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Wśród czynników, które w ostatnich latach w oczywisty sposób 

kształtują cechy jakościowe budownictwa rolniczego trzeba podkreślić 
procesy technizacji rolnictwa. Tempo zmian tych czynników w rolni- 

ctwie światowym jest tak szybkie, że okres ostatnich 20—25 lat zwykło 

się nazywać okresem rewolucji biotechnicznej, a jako jedną z istotnych 

cech rewolucji wskazuje się przekształcenie nauki w bezpośredni ele- 

ment sił wytwórczych. Istniejący jeszcze w tej dziedzinie dystans po- 

między rolnictwem krajów wysoko rozwiniętych i państw socjalistycz- 

nych likwidowany jest w tych ostatnich wysoką dynamiką nakładów na 

technizację. W strukturze nakładów utrzymuje się przewaga robót bu- 

dowlanych (60—70%), a w tym głównie nakładów na budownictwo in- 

wentarskie. Wysoki udział budownictwa między innymi wywołany jest 

przez gruntowne zmiany agrarne, wśród których w naszym kraju szcze- 

gólnie ważne są dwie, a mianowicie: 1) przepływ ziemi z sektora indy- 

widualnego do uspołecznionego, 2) koncentracja ziemi we władaniu jed- 

nostek fizycznych i prawnych. Zwiększają one popyt na budownictwo 

ponad poziom wynikający z normalnej amortyzacji i dynamiki wzrostu 

produkcji. Dlatego też należy liczyć się z trwałym utrzymaniem takiej 

struktury nakładów inwestycyjnych, w której budownictwo będzie mia- 

ło rolę wiodącą przy stale rosnącym udziale budownictwa uspołecznio- 

nego. 

Struktura rodzajowa budownictwa rolniczego 

Przekazywanie ziemi za rentę, koncentracja i intensyfikacja produk- 

cji wywołują zmniejszenie się liczby i jednocześnie wzrost jednostkowej 

wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach indywidual- 

nych. 

Globalnie biorąc, dyaamika nakładów w sektorze nieuspołecznionym 

ulegnie zmniejszeniu, ale w przyszłości pojawi się nowy rodzaj potrzeb 

w fym dziale. Jak wykazują doświadczenia państw socjalistycznych
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uspołecznione władanie ziemią nie zlikwiduje indywidualnej produkcji 
rolnej. Nie małe znaczenie ma bowiem produkcja na tzw. działkach 
przyzagrodowych przede wszystkim w zakresie warzyw, drobiu ale rów- 
nież trzody i bydła. W 1977 roku udział bydła w pogłowiu kraju wyno- 

sił: | 

ZSRR — 21% z tendencją rosnącą 
Bułgaria — 29% 
WRL — 30% 

Rumunia— 43% 

Zmiany jakościowe budownietwa rolniczego odpowiadają etapom 

technizacji rolnictwa; powstają coraz to nowe typy budowli, zmienia się 

wyposażenie. Oprócz budynków, w programach przedsięwzięć inwesty- 

cyjnych występują coraz poważniejsze obiekty typu inżynierskiego jak 

silosy do magazynowania pasz oraz urządzenia do odprowadzania i ma- 
gazynowania odchodów. 

Koncentracja produkcji zwierzęcej wywołała zapotrzebowanie na pa- 

sze przemysłowe. Wytwórnie i mieszalnie pasz weszły w związku z tym 
na listę obiektów rolniczych. 

Produkcja roślinna pod szkłem staje się coraz bardziej ważnym czyn- 
nikiem w zaopatrzeniu rynku w świeże warzywa, a budownictwo szklar- 

niowe nową specjalnością budownictwa rolniczego. 

Rozwój jednych działów technizacji rolnictwa pociąga za sobą po- 

trzebę inwestowania w drugie. I tak w wyniku mechanizacji produkcji 
roślinnej powstał wielki park maszynowy liczący obecnie: 515 tys. ciąg- 
ników, 40 tys. samochodów, 30 tys. kombajnów zbożowych, 20 tys. 

sieczkarń polowych, 13 tys. kombajnów do ziemniaków. 
Utrzymywanie maszyn w gotowości technicznej wymaga różnego ty- 

pu obiektów budowlanych: placów utwardzonych, szop i hangarów, 
a ponadto zaplecza usługowo-naprawczego. 

Podobnie budownictwo związane z nawożeniem i ochroną chemiczną 

ma trwałe perspektywy rozwoju. 

