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SYSTEMATYZACJA ŹRÓ06Ł ZASOBÓW PRACY 

DLA ZAKŁADÓW GŁÓWNYCH W KEDONACH UPRZEMYSŁAWIANYCH

Zasoby pracy oraz układy gospodarująca (będęce przedetewi- 

clalaal popytu na pracę ) bq elementami rynku pracy. Między któ-

rymi występuję wzajemne zwlęzkl. Uwzględnlajęc dla potrzeb ba- 

dewczych jeden kierunek tych zwlęzków przyjęto hipotezę, IZ ey- 

eteaetyzecje zeeobów precy winne być dostosowana do konkretnie 

wyodrębnionego ukłedu gospoderujęcego. Dednya z przykładów te- 

klego ukłedu, die którego dokonano systematyzacji, jest nowo 

budowene przedelębloretwo przemysłowe w rejonie uprzemyeławlanye.

Systematyzacja zasobów pracy, prócz dostosowenia do epecy- 

flkl układu gospoderujęcego, powinna cherakteryzować się dodat-

kowo koaplekeowośclę 1 precyzyjności«. Posiadania tych cech 

wpływa na podniesienie Jej przydatności zarówno w eenela teo-

retycznym, jak 1 praktycznym.

Za eystematyzację kompleksowę uważać będziemy tekę, która u- 

względnlać będzie wezyetkle rodzaje zasobów pracy właściwe dla 

danego typu układu. Oznaczę to nieistnienie rodzaju zeeobu, który 

wykreczełby poza przyjętę systematyzację. Podejście kompleksowe 

wyklucza Możllwość oparcia elę tylko na bedanlach jednego rejo-

nu, lecz uwzględniać auel badania prowadzone w tej dziedzinie 

w Innych rejonach uprzeayeławlanych. W przeciwnym przypadku pew-

ne rodzaje zaeobów pracy, nieistotne Ilościowo będź nlewystępu- 

Jęce w denyo rejonie. Mogłyby być nie objęte syeteMetyzację.

*
Mgr, st. asystent w Katedrze Planowanie 1 Polityki Ekonomi-

cznej UŁ.



Równi* lstotnę cechę eyeteeetyzecji jeet precyzyjność, przez 

któr« rozuMl** tu konieozność zbudowani* Jej n* jednoznecznych 

kryteriach podziału. Precyzyjność pozwala unlkn*ć dowolności w 

zaliczaniu poszczególnych oeób do różnych grup z**obów pracy, 

których granie* przedziałów nie zoetały Jednoznaczni* określona 

Uznaniowość w tej dziedzinie przyczynleć *1« *oźe do utrudnieni* 

prowadzonych prac porównewczych b*dż czeeael newet Je unieeoż- 

liwleć. Uwaga te dotyczy takte eyeteaatyzecji nlekoeplekeowaj.

Progr** koapletowenl* załogi według źródeł jej pochodzenie o- 

precowuje el« po uetelenlu lokalizacji inweetycji'.i ualeezcze- 

nlu budowy projektowenego przedsiębiorstw* w pienie inwestycyj-

ny*. Uważa*, z* prewldłowe systenatyzacja zaeobów precy die po-

trzeb nowo budowanych przad*l«blor*tw w rejonach uprzeayeławle- 

nych stanowić eoźe przesłankę do ueprewnlenle rynku precy te-

go ukłedu. Zeobeerwoweno, 1* eyeteeetyzecje zaeobów precy, we-

dług których sporz«dzene e« prograey neboru zełogl, nie odpowle- 

dej« w pełni potrzeboe tego typu ukłedów.

2. Zet>oby precy e układy floopodarujęc*

Zasoby ludzkie epełnlej«, z punktu widzenie dzlałenle gospo-

darczego, dwie wzajeenle ze eob« powiązane funkcje. Plerweze to 

funkcje producente, w której e« one czynnlklee produkcji, druga 

to funkcja koneueente, w której 8« on* cel*a działania goepodar- 

czego. Efektywność dzlełani* goepoderczego decyduje o eożliwo- 

śclech zaspokojenie potrzeb koneuapcyjnych społeczeństwa, e u- 

czeetniczyć w nie eoże tylko t* część zaeobów ludzkich , które 

poeleda ueiejętność wykonywanie precy, tzn. dyeponuje elł« ro- 

boczę. W lltereturze określe ei« J% jeko zeeoby elły roboczej 

b«dż zeeoby precy1. W drugiej funkcji wyetępuje całość zeeobów 

ludzkich.

Odpowiedni* kształtowanie 1 doskonalenie zeeobów precy Jeet 

Jedny* z zasadniczych eleaentów syeteeu gospodarowanie czynnl-

1 M. K a b a J, Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnie-
nia w goepoderce socjalistyczneJ, Warszaw* 1972, a. 11-17» 3. 
M e l l e r ,  Regionalne gospoderoweni* zeeobael precy, W*rsz*- 

wa 1981, s. 36-38.



kleń ludzkim. Zadanie« tej części systemu Jeet takie ukształto-

wanie zasobów procy, aby mogły one w racjonalny sposób uzupeł-

nić czynnik rzeczowy w procesie produkcyjnym oraz stać się rze- 

czywiócie aktywnym elementem sił wytwórczych. Wynikiem ostatecz-

nych dzlałaó w tej dziedzinie sę określone wektory zasobów pra-

cy, przygotowane do zaspokojenia potrzeb kadrowych gospodarki 

narodowej. Nie zawsze sę one zgodne z wektorami zapotrzebowania. 

Skala niedopasowart określać noża skalę niesprawnego działania w 

procesie kształtowania zasobów pracy.

Tak ogólnie rozpatrywane zasoby pracy sę kategorię ekonomi-

czny, umożliwiajęcę z punktu widzenia teorii i praktyki poli-

tyki zatrudnienia ocenienie możliwości pozyskania zasobów ludz-

kich dla potrzeb proceou pracy. Bloręc pod uwagę stopiert zaan-

gażowania zasobów siły roboczej w procesie pracy oraz możliwoś-

ci ich pozyskania dla tego procesu, wyodrębnić można w danym 

momencie czasowym ich trzy rodzaju", dajęce eię zapisać w po-

staci równaniat

O ■ A + в

gdzie t

O - oznacza ludność w wieku produkcyjnym dysponujęcę siłę ro- 

boczę oraz ludność czynnę zawodowo poza tym wiekiem. Tę katego-

rię określa alę Jako ogólne, brutto lub potencjalne zaeoby pra-

cy.

A - oznacza ludność aktywnę (czynnę) zawodowo araz ludność 

poszukujęcę pracy. Tę kategorię określa eię Jako realne lub

netto zasoby pracy.

