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ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WYKSZTAŁCENIA 

I KWALIFIKACJI

Konieczna 1 przewidywana w pienie poprewa efektywności goe- 

podarowanla w Niemieckiej Republice Deeokretycznej и latach o» 

slsmdzieslętych wymaga ■. In. specjalnego uwzględnienia dwóch 

czynników. S* nimi: dalszy rozwój nauki 1 techniki Jako bez» 

pośredniej siły wytwórczej oraz przygotowanie ludzi do wydaj-

nej precy, przede wszyetki« przez wyposażenie Ich w kwalifika-

cje 1 zdolności kreetywne. Społeczeństwo socjalistyczne stwarza 

sprzyjające werunkl dla zaletnlenla tych dwu czynników, nie eta- 

wlajęc barier dla ich zastosowania. Istnieje więc konieczność « 

zarazę« Możllwość realizacji oabltnych celów wytyczonych przez X 

Zjezd Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności przez wykorzy- 

etenle zalet ustroju socjalistycznego. W ten sposób keztełtu- 

je się jednocześnie ważna przesłenka dla osiągnięcia ogólnego ce-

lu kształcenia, który« jest wszechstronny rozwój osobowości ao- 

cjellstycznej. Proces kształcenie wywiera silny wpływ nie tylko 

na tworzenie zasobu pracy każdego obywatela, lecz także na wy-

kształcenie zdolności do sprawowania w coraz większy« zakreśl« 

i na coraz wyższy« pozloale funkcji wytwórcy i właściciela epo- 

łącznych środków produkcji. Wykształcenie i umiejętności w po— 

łęczenlu ze świadomości* oraz doświadczenie« z dziedziny spo-

łecznej 1 zawodowej s* żródłe« efektywności działania głównoj 

alły wytwórczej. Jak# Jest człowlsk. Cechy te decyduj* również

o umacnianiu roli klasy robotniczej - wiodęcej siły w społeczeń-

stwie socJelistycznym,
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Seat faktem obiektywnie uzasadnionym, że społeczeństwo so-

cjalistyczne przywiązuje najwyższy wagę do procesu kształcenia 

1 podrcezenia kwalifikacji pracujących. Ola oelągnlęcla tego ce-

lu angażuje poważne, stało zwiększające eię środki1. Proces ten, 

dokonywany świadomie i planowo, obejmuje całe społeczeństwo, nie 

ograniczając się jedynie do wchodzącej w życie generacji. Przy 

jego planowaniu 1 sterowaniu uwzględniać należy nie tylko obiek-

tywnie występujące powiężenia, relacje 1 zależności. Należy 

wzięć również pod uwagę czynniki subiektywne, jak np. chęć dzia-

łania, motywacje, nastawienie ogólne pracowników.'Ponieważ pro-

ces kształcenie pracujących więżę się bezpośrednio z innymi e- 

lementaml procesu produkcji 1 reprodukcji w kombinatach i po-

szczególnych zakładach, musi być on kształtowany w określonym 

stosunku do tych czynników.

1. Rezultaty ! zadanla rozwoju potencjału wykształcenia

i kwalijFikacjl

W wyniku działań społeczeństwa socjalistycznego oslęgnięto w 

procesie kształcenia 1 kwalifikacji robotników 1 pracowników u- 

myełowych korzystne rezultaty, które stanowię o jakości społe-

cznych zaeobów pracy 1 bogactwie społeczeństwa. Analogicznie do 

podziału zasobów pracy na potencjalne i wykorzystane rozróżnia 

się kwalifikacje istniejące i wykorzystane. Przez kwalifikacje 

istniejące rozumie się potencjał kwalifikacji w znaczeniu sumy 

wszelkiej wiedzy 1 umiejętności pracowników, doświadczeń naby-

tych przy pracy ltd. Dokładne ilościowe uchwycenie lstniejęcych 

kwalifikacji, a więc ogólnego ich potencjału,nie Jest jeszcze o- 

becnie możliwe. Dlatego też celem przedstawienia Jego obrazu sto-

suje się przeważnie określenie “kwalifłkaćJe uzysksne", Między o- 

blema wymienionymi formami kwalifikacji zachodzą Jednak różnice, 

k tó re  uwarunkowane są takimi procesami, jak np. stałe nabywanie 

doświadczeń i sprawności, zapominanie umiejętności na skutek 

ich niestosowania, starzenie się moralne wiedzy. Tę właśnie nie-

dokładność obrazu należy mieć na uwadze przy określaniu ogólnego 

potencjału kwalifikacji.