Obok działań na rzecz wzrostu plonów i zwiększenia pracy w rol- 

nictwie, coraz więcej uwagi trzeba będzie poświęcić sprawie likwidacji 

strat i poprawie jakości przechowywanych surowców rolniczych. Należy 

przewidywać w związku z tym zwiększający się udział różnych typów 
obiektów magazynowych, a w tym skomplikowanych instalacji klima- 
tyzacyjnych. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele i coraz więcej do zro- 

bienia, samego bowiem ziarna na pasze wypadnie już niedługo przecho- 

wywać około 18 mln ton, z czego 3/4 w magazynach gospodarstw rol- 

nych, a obecnie specjalnych magazynów ziarna w gospodarstwach mamy 

na niecałe 2 mln ton. Niewiele lepiej jesteśmy wyposażeni w magazyny
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warzyw i owoców, a bardzo źle przechowujemy ziemniaki, dla których 
użytkowane przechowalnie zaspokajają ok. 3% potrzeb. 

W sterowaniu rolnictwem coraz większą wagę posiadać będzie czyn- 
nik ludzki i związana z tym polityka socjalna. Trudny odcinek regulo- 
wania tempa migracji ludności ze wsi do miast i odchodzenie ludzi 
z rolnictwa do innych działów gospodarki wymaga stosowania skutecz- 
nych bodźców ekonomicznych i socjalnych. Wśród nich nie małą rolę 
odgrywają: dalsza poprawa warunków mieszkaniowych, wyposażenie 
osiedli wiejskich w podstawowe urządzenia komunalne oraz rozwój 
usług bytowych. Ogólny deficyt potencjału produkcyjnego przedsię- 
biorstw budownictwa ogólnego i trudne warunki realizacji budownictwa 
na wsi poszerzyły front zadań organizacji budownictwa rolniczego. 
Biura projektów budownictwa wiejskiego i przedsiębiorstwa budowni- 
ctwa rolniczego budują mieszkania i budynki towarzyszące w osiedlach 
wiejskich i małych miastach. 

W formułowanej tu tezie stwierdzamy, że budownictwo rolnicze 
z punktu widzenia struktury rodzajowej obiektów staje się działem bu- 
downictwa o wysokim stopniu zróżnicowania ji komplikacji technologicz- 
nej. Stawia to coraz większe, szybko zmieniające się i trudne zadania 
w dziedzinie przygotowania kadr i organizacji procesu inwestowania. 
Każdy z omawianych tu rodzajów budownictwa rolniczego służącego 
tylko produkcji charakteryzuje się tak daleko idącą specyfiką, że nieda- 
leka przyszłość potwierdzi potrzebę rozpoczętej już specjalizacji w ra- 
mach tego działu. A dział ten wzorem innych krajów RWPG będzie pod- 
legał stałemu poszerzeniu w efekcie działań kooperacyjnych i integra- 
cyjnych w ramach całej gospodarki żywnościowej. 

Przestrzenne zagospodarowanie i'architektura wsi 

W okresie przekształcania struktury agrarnej w działalności inwes- 

tycyjnej szczególnego znaczenia nabiera programowanie i lokalizacja 

inwestycji. Decyzje w sprawach lokalizowania nowych obiektów powin- 

ny być podejmowane na podstawie gruntownych analiz rozwoju organi- 

zacyjnych i przestrzennych struktur rolnictwa. Instrumentem, który 

może odegrać ważną rolę w podnoszeniu efektywności inwestycji są 

plany zagospodarowania przestrzennego obszarów rolnych. Opracowane 

plany zagospodarowania przestrzennego gmin tylko w części mogą speł- 

niać zadanie w tym zakresie, obejmują bowiem obszar zamknięty grani- 

cami administracyjnymi. Wiadomo natomiast, że procesy przemian 
w strukturze rolnictwa, koncentracja i uspołecznienie produkcji doko- 

nuje się w skali szerszej niż gmina. Jednakże z punktu widzenia potrzeb
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urzędów gminnych, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania gospodarką 

chłopską, mieszkaniami i usługami, plany gmin mogą być skutecz- 

nym narzędziem porządkowania przestrzeni. Natomiast na terenach 

o przewadze gospodarki uspołecznionej, gdzie procesy przemian mają 

wyklarowany charakter i ustabilizowane tempo, należałoby połączyć 

prace nad tworzeniem planów zagospodarowania z planami urządzenio- 

wymi dla całych kombinatów rolnych łącznie z obszarami ich oddziały- 

wania. Przykład pierwszego tego typu planu dla Zjednoczenia Kętrzyń- 

skiego pokazuje realne możliwości i celowość skoordynowania w prze- 

strzeni wielorakiej problematyki wynikającej z funkcjonowania dużej 

rolniczej jednostki gospodarczej. W planach zagospodarowania prze- 

strzennego obszarów rolnych powinny być rozwiązane problemy: 