В - oznacza ludność w wieku produkcyjnym dysponujęcę sił« ro-

boczy, a nie podejmujęcę pracy zawodowej zarówno z przyczyn o- 

blektywnych. Jak 1 subiektywnych. Tę kategorię określić możno 

jako bierne zasoby pracy.

W działaniu gospodarczym aktywne zawodowo znsoby pracy wy-

2 Wyodrębnienia dokonano na podstawie: K a b a J, op. cit., 
s. 11-17: M. O l ę d z k i ,  Polityka zatrudnienia. Warszawa 
1978, s. 22-24: 77-84; K. D z l e n l o ,  M. G o ł a c k a ,  
Bilanse elły roboczej. Wybrene problemy metodologiczne. Warszawa 
1971, a. 37-42, 133-151: M e l l e r ,  op. cit., e. 38-53: 
Definicje z zakresu pracy i płac, cz. I. Definicje z zakresu 
pracy, ser. Zeszyty metodyczne, nr 27, Warszawa 1979, s. 10-23.



stępuję jako element układu gospodarujęcego. Pod pojęciem tym 

rozumiem tu celowo wyodrębniony dla działalności goepodarczaj 

zbiór trzech zintegrowanych elementów, tzn. czynnika ludzkiego, 

rzeczowego oraz reguł 1 norm postępowania3. Ponieważ proces 

produkcji 1 podziału dóbr można określić wspólnę nazwę działal-

ności gospodarczej lub gospodarowania'4 układy, która uczest-

niczę w tym procesie nazywamy układami gospodarujęcyml. Naj-

bardziej zagregowanym przykładem układu gospodarujęcego Jest gos-

podarka narodowa. Pogłęblajęcy się społeczny podział pracy po-

woduje Istnienie w ramach układu gospodarki narodowej różnych u- 

kładów gospodarujących, przygotowanych do podejmowania 1 peł-

nienia różnorodnych rodzajów działaó gospodarczych. Układy te 

stanowię integralna części gospodarki narodowej. Spełnlaję one 

różne funkcje, sę między sobę zróżnicowane w przedmiocie, miej-

scu, skali działania itp. Przy eyetematyzacjl tych różnic można 

przyjęć pewne kryteria, pozwalaJęce na wyodrębnianie w gospo-

darce narodowej różnych rodzajów układów gospodarujęcych5.

Między układami różnych typów wyatępuję różnica w pełnionych 

przez nie funkcjach, zaé między układami tych samych typów róż-

nice w warunkach działania. Zróżnicowane sę także tempa i kie-

runki rozwoju układów. To zróżnicowanie wymaga indywidualnego po-

dejścia do poszczególnych układów. Przy rozwiązywaniu konkret-

nego problemu podejście indywidualna, dostosowana do specyfiki 

układu gospodarujęcego Jest bardziej efektywna od ogólnego. Przyj-

mując wiarygodność tego ostetnlego zdania Jako wyaoce prawdopo-

dobny, zakładamy na Jego podstawie, iż w przypadku układu go-

spodarujęcego występować mual, w zależności od jego rodzaju,

P. S u l m i c k l ,  Planowanie 1 zarzędzanie gospodarcze, 
Warszawa 1978, s. 14. Definicja ta zgodna jest z ogólnym okre-
śleniem układu, pod pojęciem którego rozumie się “całość złożo-
ny, rozpatrywanę Jako wyodrębniejęcę elę pod Jakimś względem z 
innej szerszej całości"; Mała encyklopedia prakseologii i teo-
rii organizacji. Warszawa 1976, s. 258.

4 0. L a n g e ,  Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa 1980, 
s. 80.

5 Зако przykłady służyć tu mogę: a) układy regionalne- patrz 
В. V/ i n 1 a r e к i. Polityka regionalna, Warszawa 1976, s. 
147-187; b) układy wyodrębnione z punktu widzenia specjalizacji 
działania, patrz S u l m i c k l ,  op. cit., s. 13-20, 60-105.



specyficzne podejście do Jednogo z elementów go tworzących, tzn. 

do czynnike ludzkiego. W ty* przypedku rozważanie dotyczące czyn-

nike ludzkiego zawężamy do zeeobów precy. które etać ei« no-

gę źródłem pokrycie potrzeb kedrowych układu. Powyżeze założenie 

przyjmujemy tu w fornie następującej hipotezy - "Każdy układ go-

spodarujący generuje epecyficzne potrzeby kadrowe, których żród- 

łen pokrycia są specyficzne, właściwe die danego układu, rodzaje 

zeeobów precy". Oddzieływenie potrzeb kedrowych na zeeoby precy 

przejawia ei« « poeteci chórekteryetycznych lokalnych relacji 

popytowo-podażowych na rynku pracy denego układu. Wiąże to ei« 

z tyn. ze potrzeby kadrowe «nej« wpływ ne zachowanie ei« wol-

nych i związanych zeeobów precy, a to oznacza, iż zaaoby pre-

cy będące źródłem podety ne rynku pracy nie nog« być rozpatry-

wane w oderwaniu od ukłedu. który ten rynek tworzy. Zależność 

ta winne być rozpetrywana tak statycznie, jak i dynamicznie, bo- 

wien w czasie dziełej« czynniki, które powoduj« zniany w rodza-

jach potrzeb kedrowych oraz w rodzejach zaeobów pracy. Zniany te 

winny być zsynchronizowane, eby nie dopuścić do niedopaeowań. Wy- 

etępujące niedopesowania inspiruje do bedań, do poszukiwania 

dróg jak najlepszych teoretycznie i praktycznie rozwiązań w 

toj dziedzinie.

W hipotezie przyjęto upraszczające założenie, iż każdy układ 

gospodai ujący zaspokaja swoje potrzeby kadrowa poprzez rynek 

precy. Polega ono na tyn. że w praktyce gospodarczej istnieję 

układy goepodarujące. występująca w fornie gospodaretw rodzin-

nych (rolnictwo Indywidualne, rzenioeło) bez najannej siły ro-

boczej, które potrzeby kadrowe zaepokajaj« we własnym zakre-

sie, tj. z pominięciem rynku pracy.

Potwierdzenie hipotezy starano się uzyskać przez porównywa-

nie przydatności poezczególnych rodzajów zeeobów pracy dla wy-

branych układów gospodaruJ«cych, Wykazana różnice winny świad-

czyć o Jej słuszności. Spośród wielu możliwych wybrano trzy u- 

kłady: 1) układ najbardziej zagregowany, jakin jeet gospodarka 

narodowa, 2) Jeden z układów adniniatracyjno-przastrzannych, Ja- 

kin jest województwo/ 3) jeden z układów podmiotowych,Jakin Jeat

przedsiębiorstwo.