Per. G. H e l l r i e g e l ,  "Effektivität der Bildung 
der W erk tä t igen  in  der I n d u s t r i e ,  "Sozialistische Arbeitswlseene-
c h a f t "  1979, z. 2, s. 98 i n.



W okresie od 1971 do 1981 r. zdołano podnieść w NRO udział 

pracujących ze świadectwem ukończenia dziesięclo- względnie dwu- 

naetoklasowej ogólnokształcącej szkoły éredniej z 23 do 47%2. W 

wynikach badań przeprowadzonych w ZSRR stwierdza się, tą "aku- 

teczne ksztełcenle wykwalifikowanych kadr moZliwe Jest tylko na 

bazie ogólnokształcących politechnicznych szkół średnich jak rów-

nież w drodze łęczenla kształcenia ogólnego z zawodowym w ra-
л

mach kształcenia zawodowo-technicznego" . Z badań tych wynik« 

więc, te rozszerzanie zasięgu kształcenia ogólnego jest wain«

i konieczne przesłank« dla rozwijania potencjału kwalifikacji 

pracujących.

w okresie od 1971 do 1981 r. wzrósł w NRO udział pracują-

cych z wyuczonym zawodem z 60,8 do 80,2%. Liczba pracujących z 

wykształcenie« wyżezym wzrosła o 79,6%, z wykształcenie« w za-

kresie szkoły zawodowej o 88,8%, ze świadectwem mistrza o 24,1%

i z kwalifikacjami robotników wykwalifikowanych o 44,4%4. Taki« 

wyniki polityki kształcenia stawiaj« NRO na czołowej pozycji w 

skali światowej.

Oobre wyniki notuje sl« również w opanowywaniu coraz bar-

dziej złożonych procesów produkcyjnych, w zakresie udziału pra-

cujących we wprowadzaniu naukowej organizacji pracy oraz w ruchu 

nowatorskim i racjonalizatorskim. Ze wszech miar pozytywny

przebieg tego procesu przedstewimy na przykładzie rozwoju ruchu 

nowatorskiego w gospodarce uspołecznionej. W latach 1971-1979 

zanotowano następuj«ce osl«gnlęcia (1971 ■ 100%)5r

- wzroet liczby nowatorów do 208,5%, co odpowiada dalszemu 

wł«czenlu elę 890 tys. pracuj«cych do ruchu nowatorskiego 1 32,0 

procentoweau udziałowi nowatorów w ogólnej liczbie czynnych za-

wodowo w 1971 r. (rok 1971 ■ 19,2%)ł

- wykorzystanie pomysłów nowatorskich zwiększyło sl« w ty« aa-

2 Por. Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands, referenti E. H o n e c k e r ,  Berlin 
1961, 6. 52.

3 Praca zbiorowa i Ökononle und Bildung im Sozialismus, Ber-
lin 1977, s. 54.

4 Obliczone według danych Staatliche Zentralverwaltung für
Statletlk.

e
Obliczone według Statistisches Jahrbuch 1980 der DDR. Berlin 

1980, s. 105.



nyn okresie do 119,3%, a korzyści ooięgnlęte и skali rocznej do 

152,9%. Odpowiada to poważnej sumie wynoszącej w 1979 r..4465 aid

marek.,

Te bardzo dobre rezultaty nie powinny jednak stwarzać wraże-

nia, Ze nie zachodziły rozbieżności między tompsm rozwoju po-

tencjału kwalifikacji a Jego wykorzystaniem. Rozwój ten prze-

biegał w ciągu ostatnich 10 lat bardzo szybko, po części nawet

- Jak wykazuję liczby llustrujęce poszczególne Jego etapy - bu-

rzliwie. W stosunku jednak do wymagań, wynikajęcych ze etra- 

tegll ekonomicznej powlęzanej z opanowaniem postępu naukowo-te-

chnicznego, wykorzystanie kwalifikacji w obecnym czaele nie mo-

że zadowalać. Oednocześnle powstały bowiem poweżne rezerwy jako-

ściowe zaeobów pracy, zawlerajęce w sobie możliwości bardzo 

znacznego zwlękazenla produkcji.