— kompleksów produkcji roślinnej i zwierzęcej 

— zaplecza techniczno-usługowego 

— transportu i komunikacji, a w tym sieci dróg rolniczych 

— gospodarki wodnej 
— ośrodków usługowo-mieszkaniowych i rekreacji. 

Skuteczność planów zagospodarowania przestrzennego zależy nie ty|l- 

ko od ich jakości, ale również od dyscypliny społecznej. Plany zagospo- 

darowania przestrzennego nie mają ugruntowanej tradycji na wsi, dla- 

tego niezależnie od istniejących już form zaangażowania zainteresowa- 

nych w proces powstawania planu, należy z planowania przestrzennego 

uczynić przedmiot wychowania obywatelskiego i społecznego zaintereso- 

wania. Wiele w tej sprawie może dokonać szkoła podstawowa i organi- 

zacje społeczne na wsi. Na pewno można by znacznie wzmóc zaintereso- 

wanie środowisk wiejskich planowym zagospodarowaniem przestrzeni, 

przez organizowanie wspólnie z aktywem społeczno-politycznym prze- 

glądów planów, wyróżniania w skali wojewódzkiej najlepszych opraco- 

wań. Ażeby zapewnić wysoki poziom planu zagospodarowania wsi, do 

prac nad planami należy wciągać wszystkich zdolnych urbanistów przez 

organizowanie konkursów na plany gmin i kombinatów rolnych. Brak 

zapotrzebowania na ten rodzaj ważnych dla rolnictwa prac powoduje, 

że mamy za mało odpowiednich specjalistów, chociaż istnieją możliwości 

ich kształcenia na niektórych wydziałach architektury politechnik lub 

akademiach rolniczych. 

Harmonii w kształtowaniu przestrzeni rolniczej towarzyszy dobra 

architektura zabudowy. Dynamiczny rozwój budownictwa na wsi w swo” 

im czasie mający swoje źródła w usuwaniu zniszczeń i zaniedbań wo- 

jennych doprowadził do stępienia uwagi na walory estetyczne zabudo- 

wy. W pośpiechu inwestycyjnym zaniedbano poszukiwania wzorców 

w tradycyjnych formach i tworzenia nowych, doskonalszych form na 

miarę przemian w rolnictwie polskim. O architekturze zabudowy W3!
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decyduje głównie forma osiedla, dlatego też trzeba wiele uwagi poświę- 
cić podnoszeniu poziomu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszące- 
go. Należy przyśpieszyć w związku z tym realizację wzorcowych ośrod- 
ków usługowo-mieszkaniowych, których idea podniesiona 15 lat temu 
nie może doczekać się urzeczywistnienia. Spodziewamy się po niej wy- 
wołania szerokiej dyskusji nad formą zabudowy przyszłej wsi, stworze- 
nia instrumentu do szkolenia projektantów, inspiracji dla inicjatorów 
czynów społecznych itp. Na architekturę budynków w gospodarstwach 
indywidualnych, budynków publicznych powstających w ramach czynów 
społecznych i innych drobnych inwestycji wpływa działalność tereno- 
wych zespołów usług projektowych. Placówki te mają formalne i prak- 

tyczne trudności zatrudnienia dobrych specjalistów aktualnie związa- 

nych z praktyką projektową, bowiem istnieje zakaz pracy w zespołach 

pracowników uspołecznionych jednostek projektowania. Dzieje się to 

z wielką szkodą dla architektury wsi, a odpowiedni przepis powinien 
być nie tylko uchylony, ale należałoby uruchomić specjalne zachęty, 

żeby luminarze naszej architektury wykonywali co roku przynajmniej 

jeden projekt budynku wiejskiego. 

Problemy iefektywności inwestycji 

Ważnym czynnikiem polityki inwestycyjnej jest istota i tempo po- 

stępu w organizacji i technologii produkcji rolnej. Celem postępu w pro- 

dukcji rolnej jest wzrost wydajności ziemi i zwierząt oraz wzrost wy- 

dajności pracy. 