Każdy układ gospodarujący generuje potrzeby kadrowe, które mo- 

g« być zaspokajane z dwóch rodzajów źródeł zasobów pracy, tzn. ze 

źródeł zewnętrznych (spoza układu) i wewnętrznych (z wewnątrz u-



kładu). Oeat to jeden z częściej stosowanych podziałów, który 

mola być zastosowany do badania każdego rodzaju układu.

Neleży zauważyć, iź o tym, jakie zasoby pracy a« źródłem 

zewnętrznym czy wewnętrznym, decyduje rodzej analizowanego u- 

kładu. W poszczególnych przypadkach mogę występować nawet 1- 

stotne różnice w strukturze rodzajowej poszczególnych źródeł. 

Przykładowo inna jest struktura rodzajowa źródeł wewnętrznych 

przedsiębiorstwa niż gospodarki narodowej czy województwa. W 

pierwszym przypedku źródła te obejmuję tylko aktywne zawodowo 

zasoby pracy, zaś w drugim dodatkowo zasoby pracy bierne zawo- 

dowo. Podobne różnice występuję w skali korzystania z tych 

źródeł. W gospodarce narodowej Polski dopływ zewnętrznych za-

sobów pracy ma znaczenie marginalne*^. W porównaniu z nlę u- 

kłady goepodarujęce, będęce jej elementami (województwo, przed-

siębiorstwo) sę układami bardziej otwartymi. Dednak 1 między 

niai występuję w tej dziedzinie wyraźne różnice. Ne przykład

dotyczy to skali korzystania z zewnętrznych zasobów procy po-
7 8

szczególnych województw czy przedsiębiorstw . Powyższe przy-

kłady potwierdzaj« - moim zdaniem - założenie, iż dla każ-

dego układu gospodarujęcego celowe byłoby sporzędzenle indywi-

dualnej specyfikacji zasobów pracy.

W teorii i praktyce często zewnętrzne zasoby pracy, zwłasz-

cza układów przestrzennych, utożsamiane są z pojęciem migracji 

pracowniczych. Przyjmuje się, że sę one zewnętrznym źródłem do-

pływu pracowników do tego typu układów. Stanowię integralny e- 

lement bilansów siły roboczej. Występujęce w nich dodatnie sa-

ldo migracji uważane Jest za źródło dopływu pracowników. W li-

teraturze spotykane Jest także stanowisko odmienne, traktujęce 

te pojęcia rozdzielnie. Ponieważ w podjętym temacie Jest to 

za'gadnlenls istotne, konieczne staje się ustosunkowanie do tych 

stanowisk.

W rozważaniach przyjmuję stanowisko tych autorów, którzy 

wskazuję na różnice między tyrał pojęciami. Uważam, iź pojęcia

6 Rocznik etatystyczny 1979, Warszawa 1979, tab. 24(71), a. 
42; O l ę d z k i ,  op. cit., s. 166.

7
Rocznik statystyczny 1979. tab. II, s. LI.

8
Oako przykład podać tu można przedsiębiorstwa Już istnie-

jące i nono budowane.



te ц  nlerozdzlelne (ni* na migracji pracowniczych baz zaeobów 

pracy), ala nla tożsama (letniej« pewne rodzaje nie Migrujących 

zaeobów). Dlatego też całkowite utożaemlanie zewnętrznych zaeo-

bów pracy z migracjami wydaje el« uproszczeniem. Migracje trak« 

tuj« nla jako pawlen rodzaj zeeobów pracy, lecz jako możllwość 

Ich przestrzennego przemieszczania el«. Wychodź« bowiem z zało-

żenia, IZ ceoh« wszelkich zaeobów, w tya także zaeobów ludzkich 

Jeet Ich aobllność, przez ktor« rozualeM zdolność zaeobów do 

przeMieezczenla el« w sensie przeetrzennyM. w przypadku zaeo-

bów ludzkich przeMieezczenla te najcz«śclaj zwana aę migracjaal. 

Dlatego też zgedzaM al« z autoraMl, którzy Migracje precownicze 

traktuj« jako “procae", “narzędzie* umożliwiające uzyskanie 1- 

lośclowej zgodności terytorialnego rozMleszczenla zaeobów pracy 1
Q

środków produkcji .

Z uwagi na Możllwość uMownego podejścia do zakraeu przemle- 

ezczeń przeetrzennych zasobów ludzkich (obszar, czae czy cel 

przemieszczeń), w literaturze epotykane a« różna definicje mi- 

gracjl. w podj«tych badaniach za Migracja przyj«to zwiany sta-

łego b«dż czasowego Miejeca zaniaszkanla oraz zalany Miejsca po-

bytu zwi«zanego z codziennym wykonywanieM pracy. Te oetatnie aą 

specjalny katagorl« Migracji 1 wynikaj« z przestrzennej rozbie-

żności Mlejec precy 1 zaaleezkanla. Taki zakree ruchów prze-

etrzennych zaeobów ludzkich zaliczanych do Migracji zawarty Jest 

w definicji M. Latucha10, który pod poj«cleM Migracji rozuaic 

“fakty śwladoala zamierzonych przemieszczeń ludności, które wy-

nikaj « ze zMlany Miejsca zaMlaszkanla lub pobytu 1 dokonuj« 

sl« pomiędzy Jednostkami oeledlowyMl w ramach granic terytorial-

nych kraju, państwa lub taż wykraczaj« poza letnlej«ce granica 

polityczne“. Zgodnie z przyj«t« definicję Latuch wyodrębnia na-

stępujące rodzaje Migracji i

1 z punktu widzenia kryterium czasu - migracje stałe, cza-

g
D. 8 r i e J e w. Migracja jako kategoria ekonomiczna 

oraz nowe podejście do Jej poznania, [w:] Problemy migracji we-
wnętrznych w Poleca 1 ZSRR, red. A. K u k l i ń s k i ,  A. Ł u -
k a s z e w i c z ,  Warszawa 1978, a. 24-25.

10 M. L a t и с h. Migracje wewnętrzne w Polsce na tle 
Industrializacji (1950-1960). Warszawa 1970, a. 10. Podobne o- 
kreślenle spotkać można u O. Z. H o l z e r ,  Demograf la, War- 
ezewa 1980, a. 276-278; D z l e n l o ,  G o ł a c k a ,  op. 
cit., e. 32.



»owe i codzienne (wahadłowe), e wśród migracji czasowych - se-

zonowe i okresowe,

2‘) z punktu widzenie obszaru 1 Istniejących grenie układów 

przestrzennych - migracje wewnętrzne 1 zewnętrzne (kryterium 

obszer państwa), migracje wewnętrzreglonolno 1 międzyregionalne 

(w remech kraju), migracje kontynentelne 1 mlędzykontynentalne(w 

remach świata).