Dlatego też główne zadania rozwoju potencjału kształcenia 1 

kwalifikacji dyktowane potrzebę realizacji atrategll ekonomicznej 

w myśl uchwały X Zjazdu SEO konkretyzuję się w dwóch podstawo-

wych kierunkach. Po pierwsze neleży zapewnić stosowanie w wyż-

szym stopniu zasady planowości 1 większego zróżnicowania w rozwi-

janiu form kształcenia i kwalifikacji. Powinny być one dostoso-

wane do przesłanek stwarzanych przez rozwój bazy materlalno-te- 

chnlcznej w procesie postępu naukowo-technicznego i uwzględniać 

zapotrzebowanie na określonę strukturę kwalifikacyjna zaeobów 

pracy. Po drugie należy zadośćuczynić zaistniałej obiektywnie 

konieczności poczynienia odczuwalnych postępów w dziedzinie wyko-

rzystania tego wielkiego, stale rosnęcsgo potencjału.Kwestię za-

sadniczą będzie tutaj azerokle stosowanie 1 wzrost efektywności 

wykorzystania ogromnego potencjału wykeztałoenla i kwalifikacji, 

którym, jako potencjałem zdolności wytwórczej, dysponuje nasze 

socjalistyczne społeczeństwo.

2. Relacje »jędzy poatfpee naukowo-technicznym 

a wykorzystaniem potencjału wykształcenia 1 kwallflkacl

Zagadnienia efektywności ksztsłcenia 1 kwalifikacji należy 

rozpatrywać przy uwzględnieniu dwóch odgrywaJęcych walne znacze-

nie relacji rozwojowych, a mianowiciet



1 ) realizowania proceeu kształcenia w etoeunku do potrzeb 

proceeu produkcyjnego,

2 )kształtowania lstnlejęcych w stosunku do «fykorzyetanych, 

jut zaangażowanych kwalifikacji.

W tya zakresie występuje jeszcze я teorii 1 w badaniach eze- 

reg problemów otwartych, dotychczae nie rozwiązanych. Do nich na-

leży np. zagadnienie czy w zależności od rodzaju produkcji,sto-

sowanego postępu naukowo-technicznego 1 wymagań stawianych sile 

roboczej prawidłowości« jest istnienie rozbieżności między po-

tencjałem kwalifikacji a Jego wykorzysteniem oraz o ile taka 

rozbieżność jest bezwarunkowo konieczne, aby móc rozwiązywać za-

danie ne wyższym poziomie. Dla uwypuklenia tej zależności niech 

posłużę poniższe rozważania.

Patrzęc od strony wyrobów gotowych, zauważamy, że te spo-

śród nich, które reprezentuję najwyższy pozloa pod względem na-

ukowo-technicznym wymagaję. Jeśli chodzi o Ich wytwarzania, wy-

ższego nakładu kwalifikacji, po części również wyższego poziomu 

wykształcenia. Nie stawlaję natomiast takich wymagań, jeśli cho-

dzi o ich bezpośrednia obsługę, msnipulowanle nimi itp. Ponieważ 

wyroby tego rodzaju przyczynlsję się, przy założeniu, że prze- 

strzegs się wymegeń dotyczęcych ekonomiki produkcji zakłndu, do 

zwiększenia efektywności, zachodzi - być może - zwlęzek mię-

dzy wyższym wkłedem kwalifikacji i wykształcenia a efektywnoś-

cią pracy zakładu. Takie ujęcia zagadnienia ma Jednak charak-

ter jednostronny. Rzecz* oczywista sę bowiem różnice co do wkła-

du kwalifikacji 1 wykształcenia na poazczególnych odcinkach 

proceeu reprodukcyjnego. Rysuję eię tutaj dwie odrębna linie ro-

zwoju, których przebieg aa różna tempo. Na jednej z nich wzras-

ta wkład pracy kwalifikowanej. Dotyczy to np. produkcji wyrobów 

reprezentujących pozloa światowy lub atosowania nowych rozwlęzaó 

w zakreele automatyzacji za pomocę mikroelektroniki. W przeciw-

nym kierunku biegnie druga linia, która niesie zmniejszania alę 

nakładu pracy kwalifikowanej. Wykazuję to nlźaj przytoczone przy-

kłady i wysoki koafort urzędzeń automatycznych nie wymaga dla 

ich obsługi 1 doględanla żadnych specjalnych wiadomości z zakre-

su elektrotechniki i elektroniki. Podobnie przedatawla eię spra-

wa z ich naprawę. Naprawa tych urzędzeó odbywa się m. In. na 

drodze wymiany zespołów, a ponieważ wlała z zespołów mlkroelek- 

tronlcznych jeet nleneprawialnych, odpada w dużej alerze praca



wymegajęca wysokich kwalifikacji przy czynnościach wmontowywanla, 

dopasowywania czy zeatrajanla.

