
II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

T. Bocheński, S. Gebert, J. Służewski, Rady narodowe i terenowe orga-
ny administracji, Warszawa 1977, Wyd. Prawnicze, ss. 634, 

Zagadnienia terenowych organów władzy i administracji państwowej są jednym 
z kluczowych problemów ustrojowych Polski Ludowej. Stosunkowo krótka praktyka 
funkcjonowania zarówno rad narodowych, jak i terenowych organów administracji, 
skłania więc do podjęcia wielu badań w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjo
nowania tych organów. 

W szczególności po ostatnich reformach terenowych organów władzy i admini
stracji praktyka dotkliwie odczuwa wyraźny brak zwartej publikacji, która by w spo
sób wyczerpujący i kompleksowy ujmowała zagadnienia dotyczące terenowych orga
nów. Autorom recenzowanej pracy w pełni udało się te zamierzenia osiągnąć, stąd 
wśród licznych publikacji 1 recenzowana praca stanowi bardzo cenny wkład do naszej 
literatury o terenowych organach, pierwszą próbę tak szerokiego naświetlenia proble
matyki działalności organów władzy i administracji państwowej. Kompleksowość 
zaś analizy prawnej stanowi główną zaletę pracy i przesądza o jej wartości w zakre
sie badań nad strukturą prawną organów lokalnych. Autorzy recenzowanej książki 
wnoszą więc również duży wkład do teorii prawa ustrojowego, w szczególności ustro
jowego prawa administracyjnego i państwowego. 

Wreszcie dla ogólnej, lecz bardzo pozytywnej oceny, bardzo ważne jest również 
to, że praca ta — przeznaczona przede wszystkim dla potrzeb praktyki — została 
przygotowana przez zespół wybitnych znawców teorii i praktyki w zakresie tere
nowego aparatu państwowego 2. 

Z punktu widzenia osiągnięcia wytkniętego celu badawczego konstrukcję pracy 
należy uznać za prawidłową. Bardzo celowy jest podział pracy na dwie części: część 
omawiającą poszczególne zagadnienia dotyczące rad narodowych i terenowych orga
nów administracji oraz część ze zbiorem tekstów prawnych i dokumentów politycz
nych. Praca w swej pierwszej części składa się z szesnastu rozdziałów, w części dru
giej z ośmiu. 

Punktem wyjścia dla autorów jest określenie istoty rad narodowych, przede 
wszystkim zaś ustalenie roli, jaką one spełniają w systemie naszej demokracji. 
Badania dotyczą okresu 1944 - 1958, jak też organizacji i działalności rad po 1958 roku. 

Kolejne rozdziały pracy dotyczą już stanu obecnego. Autorzy rozpoczynają swe 
rozważania od określenia kierowniczej roli partii w systemie politycznym Polski Lu
dowej, podkreślając jednocześnie rolę partii w inicjowaniu wszelkich reform zmie
rzających do wzmocnienia rad narodowych i aparatu wykonawczego; uzasadniają 
celowość dokonywanych przeobrażeń w podziale administracyjnym państwa; przed
stawiają aktualny model organizacyjny rad narodowych, wskazując na ile ulegały 
zmianie — przy wprowadzaniu kolejnych etapów reformy — zakresy zadań rad na
rodowych i terenowych organów administracji wszystkich szczebli; problemy do-

1 Zob. Z. Leoński, Ewolucja rad narodowych w Polsce Ludowej, Poznań 1974 r.; Nowa 
struktura i nowe zadania rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, 
Poznań 1976; Z problematyki prawnej terenowych organów administracji, Probl. RN 1976, nr 33, 
s. 5 i nast.; Problematyka decentralizacji a system terenowych organów przedstawicielskich 
i terenowych organów administracji, Probl. RN 1977, nr 38, s. 138 i nast.; Z problematyki po
działu terytorialnego PRL, Kronika Wlkp. 1976, nr 4/7, s. 5 i nast. 

2 Problemy rad narodowych i ich organów sprzed reformy zostały już opracowane przez 
zespół autorów T. Bocheński, S. Gebert, J. Starościak Rady narodowe. Ustrój i działalność. 
Teksty i wyjaśnienia, Warszawa 1971 r.; S. Gebert, Komentarz do ustawy o radach narodowych, 
Warszawa 1974 r. Należy wskazać również na inne opracowania autorów np. S. Gebert Władze 
i administracja terenowa po reformie, Warszawa 1976, w: Terenowe organy administracji i rady 
narodowe po reformie, pod red. J. Służewskiego, Warszawa 1977 r. 
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tyczące planowania społeczno-gospodarczego rozwoju oraz niektóre uwagi dotyczące 
budżetu rad narodowych. Dalej autorzy przechodzą do rozważań szczegółowych oma
wiając kolejno: tryb pracy rady, rolę prezydium, zadania komisji rady narodowej 
oraz pozycję i funkcję radnego. 

Następna część pracy poświęcona jest terenowym organom administracji pań
stwowej; szerszej charakterystyce urzędu jako aparatu pomocniczego terenowego or 
ganu administracji; omówieniu roli czynnika ludzkiego w funkcjonowaniu admini
stracji terenowej; struktury i zakresów działania samorządu mieszkańców miast 
i wsi; działalności nadzorczej i kontrolnej rad narodowych i terenowych organów 
administracji państwowej oraz omówieniu roli wyborów powszechnych jako instytu
cji zapewniającej ściślejsze powiązanie podstawowych zagadnień polityki Polski Lu
dowej z problemami poszczególnych terenów. 

W recenzji tej nie sposób przedstawić całej złożonej problematyki prawnej p ra 
cy i ustosunkować się do wszystkich poglądów autorów. Z konieczności ograniczę 
się do przedstawienia niektórych tylko uwag. 

Sądzę, iż autorzy w rozdziale I zbyt mało miejsca poświęcili organom a d m n i -
stracji ogólnej I i II instancji tzn. wojewodom i starostom (s. 19 i 20), a przecież 
do 1950 r. organy te jeszcze istniały i odgrywały w ówczesnym systemie organów 
państwowych istotną rolę. Dalej, skoro autorzy dość dużo miejsca poświęcili omó
wieniu roli i istoty prezydium, jako organu wykonawczo-zarządzającego rady i orga
nu administracji państwowej, należałoby chyba wnosić, iż tytuł rozdziału pierwszego 
„Istota i początkowy rozwój rad narodowych" (s. 13) wydaje się mało adekwatny 
do treści rozdziału, zważywszy, że prezydium nie było już organem wewnętrznym 
rady. 

Bardzo zdawkowo autorzy omawiają zadania (kompetencje) terenowych orga
nów administracji państwowej zarówno w zakresie realizacji funkcji terenowego or
ganu administracji i organu wykonawczo-zarządzającego rady narodowej, jak i w 
zakresie wykonywania przez organy stopnia wojewódzkiego zadań zleconych przez 
rząd lub prezesa Rady Ministrów. A przecież te trzy funkcje terenowych organów 
administracji tworzą trzy różne sytuacje prawne, wyznaczają trzy sfery zadań tych 
organów. Najbardziej rozbudowaną i zróżnicowaną spośród tych trzech funkcji jest 
ta, którą przepisy określają wykonywaniem funkcji terenowych organów admini
stracji państwowej, w ramach której działają one w zakresie kompetencji własnych. 
Funkcja ta nie została jednak w sposób wyczerpujący określona przez ustawę o ra
dach narodowych. Niestety, autorzy recenzowanej książki również nie ustosunkowali 
się do tego problemu, a wydaje się, iż rozważenie tych zagadnień i to dotyczących 
nie tylko realizacji funkcji terenowych organów administracji państwowej w za
kresie kompetencji własnych, ale również i w zakresie pozostałych funkcji jest ele
mentem niezbędnym dla całościowego ujęcia zadań organów wykonawczych. Przy
jęty zatem przez autorów opis kompetencji terenowych organów administracji pań
stwowej wydaje się zbyt uproszczony i nie służy dobrze scharakteryzowaniu złożo
nej istoty prawnej tych organów. 

Również (niewystarczające wydaje się tylko zasygnalizowanie problemu doty
czącego faktycznej realizacji funkcji koordynacyjnej terenowych organów admi
nistracji państwowej (s. 191 - 193), a przecież funkcja ta należy do zasadniczych 
przejawów działania tych organów. Szerokie bowiem uprawnienia koordynacyjne, 
jakie zostały w wyniku reformy organom przekazane, wskazują na ich rolę jako 
gospodarzy terenu oraz pozwalają na kompleksowe podejście do rozwiązywania sze
regu problemów. Szkoda jednak, że autorzy ograniczyli się jedynie do wiernego 
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przedstawienia przepisów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące omawianej 
funkcji, co powoduje, iż problematyka ta ginie w materiale normatywnym (pkt. 5 
rozdz. X). Co więcej — wydaje się — iż takie przedstawienie funkcji koordynacyjnej 
przez autorów nie daje pełnego obrazu przejawów aktualnej działalności terenowych 
organów. 

Wydaje się również, że autorzy zawężyli temat dotyczący terenowych organów 
administracji państwowej. Poświęcili bowiem jedynie większą uwagę wojewodzie, 
a przecież pozostałe organy administracji — szczególnie stopnia podstawowego — 
mają też swe specyficzne funkcje i zadania (s. 193). 

Budzić może także wątpliwości przyjęte przez autorów stwierdzenie, iż prze
niesienie kadr z byłych powiatowych rad narodowych do rad gminnych decyduje 
o silniejszej więzi rad z miejscową ludnością. Czyżby zwiększona liczba pracowni
ków rad i urzędów gminnych mogła stać się istotnym czynnikiem rozwoju demo
kracji socjalistycznej (czy bardzo duża liczba gromad zbliżyła te organy władzy do 
ludności?). Gdybyśmy zatem przyjęli, że praca jest tym bardziej absorbująca, im 
więcej czasu można jej poświęcić, zapewne moglibyśmy stwierdzić, że ilość pracy 
faktycznie wykonanej nie ma nic albo ma bardzo niewiele wspólnego z liczbą osób 
przy niej zatrudnionych. 

Trudno się również zgodzić z tezą autorów, iż terenowy organ administracji tyl
ko w zakresie realizacji zadań ustalonych przez radę jest podwójnie podporządko
wany (s. 183). Wykonując zadania w zakresie realizacji dwu pozostałych funkcji 
(tylko jeśli chodzi o organ stopnia wojewódzkiego), jest on również podporządkowa
ny swej radzie narodowej, z tym tylko, że stopień intensywności oddziaływania wi
nien być inny. Wydaje się, że autorzy nie są konsekwentni skoro niżej piszą „w prak
tyce jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której na tak eksponowanym sta
nowisku utrzymałaby się trwale osoba nie potrafiąca pozyskać zaufania rady naro-
dowej" (s. 186). 

I jeszcze jedna uwaga, szkoda, że autorzy w części drugiej pracy nie zamieścili 
zestawienia rzeczowego (skorowidza) zbioru przepisów prawnych, który dla czytel
nika obeznanego z przedmiotem, jak i nie obeznanego — choćby dla szybszego odna
lezienia interesującej go tematyki — byłby bardzo cenny. 

Każda recenzja z istoty swojej powinna być przede wszystkim dyskusyjna. Aże
by zatem zrównoważyć charakter polemiczny dotychczasowych uwag należałoby 
w zakończeniu zwrócić uwagę na szczególnie cenne momenty w recenzowanej książ
ce, jak np. ciekawy wykład dotyczący ewolucji rad narodowych (s. 15 i nast.), cenne 
uwagi o aktualnej pozycji rad (s. 82 i nast.) i ich organów tj. prezydium (s. 138 
i nast.) i komisji (s. 151 i nast.), o wpływie kierownictwa partyjnego i państwowego 
na reformy w zarządzie terenowym (s. 46 i nast.). 

Z pewnością recenzowana praca zawiera wiele innych interesujących wątków. 
W krótkiej recenzji jednak nie jest możliwe ustosunkowanie się do wszystkich za
gadnień proponowanych przez autorów do dyskusji, jest ich wiele co stanowi nie
wątpliwą wartość pracy. Zaprezentowane zaś przez autorów wnioski de lege ferenda 
np. postulat określenia w przepisach prawnych uprawnień koordynacyjnych rad 
(s. 104), znowelizowania ustawy o prawie budżetowym (s. 117), zniesienia instytucji 
rozwiązywania przez Radę Państwa rady narodowej (s. 272), winno stać się podstawą 
do zawsze aktualnych rozważań nad organizacją i funkcjonowaniem terenowych or
ganów. 

Książka zapewne bardzo interesująca, zawiera bogaty ładunek myśli inspirują
cych, skłaniających do rozważań i zajęcia stanowiska w podstawowych kwestiach 
administracji państwowej. 

Krystyna Wojtczak 
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J. Frąckowiak, Sytuacja prawna najemcy lokalu mieszkalnego ozna
czonego w decyzji o przydziale, Wrocław 1977, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis No 637, Prawo 63, ss. 191. 

1. Piśmiennictwo prawnicze dotyczące stosunków prawnych, z których wyni
kają uprawnienia do korzystania z lokali mieszkalnych jest bogate. Fakt ten nie 
budzi zdziwienia, albowiem mieszkanie jest z jednej strony tym dobrem, które dla 
człowieka ma znaczenie podstawowe, z drugiej zaś w Polsce występuje nadal znacz
ny deficyt mieszkań. W związku z tym problematyka optymalnej dystrybucji tego 
dobra zaprząta uwagę zarówno społeczeństwa, jak i władz partyjnych i państwowych. 

I chociaż już w końcu lat sześćdziesiątych główny ciężar zaopatrzenia ludności 
w mieszkania przejęła na siebie spółdzielczość mieszkaniowa, to jednak tematyka 
najmu mieszkań nie straciła na aktualności. Dotyczy to szczególnie 'tego najmu, który 
nie powstał w drodze umowy stron, lecz z decyzji administracyjnej. Temu stosun
kowi najmu poświęcona została monografia Z. Radwańskiego pt. Najem mieszkania 
w świetle publicznej gospodarki mieszkaniami, Warszawa 1961. Chociaż temat re
cenzowanej pracy ma brzmienie słowne zupełnie inne, aniżeli poprzednio wymienio
ny, to jednak zakresy obu prac są identyczne. Wydawać więc by się mogło, że po
nowne monograficzne opracowanie tego samego tematu jest zbędne. Trzeba jednak 
zauważyć, że w okresie, który dzieli oba wydania, uległa zmianie sytuacja społeczno-
-gospodarcza kraju, wskutek czego najem mieszkań zawiązany w drodze decyzji ad
ministracyjnej utracił swoje dominujące w latach poprzednich znaczenie w dystry
bucji mieszkań na rzecz spółdzielczej drogi do mieszkania. I chociaż obecnie rzadziej 
niż w latach minionych powstają stosunki najmu z mocy decyzji administracyjnej, 
to jednak nadal istnieją te stosunki, które powstały w przeszłości. 

W ślad za zmianami społeczno-gospodarczymi zmienił się stan prawny dotyczą
cy najmu lokali, a to głównie dzięki ukazaniu się kodeksu cywilnego z 1964 r. i pra
wa lokalowego z 1974 r. Z tych względów należy z uznaniem powitać ukazanie się 
recenzowanej książki. 

2. Uwaga autora skoncentrowała się na dwóch zasadniczych problemach: 
a) odpowiedzi na pytanie, czy najem, który powstaje z mocy decyzji admini

stracyjnej jest najmem w rozumieniu kodeksu cywilnego, czy mimo identycznej na
zwy stał się odrębnym stosunkiem prawnym, a w związku z tym czy należy go 
rozpatrywać w kategoriach cywilno, czy administracyjnoprawnych. 

b) odpowiedzi na pytanie, czy najem ten ma charakter rzeczowoprawny. 
Teza autora o wzajemnym przeplataniu się stosunków cywilno i administracyj

noprawnych w przypadku najmu opartego na decyzji administracyjnej stanowi nić 
przewodnią, która przewija się przez całą rozprawę i służy do wyjaśnienia wielu 
rozstrzygnięć ustawowych i problemów spornych. Dostrzegając to wzajemne prze
platanie się stosunków obu gałęzi prawa, autor stoi jednak na stanowisku, że najem 
powstający w wyniku decyzji nie jest czymś innym, aniżeli najem uregulowany przez 
kodeks cywilny. Uzasadnienie tego stanowiska stanowi bodaj najcenniejszy fragment 
jego pracy. Na kanwie tej tezy można poczynić uwagę, że współcześnie w dość licz
nych wypadkach obserwuje się bezpośredni wpływ* aktu administracyjnego na sto
sunki cywilnoprawne, tzn. zarówno na ich powstanie (np. najem), treść (np. ceny 
sprzedaży), jak i ustanie (np. rozwiązanie użytkowania wieczystego — art. 240 k.c.). 
Mimo to stosunki te zachowują jednak w zupełności swój cywilnoprawny charakter. 
W takich jednak przypadkach powstaje problem w jakim zakresie rozstrzyganie sto
sunków cywilnoprawnych oplecionych stosunkami administracyjnoprawnymi powin
no należeć do organów administracyjnych i sądów. W zakresie stosunków objętych 
tematem pracy słuszny jest postulat autora, że rozstrzyganie tych spraw powinno 
należeć do jednego organu, a mianowicie do sądu (s. 37 - 38). 
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3. Co do drugiej kwestii, stanowiącej główny problem rozprawy autor repre
zentuje nowy w literaturze polskiej pogląd, że najem jest prawem rzeczowym, albo
wiem umieszczenie przepisów o najmie w księdze III k.c. nie przesądza o charak
terze regulowanego przez nie stosunku. Twierdzenie swoje uzasadnia tym, że podob
nie jak w przypadku praw rzeczowych przedmiotem najmu jest rzecz, jest on prawem 
bezwzględnym i jego treść wyznaczona jest przez ustawę (s. 174 i 181). 