Niezależnie jednak od tego jak szybko chcielibyśmy osiągnąć naj- 

wyższe osiągalne wyniki wydajności, postęp musi być dostosowany do 

ogólnego poziomu bazy wytwórczej kraju. Jak pokazują nasze (i obce 

również) doświadczenia w dziedzinie produkcji zwierzęcej, wielkie kon- 

centracje zwierząt napotykają na wiele przeszkód w osiąganiu plano- 

wanych wskaźników. Na międzynarodowej konferencji CIGR w Buda- 

peszcie w 1977 r. poświęconej budownictwu rolniczemu na świecie, rol- 

nicy węgierscy nie ukrywali ujemnych wyników badań nad eksploatacją 

największych ferm. Jest to rezultat mie tylko niedostatków w dziedzinie 

wyposażenia i jakości systemów technologicznych. Stopień percepcji no- 

wych technologii przez producentów jest również niedostateczny i to 

na wszystkich szczeblach, od organizatorów produkcji do pracowników 

obsługi. Postęp, który w dużej skali nie przynosi spodziewanych efek- 

tów trzeba uznać za niepożądany, zwłaszcza w aktualnej sytuacji kraju. 

Przyjmując zatem koncentrację produkcji zwierzęcej jako proces nie- 

uchronny należy uważnie miarkować jego tempo i skalę do możliwości
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jakie daje przemysł maszynowy i do wyników wdrażania nowych tech- 
nologii. 

Zwiększenie efektywności gospodarowania, ważne principium aktu- 
alnej polityki gospodarczej, powinno znaleźć swój wyraz w działalności 
inwestycyjnej w rolnictwie przez preferowanie zabiegów modernizacyj- 
nych. Mamy wiele doświadczeń z modernizacji i adaptacji istniejących 
zasobów budowlanych na potrzeby produkcji zwierzęcej, magazynowa- 
nia warzyw i owoców. 

Służby budownictwa wiejskiego donoszą, że co roku około 25 tys. 
budynków inwentarskich w gospodarstwach chłopskich podlega moder- 
nizacji. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych dzięki moderniza- 
cjom, państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej uzyskały ponad 
200 tys. nowych stanowisk dla zwierząt. Jednostki badawcze i projek- 
towe opracowały i rozpowszechniły praktyczne wskazówki i wzorce mo- 
dernizacji budynków do produkcji zwierzęcej. Na przykład ostatnio 
w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa za- 
kończono opracowanie dotyczące możliwości radykalnej modernizacji ty- 

powego projektu obory na 240 szt. Uzyskane w efekcie zwiększenie obsa- 

dy krów do 500 szt. i pełne unowocześnienie systemów technologicznych, 

osiągnięto przy opłacalnym poziomie kosztów w porównaniu z nakładami 
na budowę nowej obory o tej samej obsadzie. 

Pełne unowocześnienie technologii w starym budynku nie zawsze 

jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Dlatego wydaje się celowe 

prowadzenie prac nad doskonaleniem starych, sprawdzonych i skutecz- 

nych technologii produkcji zwierzęcej. Wiadomo na przykład ile no- 

wych, trudnych problemów wywołuje radykalna likwidacja systemu 

ściołowego utrzymania zwierząt, zwłaszcza w chowie krów i cieląt. Pow- 

szechnie również jest znany korzystny wpływ nawet płytkiej ściółki na 
samopoczucie i zdrowie zwierząt, a pomimo to kierując się względami 

wydajności pracy radykalnie wprowadzano systemy bezściółkowe nawet 

w małych i średnich obiektach. Czy należy przyjąć, że mechanizacja 

ścielenia i usuwania ściołów pozostaje poza możliwościami współczesnej 

techniki? Przyjęcie generalnej zasady, że postęp uzyskuje się jednocześ- 
nie drogą doskonalenia lub eliminacji starego, stwarza bardziej harmo- 

nijne warunki rozwoju przez umożliwienie wyboru w zależności od wa- 
runków gospodarstwa. 