0 wyniku całościowy* w omawianym aepekcls decyduj* zatem o- 

gólna ocona Ilościowa obu llnll rozwoju z uwzględnieni** konie-

cznego toku poprzedzejęcego nabycie wykształcenia 1 kwalifikacji. 

W toku przygotowania zawodowego powstaje również ta część poten-

cjału. której dany pracownik nie potrafi и danym cz**l* zasto- 

•oweć, a która z* względów metodycznych 1 dydaktycznych wymaga, 

**by mu Ję przyswoić. Rozuml* elę, że tok przygotowani* zawodo-

wego musi odpowiadać warunkom społecznym 1 ekonomicznym.

Oczywlstę rzeczę Je*t prawidłowość powodująca, że w warun-

kach stosowania postępu naukowo-technicznego 1 roenęcej produk-

cji potencjał kwalifikacyjny każdorazowo dyspozycyjny Jeat więk-

szy nlZ potencjał wykorzystany w danym czasie.

Neleży pamiętać, że w dialektycznym stosunku wzajemności sta-

le wyłaniaję się sprzeczności między bazę matarlelno-techniczn* 

1 postępem naukowo-technicznym z jednej »trony a potencjałem wy-

kształcenia 1 kwalifikacji z drugiej. Sprzeczności t* muszę, • 

w społeczeństwie socjalistycznym również mogę, być rozwięzywen* 

n* stale podnoezęcym się poziomie rozwoju. Celem tego je*t mini-

malizowanie 1 redukowanie powstałych rozbieżności.

Praktyka dowodzi, że na stopień efektywności wykorzystani* 

potencjału kwalifikacji wywieraję wpływ w zasadzi* trzy grupy 

czynników:

1 ) poziom 1 struktur* wykształceni* 1 kwalifikacji,

2 ) obiektywna, materialno-techniczne i organizacyjne warun-

ki procesu pracy,

3 ) subiektywne przesłanki działania w postaci dyscypliny 

pracy, gotowości działania 1 woli działania.

3. Czynniki 1 uwarunkowania efektywności 

wykorzystania kwalifikacji

Istotne znaczenie dla efektywności wykorzystania potencjału 

kwalifikacji odgrywaję: treść, struktura oraz zakrea przeka-

zywanej wiedzy 1 umiejętności. W zwięzku z ty* w p i e r w -  

■ z o j g r u p i e  c z y n n i k ó w  wyróżnić można

takie zagadnienia, jaki



- okres żywotności uzyskanych kwalifikacji, na który z ko-

lei wpływ aa relacje alędzy wiedz« podstawowę i specjalistycz-

ne oraz stan rozwoju poznania naukowego>

- praktyczna przydatność, względnie możllwość wdrożenia wia-

domości, umiejętności 1 sprawności. Głównymi czynnlkaal wy-

wiera jacyei w tya zakresie swój wpływ s«t aktualność władzy w 

odniesieniu do teraźniejszych i dających ai« przewidzieć w przy-

szłości wymagań, następnie stopień Intelektualnego ogarnlęola 1 

przyswojenia wiedzy, jak i nabycie odpowiednich sprawności;

- włośclwo proporcje w przekazywnej wiedzy 1 ualojętnoścl 

alędzy wykeztałcenlea ogólnya i zawodowya, alędzy poezczególny- 

ml szczebleal kwalifikacji (szczególnie, gdy jeden szczebel sta-

nowi przesłsnkę dla oelęgnlęcla następnego, np. matura dla atu- 

dlów wyższych, wykwalifikowany robotnik dla atudlua mletrzow- 

sklego 1 inżynlereklego) oraz właściwy dobór lnforaacjlt

- określanie zakreeu 1 treści wiedzy 1 umiejętności, łęcznle 

z powtórkami koniecznymi z punktu widzenia pedagogiki!

- uwzględnianie ekonomicznych wymogów w proceele keztałcenla, 

jak np. wielkość nekłedów finansowych i materialnych w etoeun-

ku do rezultatów oraz problem przekazywania roenęcego zakreeu 

wiedzy w takich eeMych, ewentualnie nawet krótezych odcinkach 

czasu.

W zasadzie już w trakcie tworzenia koncepcji keztałcenla 1 

kwalifikowania podejmuje elę ważkie decyzja dotyczęce Ich wyko- 

rzyetania. w szczególności przez zepewnlenie jednolitości kształ-

cenia 1 wychowania.

