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I

 Nowoczesne maszyny leśne, 
 czyli czy harwestery zabiorą pracę drwalom
 Józef Grodecki
 Forest Consulting Center, j.grodecki@forestconsulting.pl
 Włodzimierz Stempski 
 Katedra Techniki Leśnej, UP Poznań, stempski@up.poznan.pl

 Maszyny leśne, szczególnie te związane z procesem pozyskiwania i zryw-
ki drewna należą do grupy mobilnych maszyn roboczych o najwyższym pozio-
mie technicznego zaawansowania i wykorzystania rozwiązań z zakresu automa-
tyki robotyki.
 Współczesne tendencje rozwojowe konstrukcji tych maszyn ukierunko-
wane są na podnoszenie standardów ergonomicznych i środowiskowych oraz 
nieustające podnoszenie ekonomicznej efektywności.
 Możliwości współczesnej techniki są niemalże nieograniczone (np. ma-
szyna krocząca jako maszyna bazowa dla harwesterów), jest jednak zawsze 
kwestia, czy zastosowanie określonych rozwiązań, na obecnym etapie, będzie 
możliwe do przyjęcia ze względów ekonomicznych. I  to ten aspekt stanowi 
podstawę wyboru zarówno rozwiązań doraźnych, jak też tendencji rozwojo-
wych we wszystkich dziedzinach gospodarki.
 Niezależnie od doraźnych rozwiązań, o  rozwoju społeczno-gospodar-
czym w dłuższej perspektywie czasowej decyduje wiedza i innowacyjność. Wy-
starczy prześledzić drogę rozwojową tych, którzy w ostatnich 70. latach odnieśli 
sukces. Zawsze jego podstawą była właśnie edukacja i innowacyjność.
 Czy w gospodarce leśnej jest miejsce na innowacyjne rozwiązania? Oczy-
wiście, że tak! Tylko jest to problem bardziej złożony niż w przypadku pro-
dukcji dóbr materialnych, czy eksploatacji zasobów naturalnych. W przypadku 
gospodarki leśnej nawet pozyskiwanie drewna podporządkowane jest celom 
i kryteriom hodowli i ochrony lasu.
 Nasuwa się aktualne od dwudziestu lat pytanie czy nasze siermiężne, 
w części wykonawczej leśnictwo jest w stanie, w dającej się wyobrazić przyszło-
ści, być konkurencyjne na wolnym, europejskim rynku i równocześnie spełniać 
inne przypisane mu funkcje. Ograniczenie technicznego rozwoju polskiego le-
śnictwa i  jego otoczenia, wynikające często ze względów ideologicznych, czy 
biurokratycznych, może  stanowić w przyszłości poważne zagrożenie dla jego 
egzystencji.
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 CZY HARWESTERY ZABIORĄ PRACĘ DRWALOM?
 Tak postawione pytanie jest ze względów oczywistych kontrowersyjne. 
Można je przenieść na inne dziedziny gospodarki i zapytać, czy kombajny do 
wydobywania węgla zabierają pracę górnikom, lub czy kombajny zbożowe za-
bierają pracę chłopom. W  obu przypadkach odpowiedź jest pozytywna, ale 
proszę poszukać chętnych do fedrowania kilofami lub koszenia zboża kosą. Na-
leżałoby raczej zapytać, czy harwestery wszędzie mogą zastąpić pracę drwali.
 W naszym przypadku określenie drwal odnosi się do zawodu robotni-
ka leśnego, który oprócz prac związanych z pozyskiwaniem drewna wykonuje 
wszystkie prace w innych działach gospodarki leśnej, takich jak zagospodaro-
wanie, czy ochrona lasu. Biorąc pod uwagę nakłady pracy w poszczególnych 
działach gospodarki leśnej, przyjąć można, że prace z  zakresu pozyskiwania 
drewna stanowią od około 60-70%, a więc już z tego widać, że w naszej gospo-
darce leśnej, niezależnie od poziomu umaszynowienia pozyskiwania drewna, 
pozostaje sporo miejsc pracy dla robotników leśnych.
 O tym czy harwestery zdominują pozyskiwanie drewna w Polsce (nie ule-
ga dla mnie wątpliwości, że ich udział w procesie pozyskiwania drewna będzie 
rósł) zdecydują koszty. W gospodarce rynkowej ekonomiczna efektywność jest 
podstawową determinantą wyboru techniki i  technologii. Już obecnie maszy-
nowe pozyskiwanie drewna jest cenowo konkurencyjne w stosunku do pracy 
ręcznej, a co się stanie, gdy i w leśnictwie wymuszony zostanie wzrost stawek 
za prace wykonywane ręcznie?