Ponadto prawo najemcy do używania rzeczy ma pierwszeństwo przed innymi 
prawami, a więc stosuje się do niego zasady pierwszeństwa właściwe ograniczonym 
prawom rzeczowym (s. 183). Wypada zgodzić się ze zdaniem autora, źe podział praw 
na względne i bezwzględne, a w ich grupie wyróżnienie praw rzeczowych jest do
robkiem doktryny i ustawodawca przy formułowaniu ustaw nie musi liczyć się 
z konstrukcjami stworzonymi przez naukę prawa cywilnego. Wydaje się jednak, że 
systematyki kodeksu cywilnego ignorować nie można. Nie jest on przecież takim 
aktem, który obowiązuje od dawna i na skutek zmian społeczno-gospodarczych prze
szedł liczne nowelizacje. Swój obecny kształt uzyskał on już w chwili uchwalenia. 
Z punktu widzenia techniki legislacyjnej nie przedstawiałoby żadnych trudności 
umieszczenie w księdze drugiej przepisów o niektórych rodzajach najmu (np. najmu 
lokali) w taki sam sposób, jak to w BGB pierwokup został uregulowany zarówno 
jako prawo obligacyjne, jak i rzeczowe. Następną okazją do poddawania najmu reży
mowi przewidzianemu dla praw rzeczowych było uchwalenie w 1974 roku prawa 
lokalowego. Ustawodawca i z tej okazji nie skorzystał, albowiem przepisy ostatnio 
wymienionej ustawy nie dają żadnych podstaw do określenia charakteru najmu. 

Skoro zatem przepisy o najmie zostały zamieszczone w księdze trzeciej k.c. 
wśród przepisów regulujących stosunki prawne, z których wynikają uprawnienia 
o charakterze względnym, to stąd musi płynąć co najmniej sugestia, że najem nie jest 
prawem rzeczowym. Podobieństwa zaś między prawami rzeczowymi a obligacyjnymi 
nie można upatrywać w tym, że zarówno osoby, przeciw którym skierowane jest 
prawo rzeczowe (czy w ogóle bezwzględne), jak i w niektórych przypadkach osoby, 
przeciw którym skierowane jest prawo względne (np. w przypadku najmu) mają 
obowiązek nieprzeszkadzania uprawnionemu w wykonywaniu jego praw. W pierw
szym bowiem przypadku obowiązek ten nie ciąży na majątku osób zobowiązanych 
do nieczynienia, w drugim zaś jako dług obowiązek ten obciąża majątek zobowią
zanego. Innymi słowy osoba, przeciw której skierowane jest prawo bezwzględne 
(rzeczowe) ma obowiązek zaniechać ingerencji w cudze uprawnienia (non facere), 
a osoba, przeciw której skierowane jest prawo względne ma obowiązek znosić (pati) 
cudzą ingerencję we własną sferę prawną. W konsekwencji, jeżeli na skutek naru
szania prawa bezwzględnego powstaje roszczenie o przywrócenie stanu poprzednie
go, to zadośćuczynienie temu roszczeniu nie odbywa się kosztem majątku osoby czy
niącej temu roszczeniu zadość. 

Nie jest trafne także zapatrywanie autora jakoby najem, podobnie jak prawa 
rzeczowe, miał za przedmiot rzecz. Ostatnio wymienione prawa obciążają całą rzecz 
nawet wtedy, gdy ich wykonywanie ograniczone jest tylko do jej części. Prawa na
jemcy lokalu mogą mieć za przedmiot także części rzeczy, które najczęściej mają 
status części składowych nieruchomości. 

Wreszcie, nigdy między dwoma stosunkami najmu lub miedzy najmem a pra
wami rzeczowymi ograniczonymi nie powstaje problem pierwszeństwa. Jeżeli lokal 
objęty jest szczególnym trybem najmu, to w przypadku wydania dwóch decyzji 
o przydziale tego samego lokalu nie powstaną dwa stosunki najmu, co zrodziłoby 
problem ich pierwszeństwa. Decyzja później wydana byłaby z mocy art, 137 § 1 p. 3 
k.p.a. nieważna. Gdy zaś idzie o rzekomą sprawę pierwszeństwa między najmem 
powstałym z decyzji administracyjnej a prawami rzeczowymi ograniczonymi, to trze
ba zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 140 k.c. własność ma treść określoną przez 
ustawę, którą między innymi jest prawo lokalowe. Prawo to umniejsza uprawnienia 

18 Ruch Prawniczy 4/78 
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właściciela lokalu podlegającego szczególnemu trybowi najmu w ten sposób, że odej
muje mu kompetencje do ustanawiania jakichkolwiek praw, z których wynikałaby 
możność korzystania z lokalu. Skoro właściciel nie ma takiego uprawnienia, nie może 
go poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przenieść na inną osobę. 
Wreszcie, kolizji między dwoma stosunkami najmu powstałymi z mocy umowy nie 
rozstrzygają przepisy o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych, lecz art . 
59 k.c., chyba że zachodzi sytuacja z art. 290 - 292 d.pr.rz. 

Wreszcie, gdyby przyjąć, że najem lokalu jest prawem rzeczowym niezrozu
miałe byłoby, dlaczego w k.c. został zamieszczony art. 690. Byłby on zupełnie zbędny. 
Jak się wydaje, przepis ten (zresztą zgodnie ze swym brzmieniem) poddaje prawa 
najemcy jedynie takiej ochronie, jaka przewidziana została dla prawa własności. Nie 
poddaje zaś całego stosunku najmu reżimowi przewidzianemu dla praw rzeczowych. 

4. Chociaż praca napisana jest językiem poprawnym, to jednak Autor nie uniknął 
niewłaściwego użycia pewnych zwrotów. Tak np. mówi o prawie roszczenia (s. 158), 
zamiast wprost o roszczeniu czy o przekształceniu najmu we własność lokalu. Prze
cież, gdy najemca nabywa własność dotychczas najmowanego lokalu, prawo wła
sności dopiero powstaje, a najem gaśnie. Prawo własności nie może powstać ani na 
skutek przekształcenia się w nie jakiegokolwiek prawa, ani na skutek zsumowania 
się w jednej osobie uprawnień, chociażby one w sumie wyczerpywały własność. Brak 
niekiedy znaków przestankowych nie jest chyba zawiniony przez Autora. Mimo po
czynionych tu uwag praca jest wartościowa i zasługuje na uwagę w szczególności 
dzięki temu, że został w niej przedstawiony nowy stan prawny powstały dzięki uka 
zaniu się kodeksu cywilnego i prawa lokalowego. 

Bogdan Błażejczak 

E. K. Korotkowa, M. G. Mojsiejenko, B. A. Straszun, Socjalisticzieskaja 
Riespublika Rumynija. Osnowy gosudarstwiennogo stroja, Moskwa 
1977, Izd. Juridiczieskaja litieratura, ss. 303. 

Dynamicznie rozwijające się państwa socjalistyczne poszukują i wprowadzają 
w życie własne interesujące rozwiązania polityczne, społeczne i ekonomiczne. Zna
jomość podobieństw między tymi państwami, jak również różnic między nimi, nie 
tylko powiększa wiedzę o procesach w tych państwach zachodzących, ale stanowi 
podstawę do poszukiwań dokonywanych na gruncie naszego kraju oraz do oceny 
rozwiązań u nas już wprowadzonych. Niestety, zbyt rzadko ukazują się polskie publi
kacje, których przedmiotem jest całościowe omówienie budowy i mechanizmu dzia
łania innych państw socjalistycznych. Łukę tę wypełnia literatura radziecka. Właśnie 
do tej kategorii opracowań należy recenzowana praca. 

Autorzy szeroką problematykę ustrojową Socjalistycznej Republiki Rumunii opar
li na konstytucji, a także na innych aktach prawnych, głównie ustawach. Ten praw
niczy punkt widzenia znajduje swoje odzwierciedlenie już w systematyce książki, 
która jest w zasadzie wzorowana na systematyce ustawy zasadniczej SRR. Takie uję
cie tematu wydaje się właściwe, ponieważ czytelnik ze stosunkową łatwością może 
odnaleźć przepisy konstytucyjne stanowiące podstawę dokonywanych w pracy roz
ważań. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów poprzedzonych obszernym wstępem: 
I. Powstanie i rozwój Socjalistycznej Republiki Rumunii; II. Podstawy ustroju spo
łecznego; III. Podstawy prawnego położenia obywateli; IV. System wyborczy; V. 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe; VI. Rada Państwa i Prezydent SRR; VII. Naczelne 
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i centralne organy administracji państwowej; VIII. Terenowe organy władzy i ad
ministracji państwowej; IX. Sąd i Prokuratura. 

Rozdział I, w odróżnieniu od pozostałych rozdziałów, poświęcony jest nie opiso
wi ustroju państwowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, lecz przedsta
wieniu genezy i kształtowania podstawowych instytucji ustrojowych Socjalistycznej 
Republiki Rumunii. Jest on podzielony na trzy podrozdziały: w pierwszym z nich 
omówiono drogę, jaką przeszło państwo rumuńskie od chwili wyjścia z obozu hitle
rowskiego do ustanowienia w nim władzy ludowej. W dwóch następnych podroz
działach wydzielono i omówiono kolejne etapy rozwoju polityczno-społecznego Ru
munii: etap budowy podstaw socjalizmu i etap budowy rozwiniętego społeczeństwa 
socjalistycznego, znaczone uchwaleniem konstytucji w 1952 i 1965 roku. 

Konstrukcja rozdziału II, zawierającego charakterystykę podstaw ustroju spo
łecznego, odbiega od stosowanej u nas systematyki tego zagadnienia. Podrozdział 
o konstytucyjnych podstawach systemu politycznego jest bowiem poprzedzony pod
rozdziałem o podstawach ustroju społeczno-ekonomicznego. To odwrócenie kolejności 
podrozdziałów powoduje, że za mało eksponowany jest w tym rozdziale ustrój poli
tyczny państwa i jego podstawowe zasady. Na skutek tego zanika rola i następstwa 
przyjęcia określonej koncepcji polityczno-ustrojowej, której podstawowe założenia 
w znacznej mierze warunkują występowanie w danym państwie szczegółowych roz
wiązań społecznych i ekonomicznych. 

W rozdziale IV omówiono problematykę obywatelstwa SRR, zasady jego naby
cia i utraty. Omówiono także podstawowe prawa i obowiązki obywateli. 

Rozdział V, poświęcony systemowi wyborczemu, podzielony został na dwie części. 
W pierwszej przedstawione zostały konstytucyjne zasady systemu wyborczego, w dru
giej zaś omówiono organizację wyborów do organów przedstawicielskich, a także 
odwoływanie deputowanych przez wyborców. 

Pozostałe rozdziały pracy dotyczą struktury, podstawowych funkcji oraz trybu 
działania tak naczelnych, jak i terenowych organów państwowych. 

W rozdziale V przedstawiono zagadnienia zestawu i czasu pełnomocnictw Wiel
kiego Zgromadzenia Narodowego; omówiono także kompetencje, strukturę i tryb 
działania tego organu. W rozdziale VI opisano zasady tworzenia, skład i kompetencje 
Rady Państwa. Skrótowo przedstawiono w nim również genezę instytucji Prezyden
ta SRR i stan prawny określający pozycję tego organu w SRR. Osobny, dość obszer
ny, podrozdział poświęcono w tym rozdziale organom funkcjonującym przy Radzie 
Państwa. Podzielono te organy na organy o charakterze partyjno-państwowym, pod
ległe jednocześnie CK RPK i Radzie Państwa oraz na organy podległe samej tylko 
Radzie Państwa. 

Na rozdział VII złożyły się podrozdziały: o Radzie Ministrów, o organach przy 
niej tworzonych oraz o centralnych organach administracji państwowej kompeten
cji specjalnej. 

W rozdziale VIII, złożonym z czterech podrozdziałów, przedstawiono: 1. podział 
polityczno-terytorialny kraju jako podstawę systemu terenowych organów państwo
wych; 2. rady narodowe; 3. zjazd, Izbę Prawodawczą i konferencję rad narodowych 
— instytucje nie mające odpowiednika w PRL; 4. wyspecjalizowane organy admini
stracji państwowej. 

Treść rozdziału IX stanowi opis organizacji i funkcjonowania organów sądowych 
i prokuratorskich. 

Z informacji wydawnictwa zamieszczonej na skrzydełku obwoluty wynika, że 
recenzowana książka przeznaczona jest dla prawników — pracowników nauki, stu
dentów prawa i studentów historii, dziennikarzy zajmujących się problematyką mię
dzynarodową, lektorów i wszystkich tych, którzy interesują się problemami ustroju 
państwowego państw socjalistycznych. Pytanie, na ile spełnia ona stawiane przed 
nią zadania. 
18* 
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Omawiana książka adresowana jest przede wszystkim, z uwagi na treść, do pra
wników — konstytucjonalistów. Ma ona głównie charakter opisowy i informacyjny. 
Przy jej lekturze, zwłaszcza z uwagi na szerszy krąg czytelników, do których jest 
także skierowana, daje się odczuć brak wprowadzenia teoretycznego, pojęciowego do 
poszczególnych rozdziałów lub podrozdziałów. Luki tej nie wypełniono nielicznymi 
odesłaniami do literatury poszerzającej referowane zagadnienie. 

Jakkolwiek w pracy sporo miejsca poświęcono ukazaniu funkcjonowania me
chanizmu państwowego, to jednak większy nacisk, jak się wydaje, położono na roz
wiązania ustrojowe tak formalne, jak i praktyczne, wspólne wszystkim państwom 
socjalistycznym, mniejszy zaś, na instytucje specyficzne dla SRR. Np. pewien nie
dosyt pozostawia marginesowe potraktowanie struktury Rady Ministrów i roli wcho
dzących w jej skład przewodniczących organizacji społecznych i masowych. Podobny 
niedosyt towarzyszy przedstawionym w książce zagadnieniom łączenia i przeplatania 
się działalności organów partyjnych i państwowych, tak typowym dla poszukiwań 
ustrojowych dokonywanych w ostatnim dziesięcioleciu w SRR. Dobrze byłoby bo
wiem, gdyby obok przedstawienia zmian zachodzących w działalności aparatu pań
stwowego, takich jak aap. zmiany w gospodarowaniu kadrami, wskazano także na 
występujące w praktyce skutki tych zmian. 

Mimo pewnych przedstawionych wyżej mankamentów recenzowana książka za
sługuje na uwagę. Szczególnie cenny jest obszerny zestaw ustaw wykorzystanych 
przez autorów książki dla ukazania ewolucji niektórych instytucji ustrojowych. Ze 
względu na to, że książka zawiera spory ładunek materiału informacyjnego, co pod
nosi jej wartość, uwzględniając barierę jaką stwarza na ogół język rumuński, można 
ją polecić osobom interesującym się ustrojem państwowym Socjalistycznej Republiki 
Rumunii. 

Wojciech Kubiak 

B. Gliński, System funkcjonowania gospodarki — logika zmian, War
szawa 1977, PWE, s. 198. 

Gospodarka nasza znajduje się od kilku lat w fazie intensywnych poszukiwań 
doskonalszych rozwiązań systemowych. Lata 1973 - 1975 zaznaczyły się wdrożeniem, 
a następnie upowszechnieniem systemu ekonomiczno-finansowego wielkich organi
zacji gospodarczych. Pierwsze oceny jego działania były zdecydowanie pozytywne. 
Jednakże w parze z tymi opiniami szły w okresie 1975 - 1976 posunięcia ogranicza
jące działanie nowego systemu ekonomiczno-finansowego. Proces ten został zaha
mowany uchwałą RM z dnia 18 III 1977 r., zapowiadającą wprowadzenie zmodyfi
kowanego systemu ekonomiczno-finansowego wielkich organizacji gospodarczych. 
W związku z tymi zmianami, dokonującymi się w dużym tempie i w różnych kie
runkach, wyłania się pytanie: jaki jest rządzący nimi wewnętrzny mechanizm? jaka 
jest ich logika? Książka B. Glińskiego System funkcjonowania gospodarki — logika 
zmian pojawiła się więc na rynku księgarskim we właściwym czasie. Trafiła bowiem 
w autentycznie istniejące zapotrzebowanie społeczne na wyjaśnienie tych problemów. 

Na całość recenzowanej książki składa się dziesięć rozdziałów. I. Geneza i tło 
zmian w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych, II. Główne problemy usprawnie
nia systemu funkcjonowania przemysłu socjalistycznego, III. Doświadczenia wdrożeń 
i problemy centralnego sterowania jednostkami inicjującymi w latach 1973 - 1975, 
IV. Reforma gospodarcza w ZSRR po 10 latach wdrażania, V. Doświadczenia węgier
skiej reformy systemu planowania i zarządzania, VI. Przedsiębiorstwa socjalistyczne 
i kierunki ich ewolucji, VII. Wielkie organizacje gospodarcze a koordynacja bran-
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żowa, VIII. Wielkie organizacje przemysłowe w krajach socjalistycznych, IX. Ko
nieczność usprawnienia systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
X. Kierunki dalszych prac nad systemem zarządzania przemysłem. 

Praca B. Glińskiego przynosi wiele cennych informacji i przemyśleń dotyczą
cych wielkich organizacji gospodarczych oraz ich systemu ekonomiczno-finansowe-
go. Szereg kwestii zostało w interesujący sposób zaprezentowane w ujęciu historycz
nym, tzn. w procesie rozwoju, np. przedsiębiorstwo socjalistyczne i jego stopniowa 
ewolucja w kierunku wielkich organizacji gospodarczych (rozdziały VI i VIII). Bar
dzo pouczające i dające wiele materiału do samodzielnych ocen są porównania z do
świadczeniami uzyskanymi w tej dziedzinie przez inne kraje socjalistyczne, a w tym 
przede wszystkim przez ZSRR i Węgry. Godna szerokiej, merytorycznej dyskusji jest 
przedstawiona w X rozdziale koncepcja określająca dalsze kierunki prac nad syste
mem zarządzania przemysłem. Wszystkie te walory pozwalają uznać książkę B. Gliń
skiego za wartościową pozycję, godną polecenia zainteresowanym tą problematyką 
czytelnikom. 