Do drugiej grupy czynników warunkujących efektywność wykorzy-

stania kwalifikacji zalicza elę i

- warunki materialno-techniczne, tzn. uwarunkowania wypływa- 

jęce z zastosowanych środków pracy 1 przedmiotów pracy, względ-

nie pozoetajęce z nimi w zwięzku;

- warunki czaeowo-organizacyjna, która pozostaję w zwlęzku 

zarówno z warunkaal wyżej wymienionymi. Jak i z czynnikami au- - 

blektywnyni, ezczególnle o charakterze socjalnym, z warunkami 

pracy 1 życia:

- sposoby produkcji 1 technologie, jako forma uwarunkowań wy-

wieranych przez poatęp naukowo-techniczny;

- zaaady organizacyjne procesu produkcji 1 proceeu pracy o- 

raz struktura produkcji.



Przy rozważeniach o strukturze produkcji nałoży za punkt 

wyjście przyjęć fakt, że pomimo racjonalizacji, lntensyfikacji i 

stosowania postępu naukowo-technicznego będę w pewnej mierze wy- 

etępować jeszcze przez długi czee znaczne różnice w poziomie 

p r o c e s ó w  produkcji i — co ze ty» idzie - również i procesów 

pracy. Fakt ten wywiera wpływ ne zekree i etoaowania toku

przygotowenie zawodowego. Przy tworzeniu potencjału kwalifikacji 

oeięga eię wyżazy stopień jednolitości poziomu na poszczegól-

nych ezczeblach (np. 10-klasowa szkoła politechniczna, ezkolanie 

robotnika wykwalifikowanego) niż w eferze procesów produkcyjnych. 

Na akutek tego powstaje zróżnlcowenle wykorzyatania toku przygo-

towania zawodowego, którego pełne wykorzyatanie będzie możliwe 

po części dopiero w clęgu dłużezych okresów. W zwięzku z tym 

de alę wyróżnić trzy kompleksy relecji pomiędzy pozlomea pro-

cesu produkcyjnego a wykorzystenlem zastosowanego toku przygoto-

wanie zawodowego.

Pierwszy kompleke obejmuje procesy produkcyjna charakteryzu-

jące elę wysokim poziomem rozwoju, którego eiłę nepędowę Jeat z 

reguły postęp naukowo-techniczny. Należę do nich np. procesy pro-

dukcyjne z dziedziny elektrotechniki, elektroniki ze specjel- 

nym uwzględnieniem mikroelektroniki, procesy w określonych 

etrefach takich gałęzi. Jak chemia, budowa obrebierek orez w 

etrefech o charakterze przekrojowym. Jak np. technika eutomety- 

ki, etoaowenie robotów w przemyśle. Aby człowiek zdołał opano-

wać te procesy, konieczne Jest bezwarunkowo ietnlenie toku przy-

gotowania zawodowego. Me on jednak to do siebie, że wyczerpu-

je eię w etosunkowo krótkim okresie na ekutek szybko wzrasta-

jących wymagań i musi być na bieżęco odbudowywany. Dokonuje elę 

tego przez poeunlęcla orgenlzacyjne w zakresie kształcenie, do 

którego neleży również zaliczyć dokeztełcenle w procesie codzien-

nej precy.

Drugi kompleke obejmuje proceey produkcyjne ne poziomie prze-

ciętnym. Ich rozwój przebiega również w tempie odpowledajęcym 

tej normie. Tok przygotowenie zawodowego odpowlede tutaj w za-

sadzie tokowi plenowanemu w szkoleniu zawodowym. Umożliwia on 

precujęcym prektyczne dężenie do delezej racjonalizacji proceeu 

produkcyjnego, tworzenie efektywnych eposobów produkcji i tech-

nologii itp. Dzięki precom w zakresie racjonalizecji produkcji 

zarówno w środowisku nowatorów. Jak i pracowników przygotowania



produkcji zapewniony zostaje również na przyszłość wysoki pozloa 

produkcji 1 konieczna Jego efektywność. Dokształcanie przebiega 

przeważnie w procesie codziennej prscy, na drodze semokezteł- 

cenla, udziału w pracy fachowych gremiów, ukierunkowane Jeat 

przede wszystkim na zdobywanie wiedzy specjalistycznej.

