kompleksami

jak i odpowiedniego powiązania

potrzeb oraz

z zasadami

nauki i

teohniki.
Z powyższego wynika,

że

w toku prao badawozo-rozwojowyoh na-

leży!
1) badać treść oałyoh

kompleksów potrzeb, konkretyzując

ioh

funkoje ogólne, cząstkowe i elementy;
2) badać związki vystępująoe między
sami.

poszozególnymi

komplek-

Zespoły Сkompleksy) potrzeb ujmują

w sposób ogólny

potrzeby

podstawowe, na przykład ubranie, mieszkanie itp.

Przy ozym przy»

kładowo - taka potrzeba Jak "ubranie" nie

zaspokajana

jest

sposób bliżej nieokreślony, ale konkretnie
dzieży, a z tym wiążą się konkretne

poprzez

w

noszenie o-

zapotrzebowania

na

usługi,

pozwalająoe utrzymać Jej wartość użytkową (pielęgnacja).
A by zapewnić możliwość dokładnego
przyporządkowano je

planowania tyohże aspektów

odpowiednim kompleksom, np. kompleksowi

trzeb, kompleksowi wyrobów, kompleksowi
truje wykres 1. V ramaoh kompleksów

produkcyjnemu, oo

potrzeb

poilus-

wyodrębnia się

na-

stępnie«
- funkcje ogólne,
- funkcje oząstkowe,
- elementy.
V

związku z tym przykładowo

kompleksowi

mogą być przyporządkowane takie funkcje ogólne,

potrzeb

"ubranie"

Jak:

- samopoczucie,,
- podkreślenie oharakteru 1 stylu osoby,
- pielęgnaoja wartośoi użytkowej (por; wykres 2).
Takie wyodrębnienie funkoji

nie wystaroza

Jako

punkt w y j -

ściowy dla określenia zadań działalnośoi badawczo-rozwojowej. Dlatego też jest rzeozą nieodzowną

dalszy podział

tyoh funkoji

na

funkcje oząstkowe, względnie elementy potrzeb.
Tak więo lepsze

samopoozuoie można osiągnąć np. przez:

- lepszą realizaoję wymogów dotyoząoyoh zdrowotnoáoi skóry,
- lepsze dopasowanie do olała,
- lepsze zabezpieczenie przed wpływem warunków kllmatyoznyoh.
Obniżkę nieodzownych nakładów

związanyoh

dzieży można osiągnąć poprzez wytwarzanie

z

pielęgnacją

wyrobów

niemnąoyoh

oi

o d p o m y o h na brudzenie.
Choąo skonkretyzować zadania należy zatem funkoje potrzeb podzielić na elementy potrzeb, n p . :
- odporność na pranie w pralce,
- odporność na ozyszozenie chemiczne itp.
Ujmowanie tendenoji rozwojowych
trzeb oraz ioh elementów

ogólnych

i oząstkowyoh

Jest zatem istotnym przedmiotem

terminowego badania potrzeb. Wraz z zaproponowanym
trzeb, ląoznie z uwypukleniem funkoji
danego kompleksu potrzeb,

podziałem p o -

i elementów typowych

Jak ioh tendenoji

po-

długodla

rozwojowyoh, uwida-

vo
oo
Związki między kompleksami potrzeb-wyrobów-produkcjŁ
KP
KV

kompleks potrzeb
kompleks wyrobów
KP 1

KP 2

KP 4

KP 5

KP 6

Ubranie

Wykształcenie

Kultura

KV

KW

Praca
i warunki pracy

Wyżywienie

Mieszkanie

KV

KW

KW

Technika
oświetleniowa

Meble

Tekstylia
dekoracyjne i
domowe

Odzież

Bielizna

Kompleks produkcyjny
Przemysł włókienniczy

1 - przemysł włókien chemicznych
2 - gałęzie dostarczające (np. surowce)
3 - przemysł maszyn włókienniczych