Doceniając zalety recenzowanej książki, trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, 
który ma istotne znaczenie dla dalszych badań nad podjętą w niej problematyką. 
Autorowi nie udało się — jak sądzę — zrealizować w pełni postawionego przed pra
cą celu, tzn. pokazać jakie najważniejsze problemy trzeba rozwiązać, aby otrzymać 
system zarządzania w pełni dopasowany do warunków najbliższych lat, skutecznie 
mobilizujący do wyzwalania rezerw i poprawy efektywności gospodarowania, a jed
nocześnie zapewniający utrzymanie równowagi gospodarczej. 

Już we wstępie B. Gliński zaznaczył, że będzie zajmował się głównie funkcjo
nowaniem wielkich organizacji gospodarczych. Przy tym założeniu pozostał też w dal
szym toku swoich wywodów. Na skutek tego przedmiotem analizy nie stało się 
szereg istotnych — dla kwestii zmian systemu funkcjonowania gospodarki — za
gadnień, w tym stosunki organizacji gospodarczych z organami centrum sterują
cego gospodarką. 

Zmiany systemu funkcjonowania gospodarki realizowane w latach siedemdzie
siątych miały mieć — z samego założenia — kompleksowy charakter. Jednakże wpro
wadzony w okresie 1973 - 1974 system ekonomiczno-finansowy wielkich organizacji 
gospodarczych wyprzedzał w czasie przemiany struktury organizacyjnej organów 
centrum i stosowanej metodyki centralnego planowania. Taki był zresztą z góry 
założony tryb dokonywania przekształceń systemowych. Za jego przyjęciem prze
mawiało szereg trudnych do zakwestionowania względów. 

W praktyce okazało się jednak, że niedostosowanie organów centrum oraz cen
tralnego planowania gospodarki do rozwiązań przyjętych w nowym systemie eko
nomiczno-finansowym stwarzało różnorakie trudności działania wypróbowującym go 
organizacjom gospodarczym. Sprawy te były wielokrotnie podnoszone w publicystyce 
ekonomicznej, co pozwala tu ograniczyć się tylko do ich zasygnalizowania. Wynika 
z tego, że zmiany systemu funkcjonowania gospodarki realizowane w dwu zasadni
czych płaszczyznach — organów centrum i organizacji gospodarczych — muszą być 
ściśle ze sobą zharmonizowane, także i w czasie. 

Pośrednim przejawem uznania słuszności tego poglądu jest poprzednio wzmian
kowana uchwała RM z 18 III 1977 r. Kładzie ona szczególny nacisk na powiązanie 
planu centralnego i narzędzi jego realizacji z przyjętymi ekonomicznymi regułami 
działania wielkich organizacji gospodarczych. Tendencja ta przejawia się m. in. w 
przyjęciu zasady, iż ministerstwa branżowe mają być tym organem centralnym, który 
„przetłumaczy" wskaźniki NPSG na parametry i normatywy systemu ekonomiczno-
-finansowego tych jednostek. 

Wspomniane powyżej w skrótowy sposób problemy wymagają pogłębionych ba
dań teoretycznych. Większość opracowań z dziedziny funkcjonowania gospodarki so
cjalistycznej skupiała się dotychczas wokół działalności przedsiębiorstw oraz wiel-
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kich organizacji gospodarczych. Znacznie mniej uwagi poświęcano natomiast cen
trum, a szczególnie związkom dwustronnego oddziaływania, w które wchodzi ono 
z przedsiębiorstwami, czy też organizacjami gospodarczymi. Warto podkreślić, iż istot
ne argumenty przemawiają za tezą, że w związkach tych jednostki wykonawcze nie 
są jedynie obiektem regulacyjnego oddziaływania organów centrum, ale także i jego 
podmiotem. Wywierają one wpływ nie tylko nawzajem na siebie i na gospodarstwa 
domowe ludności, lecz i na wyższe szczeble zarządzania. Współuczestniczą więc w pro
cesie regulowania gospodarki. 

Zajmując się wielkimi organizacjami gospodarczymi, B. Gliński skupił uwagę 
na instytucjonalnych aspektach zmian systemowych przy jednoczesnym pominięciu 
ich aspektów funkcjonalnych. Na skutek tego analizie teoretycznej nie zostały pod
dane m. in. niektóre pozainstytucjonalne uwarunkowania działalności organizacji 
gospodarczych. Stało się tak pomimo tego, iż wywierają one istotny wpływ na kie
runki ich działania w instytucjonalnych ramach stworzonych przez system ekono-
miczno-finansowy. Stwierdzenie to odnosi się w pierwszej kolejności do układu 
współzależności rynkowych określanych ogólnie mianem rynku sprzedawcy. 

Problemu tego nie należy pomijać przede wszystkim z tego powodu, iż rynek 
sprzedawcy wydaje się stanowić jedną z głównych przeszkód dla trwałego zainsta
lowania w gospodarce parametrycznych narzędzi regulacji. Przesądza o tym jego 
wielopłaszczyznowe oddziaływanie na przebieg procesu gospodarowania w skali ma
kroekonomicznej . 

Istnienie trwałej nadwyżki popytu nad podażą doprowadza do powstania zjawi
ska swoistej asymetrii możliwości działania wielkich organizacji gospodarczych. Ich 
ograniczenie w zakresie poprawy efektywności gospodarowania współwystępuje z roz
szerzeniem możliwości działania na odcinku jej pozorowania (wzrost cen, manewry 
asortymentowe itd.). Otwiera to przed organizacjami gospodarczymi możliwości sto
sunkowo łatwego poprawiania wyników ekonomicznych, które w poszczególnych 
przypadkach okazują się jednak dość wyraźnie zróżnicowane. W ślad za tym idą 
różnice w tempie przyrostu funduszy dochodowych organizacji gospodarczych i prze
ciętnych płac ich pracowników. Działanie omówionych czynników wywołuje szereg 
wysoce niekorzystnych następstw. Ograniczeniu ulega możliwość oddziaływania cen
trum za pomocą parametrycznych narzędzi regulacji, dochodzi do dalszego pogłę
bienia stanu nierównowagi na rynku, pojawiają się perturbacje w dziedzinie za
trudnienia oraz psychosocjologicznej sfery procesu gospodarowania. 

W wyniku tego organa centrum stawiane są niejednokrotnie w sytuacjach przy
musowych. Aby nie dopuścić do zintensyfikowania i rozszerzenia się w skali całości 
gospodarki omówionych negatywnych zjawisk, podejmują one ingerencję, posługując 
się nakazowymi narzędziami regulacji. Następuje więc — wymuszony przez splot 
okoliczności związanych z brakiem równowagi na rynku — powrót do szerokiego 
ich stosowania. Wieloletnie doświadczenie wskazuje na to, iż proces ten łączy się 
z wypieraniem z użycia narzędzi regulacji o charakterze parametrycznym. Rynek 
sprzedawcy spełnia więc faktycznie w gospodarce rolę czynnika stabilizującego dal
sze istnienie wysoce scentralizowanych, nakazowych rozwiązań systemu funkcjono
wania gospodarki. 

Należy żałować, że B. Gliński zdecydował się pominąć w swych rozważaniach 
wyżej wymienione zagadnienia. Ich uwzględnienie pozwoliłoby ująć przemiany sy
stemu funkcjonowania gospodarki w sposób bardziej kompleksowy, a tym samym 
także bardziej adekwatny w stosunku do istniejącej rzeczywistości. Skoro jednak 
tak się nie stało, to cel postawiony przez autora pozostaje nadal zagadnieniem otwar
tym, wymagającym opracowania w przyszłych, podejmujących tę problematykę, pu
blikacjach. 

Piotr Pysz 
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F. Stokowski, Regionalizacja demograficzna Polski, Warszawa 1977, 
PWN, ss. 188. 

Praca F. Stokowskiego budzi uzasadnione zainteresowanie zarówno z punktu wi
dzenia poznawczego, jak i metodologicznego. Autor podjął się w niej bowiem opra
cowania trudnego problemu badawczego o kapitalnym wprost znaczeniu praktycz
nym. 

Trudność realizacji podjętej w pracy problematyki wiąże się z jednej strony 
z nieopracowaniem dotąd w polskiej literaturze konsekwentnej koncepcji wielo-
szczeblowego podziału regionalnego kraju oraz z drugiej, z osobliwością przedmiotu 
badania. Podejmowane w tej dziedzinie liczne wysiłki badawcze charakteryzuje jed
nostronność i wycinkowość poszukiwań, brak śmiałych kompleksowych rozstrzy
gnięć delimitacyjnych za pomocą nowoczesnych metod ilościowych. Stąd też, przy
stępując do realizacji ambitnego przedsięwzięcia przeprowadzenia wielostopniowego 
podziału kraju według kryterium jednorodności procesów demograficznych, autor 
zmuszony był do poszukiwań własnych rozstrzygnięć metodycznych. W tym sensie 
recenzowana praca posiada w pełni charakter opracowania pionierskiego. 

Procesy demograficzne charakteryzują się wyjątkową złożonością i silnym uwa
runkowaniem przyczynowo-skutkowym ze środowiskiem ich występowania. Badania 
nad regionalizacją demograficzną wymagają zatem od podmiotu badania przeprowa
dzenia odpowiednich prac przygotowawczych w postaci obserwacji sondażowych oraz 
badań monograficznych mających na celu nie tylko identyfikację występujących pra
widłowości demograficznych w układzie przestrzennym, lecz przede wszystkim za
pewnienie właściwego doboru zmiennych typologicznych. Z uwagi na to, że przepro
wadzenie obserwacji pilotażowych przekraczało realne możliwości badawcze autora, 
był on zmuszony oprzeć się na wynikach uprzednich badań prowadzonych w układzie 
regionalnym o różnej sekwencji czasu, agregacji zmiennych i zróżnicowanym za
kresie obserwacji. Okoliczność ta stanowiła poważne utrudnienie badawcze. Jeśli za
tem mimo tych trudności autor miał odwagę podjąć się tegoż zadania badawczego 
i doprowadził je do konstruktywnego rozwiązania, należy się mu z tego powodu 
wielkie uznanie. 

Recenzowana praca składa się z pięciu rozdziałów, w których autor po omówie
niu założeń metodycznych (I) prezentuje wyniki swych dociekań (II i III), przepro
wadza ich ocenę (IV) oraz omawia ich praktyczne znaczenie (V). Ponadto praca po
siada aneks zawierający obszerną dokumentację badań. 

Autor przedstawił koncepcję trójstopniowego podziału kraju na homogeniczne 
regiony demograficzne. Przyjmując jako podstawową jednostkę powiat, przeprowadził 
delimitację kraju na 110 mikroregionów, 30 regionów podstawowych oraz 9 makro
regionów demograficznych. Przejście do regionu wyższego rzędu odbywa się na za
sadzie agregacji jednostek niższego rzędu. Koncepcja ta w odniesieniu do wszystkich 
stopni podziału przeprowadzona jest według jednolitych kryteriów, co zapewnia jej 
wewnętrzną zgodność, a zarazem umożliwia całościowe, względnie częściowe wyko
rzystanie dowolnego stopnia regionalizacji dla celów badawczych lub planistycznych. 

Jako metodę delimitacji autor przyjął taksonomiczną metodę różnic przeciętnych, 
wprowadzając w swym postępowaniu badawczym pewne modyfikacje w stosunku 
do klasycznego ujęcia metody dendrytowej. Zmodyfikowaną postać dendrytu określa 
dendrytem regionalizacyjnym. Odznacza się on poważnym zmniejszeniem pracochłon
ności czynności analitycznych w porównaniu z jego klasyczną postacią i diagramem 
J. Czekanowskiego oraz większą jednoznacznością interpretacji. Posługując się za 
R. Domańskim 1 parametrycznym testem t-Studenta dla różnicy przeciętnej, wyka-

1 Por. R. Domański, Syntetyczna charakterystyka obszaru, Warszawa 1970, s. 84 - 86. 
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zał, że zastosowana przez niego metoda delimitacji pozwala wyodrębnić nie tylko 
jednostki wewnętrznie jednorodne, ale również różniące się między sobą. Poszuki
wania metodologiczne autora w tym względzie ocenić należy pozytywnie. Praktyka 
badań regionalnych wykaże natomiast, jak dalece zaproponowana przez Fr. Stokow
skiego metoda znajdzie praktyczne zastosowanie i spotka się z powszechną akcepta
cją szerszego grona badaczy. 

Praca została napisana w sposób świadczący o dobrej znajomości przedmiotu ba
dania oraz o rozwiniętym warsztacie badawczym. Jest ona zaopatrzona w obszerny 
aneks, zawierający numeryczny opis poszczególnych makroregionów, co nadaje roz
prawie charakter dokumentacyjny i umożliwia wykorzystanie jej dla dalszych badań 
nad strukturą przestrzenną zjawisk ludnościowych w Polsce w okresie powojennym. 

Rozprawa F. Stokowskiego jest jedną z nielicznych w polskiej literaturze de
mograficznej prac poświęconych regionalizacji demograficznej, która była dotychczas 
prawie wyłączną domeną zainteresowań przedstawicieli nauki geografii. Prezentuje 
ona w zasadzie pierwszą próbę (obok równolegle prowadzonych dociekań Departa
mentu Badań Demograficznych i Społecznych GUS)2 opracowania w Polsce wielo
stopniowego podziału kraju na podstawie kompleksowego zespołu zmiennych typo
logicznych. Z tych względów posiada ona wielkie znaczenie praktyczne dla celów pla
nowania regionalnego. Czynnik ludzki odgrywa bowiem istotną rolę w kształtowaniu 
sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych regionach kraju. Nadmiar lub 
niedobór zasobów ludnościowych może przyspieszyć lub opóźnić rozwój gospodarczy 
regionu, a nierównomierny przyrost siły roboczej w czasie i przestrzeni może spowo
dować liczne dysproporcje w lokalnych rynkach pracy. 

Recenzowana rozprawa wzbogaca dotychczasowe doświadczenia badawcze w dzie
dzinie regionalizacji demograficznej. Jednakże, podobnie jak każde studium torujące 
drogę do nowych rozwiązań, nasuwa szereg uwag dyskusyjnych, które wymagają 
chociażby ogólnego zaakcentowania. 

Przy regionalizacji powstaje zasadniczy problem czy jej dokonać z punktu wi
dzenia czynników wspólnych, czy też uwzględnić także czynniki specyficzne. Pierw
szy wariant postępowania badawczego może być rozwiązany przy zastosowaniu me
tody analizy czynnikowej łącznie z metodą taksonomiczną. Drugi natomiast, bar
dziej tradycyjny, sugeruje pozostanie przy pierwotnym zbiorze cech diagnostycz
nych i może być rozwiązany za pomocą metody taksonomicznej. Nie wydaje się 
zatem słusznym, jak to czyni autor, traktowanie metody analizy czynnikowej i ta
ksonomicznej jako metod substytucyjnych. Regiony otrzymane za pomocą obu me
tod mogą się nie pokrywać i faktu tego nie można traktować jako błędu. Przeciwnie, 
jest ze wszech miar pożądanym by regionalizacja rozpatrywanych zjawisk mogła być 
przeprowadzona paralelnie za pomocą różnych metod, również i wówczas, gdy pro
wadzą one do odmiennych wyników badawczych. Tylko drogą konfrontacji wyników 
badań empirycznych można dojść do prawidłowej oceny metody delimitacji. Można 
wyrazić równocześnie żal, że autor ograniczył się w poszukiwaniu swej koncepcji 
przede wszystkim do polskiej szkoły regionalizacyjnej, która rozwinęła się bazując 
na metodach taksonomicznych Jana Czekanowskiego. Szkoła ta poszczycić się może 
poważnymi, liczącymi się w nauce osiągnięciami. Jeśli autor uznał za właściwe podjąć 
w tym kierunku swe poszukiwania metodyczne, nie uwalniało go to jednak od obo
wiązku ustosunkowania się do współczesnego dorobku w dziedzinie regionalizacji 
demograficznej w świecie, który jest już bardzo znaczny. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że na wyniki regionalizacji wywiera 
wpływ nie tylko metoda delimitacji — ile dobór zmiennych typologicznych. W tym 
kontekście nasuwają się poważne wątpliwości czy przyjęty przez autora zespół zmien-

2 Por. A. Muszyńska, Delimitacja regionów społeczno-demograficznych, Wiadomości staty
styczne 1975, nr 1, 
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nych można traktować jako wystarczająco symptomatyczny dla podstawowych pro
cesów demograficznych, szczególnie wówczas, gdy zmienne te służą za podstawę 
delimitacji o różnym stopniu agregacji przestrzennej. Z uwagi jednak też na ko
nieczność ograniczenia ich liczby wybrane zmienne typologiczne winny być cechami 
statystycznie złożonymi tzn. symptomatycznymi dla co najmniej dwóch procesów 
demograficznych. Nie wszystkie zmienne w rozpatrywanym przypadku warunek ten 
spełniają. 

Wysunięte z obowiązku recenzenta uwagi nie umniejszają w niczym twórczego 
wkładu autora do regionalizacji w Polsce. Nie można bowiem oczekiwać, by w ra
mach jednej rozprawy można było rozwiązać wszystkie nabrzmiałe w tym zakresie 
problemy, które narosły wskutek wieloletnich opóźnień badawczych w tej dzie
dzinie. Autor postawił sobie ambitne zamierzenia, których pełne rozwiązanie prze
kraczało możliwości indywidualnego badacza. Regionalizacja demograficzna jest 
w swej istocie zagadnieniem niezwykle złożonym, wymagającym wielowariantowych 
studiów badawczych prowadzonych za pomocą różnych metod statystyczno-mate-
matycznych, których pełna weryfikacja mogłaby mieć miejsce jedynie w wyniku 
wieloetapowych badań empirycznych. 