Trzeci kompleks procesów produkcyjnych charakteryzuje el« ni-

skie stopnlea Mechanizacji 1 odpowiednim do tego poziomem pro» 

dukcjl6. Pewne część zatrudnionych wykonuje jeszcze prece ręcz-

ne. Występuje również etosunkowo długi tok przygotowsnla zawodo-

wego, którego wykorzyetenle - jeżeli nie zostanie to przye- 

płoszone - neet«pl z opóźnieniem, kiedy dokonaję się Już pro-

cesy zapominania 1 regres и dyspozycyjności wiedzy. Możne za-

łożyć, że wiedzy tej nie aa Już do dyspozycji w momencie, kie-

dy etaje elę ona potrzebna. I ten tok przygotowania trzeba Jed-

nak »łęczyc w proces dalszego wpływsnla na poziom produkcji. O- 

sięga się to stawlajęc sile roboczej wyższe wymagania. Konkret-

nymi krokami w tym zakreeie sę:

- ukierunkowana działalność nowatorska, atawlajęca sobie za 

cal zwlękezenle etopnia mechanizacji 1 podniesienie technologi-

cznego poziomu produkcji. Działalność tego rodzaju należy wi«- 

zać z redukowaniem, a następnie eliminowaniem ciężkiej precy fi-

zycznej 1 czynności odbljejęcych się szkodliwie na zdrowiu;

- wzmożenie działalności w zakresie naukowej organizacji pra-

cy.

Tutaj obok celów wymienionych wyżej realizowane sę również i 

takie. Jak poprawa warunków pracy oraz racjonalizacja cyklów 

czynności.

Wykorzyetenle toku przygotowania zawodowego nie Jeat Jedy-

nie rodzajem działania ponocnlczego. Leży ono w sferze dróg wio- 

dęcych do efektywnych rozwlęzań, która etan« alę możliwe dzię-

ki oslęgnlęclu wysokiego potencjału kwalifikacji. Ludzie opano-

wuj« wyaok« technikę 1 stosuj« J« w praktyce, oplerej«c się na 

rozległej wiedzy 1 umiejętnościach. Fakt ten etanowi podetaw« 

dla rozwlnl«cla działań racjonalizatorskich w produkcji, co od-

Por. H. H a n a p a c h ,  H. M l r c h e ,  Höhere An-
forderungen an dla interdisziplinäre Forschung auf dea Gebiet 
dar Okonoale und Organisation dar Arbeit nach dem X. Parteitag 
dar SED, “Sozlallatlache Arbeitswlssenschaft" 1981, e. 321-329.



powiada żądaniu poatawlonenu па X Zjaździe NiealackloJ Socjall- 

atycznaj Partii Jedności. Realizacja tego zadania nla może pozo-

stać jedynie spraną instytucji powołanych do zajmowania alę ra-

cjonalizacjo czy placówek badawczych, konieczna Jeat współ-

działania wszystkich pracujących.

Między poziomem produkcji a Jakości« wyrobów zachodzą różno-

rakie powiązania. Mamy do zrealizowania aformułowane w dyrekty-

wie do narodowego planu gospodarczego na lata 1981-1985 zadania 

wymagające wyprodukowanie większej Ilości wyrobów na eksport, któ-

re w wyższym atopnlu będę reprezentować pozloa światowy 1 mogą 

zapewnić wyżezą rentowność. Ażeby rozwinąć i następnie wyprodu-

kować takie akompllkowana wyroby przy możliwie najniższych na-

kładach, ' konieczne Jeat zapewnienie odpowiedniego poziomu kwali-

fikacji pracowników. Wyniki w tej dziedzinie będą alę mierzyć 1- 

lośclą wydanych patentów, znakami jakości 1 Jakościowym stanem 

wyrobów, jak również nakładam czasu, pracy i materiałów po-

trzebnych dla ich wyprodukowania, przy czym wszystkie te czyn-

niki należy ujmować jako organiczno całość, a każdy z osobna 

we wzajemnych powiązaniach z innymi.

W związku z tym główną linią działania - z punktu widzenia 

jakości wyrobów - Jeat wyższy stopień uszlachetnienia zastoso-

wanych materiałów. Wyższe uazlachatnlanle oznacza jednak więk-

szy wkład pracy badawczej 1 rozwojowej, czyli większy wkład 

wiedzy 1 umiejętności ze strony załóg. Ta linia rozwoju etwa- 

rza więc sprzyjające'warunki dla wykorzyatywania kwalifikacji.