Narzędzia poprawy efektywności 

Dynamiczne tempo unowocześniania budownictwa do produkcji zwie- 

rzęcej, konieczność szybkiego opanowania nowych dziedzin techniki 
ograniczały możliwości dokonywania rachunku efektywności w fazie
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projektowania. Stąd między innymi bierze się odczuwalny wzrost kosz- 
tów nowoczesnego budownictwa dla zwierząt. Toteż w miarę stabilizo- 
wania się technicznego poziomu rozwiązań, trzeba więcej uwagi poświę- 
cić analizie kapitałochłonności nowych typów budownictwa. W rozwią- 
zywaniu tego problemu nie należy obawiać się naruszenia utrwalonych 
tradycją norm i normatywów, wytycznych często pośpiesznie tworzo- 
nych. Chodzi tu oczywiście nie o generalne i dowolne łamanie przepi- 
sów technicznych, ale o zorganizowane i systematyczne badania. Wśród 
zagadnień objętych problematyką kapitałochłonności budownictwa rol- 
niczego trzeba przypomnieć wielokrotnie odżywające hasło obiektów 
o niskiej trwałości, tanich budynków. 

Hasło to jest rozpowszechniane przez rządy wielu krajów, również 
o wysoko rozwiniętym rolnictwie. W warunkach polskiego rolnictwa 
tani budynek nie tylko obniża koszty, ale dodatkowo uzasadniony jest 
szczególną specyfiką inwestowania w okresie zmian w organizacji 

i strukturze własnościowej rolnictwa. Ale problem dotyczy nie tylko 

gospodarki chłopskiej, a zwłaszcza różnorodnych form jego kooperacji; 

są nieduże inwestycje realizowane w gospodarce uspołecznionej na te- 

renach o nieustabilizowanej strukturze, uzupełniające inwestycje w sta- 

rych ośrodkach gospodarczych, których czas eksploatacji jest ograni- 

czony. 

Podnoszeniu gospodarności w inwestowaniu powinny służyć system 

ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw budowlanych oraz polityka kre- 

dytowa. Należy przypuszczać, że nowe zasady systemu ekonomiczno-fi- 

nansowego przedsiębiorstw bazujące na tzw. produkcji dodanej powinny 

skłaniać wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do poszukiwa- 

nia sposobów obniżania nakładów. Odpowiednim uzupełnieniem systemu 

powinna być zmiana zasad umorzeń od kredytów inwestycyjnych. Umo- 

rzenia określone procentem od wartości inwestycji nie zachęcają do po- 

szukiwania oszczędności. Celem umorzeń kredytu jest nie tylko inten- 
syfikowanie społecznie uzasadnionych kierunków działalności inwesty- 

cyjnej ale również stymulowanie zwiększenia efektywności nakładów. 

Bardziej skuteczne dla osiągania tego celu mogłoby okazać się wprowa- 

dzenie umorzenia kwotowego dla 1 m? pow. zabudowy, jednego stano- 

wiska lub innej jednostki. Nie ulega wątpliwości, że każdy gospodarny 

inwestor będzie czynił starania, żeby kwota umorzenia stanowiła możli- 

wie duży udział w ogólnym koszcie inwestycji. 

W ocenie głównych uwarunkowań rozwoju budownictwa rolniczego 

nie może zabraknąć problemów zaplecza technicznego i technicznego 

uzbrojenia pracy realizatorów inwestycji. Przedsiębiorstwa budowni- 

ctwa rolniczego mają w tej sprawie jasno wytyczony program realizo-
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wany w miarę uzyskiwanych środków. Istotna natomiast, dla decyden- 

tów przydziału środków na rozwój bazy technicznej jest świadomość, że 

w organizacji budownictwa rolniczego jest coraz więcej przedsiębiorstw 
coraz mniej różniących się od przedsiębiorstw budownictwa przemysło- 

wego czy ogólnego. 

Usprawnianie budownictwa w gospodarstwach indywidualnych 

Dodatkowe wnioski płyną z oceny rozwoju budownictwa w gospodar- 

stwach indywidualnych. 
W ostatnim dziesięcioleciu średnia statystyczna kubatura nowego bu- 

dynku inwentarskiego wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie 800 m». 

W budynkach zgłaszanych do konkursu „Złota Wiecha” (w 1978 r. 

ok. 6 tys.) znaczny udział miały budynki o kubaturze ponad 1500 m». 

Obiekt o tej wielkości, wyposażony w instalacje i urządzenia technolo- 

giczne wraz z silosami i zbiornikami na gnojówkę lub gnojowicę trudno 

jest wybudować tradycyjnym sposobem, własnymi siłami ewentualnie 

przy pomocy przygodnego rzemieślnika. Ale istniejąca baza techniczna 

budownictwa indywidualnego nie stwarza praktycznie żadnych możli- 

wości postępu. Nie zmieniająca się od 20 lat organizacja zaopatrzenia 

w materiały, tradycyjne rzemieślnicze lub typu rzemieślniczego zakłady 

budowlane, albo na ogół dominujący jeszcze sposób budowania własny- 

mi siłami, odpowiednie są dla technologii „murowych” i cykli budowy 

sięgających 2, 3 i więcej lat. 