Praca F. Stokowskiego w tym łańcuchu badawczym stanowi ważny etap, w k t ó 
rym autor przyczynia się do posunięcia naprzód metodologii regionalizacji demogra
ficznej. Z tych względów zasługuje ona na szczególną uwagę zainteresowanego tą 
dziedziną badań czytelnika. 

Stanisław Wierzchosławski 

K. Podoski, Czynnik ludzki w procesie zagospodarowania i przemian 
strukturalnych regionu gdańskiego, Gdańsk 1976, Gdańskie Towarzy
stwo Naukowe, s. 271. 

W dobie rewolucji naukowo-technicznej, która wywiera coraz silniejszy wpływ 
również na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju, rośnie niepomiernie zna
czenie czynnika ludzkiego. Wynika to stąd, że współczesny postęp cywilizacyjny sta
wia przed człowiekiem coraz większe wymagania w zakresie kwalifikacji zawodo
wych jak i moralnych, wymaga wszechstronnego rozwoju jego osobowości, m. in. w 
drodze stałego podnoszenia poziomu wykształcenia. Wzrost wykształcenia sprzyja 
bowiem wyzwalaniu twórczych możliwości człowieka, zwiększa jego aktywność za
wodową i społeczno-polityczną, rozszerza intelektualny horyzont i wrażliwość este
tyczną, podnosi poziom świadomości i kultury politycznej, wzbogaca sferę doznań, 
które określają jakość życia ludzkiego. Sprawia to, że w procesie rewolucji naukowo-
-technicznej, w wywoływanych przez nią zmianach, zachodzących w różnych sfe
rach życia społecznego i gospodarczego, czynnik ludzki odgrywa pierwszoplanową 
rolę. Temu właśnie zagadnieniu poświęcona jest praca K. Podoskiego. Na przekór 
tytułowi autor w recenzowanej pracy ukazuje rolę czynnika ludzkiego w przeobra
żeniach różnych regionów kraju, jakkolwiek podstawowym obszarem odniesienia 
jest województwo gdańskie w jego dawnym kształcie terytorialno-administracyj
nym. W niektórych jednak częściach pracy autor uwzględnia nowy podział admini
stracyjny, przy czym ta niekonsekwencja podnosi tylko jej wartość, czyni ją bar
dziej użyteczną w praktyce społecznej. 

Na pierwszy plan autor wysuwa problemy przestrzennego rozmieszczenia kadr 
kwalifikowanych, mocno akcentując aspekt jakościowy czynnika ludzkiego. Na pod
kreślenie zasługuje w szczególności postulat rozwijania i pogłębiania badań tych 
cech czynnika ludzkiego, które przy użyciu znanych dotychczas wskaźników nie dają 
się uchwycić statystycznie. Ukazując wielostronną współzależność miedzy rozwojem 
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gospodarczym regionu, stanem ilościowym i jakościowym kadr kwalifikowanych 
oraz zaawansowaniem przeobrażeń społeczno-gospodarczych danego obszaru, K. Po-
doski podkreśla, że „każdemu etapowi rozwojowemu odpowiadają inne potrzeby 
kwalifikacyjne" (s. 10), a bywa i tak, że optimum nie zawsze polega na uzyskiwa
niu możliwie największej liczby kadr z najwyższym poziomem kwalifikacyjnym. 

Po przedstawieniu przemian demograficznych (ruch ludności, zmiany struktury 
według płci i wieku, cechy społeczno-zawodowe) autor charakteryzuje następnie prze
obrażenia zbioru zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej, w ujęciu przestrzen
nym i dynamicznym. K. Podoski odchodzi tutaj od tradycyjnego ujmowania procesu 
przemian w czasie, od podziału na tzw. „rys historyczny", prezentację stanu aktu
alnego i zarys prognozy. Czas przeszły i teraźniejszy są wyraźnie w omawianej książ
ce zespolone, tworzą jeden ciąg nierozdzielny z perspektywą przyszłych przeobrażeń. 

Interesujące rozważania snuje autor na temat rezerw siły roboczej w rejonie 
Wybrzeża Gdańskiego. Zdaniem K. Podoskiego występujący w ostatnich latach de
ficyt siły roboczej i coraz mniejsze możliwości pozyskiwania pracowników z innych 
regionów kraju będą miały zasadniczy wpływ na decyzje polityki społeczno-gospo
darczej, zwłaszcza w dziedzinie kierunków inwestowania. Jeszcze w początkach lat 
siedemdziesiątych występowały w omawianym regionie nadwyżki siły roboczej i dla 
zaspokojenia potrzeb osób poszukujących pracy trzeba było tworzyć nowe miejsca 
pracy. Wzrost produkcji społecznej w znacznej mierze był nadal funkcją dodatko
wego zatrudnienia, stanowiącego jeden z głównych czynników rozwoju gospodarcze
go typu ekstensywnego. Sytuacja uległa zmianie w połowie lat siedemdziesiątych; 
spadek liczby osób poszukujących pracy i deficyt kwalifikowanej siły roboczej będą 
w bliższej i dalszej perspektywie określały rozwiązywanie różnych zadań gospodar
czych i społecznych w drodze preferowania intensywnych czynników wzrostu, wśród 
których postęp naukowo-techniczny, organizacyjny i inne odgrywają decydującą rolę. 

Kolejny problem, który porusza K. Podoski w swojej pracy, to sytuacja mieszka
niowa w regionie gdańskim, którą rozpatruje na tle innych ośrodków i regionów 
kraju. Z danych przytoczonych przez autora w recenzowanej pracy wynika, że w re
gionie gdańskim, mimo stałego powiększania rozmiarów budownictwa mieszkanio
wego, potrzeby w tej dziedzinie są nadal duże i w znacznym stopniu wpływają ujem
nie na jakość życia mieszkańców. Ten ostatni problem wiąże się przede wszystkim 
z niedostatecznym rozwojem infrastruktury społecznej, która decyduje o stopniu 
zaspokajania potrzeb wyższego rzędu, odczuwanych coraz bardziej przez ludność i co
raz poważniej wpływających na rozwój osobowości człowieka, na kształtowanie się 
pożądanych współcześnie cech czynnika ludzkiego. W rozdziale dotyczącym infra
struktury społecznej, autor daje charakterystykę jej podstawowych działów, t j . nau
ki, szkolnictwa wyższego, oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, rekreacji i spor
tu. Jego zdaniem, występuje dość znaczne regionalne zróżnicowanie w przestrzen
nym rozmieszczeniu urządzeń infrastruktury społecznej, ilości i jakości kadr zatrud
nionych w tej części szeroko pojmowanej sfery usług. Przezwyciężenie dysproporcji 
w tej dziedzinie będzie decydowało o dynamice i dalszych przeobrażeniach struktury 
społeczno-ekonomicznej poszczególnych regionów kraju. 

K. Podoski, akcentując potrzebę wyrównywania dysproporcji w zaspokajaniu 
różnorodnych społecznych potrzeb niematerialnych, zwraca jednocześnie uwagę na 
konieczność dostosowywania sieci urządzeń infrastrukturalnych do przewidywanych 
przeobrażeń sieci osadniczej i powstających nowych skupisk ludności. W mniejszych 
jednostkach osiedleńczych autor proponuje tworzenie infrastruktury zintegrowanej. 
Taka integracja, jako jedno z wielu zróżnicowanych rozwiązań, może — zdaniem 
K. Podoskiego — „przyczynić się do lepszego, bardziej skoordynowanego, tańszego 
rozwiązania sprawy przekształcenia infrastruktury społecznej, do lepszego wykorzy
stania kadr w niej zatrudnionych, a także do pełniejszego wyzyskania pomieszczeń 
i potanienia kosztów bieżącej eksploatacji obiektów" (s. 147). 
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Analiza problemów demograficznych na przykładzie województwa elbląskiego 
i gdańskiego — dokonana już na podstawie aktualnych danych, uwzględniających 
nowy podział terytorialno-administracyjny kraju — potwierdziła współzależność cech 
czynnika ludzkiego oraz charakteru i poziomu zagospodarowania regionów. W szcze
gólności różnice w przebiegu procesów demograficznych, jak na przykład tempo 
wzrostu liczby ludności, dynamika przemian jej struktury według płci, wieku, miej
sca zamieszkania, źródeł utrzymania wiążą się ściśle z innym zagospodarowaniem 
wymienionych obszarów, z dysproporcjami w zakresie wyposażenia ich w infrastruk
turę społeczną oraz niejednakową wysokością nakładów ponoszonych przez państwo 
i inne podmioty na sfery zaspokajające potrzeby socjalne i kulturalne ludności. 

W rozdziale zamykającym K. Podoski sygnalizuje perspektywę dalszych prze
obrażeń czynnika ludzkiego. Autor wielu cennych prac prognostycznych, w omawia
nym opracowaniu do minimum ograniczył ten zakres rozważań. Stwierdzając, że 
obszar obecnego województwa gdańskiego prawie pokrywa się z obszarem gdańskiej 
aglomeracji, K. Podoski wskazuje, iż dotychczasowe zainwestowanie przesądza ko
nieczność szybkiego rozwoju i przekształceń tego obszaru do roku 1990. Perspektywy 
rozwoju ekonomicznego województwa wiążą się nie tylko z gospodarką morską, ale 
i z innymi gałęziami przemysłu, jak np. petrochemią, przemysłem energetycznym 
(elektrownia szczytowo-pompowa i elektrownia — pierwsza w Polsce — atomowa) 
oraz górnictwem (złoża polikalitu w rejonie Władysławowa). Trzeba zgodzić się z po
stulatem pilnej konieczności podjęcia aktywnych działań zmierzających do skutecz
nego zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego człowieka. Wydaje się jednak, 
że teza K. Podoskiego o utrzymaniu wysokiej rangi ruchu rekreacyjnego w woje
wództwie gdańskim jest dyskusyjna. Jak dotychczas, wszelkie większe inwestycje 
przemysłowe szły i idą w parze z pewną degradacją walorów środowiska natural
nego; przynajmniej w tym stopniu, że traci ono rzeczywistą przydatność wczasowo-
-uzdrowiskową. 

Autor ostrożnie, ale w pełni zasadnie przewiduje, że na obszarze województwa 
gdańskiego będzie nieustannie przybywać ludności. Proces ten będzie widoczny głów
nie w miastach, gdyż właśnie w sektorze II i III — zwłaszcza w tym ostatnim — 
wzrastać będzie zatrudnienie, głównie jednak oparte na przyroście naturalnym. Nie
uchronnie też w najbliższej perspektywie będzie następowało „starzenie się" czyn
nika ludzkiego. Wprawdzie nadal będą żywe ruchy migracyjne, jednakże region 
gdański nie może liczyć na rozwój dzięki sile roboczej pozyskiwanej z innych ob
szarów. Wzrastać będą kwalifikacje ludności, poziom wykształcenia, a możliwości 
przekształceń różnych sfer życia społecznego będą zależeć bardziej od jakościowych 
niż od ilościowych cech czynnika ludzkiego. Dlatego też sprawą pierwszorzędnej wagi 
jest dzisiaj, a jeszcze bardziej stanie się w przyszłości, kwestia mieszkaniowa i za
gadnienie odpowiedniego wyposażenia regionu w 'infrastrukturę społeczną. Szcze
gólnie baczną uwagę — stwierdza K. Podoski — trzeba zwrócić na stwarzanie możli
wości pobudzenia inwencji twórczej jednostek ludzkich, na szanse godzenia intere
sów osobistych z celami społecznymi, kształtowanie socjalistycznych stosunków mię
dzyludzkich we wszelkich zespołach pracowniczych oraz na zwiększenie czynnego 
udziału w zarządzaniu, na rozwijanie różnych form samorządu społecznego. 

Pracę uzupełniają liczne tabele statystyczne i kartogramy oraz bibliografia. 
Dodać też należy, że interdyscyplinarne ujęcie problemów oraz konfrontacja po

glądów praktyków i teoretyków sprawiły, że praca K. Podoskiego — obok niewątpli
wych walorów poznawczych, głównie dzięki wykorzystaniu wyników badań empi
rycznych własnych i kierowanego przezeń zespołu w ramach problemu węzłowego — 
ma również nieprzeciętne znaczenie w praktyce, w szeroko rozumianej polityce spo
łeczno-gospodarczej regionu i państwa. 

Stanisław Wykrętowicz 
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J. Marecki, Zarys teorii kontroli gospodarczej, Warszawa 1976, PWN, 
ss. 292. 

Zagadnienie jakie rozważał autor w swej pracy jest tak obszerne, że, biorąc pod 
uwagę rozmiar pracy, słusznie nazwał ją zarysem. Jednak nasuwają się też wątpli
wości, czy to rzeczywiście teoria w pełnym tego słowa znaczeniu, t j . czy praca trak
tuje o całości wiedzy o kontroli gospodarczej. Raczej można by się pokusić o okre
ślenie, że zarys teorii u autora to zarys jego stosunku do obowiązujących w praktyce 
wytycznych, a może lepiej omówienie w sposób naukowy problematyki praktycznej. 
Wskazuje na to już wstęp, powołujący się na uchwałę Rady Ministrów o kontroli go
spodarczej z 1971 r. We wstępie tym autor podkreślił, że przedmiotem rozważań ma 
być „ta część działalności, która jest podstawą zaspokojenia potrzeb materialnych 
realizowanych bezpośrednio przez gospodarkę uspołecznioną", dodając, że usprawnie
nie działalności następuje m. in. przez doskonalenie metod oszczędzania. 

Autor zakłada, że „w praktyce gospodarczej przyjmuje się, że każde działanie, 
które odbiega od wzorca oraz odstępstwo, które określają m. in. metody działania 
w celu realizacji wzorca, jest nieprawidłowe, niegospodarne". Założenie to jest być 
może słuszne lub było słuszne dla niektórych organów kontroli, lub jeszcze pełniej 
dla niektórych przedstawicieli tych organów, lecz nie może być traktowane jako ge
neralnie stosowane w praktyce. Zresztą autor w dalszej części swego wstępu przy
znaje, że w podanej uchwale z 1971 r. znalazła wyraz konieczność określenia zadań 
w przedmiocie oceny efektów przedsiębiorstwa, a nie tylko zgodności działania z prze
pisami i zarządzeniami, ale zasady tego aktu normatywnego dotychczas nie są jesz
cze w sposób dostateczny realizowane. 

W pracy swej autor przyjął jako przedmiot rozważań merytoryczną treść kon
troli, uznając potrzebę stosowania mierników formalnych jedynie jako punktu wyjś
cia do oceny merytorycznej. Dwa pierwsze rozdziały „Problemy zarządzania i kiero
wania działalnością gospodarczą" oraz „Przepisy w systemie zarządzania", jak zo
stało nadmienione we wstępie pracy, stanowią wprowadzenie do tematu zasadnicze
go. Jakkolwiek autor zastrzega, że tylko syntetycznie ujął w nich problemy z ekono
mii politycznej, teorii organizacji i zarządzania oraz prawa, i to tylko w zakresie 
wiążącym się z kontrolą gospodarczą, zajęły one więcej niż piątą część pracy. W pier
wszym rozdziale szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom i narzędziom wy
konywania zadań gospodarczych, a zwłaszcza tym ostatnim, zaliczając do nich ceny, 
metody liczenia i bodźce. O ile chodzi o metody liczenia autor słusznie zwraca uwa
gę na ich znaczenie przy ocenie wytwórcy i wskazuje do jak fałszywych wniosków 
może doprowadzić niewłaściwy ich wybór. W rozdziale drugim autor syntetycznie 
omawia przepisy chroniące tak mienie i własność społeczną, jak i interes konsu
menta, zawarte w prawach, karnym i cywilnym. 

Trzon pracy stanowią rozdziały 3 - 5 , „Zadania kontroli gospodarczej w systemie 
zarządzania", „Funkcje kontroli gospodarczej i jej podział" i „Instrumenty kontroli", 
nazwane nieco formalnie (zwłaszcza podrozdziały), lecz dzięki temu ułatwiające do
stęp czytelnika do interesujących go zagadnień. Zostały one przedstawione w sposób 
prosty i jasny z tym, że wprowadzenie do książki o niewielkich rozmiarach licznych 
pojęć stwarza wrażenie hasłowego opracowania. Pojęcie kontroli jest omawiane 
w świetle nauki, lecz w konfrontacji z przepisami. W konkluzji autor przyjmuje 
określenie kontroli, jakie zdefiniował w innej swojej pracy z 1968 r. {Kontrola han
dlu), przy czym stwierdza, że ten zakres kontroli w znacznej mierze uwzględnia 
uchwała stanowiąca punkt wyjścia recenzowanej pracy. Pojęcie kontroli gospodar
czej sformułowane w pracy, biorąc pod uwagę nie tylko naukowych adresatów, wy
maga pewnego rozwinięcia. Według autora „w naszym systemie gospodarowania 
kontrolę gospodarczą można najogólniej określić jako instrument zarządzania, imma-
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nentnie związany z całym systemem zarządzania, którego zadaniem jest weryfika
cja założeń i doboru środków oraz ocena realizacji założeń planowych". Na podsta
wie dalszych wyjaśnień, pojęcie kontroli gospodarczej można by zdefiniować jako in
strument zarządzania, którego zadaniem jest z jednej strony ocena programu, planu, 
środków do jego realizacji, a z drugiej merytoryczna ocena wyników działalności 
gospodarczej oraz instrumentów zasilania i pobudzania, które służą do wykonania 
tych zadań. Wydaje się, że takie zdefiniowanie pojęcia jest przekonywające. 