KP 7
Ochrona
zdrowia

KP 8
Łączność

KW
Odzież
szpitalna

KP 9
Wypoczynek i
sport

KW
Wyposażenie kamp in gowe
(namioty)

KP Ю
Komunikacja

KV
Sprzęt
sportowy

Karl Pinkau

KP 3

Podział kompleksu potrzeb "ОВНАта* Ifragsent)

naukowo-technicznego

Elementy

w planowaniu postępu

Funkcje cząstkowe

przemysłu

Funkcje ogólne

Współpraca

Kompleks potrzeb

99

Odporność na
pranie w pralce

1
.Tendencje rozwojowe t
surowców włókienniczych (przedmioty
pracy)

Rozwijanie
zmodyfikowanych surowców

Rozwijanie
mieszanek
surowcowych

(Tendencje rozwojowe
techniki włókienni-'
czej (technologia)

Rozwijanie
płaskich
technologii

Rozwijanie
technologii
wykończa 1niczych

(Tendencje rozwojowe
przemysłu maszyn
1
włókienniczych
(środki pracy)

Rozwijanie
maszyn do
produkcji
płaskiej

Rozwijanie
maszyn do
wykończalnictwa

r-------Badanie i rozwijanie - zadanie kompleksowe
Zadanie cząstkowe 1. Przemysł włókien chemicznych
■
"
2. Przemysł włókienniczy
"
"
3» Przemysł maszyn włókienniczych
«
" 4 .
Chemia lekka
”
*
5« Gałęzie dostawcze

tTendencje rozwojowet
włókienniczych środków pomocniczych
(przedmioty pracy)

Rozwijanie
środków po-'
mocniczych
dla produkcji surowców

Rozwijanie
ćrodków pomocniczych
dla wykończania

ozniają się bezpośrednie

punkty odniesienia

dla planowania

po-

stępu naukowo-technicznego (por. wykres 3).
Jeśli

przykładowo planuje

konkretnej

potrzeby

się prooes

ubraniowej

- to

zaspokajania

jakiejś

przesłankami tegoż plano-

wania winny byćt
- tendenoje

rozwojowe bazy

surowców

włókienniozych (przed-

miotów praoy),
- trendy rozwojowe teohnologii włókienniczej,
- tendenoje rozwojowe przemysłu maszyn włókienniozych (przedmioty praoy),
- trendy

rozwojowe

pomooniozyoh

(przedmioty praoy).
Ad b. Wysoki poziom

sił wytwórozyoh

woju nauki i teohniki

zmuszają

oji społeoznej.
Dominująoą rolę

w

ozasu.

Rosnący

skróoenia
mika

żyte na

popyt

okresu

postępu

prooesie
na nowe

wdrażania

włókienniczych

oraz szybkie tempo roz-

do wysokiej efektywności produkbadawozym

wyroby

odgrywa

ozynnik

i technologię

zmusza do

nowej techniki,

naukowo-1eohnioznego

działalność

środków

a ta

wysoka dyna-

rodzi wymóg, aby środki

badawozo-rozwojową>

zwracały

się

w

zuooraz

to krótszych okresaoh ozasu.
Wdrażanie Jest najważniejszą
śoi badawozo-rozwojowej.

fazą oalego

Praoe wdrożeniowe

prooesu działalnozaozynają

się już w

momencie opraoowywania oelów i obejmują problemyi
' - wpływu na

opracowywanie

tematów o dużej

praktycznej,

przydatnośoi

4

- włączania

wszystkich nowyoh rozwiązań

w zakresie określo-

nego prooesu produkoyjnego,
- wykorzystywania osiągnięć innyoh

jednostek i współpraoy

w

doskonaleniu i adaptowaniu tyoh rozwiązań.
Celem prao
tów

wdrożeniowyoh Jest

użytkowyoh

z nowyoh

dawczo-rozwojowych^. a
tych efektów drogą
k u samego

rozwiązań, będąoyoh

także

podniesienie,

wykorzystywania

wdrażania. Wdrażanie

lizaoji nowyoh'
wanie nowyoh

uzyskanie odpowiednich

doświadozeń

jest

zdobyczy, leoz w ogóle

rozwiązań

niższych nakładów

efektem prao

w miarę

efekba-

możliwośoi,

zdobytyoh w to-

zatem.nie tylko__fazą reaumożliwia dopiero użytko-

w produkoji przy zaohowaniu

i najwyższej efektywności.