Niezbędny wkład wykształcenia i kwalifikacji kształtuje alę 

dla poszczególnych wyrobów różnią, zależnie od tego czy prze-

waża linia rozwojowa wzraatająca czy opadająca. Można jednak 

stwierdzić, że wkład ten w stosunku do jednego 1 tego samego 

wyrobu ulega wahaniom w różnych okrasach 1 w różnych warunkaoh 

jego wytwarzania. Przyczyną aą oddziaływania środowlaka pojmowa-

nego w najszerszym znaczeniu - środowisko może być mianowicie 

jeszcze nie opanowane lub nie do opanowania. Tego rodzaju wa-

runki istnieją np. w górnictwie (kopalnie odkrywkowe), w budow-

nictwie (w okresach mrozów) oraz w procesach związanych z tran-

sportem 1 składowaniem, w przeładunkach przy ekstremalnych wa-

runkach atmosferycznych. Tego rodzaju warunki środowiskowe wyma-

gają nie tylko zwiększonego wysiłku fizycznego, ale również no-

wych, względnie zmodyfikowanych kwalifikacji. Jak np. kwallfl-



kacjs do obsługi urzędzeń odmrażajęcych w gospodarce węglowej lub 

energetycznej. Produkcja, w której zaprojektowany Jest nie-

wielki wkłed technologiczny, np. przy wytwarzaniu pojedynczych 

wyrobów lub krótkich eerii, wymaga wyższych lub bardziej' spe-

cjalistycznych kwalifikacji, niż ma to eiejsce przy wytwerzeniu 

tego samego wyrobu w długich lub średnich seriach, gdzie za-

projektowany Jeet każdy szczegół. Konkretny for»« występowenia 

tych warunków Jeat produkcja towarów konsumpcyjnych w wielkich 

zakładach różnych gałęzi.

Trzecię grupę czynników wywierajęcych swój wpływ na efektyw-

ność wykorzystania kwalifikacji w procesie pracy sę uwarunkowa-

nia aubiektywne. Sę to w przeważającej mierze uwarunkowania na-

leżące do sfery świadomości i woli, która daję się kształtować 

na drodze różnorodnego oddziaływania wychowawczego i stosowania 

bodźców. Obejmuje one m. in. :

- stosunek do pracy, będący ważnę przesłankę dla wykorzy-

stywanie możliwości, jakie deję kwalifikacje,

- wolę pełnienia aktywnej roli cechujęcę człowieka - głównę 

siłę produktywnę w procesach produkcji i pracy,

- dężenie do podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifika-

cji zgodnie z celem kształcenia społeczeństwa socjalistycznego,

- zgodność interesów Indywidualnych z interesami społeczny-

mi przy wykorzystywaniu potencjału kwalifikacji,

- świadome dyscyplinę w wypełnianiu zadań w pracy oraz prze-

strzeganie reżimu technicznego, technologicznego i organizacyj-

nego,

- twórczy niepokój i niezadowolenie z aktualnego pozioau 

proceeów produkcyjnych i procesów pracy, znejdujęce swój wyraz 

w nieustającym dężenlu do podniesienia osięgnlętego poziomu,

- wypracowywanie motywacji orientujęcych na Ambitne cele epo- 

łeczeńetwa socjalistycznego na aktualny* etapie rozwoju.

Stan wykorzystanie potencjału kwalifikacji określa w pierw-

szym rzędzie poziom pracy polityczno-ideologlcznej z zatrudnio-

nymi. w pracy taj konkretyzuje eię również znaczenie 1 kierunek 

oddzieływania czynnika subiektywnego. Decydującę rolę w tya 

kontekście odgrywa również - obok etanu świadomości - obszer-

ne, wyczerpujęca Informacja, które dociera do precujęcych we 

właściwym czasie, w zwlęzku z tya wyłania się konieczność uprze-

dniego przedyskutowania wezelkich zmian dotyczęcych przebiegu



procesu produkcyjnego 1 procesu pracy z załogami & wykorzy-

stania całej "mądrości kolektywnej".

Ważna rolę odgrywaj« w związku z powyższy* takie aetody 

socjalistycznej organizacji pracy. Jak współzawodnictwo i oce-

na pracujących według wyników pracy. Przyczynia się to przede 

wezyetkin do doprowadzania do zgodności interesów społecznych 

zakładu pracy i załogi.

Oo czynników subiektywnych należ« również te, która związa-

ne e<j z człowiekiem jako istot« biologiczny, jak np. kondycja, 

konstytucja organizmu, ogólny »tan zdrowia. Na tya polu można 

doprowadzić do atanu zapewniającego efektywność tylko przez tre-

ning, profilaktyk« i racjonalny tryb życia. Ooświadczenle li-

czy, że pozytywne oddziaływanie czynników subiektywnych na 

kształtowanie efektywności w pracy uzależnione jest w wyso-

kim stopniu od poziomu przedsięwzięć z dziedziny socjalno-po- 

lltycznej realizowanych w zakładzie pracy.