Kompletowanie materiałów na budowę rolnik dokonuje z kilku skła- 

dów branżowych, a uciążliwości z tego płynące nie jest w stanie w pelni 

zlikwidować system planowego budownictwa. Od wielu lat postuluje się 

z niewielkim skutkiem organizowanie rejonowych składów wszystkich 

materiałów budowlanych, wyposażonych w urządzenia załadunkowe 

i świadczących usługi w zakresie wstępnego przygotowania materiału 

(przycinanie i spawanie stali profilowej, cięcie tarcicy i szkła itp.). Braki 

w podaży materiałów pogłębia oprócz niesprawnej organizacji sprzedaży 

nierytmiczność dostaw, zwłaszcza materiałów masowych (cement, mate” 

riały ścienne). Koncentrowanie i na czas nie awizowane dostawy łamią 

wszelkie plany sprzedaży odbiorcom indywidualnym. Właśnie w etapie 

przygotowania budowy tkwi główna przyczyna przedłużania czasu bu- 

dowy, zamrażania, a często niszczenia magazynowanych na placu budo- 

wy materiałów. Na wsi jest czynnych 30 tys. zakładów rzemieślniczych 

oraz ok. 2300 grup i zakładów remontowo-budowlanych w pionie spół- 

dzielczości samopomocowej i kółek rolniczych. Rozmiary usług budowla-
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nych na rzecz rolników ze strony zakładów spółdzielczych są minimalne 
jakkolwiek istnieje społeczne zapotrzebowanie na wykonywanie niektó- 
rych inwestycji przez większe zorganizowane jednostki. Oczekują na 
nie gospodarstwa szybko intensyfikujące produkcję, korzystające z wy- 
sokich kredytów państwowych, gdzie cykl budowy powinien być bar- 
dzo krótki, a stopień zamrożenia kapitału powinien być najniższy. Po- 
żądaną technologię budowy może zapewnić albo zakład dysponujący 
prefabrykatami i sprzętem mechanicznym albo inwestor przy pomocy 
rzemieślników, wypożyczonego sprzętu i zakupionych materiałów prefa- 
brykowanych. Wydaje się, że w ten właśnie sposób uprzemysłowienia 
budownictwa ma obecnie największe szanse, nie mniej wymaga nakła- 
dów inwestycyjnych. Baza prefabrykacji na potrzeby inwestorów indy- 

widualnych sprowadza się obecnie do rozdrobnionej produkcji niskiej 

jakości prefabrykatów betonowych. Trzeba przypomnieć, że w latach 
sześćdziesiątych sytuacja już była lepsza; funkcjonowało wówczas 

w zakładach terenowych kilkadziesiąt dużych wibropustaczarek, produ- 

kowano rocznie 600 tys. mb stropowych belek żelbetowych oraz płyty 

i pustaki stropowe, wdrażano produkcję prelabrykowanych komplet- 

nych więźb dachowych. Przywrócenie stanu sprzed kilkunastu lat, a na- 
stępnie dalsze zwiększenie lokalnej produkcji materiałów i prelabryka- 
tów jest obecnie przedmiotem działalności Instytutu Budownictwa, Me- 

chanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Wspólnie z jednostkami resortu 

budownictwa z pionem budownictwa CZKR i CZRS uruchamiane są li- 

nie produkcyjne pustaków o wydajności rocznej 4 mln j.c. na bazie 

pustaczarki kroczącej produkcji Huty Stalowa Wola. 
Przygotowana jest realizacja prototypowej nowoczesnej, małej ce- 

gielni o rocznej wydajności 3 mln sztuk cegieł. Opracowano także pro- 

jekty gminnego zakładu stolarsko-ciesielskiego oraz terenowych beto- 

niarni o rocznej produkcji 3,5 i 7,0 tys. m3 betonu i żelbetu. 