zasady naj-

W y k r e s

Ogólna

działalność

wdrożeniowa

Miejsce wdrażania w procesie reprodukcji

m przygptowanie
. kooperacja
• zbyt
* zastosowanie

4-

Doskonalenie

planowania koordynując)ego

jako nowa jakoóć planowania

postępu naukowo-teohnloznego

w kooperujących ze aotoą gałęziach przemysłu

Ocena 1 analiza realizaoji dotychczasowych planów nauki 1 techniki pozwalają wnioskować,
panowanie - z punktu widzenia
nauka-teohnlka-produkoja

że ze względu

na niedoetateozne o-

planowania 1 zarządzania -

powstają «traty

oyklut

w oałej gospodaroe na-

rodowej. Ioh przyozyny są в. In. następująoet
- zaniechanie tematu badawozego,
- spóźnione

wprowadzanie do

produkoji wyników

dzialalnoAoi

naukowo-badawczej,
- brak irodków inwestyoyjnyoh,

i

- brak nooy projektowyoh,
- brak materiałów 1 surowoów,
- niedostateozna

orientaoja na nowoozesne

technologie i m e -

tody wytwóroze.
Z doówiadozeń tyoh

oraz z obiektywnej konleOznołoi przyspie-

szenia postępu naukowo-teohnloznego

Г

wynika nieodzowny

tymalnego kształtowania skomplikowanych sprzężeń
przyspieszenie postępu

technicznego podnosi z jednej

ziom sił wytwórozych, a z drugiej

wymóg op-

zwrotnych, gdyż
strony p o -

strony społeozny

charakter

produkoji.
Wzrastający społeozny

oharakter prooesu

oiedla się szczególnie dobitnie
zacją kompleksowego programu
mioznej, którego

produkoji

odzwier-

w prooesaoh związanych

soojalistyoznej

opanowanie staje się

z r ea l i -

integracji

podstawowym

ekono-

problem#»

tychże sprzężeń zwrotnydh.
Zgodnie z wytycznymi sporządzania planu
na lata 1976-1980 opracowuje się

gospodarki narodowej

plany koordynacji dla wybranych

kompleksów zadań Narodowego Planu Nauki i Techniki*
Należy przy tym mieó na uwadze, że:
- uwzględniająo

zadania i oele gospodarcze

zapewnienia realizaoji
przygotowywania planu

5-letniego ująć wszystkie

nia badawoze, wdrożeniowe

łąoznie z praoami

doświadczalnymi, a następnie
nerami;

należy

• w oelu

zadań ogólnogospodarczych - już w stadium

uzgadniać je

niezbędne zada-

eksperymentalnymi 1
ze wszystkimi

part-

- poprzez planową

koordynaoję należy zapewnić Już przy mery-

torycznym przygotowaniu

zadań Narodowego Planu Nauki

śoisły związek oraz zaohować
ści planu,

Jak np. z planu

proporoje wynikaJąoe
inweetyoji i

i Teohniki

z innyoh czę-

produkoji,

z

bilansów

mdteriałowyoh i urządzeń, bilansów dóbr konsumpoyjnyoh i wreszcie
z planu siły r o b o o z e j }
- w ramach przygotowania planu
binat musi nawiązać

wiodąoy i odpowiedzialny k o m -

niezbędną współpraoę z głównymi użytkownika-

mi wyników postępu naukowo-technicznego

w różnych branżach i ga-

łęziach przemysłu;
- za pomooą planu koordynaoji

należy stworzyć

warunki i podstawy dla raojonalnej

odpowiednie

organizacji i kierowania k om-

pleksowym prooesem nauka-technika-produkoja.
Za pomooą planu

koordynaoji jako instrumentu

zarządzania społeoznym

procesem reprodukoji

aby przedsiębiorstwa, kombinaty
gły efektywniej realizować

i inne lnstytuoje

odpowiedzialność

wiązywaniu tyohże skomplikowanych
mogą kooperanoi

sensowniej

planowania

i

należy osiągnąć to,
centralne m o -

osobistą przy

powiązań zwrotnyoh.