UJmujęc problem ogólnie, trzebe stwierdzić, że proces pra-

cy Jeat w odniesieniu do zagadnienia wykorzystania kwalifika-

cji zarazem procesem Ich realizacji.

4. Podsumowanie

Efektywność wykorzystania kwalifikacji określana Jeat zarów-

no pod wzgl«dea ilościowym, jak i jakościowym przez aktualnie 

wyatępujęcy kompleks warunków. Mamy tutaj do czynienia z od-

działywaniem pewnego rodzaju efektu zbiorczego. Oeśll pominiemy 

fakt, Ze brak Jednego elementu procesu produkcyjnego pocl«ge za 

sobę niewykorzystanie Innych, będziemy mogli uetallć następuj«- 

ce grupy warunkówt

- W a r u n k i  c z a a u  z łęcznym uwzględnieniem o- 

kresu 1 punktu czaeu. Jeżeli np. ma zoatać uruchomiony obiekt 

recjonalizatorskl, to konieczne jeet przygotowanie we właści-

wym czaele załogi tego obiektu oraz wyposażenie Jej w odpowied-

nie kwalifikacje.

- W a r u n k i  o r g a n i z a c y j n e .  Zachodzi zwlę- 

zek między stopniem podziału pracy a wykorzystaniem kwalifika-

cji. Bardziej rozległy zekres pracy 1 korespondujący z nim ob- 

ezar decyzji. Jak to występuje np. .przy pracy grupowej, pozwą-



la na lapaza wykorzystania kwalifikacji. Taka aytuacja wyaaga 

większego zróżnicowanie władzy 1 umiejętności pod wzglądea ro-

dzaju 1 atruktury niż np. praca przy konkretny« odcinku taśay 

produkcyjnej, gdzie pracownik wypełnia w^akla, bardzo szczegó-

łowo zakreślone zadania.

- W a r u n k i  k o l e k t y w n e .  Powstają sprzyjają-

ce możliwości przekezywanla doświadczeń 1 metod pracy, a w zwią-

zku z tzw. pracą grupową podnoal alą również pozloa działania ze- 

apołowego.

- E f e k t  z b i o r c z y  e l ł y  r o b o c z e j ,  

ś r o d k ó w  p r a c y ,  p r z e d a i o t ó w  p r a c y  

oraz apecyflczne oddzleływenla tych eleaentów. Zeepół Ich de-

cyduje o planowości wykorzyetenle kwalifikacji, a poprzez wyae- 

genlo, jekle stawiają alle roboczej środki pracy 1 przedmiot 

pracy, określony jeet również pozion 1 zekree kwellflkecjl.

- ś r o d o w i s k o  w wyższym 1 szerszym znaczeniu.Mo-

że ono wpływeć na ułatwienie lub utrudnienia pracy 1 z tego po-

wodu oddziałuje bardzo silnie na zakrea potrzebnych kwalifikacji. 

Szczególną cechą charaktaryetyczną tej grupy warunków Jeat to, że 

część dyktowanych przez nie wynagań kwalifikacyjnych znajduje za- 

atoaowanle jedynie w określonych aytuacjach, a więc nie są one 

potrzebne zeweze 1 wszędzie.

Pełne wyzyekanle kwalifikacji w procesach goapoderozych wyna- 

ga stworzenia odpowiednich warunków, atawlanla anMtnych oelów 1 

wykorzystania zalat socjellstycznego uetroju opołecznego.

Höret Bley, Günter Hellrlegel

DEVELOPMENT ANO UTILIZATION OF THE POTENTIAL OF KNOWLEDGE 
AND QUALIFICATIONS ACQUIRED BY LABOUR

A background for the perforaed analysis has baan provided by 
taake posed by the GOR'e eoclo-econoalc development In the elght- 
lee. and aapeclally’ by growth of effectiveness of econonlc 
performance and intensification of export. For these taaka to bo 
accoapllehed it la neceaaary to develop further and utilize af-
fectively the potential of knowledge and qualifications possess-
ed by lebour reeourcee.

The article diecusaea directions of developaent and factor*
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•• well aa determinante of effective utilization of qualifica-
tions In production proceseea. A special eapheele hee been 
laid on cleeelflcatlon of a wide range of fectore determining 
effective utilization of queliflcatlon* potentlel In produc-
tion processes. There are also presented relationships taking 
place between eclontlflc-technlcel Innovations applied in pro-
duction proceee end degree of utilization of knowledge end 
qualifications possessed by the employed.