Modernizacja istniejących i budowa nowych terenowych zakładów 

prefabrykacji stanowi pierwszy i niezbędny etap unowocześnienia bu- 

downictwa średniej wielkości. Usługi sprzętowe w formie wypożyczania 

drobnego sprzętu uruchomione w połowie lat sześćdziesiątych miały 

swoje dobre wzorce. Obecnie statystyka notuje wprawdzie istnienie 

2300 wypożyczalni, ale znaczna ich część jest praktycznie niedostępna 

dla inwestora. Nieznane są warunki wypożyczania, brak jest cenników, 

brak jest również sprzętu. Organizacja pomocy dla budownictwa indy- 

widualnego wymaga ożywienia na szczeblu centralnym. Kurczący się 

z roku na rok centralny aparat koordynacji i nadzoru budownictwa in- 

dywidualnego Ministra Rolnictwa musi być albo wzmocniony, albo prze- 

niesiony do innej jednostki centralnej. Usługi budowlane muszą mieć 

swój konkretny tj. rzeczowy program, roczne plany i odpowiednie ko-
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mórki w strukturze organizacyjnej CZKR i CZRS, które od wielu lat 
są zobowiązane i śmiało deklarują niemałe rozmiary usług. Widzimy 
również poważniejszą niż dotychczas rolę Biura Studiów i Projektów 
Budownictwa Wiejskiego. Poza tym biurem ma przecież miejsce coraz 
większa działalność projektowa na rzecz inwestycji w gospodarstwach 

chłopskich, których poziom nastręcza wiele zastrzeżeń. 

Zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze 

Niezwykle ważnym czynnikiem w procesie rozwoju i postępu gospo- 

darki jest zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze, a niedorozwój 

tych czynników hamuje postęp lub czyni go pozornym, mało efektyw- 

nym. Od dawna uznana specyfika budownictwa rolniczego uzasadnia 

potrzebę istnienia specjalnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, 

właszcza po powołaniu w 1963 r. odrębnej organizacji przedsiębiorstw 

budownictwa rolniczego. Od tego czasu roczne nakłady na inwestycje 

budowlane w rolnictwie, realizowane głównie przez własne jednostki 

wykonawstwa wzrosły czterokrotnie. Natomiast sytuacja w dziedzinie 

omawianych czynników nie uległa znaczącym zmianom. 

Zapotrzebowanie budownictwa rolniczego na inżynierów od wielu lat 

nie jest zaspokajane, nie mogły go wypełnić 4 stosunkowo słabe placów- 

ki na wydziałach architektury. Uruchomienie specjalności — budowni- 

ctwo rolnicze — na niektórych akademiach rolniczych poprawiło nieco 

sytuację, ale nadal nie wypełnia luki jaka istnieje w dziedzinie kształ- 

cenia specjalistów na poziomie inżynierskim. Badania jakie przeprowa- 

dził zespół powołany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki 

i Techniki do ustalenia założeń kształcenia kadr technicznych w rolni- 

ctwie i gospodarce żywnościowej wykazały, że od 1990 r. trzeba kiero- 

wać corocznie do budownictwa rolniczego 420 osób z wyższym wykształ- 

ceniem technicznym. Natomiast możliwości uczelni technicznych i rolni- 

czych w zakresie specjalności i specjalizacji w budownictwie rolniczym 

wynoszą wg stanu na 1977/78 r. 97 osób. Jeżeliby tę liczbę uzupełnić 

specjalistami innych branż wówczas stopień zaspokojenia potrzeb wy” 

niesie 36 do 40%. Potrzebom tym wychodzi na przeciw notowany 

w ostatnim okresie czasu wzrost zainteresowania wyższych uczelni bu- 

downictwem rolniczym. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfi- 

kacji Rolnictwa dokonał w ubiegłym roku podsumowania wyników an- 
kiety rozesłanej do wybranych instytutów lub wydziałów politechnik, 
akademii rolniczych i wyższych szkół inżynierskich dotyczącej zaintere- 

sowania tych placówek problematyką budownictwa rolniczego. Z nade-
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słanych odpowiedzi aktualne zaangażowanie lub konkretny plan podjęcia 
odpowiednich działań w zakresie nauczania budownictwa rolniczego 
stwierdziły 22 placówki. 

Placówki te szacują liczbę dyplomantów na 150 osób rocznie, a ich 
potencjał dydaktyczno-badawczy liczy 25 pracowników naukowych. 

Pozytywnym postawom uczelni potrzebna jest gruntowna wiedza, 
którą dopóki nie rozwiną się na odpowiednią skalę badania, trzeba głów- 
nie czerpać z praktyki. Stąd odpowiednie zadania dla resortowej orga- 
nizacji budownictwa rolniczego, otoczenia systematyczną opieką wszyst- 
kich placówek uczelnianych kształcących dla nas kadry inżynierskie. 
Sprawa jest na tyle ważna, nowa i pilna, że nasuwa się myśl o celowości 

powołania w resorcie stanowiska do planowania i koordynacji działań 

w tej dziedzinie oraz współpracy z uczelniami. 