 Reasumując można stwierdzić, że wszędzie tam gdzie maszynowe pozy-
skiwanie drewna z zastosowaniem harwesterów, przy zachowaniu niezbędnego 
poziomu ochrony środowiska leśnego i  standardów technicznych pozyskiwa-
nych sortymentów drzewnych, będzie ekonomicznie efektywniejsze, tam zo-
stanie ono wprowadzone. 
 Powstaje wobec tego pytanie, gdzie nie będzie mogło być ono wprowa-
dzone? W pierwszej kolejności tam, gdzie ręczne pozyskiwanie drzewna będzie 
tańsze, a więc będą to cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych klas 
wieku. Przy obecnych stawkach za roboczogodzinę, maszynowe pozyskiwanie 
drewna jest cenowo konkurencyjne w stosunku do prac ręczno-maszynowych 
począwszy od średniej miąższości obrabianego drewna wynoszącej 0,07 m3 

i  intensywności zabiegu przekraczającej 30 m3/ha. Oczywiście wraz ze wzro-
stem kosztów pracy ręcznej progi miąższościowe będą się obniżały. W uprosz-
czeniu przyjąć można, że praca ręczno-maszynowa będzie dominowała w trze-
bieżach młodszych klas wieku. Z  kolei należy wyraźnie zaznaczyć, że prace 
ręczne dominować będą przy pozyskiwaniu drewna z drzewostanów liściastych 
i mieszanych z dominującym udziałem drzew liściastych. Biorąc pod uwagę, że 
w strukturze pozyskiwana drewna udział drewna gatunków liściastych stanowi 
prawie 20% i że pracochłonność jego pozyskiwania jest w przybliżeniu o 30% 
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wyższa w stosunku do drewna iglastego, przyjąć można, że dla pracy ręczno-
-maszynowej z tego tytułu pozostanie około 30% obecnego rozmiaru prac.
Dalsza kwestią jest dostępność terenów leśnych dla pracy harwesterów. Jak-
kolwiek współczesne harwestery skutecznie pracują również w  warunkach 
terenów trudno dostępnych, to biorąc pod uwagę niski koszt siły roboczej 
i tradycję pozyskiwania drewna w takich warunkach, ręczno-maszynowe jego 
wykonywanie ma zapewnione miejsce w sporej perspektywie czasowej. Drwal 
(ale o bardzo wysokich kwalifikacjach) pozostanie nieodzowny przy pozyski-
waniu sortymentów drewna cennego, szczególnie o dużych dymensjach, gdzie 
standardy wyrabianych sortymentów wymagają nie tylko umiejętności technicz-
nych, ale również często wieloczynnikowej analizy manipulowanego surowca.
Ręczno-maszynowe pozyskiwanie drewna pozostanie formą dominującą w roz-
proszonych drzewostanach (szczególnie innych własności leśnych), gdzie koszty 
pośrednie zastosowania maszyn są w stosunku do kosztów bezpośrednich zbyt 
wysokie, a rozmiar wykonywanych prac niewielki, przy daleko idącej różnorod-
ności sortymentowej i jakościowej.
 W przyszłości, obecnie wykonywane cięcia rębnią gniazdową, z uwagi 
na małe powierzchnie manipulacyjne i złożoną strukturę gatunkową i wiekową 
mogą stać się oazą dla ręczno-maszynowego pozyskiwania drewna. Tylko jest 
pytanie, czy stać nas będzie na dopłacanie do wykonywanych w tych warun-
kach cięć pielęgnacyjnych.
 Ze wstępnych badań przeprowadzonych w Katedrze Techniki Leśnej UP 
w  Poznaniu wynika, że na terenie RDLP Poznań około 70% pozyskiwanego 
drewna mogło by już dzisiaj pochodzić z cięć wykonywanych maszynowo.
 Przyjąć można, że w obecnych uwarunkowaniach około 60% prac  przy 
pozyskiwaniu drewna powinno być wykonywanych na poziomie ręczno-ma-
szynowym.
 Często jako argument przeciwko wprowadzaniu wysokowydajnych ma-
szyn do gospodarki leśnej używany jest wzgląd społeczny. Uważa się jakoby 
maszyny zabierały miejsca pracy, o które (co jest faktem) tak trudno na bied-
nych, leśnych obszarach kraju. Takie stawianie sprawy jest nieporozumieniem. 
We współczesnym świecie nie taką metodą tworzy się miejsca pracy. Postęp, 
który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów polegał zawsze na rozwoju, 
tworzeniu zmian, nie tylko ilościowych ale głównie jakościowych, a tym samym 
na restrukturyzacji miejsc pracy, tworzeniu nowych dziedzin i zawodów. Jeżeli 
mówimy o miejscach pracy w leśnictwie, to należałoby się zastanowić, czy zaso-
by leśne są dla celów gospodarczych wykorzystywane w optymalnej ilości i czy 
nie jest możliwe podjęcie działalności dodatkowej w  obrębie oprowadzonej 
gospodarki. 