Tę

r ozformę

wykorzystać w planowaniu postępu n a -

uk owo-t eohnioznego.

Opracowywanie

długoterminowych konoępoji

jako podstawa planowania postępu naukowo-teohnioznego
w kooperująoyoh ze sobą gałęziaoh przemysłu

Ważnym wymogiem

lepszego opanowania wielorakich

runkowyoh oddziaływań

postępu naukowo-teohnioznego

i różnokiejest

uzgad-

nianie i koordynaoja prao analityozno-konoepoyjnyoh w powiązanyoh
ze sobą gałęziaoh

przemysłu, zarówno na

płaszozyżnie

krajowej,

jak i międzynarodowej, a w ezozególnośoi w ramaoh RWPG.
W wyniku tyohże prao analityozno-konoepoyjnyoh
opraoowanie konoępoji

przewidziano

na okres następnyoh 15-20 lat.

tyohże długoterminowych prao

Treścią

konoepoyjnyoh jest wspólna realiza-

oja zadań badawozo-rozwojowyoh

przez gałęzie przemysłu

jące w związkach kooperaoyjnyoh. Przy tym

pozosta-

muszą być sprecyzowane

podejśoia do takioh zagadnień, jaki
i)

wymowa anałityczno-koncepoyjna dla uzasadnienia wyboru te-

matów działalnośoi badawozo-rozwojowej;

2) ogólne postawienie zadania

danego tematu 1 stąd wynikają»

oe zadanie badawczo—rozwojowo dla kooperantów, uwzględniająos
- oele naukowo-techniczne,
- oele ekonomlozne,
- podstawowe etapy opraoowanla tematu|
3) odnośnie do tendenoji nakladówt
- wymogi finansowe,
- zapotrzebowanie na mooe

przerobowe w odniesieniu do poten-

ojalu badawozegoi
rozwijanie kooperacji

w praoaoh badawozyoh w ramaoh kraju

1 w skali międzynarodowej}
5) ooeny ryzyka

naukowo-teohnloznego

ogólnyoh zadań

1 stąd

wynikających zadań oząstkowyoh}
6) podstawowego wymogu

1 kryteriów ooeny dzialalnoiol badaw-

ozo-rozwojoweJ z punktu widzenia produkoji.
V

ten sposób Istnieje

sie odpowiednich informaoji

moáliwoáó uzyskania we wlańolwym

cza-

dla planowania postępu naukowo-teoh—

nioznego we wszystkioh uozestnioząoyoh galęziaoh przemysłu.

Karl Pinkau
NEED FOR CO-OPERATION IN PLANNING OF SCIEN TIFIC-TECH N IC A L
PROGRESS BETWEEN CO-dPKRATING INDUSTRIES

Utilization of results
a main source

research activities
reproduction

of scientific researches constitutes at present

of improvement in labour
with production

productivity. Thus

aleo poses definite

management. The

tatlon of the problem against the

of

process is an important factor of the

process intensification. That

the process of planning and

linking

aim of this

tasks for

paper is presen«

background of co-operation between

tax-

tile, textile engineering, and chemical fibres Industries.
The author discusses in
activity in industries
is devoted to

detail tasks for

co-operating with

problems of improving

tion of long-term

and

co-ordinating planning

development concepts

scientific-technical progress.

research

development

one another. A lot of

providing a-basis

and

attention
elabora-

for planning of