Prowadząc rozważania nad przemieszczeniami przeetrzennyml 

zasobów precy, których celem Jest zmiana mlejeca praoy (tzw. mi-

gracje pracownicze), z punktu widzenie nowo budowanych przedsię-

biorstw w rejonach uprzemysławianych, należy uwypuklić dwa 1- 

stotne dla tych rejonów zegednlenla. Pierwszo to zwlęzek mi-

gracji stałych 1 okresowych z wahadłowymi. Orugl to problem 

administracyjnego regulowania migracji między jednostkami admini-

stracyjno-przestrzennymi.

W pierwszym przypadku wychodzimy z założenia, lż wezyetkle 

migracje pracownicze, wyodrębnione z punktu widzenia czaeu, da-

dzą się określić poprzez migracja wahadłowe. Przy czym występu-

ję one Jako czynnik wpływajęcy na poziom migracji etałych 1 o- 

kresowych, a takża stanowię wynik przemiaezczoń definitywnych.

Na to. Iż migracje wahadłowe etanowię czynnik wpływajęoy na 

migracje stała będź okresowe zwracało uwagę wielu otitorów. W swo-

ich badaniach przyjmowali oni. Iż sę one formę przejściową do 

stałej lub okresowej migracji przesiedleńczej. Istotność bada-

nia tego zwięzku występuje zwłaezcze w przypadku dojazdów do 

pracy ze znacznej odległości. Badania potwierdziły zaleiność, że 

im odleglejsze dojazdy do precy, tym większe prawdopodobieństwo 

ich przemiany w migrację definltywnę. Wiele z tych prec dotyczy-

ło rejonów uprzemysławianych11.

Zauważyć jednak trzeba, iż migracje wahadłowe, które zmie-

niły się w migrację definltywnę, występuję następnie znowu w

A. G a w r y e z e w s k i ,  Zwięzkl przestrzenne między 
migracjami stałymi i dojezdaml do precy oraz czynniki przemie-
szczeń ludności, Wrocław 1974, s. 10-15; A. R a j k 1 e- 
w i с z. Czynnik ludzki w procesie uprzemysławiania, [w:J Re-
jony uprzemysławiane - problemetyka i badania. Warszawa 1971, 
e. 54; M. O l ę d z k i ,  Dojazdy do precy. Zegednlenla społe-
czne i ekonomiczne ne przykłedzie rejonu płockleao, Warszawa 
1967, s. 164.



postaci migracji wahadłowej (dojazdy b«dź dojścia do pracy), tyl-

ko już zazwyczaj z odległości mniejszej niż poprzednio. Przyjęć 

więc można, że wazelkie rodzaje migracji pracowniczych sprowa-

dzaj« ai« w ostatecznym efekcie do migracji wahadłowych.* Po-

twierdza to także fakt, iż nie wszystkie migracje stałe 1 okre-

sowe sę poprzedzone dojazdami do pracy. Pewna ich część jest mi-

grację bezpośredni« 1 występuje z pominięciem wcześniejszych do-

jazdów do pracy.

Ola rejonów uprzemysławianych, które charakteryzuję się zna-

cznymi niedoborami siły roboczej, istotne sę także rozwlęzania 

przyjęte w dziedzinie wpływu decyzji administracyjnych na moż-

liwości przemieszczeń przestrzennych pracowników. Badanie pro-

blemu Jest szczególnie uzasadnione w przypadku istnienia ograni-

czonych stref rekrutacji pracowników. Pod pojęciem tym . rozumiem 

takie jednostki przestrzenne, do których lub z których przepły-

wy zasobów pracy s« w sposób administracyjny ograniczane. Zbyt 

daleko ldęce zastępowanie mechanizmów ekonomicznych nakazami ad-

ministracyjnymi budzi tu często szereg wętpllwości. Stwierdzić 

trzeba, iż tworzenie naturalnych ekonomicznych stref rekrutacji 

pracowników Jest trudniejsze niż admlnletracyjnych, -ule w dłuż-

szym okreeie rozwlęzania oparte na mechanizmach ekonomicznych eę 

bardziej efektywne.

Podział na źródła pierwotne 1 wtórne jest kolejnym, stosowe- 

nym w literaturze, podziałem źródeł zasobów pracy. Za pierwotne 

zasoby pracy uważa się osoby, które do chwili podjęcia pracy 

były bierne zawodowo (np. absolwenci różnego typu szkół,osoby do-

rosłe podejmujęce pracę po raz pierwszy w życiu). Zaś do zaso-

bów wtórnych te osoby, które z różnych przyczyn zmieniły miejece

pracy (np. z inicjatywy przedsiębiorstwa, przemieszczenia indy- 
12

wldualne) . Z powyższego określenia wynika, że zarówno źródła 

pierwotne. Jak 1 wtórne nie składaj« alę z Jednorodnych zasobów 

pracy. Brak tej wewnętrznej jednorodności oraz różnice wyetępu- 

Jęce alędzy samymi układami gospodaruj«cyml , powoduj« koniecz-

ność indywidualnego traktowania tych źródeł zasobów precy, zależ-

nie od badanego układb. Problem ten zilustruję dwoma wybranymi 

przykładami zagadnień. Pierwszy to rola wzroetu aktywności zawo-

12 0 1 ę d z к 1, Polityka..., s. 292-293.



dowej (źródła pierwotne), jako źródła dopływu kadr dla poszcze-

gólnych układów goepodarujęcych. Drugi, to podobna rola przeeu- 

nlęć pracowników między układami (źródła wtórne).

Odnoónie do pierwszego przykładu w literaturze spotkać noż-

na hipotezę, iż rola tego źródła w ogólnym dopływie pracowników 

relatywnie naleje i będzie to tzw. źródło “wysychajęce''13. Wy-

daje się, iż z tę hipotezę możne się zgodzić, gdy stawiana Jest 

ona w stosunku do układu gospoderujęcego, jakim jest gospodar-

ka narodowa, zaś traktować Ję należy indywidualnie w przypadku 

poszczególnych układów przestrzennych. Dowodem na to Jeet zaob-

serwowano w tych układach, zjawisko tzw. "spirali aktywlzacyj- 

nej", której efektem Jest zdecydowanie wyżezy od przewidywań 

wzrost liczby osób chcęcych podjęć pracę.

Wzrost aktywności zawodowej ludnoócl biernej zawodowo jeet m. 