Omawiając funkcje kontroli gospodarczej, autor wylicza trzy ogólnie przyjęte, tj. 
sygnalizacyjną, instruktażową i profilaktyczną, a ponadto wprowadza dalszą funkcję 
pobudzającą, wydzieloną ze względu na dążenie do intensywnych metod gospodaro
wania. Mimo tak istotnej nowości, precyzującej, że kontrola działa pobudzająco na 
większość wykonawców i skłania ich do osiągnięcia dobrych wyników w pracy, wła
śnie temu zagadnieniu poświęcono w książce stosunkowo niewiele miejsca. Słusznie 
jednak dostrzeżono, że taką funkcję w szczególny sposób spełnia kontrola funkcjo
nalna. Nawiązując do tej ostatniej, należy podnieść, że autor widzi dużą rolę tej 
kontroli w gospodarce i omawiając różne podziały kontroli w sposób łatwo czytelny 
konfrontuje kontrolę instytucjonalną i funkcjonalną. Wyraz „zarys" w tytule pracy 
hamuje nieco moje uwagi dotyczące hasłowości pracy, lecz wydaje się, że problem 
kontroli społecznej, któremu został poświęcony odrębny podrozdział, nie został na
świetlony dostatecznie pełnie. W tym przypadku, chociaż autor zastrzega się, że 
funkcja i zadania kontroli społecznej muszą być zgodne z ogólnym sformułowanym 
przez niego pojęciem kontroli, przydałoby się zwrócenie uwagi, która z funkcji w naj
większym stopniu uwidacznia się w kontroli społecznej. Trudno bowiem wymagać, 
by funkcja instruktażowa miała taki sam charakter w tej kontroli, jak w kontroli 
zawodowej, lecz również i autor widzi wiele przyczyn obiektywnych, ograniczają
cych zakres i skuteczność działania kontroli społecznej w ogniwach samorządowych. 
Wśród nich podkreślenia wymagają niefachowość oraz sprzeczność między doraźny
mi potrzebami środowiska a możliwościami ich zaspokojenia. 

Rozdział szósty „Organizacja kontroli zewnętrznej w PRL" wydaje się najbar
dziej kontrowersyjny w książce noszącej tytuł „Zarys teorii kontroli gospodarczej", 
bo w nim właśnie autor uwzględnia problematykę jak najbardziej praktyczną i to 
w dużej mierze w sposób informacyjny. Ze względu na wydłużony cykl wydawniczy 
oraz zmiany powstałe w strukturze organizacyjnej kontroli zewnętrznej (zwłaszcza 
Najwyższej Izby Kontroli) rozdział ten w znacznym stopniu ma charakter historycz
ny. Stanowi to w dużej mierze mankament pracy, która w związku z tym rozczaro
wuje działaczy poszukujących wytycznych w swej bieżącej działalności społecznej, 
a także nie daje pełnego zadowolenia praktykom kontroli. Ponadto omówienie nie
których praktyk NIK występuje również w ostatnim rozdziale, w którym autor do
konuje podsumowania swoich rozważań, wskazując kierunki usprawnienia kontroli, 
a więc wieloszczeblowość, wielokierunkowość, obiektywizację wyników kontroli (słu
sznie podkreśla rolę wyjaśnień przedsiębiorstwa kontrolowanego przy protokole kon
troli), aktualizację i kodyfikację przepisów operatywnego zarządzania (w tym przy
padku wskazuje na rolę kontroli funkcjonalnej). Pisząc o wielokierunkowości pod
kreśla, że kontrola społeczna wolna od oddziaływania mierzalnych wskaźników może 
skutecznie uzupełniać funkcjonalną kontrolę zawodową. 

Praca, bez względu na to, że poza objaśnieniami doprowadzonymi możliwie bli
sko okresu wydania, kończy się raczej na omówieniu uchwały nr 20 Rady Ministrów 
z dnia 24 VIII 1973 r., zawiera wiele elementów, które czynią książkę przydatną za
równo dla pracowników nauki, działaczy i pracowników gospodarczych, jak i prak
tyków kontroli. Tym ostatnim umożliwia szersze spojrzenie na wykonywaną dzia
łalność kontrolną, jak i kontrolowane zagadnienia. 

Jarosław Koczorowski 
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S. Bartosiewicz, Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwa
rzania informacji, Warszawa 1976, PWE, ss. 231. 

Doskonalenie funkcjonowania gospodarki, a wiec zapewnienie systemowi ekono
micznemu wyższej sprawności i racjonalności działania to przede wszystkim podnie
sienie ogólnego poziomu decyzji podejmowanych przez wszystkie podmioty tego sy
stemu. Jednocześnie jednak trafność decyzji, a także poprawność procedur decyzyj
nych jest silnie determinowana przez znajomość zależności zjawisk społeczno-gospo-
darczych. Badanie ich jest jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnej eko
nometrii. Pozwala ona poznać mechanizm tworzenia się zjawisk ekonomicznych, prze
widzieć dalsze kształtowanie się ich w sensie czasowym, a w końcu pozwala na ste
rowanie tymi zjawiskami. Nowoczesna nauka w coraz mniejszym stopniu zadowala 
się prostym aparatem rachunkowym. Nie wystarcza jej rozpatrywanie związków mię
dzy dwiema zmiennymi, konieczne jest sięganie do bardziej precyzyjnych narzędzi 
badania zjawisk, pozwalające w sposób ilościowy i jakościowy zidentyfikować i skwan-
tyfikować analizowane związki w szerszym zakresie. Zabezpieczeniem pozwalającym 
na coraz to szersze stosowanie złożonego aparatu matematycznego staje się wykorzy
stywanie nieograniczonych prawie możliwości elektronicznej techniki obliczeniowej. 
Maszyna matematyczna odpowiednio zaprogramowana może bowiem stanowić wiel
ką pomoc przy rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych zadań narzuconych 
przez współczesne procesy ekonomiczne. 

Problem pojawia się nie tylko w punkcie zapewnienia odpowiedniego parku ma
szynowego, który jeszcze dzisiaj wcale nie jest tak bogaty, jak tego wymagałyby po
trzeby naszej gospodarki, tym ważniejsze więc staje się optymalne wykorzystanie 
istniejącego. W rozwiązaniu zjawisk ekonomicznych ekonometryk musi korzystać 
z twierdzeń ekonomii politycznej, która pozwala mu na określenie wstępnego zbioru 
czynników wpływających na przebieg danego zjawiska. Zmierzenie siły i kierunku 
działania tych czynników, ich wiarygodność zmusza go do korzystania z rozległej 
osobnej dziedziny wiedzy jaką jest statystyka. Ekonometryk staje się przedstawicie
lem nauki wielce interdyscyplinarnej i można postawić tezę, że bez bieżącej znajo
mości metod badawczych nauk ekonomicznych i jednoczesnej podstawy znajomości 
problemów przetwarzania informacji, jego działalność badawcza nie będzie w pełni 
twórcza. 

Dobrze się stało, że podjęta została próba opracowania podręcznika leżącego na 
pograniczu statystyki matematycznej, ekonometrii i informatyki, a łączącego te trzy 
dyscypliny naukowe. Uzasadnienie poprawności sformułowań twierdzeń ekonomii po
litycznej może dokonać się tylko przez weryfikacje zaobserwowanych prawidłowości 
w procesach masowych. W tym miejscu podstawową rolę odgrywają metody staty
styczne, których rozwiązanie wymaga stosowania elektronicznych maszyn cyfro
wych. 

Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, dodatku opracowanego przez 
E. Małecką „Szacowanie parametrów modelu metodą różniczki zupełnej" oraz tablic 
matematycznych. 

Autorka przedstawia poszczególne etapy prac badawczych wraz z ich wzajem
nymi powiązaniami i następstwami. Opisując kolejne etapy badania ekonometrycz
nego, stara się wyraźnie odróżnić te elementy procedury badawczej, które mogą być 
realizowane automatycznie od tych, które wymagają twórczej pracy badacza. Kła
dzie duży nacisk na metodę wyboru jak najlepszych zmiennych objaśniających, ma
jących wejść do modelu ekonometrycznego. Poza znanymi metodami przedstawiła 
własną metodę tworzenia zmiennych syntetycznych, następnie analogicznie przed
stawia procedury likwidowania zbioru zmiennych niedostępnych oraz metody reduk
cji zmiennych kandydujących do roli objaśniających (metoda optymalnego wyboru 
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predykant, metoda grafowa), zwraca uwagę na zakłócenia jakie mogą powstać w trak
cie doboru zmiennych, wskazuje na kroki, które należy poczynić by w efekcie otrzy
mać ostatecznie zalążek konstrukcji modelu Y=f(x)+ξ. Drugi etap badania to wybór 
analitycznej postaci modelu i w tym miejscu autorka przedstawia metody m. in. heu
rystyczną i wzrokową, a dla modelu tendencji rozwojowej wybór stopnia wielo
mianu. Następny etap, estymacja parametrów modeli ekonometrycznych, to pokaza
nie najbardziej znanych metod: najmniejszych kwadratów, różniczki zupełnej oraz 
podwójnej metody najmniejszych kwadratów. Weryfikacja modelu to IV etap bada
nia, w którym przedstawione schematycznie zostaje całe postępowanie mające na 
celu ostateczne przygotowanie modelu do zastosowania go w praktyce. Zakładając 
znajomość u czytelnika podstawowych wiadomości z teorii statystyki matematycznej, 
przedstawia wybrane testy statystyczne, które służą do sprawdzenia użyteczności zbu
dowanego modelu. (Badanie dopuszczalności wyrazistości modelu, istotności parame
trów strukturalnych modelu symetrii, losowości, stacjonarności, wartości oczekiwa
nej, autokorekcji i normalności składnika losowego). Ostatnie dwa rozdziały poświę
cone są budowie prognoz na podstawie oszacowanych modeli z opisem ich procedur 
oraz omówieniu przykładów ich stosowania wraz z krótkim określeniem kierunków 
zastosowania w gospodarce narodowej. 

Na podręcznik można spojrzeć z dwóch stron, z jednej jako na próbę synte
tycznego przeciwstawienia wszystkich stosowanych metod statystyki matematycznej 
i jednoznacznego klasyfikowania modeli ekonometrycznych oraz przyporządkowania 
ich do odpowiednich grup, z drugiej jako na technologię przetwarzania. Dwa aspekty 
więc i w każdym wykrywamy szczególne wartości pracy. W pierwszym to przede 
wszystkim nowa metoda ujęcia problemu klasyfikacji, dotąd nigdzie w polskiej lite
raturze nie prezentowana, w drugim to nowoczesny sposób przedstawienia procedury 
przetwarzania. 

Recenzowana książka ma na pewno charakter pionierski. Jest pierwszym tego 
rodzaju ujęciem zagadnień ekonometrycznych w naszej literaturze i jako podręcznik 
nie ma odpowiednika. Po raz pierwszy jest przedstawiona próba wprowadzenia do 
nauczania kursowego szkoły wyższej interdyscyplinarnego ujęcia przedmiotu ekono
metrii. W książce podano typowe algorytmy 'przetwarzania, które są wielkim uspra
wnieniem dla użytkownika EMC. Zwalniają go bowiem od rozpisywania procedury, 
szczególnie w odniesieniu do tych metod analitycznych, które nie posiadają standar
dowych programów. Należy zwrócić uwagę, że autorka sięga do najbardziej nowo
czesnych metod, jak podwójna metoda najmniejszych kwadratów czy metoda różnicz
ki zupełnej. 

Omawiana książka jest pierwowzorem nowoczesnego podręcznika ekonometrii 
Dlatego też poza wyżej wymienionymi walorami można mieć pewne uwagi o cha
rakterze dyskusyjnym. Wydaje się, że nieproporcjonalnie mały jest rozdział pierwszy, 
poświęcony przeglądowi dziedzin zastosowania ekonometrii, co może stwarzać wraże
nie ograniczonego charakteru zastosowania metod ekonometrii w praktyce. Autorka 
zbyt wielką uwagę kładzie na techniki formalno-matematyczne, a zbyt małą na za
gadnienia czysto metodologiczne poszczególnych metod ekonometrycznych i ich in
terpretacji. Można jednak przypuszczać, że te zastrzeżenia, które możemy mieć do 
obecnego kształtu podręcznika zostaną w następnych wydaniach uwzględnione, wnie
sione zostaną szersze uwagi o doświadczeniach badawczych, które będą w stanie 
ustrzec przede wszystkim młodego badacza przed zbyt sztywnym trzymaniem się 
poszczególnych etapów procedur badawczych. 

Recenzowana pozycja przyczyni się do głębszego spojrzenia na zależności zja
wisk społeczno-gospodarczych, a tym samym da podstawy do dalszego doskonale
nia funkcjonowania gospodarki. Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę, że podręcz-
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nik ten zawiera dość liczny zestaw materiałów źródłowych. Tego rodzaju zaś połą
czenia dwóch form wydawniczych stwarzają niekiedy duże trudności redakcyjne, 
które tutaj zostały w dużej mierze przezwyciężone. Jest to więc pozycja, która z wy
żej wymienionych względów staje się szczególnie przydatną i wartą popularyzowa-
nia dla tych wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami ilościowymi za
równo w odniesieniu do teorii, jak i praktycznego wykorzystania jej. 

Jan Polak 

Ekonometryczne modele rynku. Analiza, prognozy, symulacja, tom 1, 
Metody ekonometryczne, Praca zbiorowa pod redakcją naukową 
W. Welfego, Warszawa 1977, PWE, ss. 274. 

Ostatnio w polskiej literaturze naukowej pojawia się coraz więcej zwartych opra
cowań z zakresu klasycznej ekonometrii, a zwłaszcza zastosowań wprowadzanych do 
powszechnego użytku metod ekonometrycznych w sferze gospodarczej. Mimo że lite
ratura na ten temat jest coraz bogatsza, oraz że efekty i korzyści wynikające z za
stosowań metod ekonometrycznych są oczywiste, to wciąż jeszcze nie są one wyko
rzystane w takim zakresie, jakiego by należało oczekiwać. 

W chwili obecnej jesteśmy świadkami z jednej strony bardzo szybkiego, wprost 
lawinowego rozszerzania się kręgu zastosowań metod ekonometrycznych, a z drugiej 
— dynamicznego rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej, która wielokrot
nie zwiększyła efektywność tych zastosowań. Wynika to przede wszystkim z dużej 
szybkości obliczeń, co pozwoliło rozwiązywać wiele zagadnień dawniej nieznanych 
ze względów numerycznych. Rozwój maszyn cyfrowych wywołał potrzebę uzupełnie
nia teorii opisowych teoriami formalnymi wyrażającymi się w postaci różnego ro
dzaju modeli ekonomicznych. Dlatego też na szczególną uwagę zasługują te pozycje, 
które ukazują dalsze możliwości istniejące na omawianym odcinku oraz rozbudzają 
zainteresowania tą problematyką. 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. 
W. Welfego. Motywy napisania tej książki w pełni uzasadnia zdanie, że w Polsce 
nie ukazała się dotąd pełna monografia, która łączyłaby opis metod ekonometrycz
nych, ekonometryczne modele konsumpcji, popytu konsumpcyjnego i równowagi ryn
kowej oraz prezentację konkretnych wyników badań opartych na tych modelach. 
Omawiana praca, poświęcona szeroko pojętym problemom metod ekonometrycznych, 
stanowi jedynie pierwszy tom trzytomowej kompleksowej monografii książkowej. Jest 
ona ciekawą próbą przedstawienia zasadniczych i empirycznie sprawdzonych metod 
badawczych ekonometrii, których przydatność praktyczna jest oczywista. Autorzy 
zrobili wszystko co możliwe, aby zaprezentować czytelnikowi najnowsze, najbardziej 
oryginalne osiągnięcia w tej dziedzinie. Referując zasługujące na uwagę wyniki au
torów obcych, wiele miejsca poświęcili również omówieniu i wykorzystaniu naj
lepszych rezultatów w dziedzinie metod wnioskowania statystycznego stosowanych 
w badaniach ekonometrycznych uzyskanych przez polskich badaczy, jak też przed
stawione zostały własne doświadczenia i wartościowe osiągnięcia łódzkiego środowi
ska ekonometrycznego. 

Praca napisana jest w sposób zwięzły, przejrzysty i przystępny, a liczne przykła
dy empiryczne ilustrujące stosowalność omawianych metod i procedur badawczych 
podnoszą rangę jej użytecznego charakteru. Jest to książka przygotowana tak pod 
względem formy, jak i treści w sposób wzorowy. Książka znakomicie propaguje 
możliwość wykorzystania prezentowanych metod w praktyce, dostarczając niepod
ważalnych dowodów ich wielkiej użyteczności. 

Autorzy starali się, by książka była zrozumiała dla szerokiego kręgu czytelni-
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ków o wykształceniu ekonomicznym. Adresowana jest ona także do osób stosują
cych lub mających stosować metody ekonometryczne w praktyce. Może ona 
ponadto stanowić pomoc naukową, a także służyć z pożytkiem studentom kierunków 
cybernetyki ekonomicznej i informatyki, jakkolwiek ilość przedstawionego w niej 
materiału i jego stopień trudności przekracza tradycyjnie ukształtowane wymagania 
w tej dziedzinie. 

Przechodząc do omówienia układu i treści pracy, chciałbym przede wszystkim 
podkreślić, że zawiera ona oryginalne ujęcia wielu zagadnień, które zyskały nam 
uznanie międzynarodowe. Układ tematyczny pracy jest jasny i logiczny. Książka 
obejmuje dziewięć ściśle powiązanych ze sobą rozdziałów, z których każdy w zasa
dzie może być studiowany oddzielnie, obszerną i najbardziej celową bibliografię te
matu (106 pozycji), tablice statystyczne oraz indeks rzeczowy. 