Wreszcie problem resortowego zaplecza naukowo-badawczego i roz- 

wojowego; czy ma dostateczny potencjał, właściwą strukturę badań i za- 

trudnienia specjalistów oraz pożądaną skuteczność. W tych kwestiach 

można posłużyć się wskaźnikiem tzw. naukochłonności. Wskaźnik nauko- 

chłonności stanowi relację pomiędzy kosztami prac naukowo-badawczych 
lub zatrudnieniem w placówkach naukowo-badawczych do wartości pro- 

dukcji budowlano-montażowej lub niektórych rzeczowych czynników 

produkcji jak zatrudnienie w budownictwie lub wielkość zużycia podsta- 

wowych materiałów, kubatura obiektów oddanych do użytku. Z obliczeń 

dokonanych dla bieżącego dziesięciolecia wynika, że wskaźnik nauko- 

chłonności budownictwa w skali kraju wynosi 0,74% wartości podstawo- 

wej produkcji budowlanej i 1,63% wartości produkcji czystej oraz 113 
pracowników na 1 mld zł. produkcji budowlanej. | 

Budownictwo rolnicze obejmuje inwestycje ze środków uspołecznio- 
nych, ze środków własnych rolników realizowane przez przedsiębiorstwa 

i sposobem gospodarczym, dlatego jako nośnik nakładów na naukę przy- 

jęto globalną wartość nakładów na inwestycje budowlane odpowiadające 

w przybliżeniu wartości produkcji podstawowej przedsiębiorstw budo- 

wlanych. W bieżącym pięcioleciu kwota nakładów wyniesie średnio rocz- 

nie 50 mln zł., a odpowiednie wskaźniki naukochłonności: 

koszt prac. nb. 0,04 % produkcji budowlanej 

zatrudnienie 12 osób na 1 mld zł produkcji budowlanej 

Jeśliby nawet założyć, że resortowa baza Ministra Budownictwa 

w części świadczy na rzecz wszystkich branż, to porównanie przedsta- 

wionych wskaźników mówi o dystansie trudnym do odrobienia. 

Spodziewany rozwój placówek uczących specjalności budownictwa 

rolniczego na wyższych uczelniach wiąże się z rozszerzeniem badań 

w tej dziedzinie, co uzupełni luki w resortowej bazie naukowo-badaw-
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czej. Niemniej potrzebny jest program przyśpieszonego wzmocnienia 

istniejących i powołania nowych placówek, a przede wszystkim rewizji 

wymagają decyzje, w wyniku których od kilku lat w w resortowym za- 

pleczu budownictwa rolniczego systematycznie spada zatrudnienie. 

Działania na rzecz wzmocnienia potencjału bazy badawczo-rozwojo- 

wej wymagają jednoczesznego podnoszenia skuteczności związków z jed- 

nostkami produkcyjnymi. Chodzi tu oczywiście głównie o stopień wdro- 

żeń wyników prac badawczych, co jak powszechnie wiadomo jest słabym 

punktem wielu naszych placówek badawczych, a pochodzi nie tylko 

z winy jakości badań ale i z braku zapotrzebowania ze strony praktyki. 

Problem jest złożony, a jego rozwiązaniem zainteresowana jest cała 

nauka w kraju. W technice m. in. skutecznym środkiem wdrożeń mają 

być zakłady doświadczalne i to pracujące w niezbyt szerokim zakresie 

branżowym. Zakładając rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego budow- 

nictwa rolniczego na pierwszym planie należy postawić zadania utwo- 

rzenia zakładów doświadczalnych do obsługi wszystkich placówek ba- 

dawczych. Należy również śmiało sięgać do innych znanych, ale dotych- 

czas w budownictwie rolniczym nie stosowanych form wdrożenia, jakimi 

są zespoły wdrożeniowe powoływane spośród autorów pracy badawczej 

i pracowników jednostki produkcyjnej. Wprowadzenie w życie form ze- 

społowego wdrażania przysienie nie tylko konkretne skutki w postaci 

sprawdzenia czy zastosowania nowej technologii produkcji ale utrwalać 

będzie więź pomiędzy dwoma ogniwami postępu, pogłębiać rozpoznanie 

zainteresowań i możliwości drugiej strony, stworzy przekonanie o po- 

trzebie współpracy. 
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