In. zależny od polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej przez 

państwo. Do Jej wzrostu (pozornego lub rzeczywistego) przyczynić 

się mogę dwa czynniki, tj. rozszerzenie systemu reglamentecji 

(dajęce pierwszeństwo w przydziałach dóbr osobom pracujęcym i po-

szukującym pracy) oraz wprowadzenie ustawy o obowięzku pracy o- 

sób od niej się uchylajęcych.

Planowe przesunięcia pracowników w gospodarce narodowej z 

reguły dokonuję się niędzy wyodrębnionymi ukłedemi gospodarczy-

mi. Stęd podejście Indywidualna do każdego układu, z punktu wi-

dzenia tego rodzaju źródeł zasobów pracy. Jest nejberdziej wido-

czne. Pracownicy dokonuję zmian miejec pracy niędzy imiennie o» 

kreślonymi układami. Oako przykłady podać tu można przemieszcze-

nia między i

a) sektorami gospodarki narodowej,

b) działami, gałęziami, branżami gospodarki narodowej.

c) przedsiębiorstwami,

d) układami administracyjno-przestrzennymi,

e) Innymi rodzajami układów.

Cechę tych przesunięć Jest ich charakter strukturalny. Celem 

nadrzędnym Jo3t tu zwiększenie efektywności dziełania układów go* 

spodarczych poprzez wykorzystanie korzyści płynęcych ze zmian 

strukturalnych zatrudnienia. Punktem wyjścia Jest założenie, iż

15 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego,

Warszawa 1971, s. 294-299.



struktury wykorzystania czynnych zawodowo w gospodarce narodowoj 

ag zmienne i kieruj« się w stron« budowy struktur coraz bar-

dziej efektywnych.

Układy gospodaruJ«ce maj« zawsze potencjalne nożllwoścl uzy-

skania pracowników z tego źródła. Liczba ich w poszczególnych o- 

kresach będzie różna i zależeć będzie od efektywności istnlej«- 

cych w danych okresach struktur zatrudnienia i możliwości ich 

przekształceń. M. Kabaj wyodrębnia następujące przyczyny poja-

wiania się wolnych zasobów pracy z tego źródła14t

1) niepełne wykorzystanie zesobów pracy w zakładach,

2) usprawnienia organizacyjna pracy,

3) przyspieszenie postępu technicznego, mechanizacji robót 

ciężkich i pracochłonnych,

4) optymalne wykorzystanie pozostałych czynników produkcji.

Zalany w strukturze wykorzystania aktywnych zawodowo zasobów

pracy wynikaj« z tego, iź stanowi« ona aktywny czynnik produk-

cji społecznej. Oznacza to, że staj« się one coraz bardziej, po-

przez wzrost swoich umiejętności produkcyjnych, czynnikiem in-

tensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego, którego zmiany stru-

kturalne s« nlsodłęczn« cech«. Rozwojowi intensywnych form gos-

podarowania towarzyszyć musi lepsze wykorzystanie kwalifikacji 

kadr Już zatrudnionych w układach gospodarujęcych1®.

Wydaje się, że powyższe rozważania pozwalaj« na postawienie 

tezy, iż latnleje celowość rozpatrywania rodzajów zasobów pracy 

w powiężeniu z konkretnym układem gospodaruj«cym. W omawianym 

przypadku układami tymi będ« nowo budowane przedsiębiorstwa w re-

jonach uprzemysławianych.

3. Zasoby prscy badanych przedsiębiorstw

Przeprowadzana aystematyzacja zaaobów pracy dotyczy układu 

gospodarujęcego, jakim jest przedsiębiorstwo, które spośród Innych 

wyróżnia eię tym, iż Jeat ono nowo budowane oraz zlokalizowane

14 M. K a b a j ,  Gospodarowanie zasobami pracy, [wi] Eko-
nomika pracy, red. A. Sajklewlcz, Warazawb 1981, a. 66-68.

15 Z. B a r t o s i k ,  Intensywny rozwój społeczno-gospo-
darczy, Warszawa 1979, s. 36-37, 83-84; K a b a  J, Gospodarowa-
nia..., a. 56-57.



w rejonie uprzлwysławianym. Te dwie cechy muazę znaleźć ewe od-

zwierciedlenie w przyjętej systematyzacji, która różnić się 

powlnn* (ze względu na specyfikę toklego układu) od przyjmowanej 

w przedsiębiorstwach Już Istniejących czy nowo budowanych, ale 

w innych rejonach. 3eet więc takie przedsiębiorstwo szczególnym 

rodzajem układu gospodarujęcego.

Spośród spotykanych w literaturze syetematyzacjl zasobów 

pracy przedsiębiorstw, większość dotyczy przedsiębiorstw już 1- 

atniejęcych. Najczęściej zasoby pracy będęce źródłem zaspoko-

jenia ich potrzeb kadrowych dzielone sę na następująca rodzaje i

a) z punktu widzenia udziału w nich przedsiębiorstw - na we-

wnętrzne i zewnętrzne,

b) z punktu widzenia dotychczasowego zwlęzku z pracę zawodo-

wą - na pierwotne 1 wtórne.

Ze względu na powszechnie doetępnę literaturę przedmiotu w 

tej dziedzinie, jak również rozważania wcześniejsze, pomijamy 

ich charakterystykę.

W zależności od rodzaju przedsiębiorstw, systematyzacja Jeat 

uzupełniana o nowe rodzaje źródeł zaeobów pracy. Przykładem mo-

że tu być przedsiębiorstwo budowlane czy nowo budowane.

Specyficzne warunki działania przedalębloratwa budowlanego 

spowodowały konieczność wyodrębniania w jego systematyzacji za-

eobów pracy źródeł mlejacowych 1 zamlejeowych16. Oo źródeł miej-

scowych zaliczono pracowników mleezkaJęcych stale w miejscowo-

ści, w której prowadzone eę roboty lub w jej okolicy, przy czym 

przedsiębiorstwo nla pokrywa w zasadzi* kosztów dojazdów do 

pracy. Oo źródeł zamiejscowych zaliczono pracowników mleszkaję- 

cych stale poza miejscem pracy, którzy dowożeni aę codziennie 

do pracy na koszt przedsiębiorstwa, zamieszkuję w hotelach ro-

botniczych, kwaterach prywatnych lub przenieśli alę na sta-

łe do tej miejscowości. Podział tan ma dla przedsiębiorstwa 1- 

stotne znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Koszty za-

trudnienia pracowników zamiejscowych sę bowiem znaczna 1 prze-

w. B i e ń ,  Ekonomika 1 analiza działalności przedalę- 
biorstwe budowlanego. Warszawa 1976, a. 239. Problem wyatępuja 
także w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w rejonach o defi-
cycie siły roboczej por. O l ę d z k i ,  Polityka..., a. 293.