Rozdział pierwszy zawiera interesujące rozważania na temat przedmiotu i za
kresu badań ekonometrycznych, przy czym duży nacisk położono na problem dobo
ru właściwego materiału empirycznego stanowiącego jeden z zasadniczych warunków 
pomyślnego przeprowadzenia analizy ekonometrycznej. 

Rozdział drugi został poświęcony jednorównaniowym modelom ekonometrycz-
nym. W trakcie tych rozważań autorzy bardzo dużo miejsca poświęcają problema
tyce związanej z estymacją parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycz
nych. W sposób przejrzysty omawiają różne metody estymacji parametrów, przy 
czym szczególny nacisk położony został na weryfikację wprowadzanych założeń. Oka
zuje się bowiem, że w wielu przypadkach klasyczne metody estymacji, które wy
dają się być intuicyjnie poprawne, w rzeczywistości zawodzą, prowadząc do poważ
nych błędów przy formułowaniu końcowych wniosków. Zwrócenie uwagi na tę spra
wę jest szczególnie cenne w recenzowanej pracy. Wyeksponowano tu także ogromnie 
ważny problem wielokrotnej współliniowości zmiennych objaśniających. Autorzy uję
li to zagadnienie w dość syntetycznym skrócie narzuconym ograniczoną objętością 
książki. 

Wypada w tym miejscu podkreślić, że problematyka będąca przedmiotem roz
działu drugiego należy do szczególnie trudnych. Trzeba bowiem zachować wielką 
rozwagę przy ustalaniu wstępnych założeń dla modelu, który ma opisywać interesu
jący nas fragment rzeczywistości, przy nadmiernej bowiem trosce o formalną ele
gancję wywodów można zatracić merytoryczne walory badań. Nie należy bowiem 
sądzić, iż formalnie poprawna konstrukcja modelu zapewnia możliwość wykorzy
stania go w praktyce gospodarczej. Istotną rolę Odgrywa tu analiza merytoryczna. 
Skonstruowany model ekonometryczny może być uznany za praktycznie użyteczny 
dopiero wówczas, gdy wspomniana analiza merytoryczna potwierdzi taką koncep
cję. Chodzi o to, aby skonstruowany model poddać wnikliwej analizie merytorycz
nej, uzasadnić występujące w nim związki przyczynowo-skutkowe oraz skonfronto
wać występujący w modelu zbiór zmiennych objaśniających z rzeczywistością eko
nomiczną. Pamiętać musimy o tym, że proces modelowania ekonometrycznego jest 
procesem bardzo złożonym, a przede wszystkim długotrwałym z wielokrotnie pow
tarzającym się etapem weryfikacji. Zadowalające z punktu widzenia praktyki 
modele ekonometryczne uzyskuje się z reguły w wyniku długoletnich prób. 

W rozdziale trzecim zostały przedstawione modele jednorównaniowe ze złożoną 
strukturą stochastyczną. Omawia się takie istotne kwestie, jak: uogólnioną metodę 
najmniejszych kwadratów, heteroskedastyczność i autokorelację składników loso
wych w modelach jednorównaniowych, metody estymacji parametrów przy różnych 
założeniach dotyczących składników losowych modeli i wiele innych. Są to zagad
nienia ważne, zwłaszcza przy wnioskowaniu w przyszłość. Dzięki wprowadzeniu do 
rozważań uogólnionej metody najmniejszych kwadratów Aitkena można poprzez po
równanie wyników stwierdzić, jak zmienia się rząd dokładności estymacji parame
trów w przypadku stosowania klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Uogól-
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niona metoda najmniejszych kwadratów stanowi wzbogacenie metod estymacji i na 
ogół charakteryzuje się wyższą efektywnością w porównaniu z procedurą klasyczną. 
Kompleksowy empiryczny przykład, ilustrujący stosowalność omawianych metod. 
i procedur badawczych, pozwala na praktyczne wykorzystanie teoretycznych docie
kań. 

Rozdział czwarty stanowi zwarty kompleks rozważań z zakresu tzw. modeli spe
cjalnych. Składa się on z trzech zasadniczych paragrafów: 4.1 „Modele ze zmienny
mi zero-jedynkowymi"; 4.2 „Modele z błędami pomiaru i ich estymacja"; 4.3 „Modele 
ze zmiennymi opóźnionymi". Syntetyczne przedstawienie istoty różnych podejść i roz
wiązań stosowanych w praktyce gospodarczej oraz suwerenne stanowisko wobec 
nich pozwalają autorom na przedstawienie oryginalnych, a zarazem bardzo intere
sujących rozwiązań. Lektura niniejszego rozdziału utwierdza w przekonaniu, że ist
nieje realna możliwość wykorzystania modeli ekonometrycznych z uwzględnieniem 
opóźnień zmiennych oraz zmiennych o charakterze jakościowym. 

Rozdział piąty omawianej pracy dotyczy weryfikacji hipotez o normalności roz
kładu składnika losowego modelu na podstawie małej próby. Omówiono tu test zgod
ności Kołmogorowa-Smirnowa-Masseya, testy Cramera-Smirnowa, Cramera-von Mi-
sesa, Kuipera, Watsona, Andersona-Darlinga, Hellwiga i test serii. Są to zagadnie
nia ogromnie ważne, gdyż w badaniach ekonometrycznych często korzysta się z moc
nego założenia, że składnik losowy ma rozkład normalny, którego prawdziwość na
leży każdorazowo weryfikować w praktyce. Na licznych przykładach liczbowych po
kazano na czym polega technika obliczeń związanych z danym testem zgodności. 

Ciekawy jest rozdział szósty poświęcony predykcji na podstawie modeli jedno-
równaniowych, która jest w naszym kraju immanentną częścią planowania gospodar
czego. Może przydałby się przykład, który by konfrontował rozwiązania problemu 
omówionymi technikami konstruowania prognoz. 

W rozdziale siódmym autorzy omawiają metody estymacji modeli nieliniowych. 
Rozdział ten jest szczególnie cenny dla praktyki przede wszystkim dlatego, że tego 
rodzaju modelom, jak dotąd, nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Omówiono także i te-
racyjne metody estymacji parametrów modeli nieliniowych. Nacisk położono tu na 
metody Gaussa-Newtona, najszybszego spadku, Marquardta, Powella i iteracyjną 
dwustopniową metodę najmniejszych kwadratów. Rozdział ten stanowi cenny przy
czynek i zachętę do badań nad tą — wprawdzie skomplikowaną — ale ciekawą pro
blematyką. 

Rozdziały ósmy i dziewiąty w całości poświęcono różnym typom modeli wielorów-
naniowych i metodom ich estymacji. Warto podkreślić, że krytycyzm autorów poz
wala od razu na dostrzeżenie braków niektórych metody estymacji, co z kolei umoż
liwia czytelnikowi wybór właściwej drogi postępowania. Rozdziały te są dowodem, 
że autorzy gruntownie przestudiowali możliwości zastosowań modeli wielorównanio-
wych w warunkach gospodarki planowej, że widzą wiele dziedzin, w których zasto
sowanie tych modeli byłoby celowe, ale i dostrzegają również pewne trudności w 
ich stosowaniu (np. dotąd nie rozszyfrowaliśmy ilościowej strony powiązań między 
produkcją, inwestycjami, spożyciem itp. i posługujemy się przybliżeniami, zdając so
bie sprawę, że nie opisują one dokładnie rzeczywistości ekonomicznej). Warto w tym 
miejscu podkreślić, że we wszystkich rozwiniętych krajach świata — w tym rów
nież w Polsce — prowadzone są obecnie intensywne prace badawcze nad koncepcją 
modelowanego ujmowania zasad funkcjonowania gospodarki, jako jednolitego, wy
soce złożonego systemu cybernetycznego. Studia te są związane z ugruntowanym już 
powszechnie przekonaniem, że bez sterowania działalnością gospodarczą nie można 
zapewnić krajowi odpowiedniego tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecz
nego. Sterowanie gospodarką narodową nie może być realizowane, tak jak to było 
dawniej, na podstawie subiektywnych przekonań czy też arbitralnych ustaleń naj 
bardziej nawet gruntownie wykształconego zespołu ekspertów. Dziś, w dobie kom-
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puterów i wyspecjalizowanych metod badawczych, stało się już możliwe konstruowa
nie dużych modeli ekonomicznych w mikro- i makroekonomicznej skali, które mimo 
swej niedoskonałości stanowią jedyne i skuteczne narzędzie ilościowego opisu związ
ków i relacji między wielkościami wchodzącymi w skład współczesnych społeczno-
-ekoniomicznych struktur. W tym kontekście próba poszukiwania właściwych rozwią
zań, podjęta w rozdziale ósmym i dziewiątym przez autorów omawianej książki, jest 
interesującym, jednakowo trudnym, co ważnym przedsięwzięciem. 

Zostały już podkreślone walory pracy, która stanowi cenną pozycję w piśmien
nictwie polskim, a usterki, będące wynikiem braku odpowiedniej korekty tekstu, są 
nieliczne. Książka jest owocem ogromnego wysiłku naukowego, zawiera wiele cen
nych myśli i nowych spostrzeżeń. Przeczytałem ją z prawdziwą przyjemnością i po
żytkiem dla siebie. 

Dokonując syntetycznej oceny, pragnę stwierdzić, że książka w pełni spełnia 
postawiony jej cel. Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu niewiele spotkać 
można pozycji o tak wszechstronnym i nowoczesnym ujęciu metod ekonometrycz-
nych, których bardzo szybki rozwój w ostatnich czasach świadczy o zapotrzebo
waniu ze strony badaczy na tego rodzaju ilościowe analizy. Dlatego też ta wartościo
wa książka jest godna polecenia czytelnikowi. Podając wiele różnorodnych informa
cji z ekonometrii i statystyki matematycznej oraz wysuwając szereg interesujących 
problemów, skłania do samodzielnych sądów i przemyśleń. Jest to najwłaściwsza for
ma inspiracji do podejmowania dalszych pogłębionych studiów nad bardzo skom
plikowaną problematyką wdrażania metod ekonometrycznych do praktyki gospo
darczej. Sądzę, że potencjalnych nabywców tej książki będzie o wiele więcej niżby 
to wynikało z wielkości nakładu. Należy wobec tego oczekiwać drugiego jej wyda
nia. 

Aleksander Zeliaś 

V. A. Sposito, Linear and Nonlinear Programming, Ames 1975, The 
Iowa State University Press, ss. 260. 

Książka będąca przedmiotem recenzji jest opracowaniem o charakterze podręcz
nikowym dotyczącym podstaw programowania matematycznego. Zawiera zwarty wy
kład programowania liniowego i pewnych podstawowych zagadnień programowania 
nieliniowego. Ukazujące się na polskim rynku wydawniczym pozycje z dziedziny pro
gramowania matematycznego znikają bardzo szybko z półek księgarskich. Opracowa
nia zadowalającego pod względem formalnym, które, ujmując dość szeroki zakres 
zagadnień programowania matematycznego, nie byłoby specjalistyczną monografią 
tylko wybranych działów, adresowaną tym samym do wąskiego grona specjalistów, 
właściwie do tej pory b r a k Dlatego byłoby rzeczą ogromnie pożyteczną, aby przekład 
książki wypełnił tę lukę. 

Autor uzupełnia wykład podstaw programowania ilustracją zastosowań w staty
styce i innych dyscyplinach. Liczne przykłady liczbowe dla prezentowanych tech
nik rachunkowych oraz zamieszczone na końcu każdego rozdziału ćwiczenia są du
żą zaletą dydaktyczną podręcznika. Ponadto na końcu każdego rozdziału zamieścił 
autor literaturę źródłową dla omawianych zagadnień, co znacznie ułatwia studiowa
nie osobom szczególnie zainteresowanym wybranym problemem. Książka znalazłaby 
czytelników wśród przedstawicieli wielu dyscyplin, w których stosuje się metody sta
tystyczne i matematyczne. Byłaby też cenną pomocą dla studentów uczących się 
programowania matematycznego. 

Całość wykładu została podzielona na osiem rozdziałów i uzupełniona dwoma 
dodatkami. Rozdział pierwszy jest wstępem, w którym podano zarys historycznego 
rozwoju głównych problemów teorii programowania matematycznego oraz przykła
dy zagadnień z różnych dziedzin, które rozwiązuje się na gruncie tej teorii. Cztery 
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następne rozdziały poświęcone są problemom programowania liniowego. Znalazły 
się tutaj wszystkie podstawowe zagadnienia tej teorii, a więc: algorytm sympleks 
wraz z teoretycznymi podstawami tej metody oraz geometryczną interpretacją, algo
rytm dualny i zrewidowana metoda sympleks. Oddzielnie omówiono przypadek, gdy 
zadanie jest zdegenerowane oraz metodę otrzymywania pierwszego rozwiązania ba
zowego. Podano także metodę postępowania w przypadku zadań liniowych z dwu
stronnymi ograniczeniami na zmienne. Wszystkie te metody rachunkowe zostały 
przedstawione w sposób, który pozwala posługiwać się nimi bez studiowania ich 
podstaw teoretycznych. Czytelnik o lepszym przygotowaniu matematycznym nie 
pominie jednak na pewno pięknej teorii. Odnosi się to zwłaszcza do prezentowanej 
dalej teorii dualności w programowaniu liniowym, którą autor omawia dość szeroko, 
wprowadzając pojęcie punktu siodłowego i przedstawiając relacje pomiędzy proble
mem prymarnym, dualnym i zagadnieniem punktu siodłowego. Dalej znajdujemy in
terpretację ekonomiczną dualności oraz zastosowanie teorii dualności do rozwiązywa
nia zagadnienia programowania ułamkowego (problemowi temu niewiele poświęco
no miejsca w dostępnej u nas literaturze). Następnie zamieszczono wzmiankę o za
daniach, w których zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest stożkiem oraz o uogólnie
niach teorii dualności na te przypadki. Następny cały rozdział poświęcił autor za
stosowaniu programowania liniowego w statystyce. Żadna z naszych książek na temat 
programowania matematycznego nie zawiera tej problematyki. Znaleźć tu można 
zastosowanie programowania liniowego w analizie regresji, a także zastosowanie do 
rozwiązywania uogólnionej nierówności Czebyszewa i rozwiązania uogólnionego pro
blemu Neymana-Pearsona. Dalej następuje rozwiązywanie problemów programowa
nia stochastycznego z losowymi ograniczeniami przez sprowadzenie do determini
stycznego problemu liniowego. 

Część książki poświęcona programowaniu nieliniowemu obejmuje wykład ogól
nej teorii Kuhna-Tuckera oraz jej zastosowanie do zagadnienia programowania wy
pukłego i kwadratowego. W bardzo przejrzysty sposób podano relacje pomiędzy za
daniem programowania nieliniowego, zadaniem punktu siodłowego i warunkami Kuh-
na-Tuckera. Szczególnie dokładnie omówione zostało zagadnienie programowania 
kwadratowego. Podano przykłady problemów, które prowadzą do rozwiązania za
dań programowania kwadratowego, teorię dualności dla tych zadań oraz algorytmy 
ich rozwiązania. Szkoda, że autor niewiele miejsca poświęcił zadaniom programowa
nia wypukłego. Prezentowany w książce wykład poszerzony o teorię dualności dla 
zadań programowania wypukłego i algorytmy rozwiązywania tych zadań stanowiłby 
wyczerpujące opracowanie podstawowych problemów teorii programowania nielinio
wego. 

Ostatni rozdział zawiera problematykę programowania geometrycznego. Proble
matyka ta, znajdująca się obecnie in status nascendi, może być znana polskiemu 
czytelnikowi tylko z nielicznych, rozproszonych artykułów. Zwięzły opis teorii za
znajamia czytelnika z jej głównymi problemami. 

Na zakończenie umieścił autor dwa dodatki. Pierwszy wiąże się z zagadnieniem 
zaprogramowania przedstawionych algorytmów na maszyny cyfrowe. Omówiono tu 
pewne programy opracowane dla systemu IBM. Ze względu na to, że w Polsce sto
sowany jest inny sprzęt obliczeniowy sądzę, że w przekładzie książki dodatek ten 
mógłby zostać pominięty. Nie dotyczy to drugiego, krótkiego dodatku, który zawie
ra podstawowe pojęcia teorii stożków wypukłych i stanowi uzupełnienie teoretycz
nych wiadomości potrzebnych w programowaniu nieliniowym. 

Reasumując — książka V. A. Sposito posiada duże walory naukowe i dydak
tyczne, zapoznając polskiego czytelnika z pewnymi zagadnieniami po raz pierwszy. 
Dlatego byłoby ogromnie pożyteczne jak najszybsze ukazanie się jej przekładu na 
półkach księgarskich. 

Jolanta Kubala 
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J. Ciszak, S. Czerniecki, Statystyczna kontrola jakości w normach i w 
praktycznym zastosowaniu, Warszawa 1977, ss. 183. 

Problemy jakości i jej kontroli stały się w ostatnich latach jednym z central
nych problemów produkcji. Stanowią one podstawę oceny panujących stosunków 
wytwórczych. Dlatego istotne jest właściwe podejście do sterowania jakością pro
dukcji, które bez wykorzystania odpowiednich metod naukowych jest niemożliwe. 

Zwłaszcza konieczna jest analiza procesu produkcyjnego za pomocą metod sta
tystycznej kontroli jakości. Metody te nie znajdują nadal właściwego zrozumienia, 
a w konsekwencji zastosowania. Przyczyny należy szukać w braku umiejętności my
ślenia statystycznego oraz w istniejących rozbieżnościach między teorią a prakty
ką SKJ. Na uwagę zasługuje więc myśl W. A. Shewharta 1, który uważa, że rola 
statystyki zależy tu nie tyle od zasilenia przemysłu kadrą statystyków, lecz od przy
gotowania pracowników przemysłu umiejących myśleć kategoriami statystyki, aby 
właściwie uczestniczyć w usprawnieniach procesów produkcji i metodach kierowania 
produkcją. 