/ ■ .



kraczeję czasami połowę wynagrodzeń wypłacanych tym pracowni-

kom.

Innego typu rodzaje zaeobów pracy uwzględnia alę w przypad-

ku Ich aysteaatyzacjl dla przedsiębiorstw nowo budowanych. Jeat 

to równieZ przekonujący przykład wpływu specyfiki układu gospoda-

rującego na systematyzację zasobów pracy. Sposób przygotowania 

i kompletowania załóg dla nowo uruchamianych przamyałowych za-

kładów pracy zoatał unormowany zarządzeniem nr 39 Przewodniczą-

cego Komisji Planowania Przy Radzie Ministrów 1 Ministra Pracy. 

Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 października 1974 r. Źródła za-

eobów pracy, z których będę rekrutowani pracownicy określane sę 

następujęco>

1. Źródła lnweatora. które obejmgję : a) pracowników przenie-

sionych służbowo do nowo uruchamianego zakładu przemyełowego z 

ietnlejęcych w kraju zakładów o podobnym profilu produkcyjnym, b) 

pracowników z załogi budowlanej realizującej inwestycje.

2. Źródła terenowe miejscowe, które obeJmuJę« a) abaolwen- 

tów miejscowych szkół i uczelni, będęcych atałymi mieszkańcami 

miejscowości, w której rozpatruje alę lokalizację zakładu, b) si-

łę robocz# z miejscowych zeeooów pracy (pracownicy, którym miej-

sce zamieezkania pozwala na codzienny dojazd lub dojścia do pra-

cy w zakładzie przemysłowym), c) pracownicy z miejscowych zakła-

dów pracy, którzy mogę być przeniesieni do nowo uruchamianego 

zakładu no skutek ograniczenia zatrudnienia w ich zakładach.

3. Przemieszczenia absolwentów.

4. Werbunek wojewódzki.

5. Werbunek międzywojewódzki.

w zarządzeniu, jak też w artykule pracowników MPP1SS17 wyra-

żony Jeat poględ o szczególnym znaczeniu źródeł inwestora, z któ-

rych winno rekrutować się aożllwlo Jak najwięcej nowych pracowni-

ków. Oest to wynikiem przeprowadzonych badań, które wykazuj* 

powszechnie, iż takie aożliwoścl letniej«. Dodatkowo wpływo na 

to fakt, lż pracownicy z tych zasobów aaję Już odpowiednia przy-

gotowanie zawodowe i mogę być względnie szybko, w porównaniu z

17 A. M i j a k o w e k l ,  S. P a r a d o w s k i ,  Koa- 
pletowanle załóg dla nowo uruchaalanych zakładów przeaysłowych, 
'Rada Narodowa Gospodarke-Adminlatracja" 1976, nr 12, s. 6-11.



Innymi, przystosowani do pracy w nowo uruchomionym zakładzie. 

Struktura wykorzystania pozostałych zasobów zaleZna Jeet bar-

dziej od miejsce lokalizacji inwestycji.

Relatywnie najwięcej miejsca w literaturze poświęca elę no-

wo budower>ym przedsiębiorstwom w rejonach uprzemyełewianych. 

Przyczynia elę do tego niewątpliwie fekt Istnienia przy Pol- 

eklej Akademii Nauk. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych, 

lneplratora wielopłaszczyznowych badań, w tym także nad proble-

mami zatrudnienia w nowych zakładach pracy. Szczególnie cenne, z 

mojego punktu widzenia, sę opracowania porównawcze,biorąca pod 

uwegę wyniki badań szczegółowych, przeprowadzonych w poszcze-

gólnych rejonach uprzemysłowionych.

Badając porównawczo problemy rojonów uprzemysławianych, u- 

względniaJąc ich cechy wspólne 1 różne, uzyskuje się możliwo-

ści spojrzenia na rejon uprzemysławiany. Jak na kategorią eko-

nomiczną, o nie Jek na przykład Jednoetkowy. Pozwala to na 

próby sformułowania teorii dotyczącej tego rejonu.

Zwrócenie uwogl na specyfikę zesobów pracy w rejonach u- 

przemysławionych znolazło wyraz w tzw. “prawie alfabetu inwe-

stycyjnego" sformułowanym przez A. Rajklewlczo18. Prowo to 

wskazuje na takie Istotne problemy w dziedzinie zatrudnienia, 

wymagające rozwiązanie, Jekt

o) zapewnienie inwestycji odpowiednich kedr,

b) konieczność dopasowania szkolnictwa do aktualnych potrzeb 

gospodarczych,

c) rozwiązanie problemu zatrudnienia kobiet,

d ) konieczność usprawnienia rynku pracy.

W dziedzinie "zapewnienia inwestycji odpowiednich kadr" wie-

le prac (zarówno monogreficznych. Jak 1 porównawczych) poświę-

conych było zasobom pracy, z których pochodzili pracownicy nowo 

budowanych przedsiębiorstw. Zagadnienie to porównawczo (uwzglę-

dniając badanie przeprowadzone w ramach K8RU PAN do roku 1974 

oraz wykorzystując wynikające z nich spostrzeżenia 1 wnioekl) 

przedstawiła I. Fierla19. Uwzględniając to opracowenie, wykazać

18
A. R a j k l e w l c z ,  Z badań nad czynnikiem ludz-

kim w Płocku, "Zeszyty Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych 
PAN" [Warszawa] 1976, nr 63, s. 7.

19
I. F 1 e r 1 a. Gospodarka czynnikiem ludzkim. [w»] 

Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego rejonów uprzemya» 
ławianych, red. A. Stelmachowski, Warszawa 1975, s. 131-150.



nożna, iż и rejonach uprzemysławianych istniej« charakterystycz-

ne źródła zasobów precy, nlewyatępujęce ne tek« skalę lub w 

ogóle, w innych ukłedech gospodarujących. Zaliczyć do nich moż-

na i dojazdy do precy z bardzo dużych odległości, drenaż . pra-

cowników z miejscowych zakładów pracy oraz rolnictwa, wzmoźon« 

aktywizację zawodowę ludności, przechodzę-« czesani w tzw. spi- 

relę aktywizacji zawodowej, własne szkolnictwo zawodowe; wzmożo-

ny napływ ludności z oddalonych terenów oraz innych rejonów kra-

ju na pobyt stały, ewentualnie okresowy. Istnienie tego typu zaso-

bów wskazuje na konieczność przeprowadzenia systematyzecji zaeo-

bów pracy, uwzględniaj«cej specyficzne warunki działania ukła-

du gospodarczego, jekim Jeat nowo budowane przedsiębiorstwo w re-

jonie uprzemysławianym.