Dorobek krajowy z zakresu metod SKJ na tle dorobku zagranicznego jest skąpy. 
Posiadamy nadal zbyt mało opracowań naukowych dotyczących SKJ. Wśród wyda
nych na uwagę zasługują prace: Z. Bożyk, W. Rudzkiego2, J. Cyrana, J. Steczkow
skiego, K. Zająca 3, J. Oderfelda 4, T. Puchalskiego 5. Prace te stanowią dla czytel
nika polskiego źródło wiedzy o metodach SKJ, które powinny być wykorzystane 
przez praktykę. 

Prezentowana praca została opracowana z myślą o pracownikach ośrodków nor
malizacyjnych, kontroli technicznej, osobach odpowiedzialnych za odbiór jakościo
wy produktu oraz słuchaczach kursów normalizacyjnych. Prace adresowane do wy
żej wymienionych odbiorców stanowią źródło naszego zainteresowania ze względu 
na istniejącą konieczność oceny popularyzowania i wykorzystywania przez praktykę 
metod statystycznej kontroli. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz z trzech załączników. W rozdziale 
pierwszym i załączniku 1 autorzy zapoznają czytelnika z wybranymi podstawowymi 
pojęciami statystyki ogólnej oraz z elementami statystyki matematycznej. Kolejny 
rozdział poświęcono wyjaśnieniu pojęcia jakości i powiązaniu jakości z normalizacją. 
Natomiast pozostałe trzy rozdziały wraz z kolejnymi załącznikami dotyczą zagadnień 
związanych z kontrolą jakości produkcji. Autorzy wyróżniają trzy rodzaje kontroli 
produkcji: bieżącą kontrolę produkcji wyrobów, kontrolę odbiorczą produktów sztu
kowych i niesztukowych oraz kontrolę produktów bezkształtnych. W rozdziale trze
cim omówiono zasady wyboru, zakładania i prowadzenia kart kontrolnych w celu 
wykrycia metodami graficznymi zmian jakości wyrobu. W następnych rozdziałach 
autorzy podjęli próbę systematyki metod SKJ stosowanych w odbiorze. Dla kontroli 
produktów sztukowych wykorzystano ocenę alternatywną. Kontrola ta odbywa się na 
podstawie planów pobierania próby, które pozwalają ocenić liczbę braków w zależno
ści od liczebności i rodzaju próby. Natomiast dla kontrolowanych właściwości mie
rzalnych mających rozkład normalny, zastosowano ocenę liczbową. W rozdziale ostat
nim omówiono metodę kontroli produktów bezkształtnych, zalecając stosowanie me-

1 E. Grant, Statystyczna kontrola jakości, Warszawa 1972. 
2 Z. Bożyk, W. Rudzki, Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych 

i chemicznych, Warszawa 1977. 
3 J. Cyran, J. Steczkowski, K. Zając, Statystyczne metody kontroli jakości produktów, 

Warszawa 1973. 
4 J. Oderfeld, Zarys statystycznej kontroli jakości, Warszawa 1954. 
5 T. Puchalski, Elementy statystycznej kontroli jakości produkcji, Warszawa 1973. 
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tod właściwych dla kontroli wadliwości partii produktów bądź metod odpowied
nich dla kontroli wartości średniej właściwości produktu partii. 

Siedzenie toku rozważań autorów umożliwia 48 tablic, 30 wykresów i 7 schema
tów poglądowych. Ponadto załącznik drugi stanowi charakterystykę znormalizowanych 
15 metod SKJ i dostarcza informacji, jakie rodzaje kontroli produkcji ujęto w normy. 
Natomiast najobszerniejszy załącznik 3 jest przeglądem alternatywnych planów ba
dania (jedno, dwu i wielostopniowych). 

Celem pracy było przedstawienie metod SKJ w normach i w praktyce. Wstępem 
do rozważań było omówienie pojęć dotyczących jakości i normalizacji, przy czym 
słusznie zwrócono uwagę, że normalizacja z punktu widzenia jej teorii jest nadal 
zaniedbaną dziedziną. Wprawdzie w zakresie normalizacji metod SKJ zrobiono u nas 
wiele, lecz liczne opracowania wymagają szerszego wprowadzenia wymagań wynika
jących z wnioskowania statystycznego oraz pełniejszej charakterystyki statystycz
nej poszczególnych metod. Ponadto przygotowanie pracowników kontroli produkcji 
nie zawsze jest wystarczające, zwłaszcza dla stosowania kontroli statystycznej. 

Na uwagę zasługują obszerne rozdziały III i IV dotyczące zasad bieżącej kon
troli i kontroli przy wykorzystaniu planów odbioru towarów. Przedstawiono wy
czerpująco i przejrzyście sposoby sterowania bieżącą produkcją, obliczania wartości 
granicznych oraz sporządzania kart kontrolnych. Prezentacji sposobów bieżącej kon
troli dokonano w nawiązaniu do norm, których pełna charakterystyka znajduje się 
w załączniku 2. W odniesieniu do metod kontroli odbioru towarów sztukowych i nie-
sztukowych, autorzy słusznie skoncentrowali uwagę na sposobie postępowania w celu 
zastosowania odpowiedniego planu odbioru. Również charakteryzując plany badania, 
oparte na ocenie liczbowej, zadowalająco omówiono, jak należy wykorzystać właściwe 
parametry statystyczne i zastosować metodę estymacji brakującego parametru dla 
ustalenia odpowiedniego planu odbioru towaru. 

Recenzowana praca obok przedstawionych cech pozytywnych nasuwa również 
szereg uwag dyskusyjnych. W rozdziale pierwszym autorzy starali się w sposób 
przystępny zapoznać czytelnika z elementami statystyki. Przedstawiony materiał nie 
porusza jednak zagadnień koniecznych do pełnego zrozumienia SKJ. Proponujemy, 
ażeby w kolejnym wydaniu rozważono możliwość wprowadzenia pewnych zmian. 
Widzimy przede wszystkim celowość poszerzenia pracy o niezbędne wiadomości sta
tystyczne. Proponujemy w związku z tym omówienie zmiennej losowej, podanie 
charakterystyki rozkładu zmiennej i uwzględnienie istotnych w SKJ rozkładów: 
dwumianowego, Poissona, hipergeometrycznego i normalnego. Autorzy słusznie zwró
cili uwagę na rozkład normalny, lecz nie omówili jego własności. Czytelnik dowia
duje się jak np. postępować przy bieżącej kontroli wyrobu, lecz nie otrzymuje od
powiedzi na pytanie: jaki jest związek statystyki z tą metodą kontroli. Szkoda więc, 
że nie nawiązano do własności rozkładu normalnego, tzw. reguły trzech sigm, którą 
wykorzystuje się, ustalając wartości graniczne dla karty kontroli. Wiadomo, że pro
ces produkcyjny można uważać za uregulowany statystycznie, gdy obserwacje ułożą 
się w przedziale μ±3σ. 

Przy omawianiu planów odbioru towarów sztukowych proponujemy natomiast 
wyeksponowanie problematyki budowy planów. Prezentowane plany odbioru to
waru, to plany odbioru według odpowiednich prób: pojedynczej, podwójnej i analizy 
sekwencyjnej. Plany te ustala się, wykorzystując właściwe rozkłady (jak np. Pois
sona). Widzielibyśmy ponadto celowość podania przykładów wykorzystania rozkła
dów przy budowie planów, bądź wskazania czytelnikowi odpowiedniej literatury. 
Należałoby również omówić szerzej zagadnienie estymacji statystycznej w związku 
z koniecznością estymacji nieznanego parametru przy budowie planów. 

W pracy nie zwrócono uwagi na pojęcie kontroli produkcji. Wiadomo, że kon
trola produkcji istniała wcześniej nim zaczęto w kontroli stosować metody statystycz
ne. Należy pamiętać, że przymiotnik „statystyczna" nadaje temu pojęciu znaczenie 
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węższe, odnoszące się tylko do kontroli dokonywanej za pomocą metod statystycz
nych. Nie można bowiem metod SKJ traktować w oderwaniu od ogólnych procesów 
kontroli produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. 

Praca wymaga od czytelnika dobrego przygotowania w zakresie metod staty
stycznych. Ponieważ jednak adresowana jest do osób legitymujących się przeważnie 
ich słabą znajomością, lektura nastręczać może szereg trudności. 

W wyniku niewłaściwej kontroli towarów zbyt często jeszcze znajdujemy na 
rynku towary o złej jakości. Powoduje to duże straty zarówno dla indywidualnego 
konsumenta, jak i dla gospodarki kraju. W celu poprawy jakości towarów należy 
dążyć, ażeby pracownicy odpowiedzialni za kontrolę posiadali dobrą znajomość sto
sowanych metod SKJ. Będzie to w praktyce możliwe wówczas, gdy obok znajo
mości metod kontroli będą posiadać wystarczającą znajomość elementów statystyki 
ogólnej i matematycznej. Zatem należy wysunąć postulat, by podręczniki i opraco
wania poświęcone tym metodom omawiały ogólne metody statystyczne w takim stop
niu, w jakim jest to niezbędne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że w zakresie normalizacji SKJ zrobiono w kra
ju ostatnio wiele. Ustanowiono wiele norm, charakterystykę których zawiera recen
zowana praca. Można było jednak oczekiwać pełniejszej ich oceny i weryfikacji 
z punktu widzenia wymagań wynikających z metodologii statystycznej, a zwłaszcza 
z wnioskowania statystycznego. Bezsporną zasługą jednak autorów jest, że zebrali 
dotychczas rozproszone normy w jedną całość, zwalniając czytelnika od żmudnych 
własnych poszukiwań. 

W świetle przytoczonych uwag recenzowana praca okazać się może opracowa
niem pożytecznym jedynie dla czytelnika o dobrej znajomości nie tylko procesów 
produkcyjnych i technologicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym, lecz nade 
wszystko współczesnych metod statystycznych. 

Walentyna Ignatczyk 

W. Pytkowski, Organizacja i ekonomika gospodarstw, Warszawa 1976, 
PWN, ss. 147. 

Rolnictwo lat siedemdziesiątych uczyniło w naszym kraju zasadnicze przewar
tościowanie, które doczekało się nawet określenia ekonomicznego w postaci manewru 
gospodarczego przyjętego na IV Plenum KC PZPR. Dlatego też każda teoretyczna 
rozprawa dotycząca tej sfery gospodarki naszego kraju budzi uzasadniane zaintere
sowanie. Jest ono tym większe, że pochodzi od przedstawiciela ekonomicznych nauk 
rolniczych, który zespolił najnowsze teoretyczne osiągnięcia nauki z własnymi ba
daniami empirycznymi. Ażeby można było mówić o produkcji rolnej w sposób zor
ganizowany i planowy, musi nastąpić celowe jej przekształcenie w postaci gospo
darstwa, które jest zasadniczą jednostką produkcyjną w rolnictwie. Jednakże pod
stawowa trudność optymalnego modelowania gospodarstwa rolnego polega na tym — 
co sam autor podkreśla już w przedmowie (s. 5) — że każde gospodarstwo jest czymś 
niepowtarzalnym, bowiem za każdym razem, na zasadzie opanowanych praw i reguł, 
trzeba projektować nowy warsztat produkcyjny. 

Należy jednak podkreślić, iż gospodarstwo rolne jest nie tylko jednostką orga
nizacyjną wchodzącą w zakres ekonomiki i organizacji, ale należy również do pod
stawowych pojęć prawnych, którymi operują różne systemy prawa, ale najpełniejszy 
wyraz znajduje w prawie rolnym. Lektura recenzowanej pracy pozwala prawnikowi 
dostrzec dużą współzależność (albo jej brak) parametrów ekonomiczno-organizacyj
nych oraz prawnych w zakresie tworzenia określonego gospodarstwa rolnego, ale 
również i uzmysłowić nienadążanie prawa za postępem naukowo-technicznym. Naukę 
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organizacji gospodarstw dzieli autor na dwie części: ogólną i szczegółową, jednakże 
recenzowane opracowanie nosi charakter przede wszystkim ogólny i zostało przed
stawione w 12 rozdziałach. 

Autor określa rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, którego działalność 
produkcyjna polega na ukierunkowanym przez człowieka biologicznym charakterze 
wytwarzania artykułów pochodzenia organicznego dla zaspokojenia potrzeb ludz
kich (s. 10). Wyodrębniając rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, autor równo
cześnie dostrzega dużą jego współzależność z przemysłem (rolnictwo wytwarza, 
a przemysł przetwarza). Zarazem słusznie jednak przestrzega przed niczym nie uzasad
nionymi ambicjami upodabniania rolnictwa do przemysłu pod względem treści i for
my. Wskazując na kryteria rozróżniające te dwa podstawowe działy gospodarki na
rodowej (s. 12), konkluduje, iż wprowadzenie tego iunctim po pierwsze — nie jest 
żadnym ukoronowaniem dla rolnictwa, po drugie — nie jest potrzebne, po trzecie — 
jest nieprzyswajalne i po czwarte — automatyczne przenoszenie nazw powoduje my
lenie pojęć, a w najlepszym razie, z rolniczego punktu widzenia, niczego one nie re 
prezentują, jeśli nie narzucają wręcz fałszywej interpretacji zjawisk (s. 14). Uczy
nione zastrzeżenie uważam za całkowicie przekonywające tym bardziej, że w nau
kach prawnych również próbuje się bezkrytycznie transponować wykształcone po
jęcia prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw przemysłowych w sferę dzia
łalności przedsiębiorstw rolnych (słuszniejsze wydaje się proponowane przez autora 
określenie rolniczych). Do 30 czerwca 1976 r. przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
podobnie jak inne przedsiębiorstwa państwowe, podlegały tym samym przepisom 
prawnym, wśród których podstawowe znaczenie ma dekret z 26 X 1950 r. o przed
siębiorstwach państwowych. Do niedawna abstrakcyjnie przyjmowano, iż tworzenie 
dużych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wynika z analogicznego, jak w przemyśle, 
oczekiwania korzyści z produkcji na wielką skalę. Próbę odejścia od tej zasady no
tujemy dopiero z chwilą odrębnego unormowania kombinatów rolnych, które działają 
na podstawie statutu nadanego przez Ministra Rolnictwa 1. W statucie wzorcowym 
istnieje więc możliwość prawnego uwzględnienia postulatów wysuwanych przez eko
nomikę rolnictwa, wedle której specyfika działalności państwowych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej wiąże się ze szczególnym charakterem środków produkcji tych 
przedsiębiorstw (ziemią) oraz z istotnym uzależnieniem przebiegu procesów pro
dukcyjnych od układu obiektywnych czynników naturalnych. Natomiast parametry 
te nie dotyczą w ogóle bądź w minimalnym stopniu przedsiębiorstw przemysłowych 
i winny zostać uwzględnione w wyborze prawnych metod zarządzania i podejmowa
nia decyzji obu różnorodnych typów przedsiębiorstw państwowych 2. 

Autor formułuje generalne prawo istnienia gospodarstwa w następujący spo
sób: warunkiem koniecznym i wystarczającym istnienia gospodarstwa jest współ
istnienie wszystkich czynników wytwarzania, a mianowicie — przyrody, kapitału 
i pracy. Jeśli więc chociażby jeden z tych czynników nie istniał, to gospodarstwo, 
jako warsztat produkcyjny, istnieć by nie mogło (s. 38). Czym innym natomiast jest 
gospodarowanie. Wskazanym wyżej trzem czynnikom wytwarzania nadaje się cha
rakter dynamiczny i wówczas warunkiem koniecznym i wystarczającym gospodaro
wania jest ich współistnienie i współdziałanie. Istnieje wprawdzie możliwość wie
lorakich kombinacji zastosowania w praktyce teorii czynników wytwarzania, jed
nakże w określonych warunkach gospodarczych jest tylko jedno ekonomicznie słu-

1 Zob. Uchwałę nr 82 Rady Ministrów z dnia 9 IV 1976 r. w sprawie kombinatów rolnych, 
Mon. Pol. Nr 20, poz. 90, zm. Mon. Pol. Nr 35, poz. 152. 

2 Próby zupełnego łączenia rozwiązań prawno-ekonomicznych przedsiębiorstw przemysło
wych i rolnych znajdujemy także w literaturze radzieckiej; por. też G. Aksienienok, Postęp 
naukowo-techniczny i racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych a problemy prawa rolnego 
w ZSRR, w: Prawne instrumenty intensywnego zagospodarowania gruntów rolnych, praca zbio
rowa pod redakcją M. Błażejczyka i J. Paliwody, Warszawa 1975, s. 101 - 123. 
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szne rozwiązanie, tzn. jedna taka wzajemna proporcja między tymi czynnikami. 
Można jednak wydzielić te czynniki, które są w gestii człowieka (tj. kapitał oraz 
pracę) i posiłkując się nimi, może on oddziaływać na przyrodę. Wówczas jego dzia
łalność wchodzi w sferę, którą autor nazywa intensyfikacją. Natomiast w procesie 
intensyfikacji każdy jej etap można określić pewnym poziomem. Gdy zaś działanie 
to będzie traciło na swym natężeniu, następuje proces ekstensyfikacji. Jeśli ujmie
my to oddziaływanie w formie nakładu na produkcję, to efektywność tego nakładu 
będzie się wyrażała produkcyjnością (s. 40). 