Systematyzację zaeobów pracy można przedstawić w formie kla-

syfikacji (zbiorów rozłęcznych) będż typologii (zbiorów nlerozłę- 

cznych). Wydaje się, iż druga forma Jest korzystniejsze, bowiem 

pozwala na równoczesne zastosowanie wielu kryteriów podziału za-

sobów pracy, wskazuj«c równocześnie na powiężenia między nimi. 

Ponadto wydaje aię, iż typologia daje więkeze możliwości etwo- 

rzenie syetemetyzecjl kompleksowej. Kierujęc się tymi przesłan-

kami przyjmuję, iż systematyzacja przeprowadzona przeze mnie bę-

dzie miała charakter typologii.

Ola potrzeb systematyzacji wyodrębniono dziewięć kryteriów 

podziału, z których cztery to kryteria główne (1-4) zaś pięć (5- 

-9) to kryteria szczegółowe. Celem tych ostatnich jest pogłę-

bienie czterech podziałów generalnych. Kryteria podziału oraz 

wynlkajęce z nich rodzaje źródeł zaeobów pracy sprecyzowano na- 

etępujęco i

1. Ootychczaeowy zwlęzek z prac« zawodow« (pierwotne, wtórnaX

2. Strefy rekrutecjl (miejscowe, zamiejscowe).

3. Łatwość doetępu do źródeł zaeobów pracy (skoncentrowana, 

rozproszone),

4. Udział zaeobów pracy danego przedelęblorstwa (zewnętrzne, 

wewnętrzne).

5. Rodzaj ukończonej szkoły (ebsolwencl według rodzejów koń-

czonych szkół).

6. Wzrost aktywności zawodowej osób dorosłych (osoby dorosłe 

podejmujęce pracę po raz pierwszy w życiu według różnych kry-

teriów np. płeć, wiek, etan cywilny itp.).



7. Profil produkcyjny poprzedniego zakładu pracy (pracownicy 

z zakładów o podobnym profilu, pracownicy z zakładów o Innym 

profilu).

8. Zwięzek z załóg« budujęcę przedelęblóretwo (pracownicy z 

załogi budowlanej, pracownicy z Innych źródeł).

9. Związek z prac« w goapodarce nieuspołecznionej ( pracowni-

cy dotychczae czynni zawodowo w goapodarce nieuspołecznionej, 

pracownicy z Innych źródeł).

W celu przedatawienia powięzań między poezczególnymi kryte-

riami możemy akorzyetać z uproszczonej ich prezentacji w posta-

ci macierzy zero-jedynkowej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gdzie i 1, 2, .... 9 - liczby oznaczajęce numer kryterium podzia-

łu.

Obserwacja powiązań występujących między poszczególnymi kry-

teriami prowadzi do wniosku, lź między kryteriami głównymi oraz 

między głównymi 1 szczegółowymi zechodzl zwlęzek typologiczny, 

zaś między szczegółowymi klasyfikacyjny.

w celu lepszej prezenteojl stosowanych kryteriów oraz wy-

odrębnionych według nich rodzajów zaaobów pracy, zdecydowałem alę 

na graflcznę formę prezentacji przyjętej ayatemetyzacjl zaeobów 

pracy. Obrazuje Ję schemat 1. Liczby znajdujące alę przy kon-
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Typologia rodzajów zaeobów pracy, z których rekrutuje »i$ pracownicy 
dla nowo budowanych zakładów głównych rejonów uprzemyaławlanych

SKONCENTROWANE

5. Absolwenci szkół różnego 
stopnia

5.1. Absolwenci własnych 
szkół zawodowych

7. Pracownicy przybyli z za-
kładów pracy o podobnym 
profilu produkcji

8. Pracownicy z załogi bi/̂ u- 
JęceJ zakład

Pracownicy pozyskani ze 
źródeł wyplenionych w tej 
rubryce stanowię tzw. źró-
dło inwestora

ROZPROSZONE

6. Osoby dorosłe podejmujące 
pracę po raz pierwszy w ży-
ciu

6.i. Spirala aktywlzacyjna

7. Pracownicy przybyli z za-
kładów o innym profilu pro-
dukcji

7.1. Drenaż zasobów precy
7.2. Przemieszczenia zorga-

nizowana

9. Pracownicy dotychczas czyn-
ni zawodowo w gospodarce 
nieuspołecznionej 
9.1. Chłopo-robotnicy
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krotnych rodzajach zaeobów f>ą zgodne z numeracjo przyjętą dla 

oznaczenie kryteriów ich podziału. Podpunkty zastosowano w tych 

przypadkach, gdy w danej kategorii zeeobów precy występuj* ta-

ki ich'rodzaj, który ietotnle może wpłynęć ( w porówneniu z in-

nymi ) na zaspokojenie potrzeb kadrowych badanych przedsiębiorstw. 

Typologia, uwzględniając podział zasobów pracy na zewnętrzne i 

wewnętrzne, przedstawia wyłęcznie te pierweze, nie wchodzęc w 

strukturę rodząJonę źródeł wewnętrznych. Oeet to zneczne uprosz-

czenie, bowiem w przypadku istnienia w zakładzie Semodzialnych 

Oddziałów Wykonawstwa Inwestycyjnego СSOWI), Jest to Źródło znaczą-

co w zaspokojeniu potrzeb kadrowych zakładu.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga przyjęty podział źródeł zaso-

bów pracy na skoncentrowane (szkolnictwo oraz źródła inwestora) 

1 rozproszone (pozostałe zasoby). Przyjęcie takiego podziału 

jest - mola zdaniem - uzasadnione, bowlea wynika z wiarygod-

nej hipotezy, mówlęcej o istnieniu zwlęzku między stopnie* skon-

centrowania zasobów pracy a moźllwośclę ich kształtowania i po-

zyskania. Precyzujęc ję bardziej - uważam, iż prawdopodobień-

stwo trafnego określenia liczby 1 struktury pracowników pocho-

dzących z zasobów skoncentrowanych jest o wiele większe, niż z 

zasobów rozproszonych. Uważam, że przyczynia się do tego, m. In, 

brak precyzyjnych metod oceniających możliwości pozyskiwania pra-

cowników z zasobów rozproszonych. Poględ powyższy jeet w pew-

nej mierze uzasadniony dotychczasowymi wynikami badań. W przy-

padku rejonów uprzeayeławianych wyliczano, iż występujęce w 

nich rezerwy siły roboczej zapewnię całkowite lub znaczęce po-

kryci* nowych potrzeb kedrowych. Praktyk* wykezała Jednak, iż 

przeprowadzone szacunki rezerw siły roboczej ni* miały dostate-

cznej wartości poznawczej i nie odzwierciedlały rzeczywistej sy-

tuacji w tej dziedzinie. Brak precyzyjnych metod szacunków unie-

możliwia ich sprawdzenie w inny sposób, niż przez działania 

praktyczne. Nlepokojęce Jeet to, że brek takich możliwości wy-

korzystywany był przez władze terenowe, które znacznie zawyżały

wielkości swoich rezerw siły roboczej, aby uzyskać lokalizację
20

inwestycji na ewolm terenie .

jo
I. F r e n k e l ,  Aktywlzecja rezerw siły roboczej, [wi] 

Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemyeławlanego, rad. D. 
Gałaj, Warszawę 1973, s. 195: F 1 e r 1 a, op. cit., *. 134.