Na ile przedstawione ekonomiczne pojęcie istnienia gospodarstwa oraz gospo
darowania odpowiadają ich prawnej konstrukcji? Od razu trzeba niestety stwier
dzić, iż szczególnie pojęcie gospodarstwa rolnego w systemie prawa rolnego ma wie
lorakie znaczenie 3. Ta różnorodność zakresu pojęć nie sprzyja stabilności prawnej, 
jednakże bogate w tej mierze orzecznictwo Sądu Najwyższego konsoliduje różno
rodną treść jurydyczną, eksponując takie zasadnicze składniki gospodarstwa jak: 
ziemię, kapitał, pracę oraz konieczność organizacji tych czynników w taki sposób, 
ażeby zapewnić optymalną towarowość danego gospodarstwa 4. 

Wśród przedstawionych przez autora systemów produkcji (s. 47 - 62) zwraca 
szczególną uwagę koncentracja, specjalizacja oraz kooperacja. Autor podnosi, iż ra 
cjonalna koncentracja polega na umożliwieniu maksymalnego wykorzystania wszyst
kich czynników zaangażowanych w produkcji, a racjonalizm koncentracji będzie wy
razem doboru optymalnych warunków produkcji. Optimum zaś będzie polegało na 
maksymalnym wykorzystaniu wszystkich (a co najmniej najważniejszych) elemen
tów zaangażowanych w produkcji. Równocześnie przestrzega autor przed zbytnim dą
żeniem do masowości za wszelką cenę, gdyż prowadzi to do szkodliwej „giganto
manii", która niszczy zasady harmonii, odpowiedzialności i sprawności organizacyj
nej, powodując stale zahamowania i w konsekwencji przyczynia się do ekonomicz
nego regresu. Na tym właśnie tle warto rozważyć np. prawną problematykę koncen
tracji ziemi w rolnictwie indywidualnym. Można bowiem podać w wątpliwość, czy 
ustanowione prawne tzw. normy obszarowe (minimalna 0,5 ha, podstawowa — 8 ha 
oraz maksymalna 15 bądź 20 ha użytków rolnych) zabezpieczają ekonomiczną opła
calność produkcji rolnej. Należy także przestrzec przed zdarzającymi się administra
cyjnymi formami koncentracji gospodarstw przejmowanych za rentę i spłaty pie
niężne 5. Nałożenie przez ustawodawcę na naczelnika gminy bezwzględnego obowiązku 
przejęcia gospodarstwa rolnego o ile tylko właściciel spełnia warunki przewidziane 
ustawą (art. 9 ustawy) zmusza organ administracji państwowej do formalnego prze
strzegania przepisów ustawy bez względu na konkretną ocenę możliwości faktycz
nego i ekonomicznego zagospodarowania przejętej ziemi. Racjonalna koncentracja 
wymaga właśnie pozostawienia naczelnikowi gminy pewnej oceny (tzw. uznania ad
ministracyjnego) co do celowości przejęcia, a następnie optymalnego zagospodaro
wania gospodarstwa rolnego i w tym zakresie treść art. 9 ustawy winna być zno
welizowana. 

Koncentracja jako jeden z najważniejszych warunków podnoszenia poziomu pro
dukcji i wzrostu wydajności pracy stanowi również organizacyjne ułatwienie drogi 

3 Por. np. ustawą z dnia 26 X 1971 r. o podatku gruntowym, Dz. U. nr 27, poz. 254; rozpo
rządzenie Rady Ministrów z dnia 28 XI 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości 
rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych, 
jedn. tekst Dz. U. 1972. nr 31, poz. 215; ustawę z dnia 24 I 1968 r. o przymusowym wykupie nie
ruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, Dz. U. nr 3, poz. 14 z późn. zmian.; 
ustawę z dnia 26 X 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Dz. U. 27, poz. 250. 

4 Por. np. J. Pietrzykowski, Rola orzecznictwa sądowego w kształtowaniu prawidłowej 
struktury gospodarstw rolnych, Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 1974, nr 5, s. 48 i n; 
M. Gintowt, S. Rudnicki, Problematyka prawna nieruchomości, Warszawa 1976, s. 244 - 247. 

5 Ustawa z dnia 29 V 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność państwa 
za rentę i spłaty pieniężne, Dz. U. nr 21, poz. 118. 
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do specjalizacji. Autor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż wprowadzenie specja
lizacji w naszych ramach jest bardzo trudnym i kosztownym przedsięwzięciem 
wymagającym odpowiedniej podbudowy organizacyjnej i ekonomicznej. Zapewne 
z tych też powodów wywody autora w tym zakresie są niezmiernie interesujące i ba
dawczo odkrywcze. Podając kierunki działania w proponowanym pierwszym etapie 
specjalizacji, wyszczególnia dziesięć podstawowych punktów (s. 56), które winny stać 
się kolejnymi przedsięwzięciami w rozwijaniu tej formy gospodarowania. Nie czyni 
tego jednak bezkrytycznie, gdyż dostrzega i określone ujemne strony tego systemu, 
nazywając je sprzecznościami ekonomicznymi, które szczegółowo specyfikuje w sze
ściu punktach (s. 56). Im wyższy stopień specjalizacji produkcji, tym silniej nastę
puje wyodrębnienie poszczególnych procesów produkcyjnych, tym większego zna
czenia nabierają rozwiązania kompleksowych czynników koordynacyjnych. Jednym 
z podstawowych powiązań jest właśnie kooperacja. Nie przecenia autor tej formy 
gospodarowania w rolnictwie, a wręcz przeciwnie zaznacza, iż spotykamy się cza
sami z fetyszyzowaniem kooperacji, traktując ją jako cel sam w sobie, a nawet 
nieraz jako sam w sobie wyraz postępu. Z właściwą sobie realnością podkreśla, że 
zawsze i wszędzie kooperacja opierać się musi na harmonijnej współpracy, a wiemy, 
jak trudno ją osiągnąć. Dlatego też stwierdza, iż kooperacja winna szukać oparcia 
w kompleksowym programie powiązań organizacyjnych zapewniających wewnętrzną 
zgodność i stwarzających warunki do systematycznej poprawy i stałej realizacji za
mierzeń długofalowych. Czynnikiem wiodącym winna być produkcja końcowa, a nig
dy szczeble pośrednie. Ekonomiczne trudności w precyzowaniu stopnia specjalizacji 
i kooperacji w rolnictwie znalazły również swój wyraz w regulacji prawnej. Do
świadczenia lat pięćdziesiątych w tworzeniu metodami administracyjnymi uspołecz
nienia rolnictwa sprawiły, iż obecna ewolucja prawnego uregulowania tego działu 
rolnictwa odbywa się zgodnie z tezą autora, według której specjalizacji nie można 
wprowadzić masowo, tzw. trybem rewolucyjnym. Sprawa specjalizacji winna doj
rzewać, a proces dojrzewania winien być naturalny. Należy najpierw wytyczyć eta
py, a potem przesuwać punkt ciężkości od jednego punktu do następnego, zanim 
dojdzie się do bardziej szczegółowych rozwiązań (s. 62). Wydaje się, iż ten właśnie 
kierunek został przyjęty przez prawodawcę, który od 1972 r. poszukuje najbardziej 
trafnej konstrukcji prawnej w zakresie kooperacji, specjalizacji oraz produkcji ze
społowej w rolnictwie indywidualnym 6. 

Autor adresuje recenzowaną książkę do studentów akademii rolniczych i do 
uczestników studiów podyplomowych oraz dedykuje tym, którzy przeszli kolejne 
stopnie w hierarchii rolnej. Uważam, iż powinna stanowić ona również doskonałą 
lekturę dla prawników specjalizujących się w prawie rolnym, gdyż ukazuje całą zło
żoność naszego rolnictwa, które również dotyczy regulacji prawnej. Jak często bo
wiem słuszne nawet rozwiązania ekonomiczne w rolnictwie napotykają trudności re 
alizacyjne tylko z tej przyczyny, że nie zostały w należyty sposób prawnie określone 

Aleksander Oleszko 

Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, 
praca zbiorowa pod red. J. Lisikiewicza, Warszawa 1977, PWE, s. 231, 

W obecnym stadium rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju siłami dy
namizującymi wzrost ekonomiczny stały się czynniki intensywne, takie jak: wy
dajność pracy żywej, produktywność środków trwałych, efektywność inwestycji i ob-

6 Obecnie w tej mierze mamy już trzecie unormowanie i aktualnie obowiązuje uchwała 
nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 I 1976 r. w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji 
i kooperacji w rolnictwie. Mon. Pol, nr 11, poz. 53 z późn. zmian. 
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niżenie materiałochłonności produkcji oraz związany z nimi postęp techniczny i or
ganizacyjny. Spośród wielu zmian jakościowych zachodzących w gospodarce, istotny 
wpływ na kształtowanie się czynników intensywnych wywierają wieloprzekrojowe 
zmiany zachodzące w strukturze produkcji przemysłowej. Stąd też dla zwiększenia 
skuteczności oddziaływania czynników intensywnych na tempo wzrostu gospodar
czego duże znaczenie posiada również poznanie — w oparciu o analizę — prawidło
wości, kierunków i możliwości kreowania przekształceń strukturalnych w polskim 
przemyśle. 

W literaturze ekonomicznej w ostatnim okresie ukazało się stosunkowo dużo 
opracowań — mających jednak w przeważającej mierze charakter fragmentaryczny — 
traktujących o zmianach strukturalnych w przemyśle 1. Niemniej brak było prac 
kompleksowych, przedstawiających zarówno zasady metodyczne analizy przekształ
ceń strukturalnych, jak też przeprowadzających samą analizę. Zapotrzebowaniu 
temu wyszła naprzeciw książka pod redakcją prof. J. Lisikiewicza pt. Struktura 
produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian. Pozostałymi autorami 
pracy są: S. Jurek-Stępień, W. Borysiuk, R. Gajęcki, J. Macieja i A. Sosnowska. 
Zapowiedzią niejako tej książki były artykuły, które ukazały się już poprzednio na 
łamach „Ekonomisty" i „Gospodarki Planowej"2 . Książka ta stanowi — jak stwier
dza we wstępie prof. J. Lisikiewicz — budowę fundamentu badań nad przemianami 
strukturalnymi w polskim przemyśle. Tematyka pracy jest następująca; rozdział I, 
opracowany przez J. Lisikiewicza, jest niejako wprowadzeniem teoretycznym do 
przedmiotu — autor wyjaśnia w nim pojęcie struktury i układu strukturalnego oraz 
omawia czynniki, stanowiące przesłanki zmian w strukturze przemysłu. W rozdziale 
II S. Jurek-Stępień przedstawia mierniki wykorzystywane w badaniach struktury 
przemysłu. Rozdział III, opracowany przez W. Borysiuka, poświęcony jest metodom 
badania przekształceń strukturalnych produkcji przemysłowej i charakteryzuje spo
soby mierzenia intensywności zmian struktury produkcji w czasie i sposoby oceny 
podobieństwa tej struktury w różnych krajach, a także przedstawia niektóre metody 
taksonomiczne (metodę diagraficzną oraz dendrytową), służące do klasyfikacji kra
jów ze względu na strukturę produkcji przemysłowej. Ponadto autor przedstawia tu 
sposoby kwantyfikacji skutków mutacji strukturalnych w przemyśle, a także mo
żliwości określenia za pomocą rachunku macierzowego wpływu najważniejszych, 
zagregowanych czynników na zmiany struktury produkcji. W rozdziale IV J. Lisi-
kiewicz przeprowadza analizę struktury w przekroju makroprzemysłowym oraz ga
łęziewo-branżowym. W rozdziale V R. Gajęcki przedstawia dwie metody badania 
współzależności międzygałęziowych w przemyśle, a mianowicie: metodę statystyk 
rozkładów współczynników technicznych oraz metodę stopni powiązań. W rozdziale 
VI J. Macieja wyjaśnia wpływ istniejącej struktury produkcji na możliwości opty
malizacji gospodarki narodowej poprzez rozwój selektywny. Książkę kończy roz
dział VII, którego autorką jest A. Sosnowska, a który traktuje o mechanizmie po
wiązań jednego z najbardziej dynamicznych kierunków postępu technicznego w prze
myśle, a mianowicie — chemizacji, ze zmianami struktury produkcji przemysłowej. 

Na szczególne podkreślenie w recenzowanej pracy zasługuje wielostronność 
1 Zob. np. S. Marciniak, Struktura produkcji a dynamika wzrostu gospodarczego, War

szawa 1970; ,T. Tober, Niektóre metodologiczne problemy analiz strukturalnych w przemyśle, 
Gospodarka Planowa 1970, nr 7; M. i J. Klamutowie, Wpływ zmian strukturalnych na czynniki 
wzrostu gospodarczego, Gospodarka Planowa 1973, nr 1; A. Karpiński, Polityka zmian struk
turalnych w gospodarce — jej cele i narzędzia. Gospodarka Planowa 1974, nr 2; Zmiany w struk
turze przemysłu, Warszawa 1974; R. Domański, Zmiany w gałęziowej strukturze produkcji jako 
samodzielny czynnik wzrostu produkcji przemysłowej, Gospodarka Planowa 1976, nr 3. 

2 W. Borysiuk, Ocena niektórych skutków zmian struktury produkcji polskiego przemysłu 
w latach 1960 - 1970, Ekonomista 1974, nr 5; tenże, Próba kwantyfikacji stopnia zmian struktury 
produkcji polskiego przemysłu w okresie 1950 - 1970, Gospodarka Planowa 1973, nr 5; J. Lisikie-
wicz, J. Macieja, Rozwój strukturalny polskiego przemysłu, Ekonomista 1970, nr 3. 
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omawianej tematyki oraz naświetlenie przedstawionych problemów z różnych punk
tów widzenia. Niezaprzeczalnym walorem książki jest również wysoki poziom pre
zentowanych w niej rozważań o charakterze zarówno metodycznym, jak i analitycz
nym. W odniesieniu do części analitycznej pracy nasuwa się jednakże kilka uwag 
bądź wątpliwości. Mianowicie, tytuł pracy Struktura produkcji przemysłowej. Me-
tody badania i kierunki zmian, zapowiada co najmniej równorzędne potraktowanie 
analizy struktury produkcji przemysłowej w aspekcie dynamicznym oraz metod ba
dań. Tymczasem charakterystyce zmian w strukturze przemysłu polskiego poświę
cono w zasadzie jeden rozdział (IV) spośród siedmiu zawartych w pracy, pozostałe 
rozdziały w większości dotyczą zagadnień 'metodycznych, a częściowo problemów spe
cyficznych (rozdział VII) dość luźno ze sobą powiązanych. Przeprowadzona w pracy 
analiza przemian strukturalnych w konfrontacji z przedstawionymi metodami bada
nia tych przemian pozostawia więc pewien niedosyt u czytelnika. Analiza przemian 
struktury produkcji w układzie gałęziowo-foranżowym mogła być także wzbogacona 
o pogłębioną ocenę intensywności zmian struktury za pomocą kwadratowych współ
czynników absolutnych i stosunkowych zmian strukturalnych. Współczynniki te bo
wiem, oprócz pomiaru stopnia zmian struktury produkcji całego przemysłu, pozwa
lają na określenie nierównomierności tempa produkcji poszczególnych gałęzi prze
mysłu. Zróżnicowane tempo rozwoju produkcji poszczególnych gałęzi wpływa bowiem 
na dynamikę zmian strukturalnych, a zjawisko to określane jest w ekonomii jako 
„prawidłowość zmiany struktur" 3. Stąd też takie ujęcie analizy zwiększyłoby nie
wątpliwie możliwości prawidłowej interpretacji zmian strukturalnych w produkcji 
przemysłowej. Ponadto należy zauważyć, że analizując ekonomiczne skutki mody
fikacji strukturalnych produkcji przemysłowej, zaprezentowano jedynie wyniki ba
dań w odniesieniu do pracochłonności produkcji oraz produktywności środków trwa
łych. Pominięto natomiast określenie wpływu przemian struktury produkcji także 
na materiałochłonność i kapitałochłonność produkcji oraz na wydajność pracy. Ta
kie rozszerzone ujęcie pozwoliłoby pełniej scharakteryzować przekształcenia struk
turalne w przemyśle, a także umożliwiłoby bardziej wszechstronną ocenę skutków 
tych przekształceń. 

W pracy użyto także kilku nieprecyzyjnych określeń, np. na s. 63 „struktura 
technologiczna nakładów inwestycyjnych". Terminu tego nie stosuje się w literaturze 
ekonomicznej, stosuje się natomiast zamiennie określenia „struktura rodzajowa" bądź 
„struktura techniczna". 

Ponadto nasuwa się uwaga typu formalnego w odniesieniu do tablic nr 15, 16, 
19, 20. Wydaje się, że lepsze porównanie umożliwiłaby jedna tabela, w której przed
stawiono by kształtowanie się struktury produkcji przemysłowej wyrażonej w mier
nikach podstawowych i uzupełniających. Pozwoliłoby to na wychwycenie defor
macji proporcji strukturalnych, spowodowanych zastosowaniem do analizy różnych 
mierników. Tymczasem przeprowadzenie analizy na odrębnych tablicach utrudnia 
w pewnym stopniu dostrzeżenie tego aspektu zagadnienia. 

Na zakończenie jeszcze raz należy podkreślić znaczenie podjęcia takiej tematyki. 
Zaprezentowane bowiem w pracy rozwiązania metodyczne oraz przeprowadzona 
analiza dają asumpt do prowadzenia badań znacznie bardziej pogłębionych w odnie
sieniu do struktury produkcji polskiego przemysłu, która nadal oczekuje komplekso
wej analizy ekonomicznej m. in. w oparciu o metody zaprezentowane w recenzo
wanej pracy. 

Książka przeznaczona jest dla pracowników przemysłu wyższych szczebli, eko
nomistów zatrudnionych w przemyśle, pracowników naukowych oraz studentów 
uczelni ekonomicznych i technicznych. 

Teresa Adamska 
3 Zob. np. B. Minc, Optymalna produkcja i optymalna technika, Ekonomista 1970, nr 1. 