Kryteria podziału zasobów pracy według rodzajów zostały przy-

jęte po części z literatury przedmiotu, praktyki gospodarczej« 

Niektóre sę natomiast propozycjami autora. Z tego powodu dobór 

ich ка charakter subiektywny. Dlatego też z pewnpścię można by 

było wyróżnić więcej kryteriów podziału, inaczej ja sformułować 

będż dyskutować z zasadnością wybranych. Niemniej jednak wyda-

je eię, iż przeprowadzone systematyzacja może stanowić przesła-

nkę do przeprowadzenia analizy usprawniania wykorzystywanych za-

sobów pracy przez zakłady główne rejonów uprzemysławianych.

Uważam ponadto, że systematyzacja zasobów pracy niedostoso-

wana do specyfiki ukłedu gospodarujęcego nie wpływa korzystnie 

na proces kompletowania zsłogi. Tylko prawidłowa systematyzacja 

atanowlć może przesłankę do aprawnego działania w tej dziedzi-

nie. Stosowane zaś w praktyce gospodarczej systematyzacje zaso-

bów pracy nie zawsze sę odpowiednie. W badanym Zespole Górnlczo- 

-Energetycznym ‘Bełchatów" planowane pokrycie zapotrzebowania na 

kadry kwalifikowane ujmowane było według systematyzacji zasobów 

pracy przedstawionej w tab. 1.

Systematyzacja taka budzi ezereg wętpliwości. W zeaodzle u- 

względnla ona tylko dwie grupy zasobów pracy, tj. szkolnictwo o- 

raz zorganizowane przemieszczenia pracowników. Oznacza to, iź 

uwzględniono w niej tylko zasoby pracy pochodzęce ze źródeł 

skoncentrowanych (w tym bez pracowników z załogi budowlanej). Pod 

pojęciem "inne źródła" kryję się zaś zarówno zasoby pracy mlej- 

acowe, jak i zamiejscowe, pierwotne i wtórne, głównie rozpro-

szone, powstajęce w wyniku wzroetu aktywności zawodowej ludnoś-

ci będź samodzielnej zmiany miejsca pracy przez osoby czynne 

zawodowo. Na to, iż nie sę to źródła mało istotne wskazuję sza-

cunki przeprowadzono w tej dziedzinie przez inwestora (tab. l). 

Oeet to źródło bardzo ważna dla zaspokojenia potrzeb kadrowych, 

średnio wynosi ono ponad 50% całego zapotrzebowania pokrywanego 

przaz ten rodzaj źródeł zasobów pracy. Wętpllwe jest stwierdze-

nie, iż 100% zapotrzebowania na kadry pokrywać będzie w Kopalni 

Węgla Brunatnego w latach 1981-1985 własne szkolnictwo zawodowe. 

Uważam, iż tego typu .ayetematyzacja pozbawiona Jeat cech komple- 

keowoścl 1 precyzyjności, co czyni ję praktycznie mało uźytecz- 

nę. Nie może więc ona atanowlć przesłanki do sprawnego działania 

w dziedzinie pozyeklwania zasobów pracy z różnych źródeł. Dlate-

go też - jako wniosek w dziedzinie usprawniania rynku pracy



Struktura planowanych potrzeb kadrowych Zespołu Górniczo-Energetycznego 'Bełchatów* .
według Źródeł ich pokrycia w latach 1978-1985

(w X )

ZGE “Bełchatów"

Źródła zasobów 
pracy

razea
Kopalnia Węgla 
Brunatnego

Elektrownia

1978 1979 1980 1981-
1-1985 1978 1979 1980 1981-

-1985 1978 1979 1980 1991-
-1985

Ogółea 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0

w tye: •

absolwenci 
szkół wyZszych 6.9 2.4 4.6 3,3 1.2 0.5 1.4 - 20,3 9,6 9,3 3.5

absolwenci 
szkół własnych 20,7 8.6 21,9 73,3 26,0 8.7 30,6 100,0 8,1 8,5 8.7 73,8

absolwenci 
szkół M01W 1.5 5.6 21,7 8,9 0.6 0.4 1.4 - 3,6 26,6 52.6 9.4

pracownicy
przeniesieni
służbowo 9.7 6.0 11.2 6,5 5.7 10.5 . 17,3 7.2 12,3 ш

inne źródła 61,2 77.4 40,6 12.5 65,7 84.7 56,1 - 50,7 48,1 17.1 13.3

Ź r ó d ł o: Obliczono na podstawie danych uzyskanych w Działach Kadr Kopalni Węgla Bru-
natnego 'Bełchatów* oraz Elektrowni I.



zakładów głównych rejonów uprzemysławianych - postuluje el« bu-

dowania harmonogramów pokrycia potrzeb kadrowych, z uwzględnienie» 

bardziej zróżnicowanych i dostosowanych do tego typu układów kry» 

terlów podziału zasobów pracy.

Oan Szuplło

SYSTEMATIZATION OF LABOUR SOURCES FOR MAIN ENTERPRISES 
IN REGIONS UNDER INDUSTRIALIZATION

The aain ein of the analysis is to aake an attempt at syste-
matization of labour sources, that would be theoretically and 
practically useful in solving the problem of satisfying labour 
needs in main enterprises located in regions under industriali-
zation. Analysis of this subject was prompted by two facts. The 
firat of thea is iapropsr - in our opinion - systematization 
of lebour source fas applied in the economic practice. The other 
one, is the fact that this problem has received too little 
attention in the economic literature. For research purposes,the-
re was accepted a hypothesis that each economic system generates 
specific labour demond, which is met by specific, approprlét* 
for a given system, kinds of lebour resources. It is for this 
reason, that two basic parts can be distinguished in the perfor-
med analysis. The first one, whose aim ie to verify the accep-
ted hypothesis, and the second one, attempting at constructing 
systematization of labour sources corresponding to requirements 
declared by the analyzed enterprises.