 Prace z  zakresu pozyskiwania drewna wykonywane na poziomie ręcz-
no-maszynowym należą do najbardziej ciężkich, gdzie dzienne wydatkowa-
nie energii sięga w skrajnych przypadkach nawet 14 tys. kJ, a zagrożenie dla 
zdrowia i życia wykonujących te prace ludzi jest bardzo wysokie. Bardzo duży 
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wydatek energetyczny na poziomie przekraczającym próg pracy bardzo cięż-
kiej oraz zmienne, często ekstremalne warunki atmosferyczne, trudne warun-
ki terenowe i stres spowodowany stałym zagrożeniem dla zdrowia, czy nawet 
życia, nie mówić o kleszczach, komarach, meszkach, osach, szerszeniach itp., 
powodują, że robotnicy wykonujący zawód drwala, statystycznie we wieku po-
niżej 50 lat przechodzą na rentę. Niskie zarobki i w konsekwencji niski poziom 
ubezpieczenia powodują, że wysokość rent robotników leśnych to 600, 700 
PLN. Jakie są skutki społeczne tej rzeczywistości pozostawiam bez komentarza.

 MASZYNOWE POZYSKIWANIE DREWNA – ALTRENATYWA  
 CZY KONIECZNOŚĆ?
 W procesie rozwoju cywilizacyjnego postęp techniczny charakteryzuje się 
tym, że zmierza zawsze do poprawy efektywności ekonomicznej, głównie przez 
wzrost wydajności pracy przy jednoczesnym eliminowaniu czynności (prac) 
charakteryzujących się wysoką uciążliwością i zagrożeniem dla życia i zdrowia 
pracujących przy ich wykonywaniu ludzi. Współczesna filozofia ochrony pracy 
mówi, że nie wystarczy zabezpieczyć się przed zagrożeniem, należy zagrożenie 
wyeliminować. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że maszynowe 
pozyskiwanie drewna, jako spełniające te cele, jest rozwiązaniem docelowym. 
Pozostaje jedynie pytanie jakie na obecnym etapie rozwoju techniki leśnej pra-
ce muszą być wykonywane ręcznie?
 Za maszynowym pozyskiwaniem drewna, oprócz bezpieczeństwa pracy, 
przemawiają względy ergonomiczne. Ręczno-maszynowe pozyskiwanie drew-
na, zarówno na zrębach, jak i w  trzebieżach, łączy się z wydatkiem energe-
tycznym przekraczającym 8600 kJ, powodując zakwalifikowanie tych prac do 
bardzo ciężkich. 
 Liczne badania wykazują, że zastosowanie maszyn wielooperacyjnych 
do pozyskiwania drewna, a forwarderów do jego zrywki, przy właściwym udo-
stępnieniu drzewostanów do ich pracy, jest w stosunku do środowiska leśnego, 
bardziej przyjazne niż technologie oparte na pracy ręcznej i prostych środkach 
zrywkowych.
 W  dzisiejszych uwarunkowaniach funkcjonowania gospodarki, w  tym 
przemysłu drzewnego, coraz większego znaczenia nabierają kwestie logistycz-
ne. Maszynowe pozyskiwanie drewna jest podstawą budowy sprawnego łań-
cucha dostaw z zachowaniem wysokich reżimów ilościowych i  jakościowych. 
Stwarza ono warunki do optymalizacji wykorzystania surowca drzewnego 
z równoczesną możliwością efektywnego zagospodarowania pozostałości zrę-
bowych z przeznaczeniem ich na poszukiwaną biomasę dla potrzeb przemysłu 
energetycznego.
 Pewnym problemem, w dzisiejszych realiach stosunkowo wysokiego bez-
robocia, jest ograniczenie ilości miejsc pracy powodowane wysoką wydajno-
ścią, stosowanych w procesie pozyskiwania drewna, maszyn. Warto jednak za-
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uważyć, że maszynowe pozyskiwanie drewna przyczynia się do restrukturyzacji 
zatrudnienia, przesuwając miejsca pracy z „bezpośredniej produkcji” do usług.
 Współczesne maszyny wielooperacyjne służące do pozyskiwania drewna, 
przy ich walorach produkcyjnych, mimo bardzo wysokich kosztów inwestycji, 
już nawet przy niskich kosztach siły roboczej (czego przykład mamy w Polsce) 
mogą być konkurencyjne ekonomicznie. Ażeby to osiągnąć konieczna jest do-
bra organizacja pracy i duży – adekwatny do potencjału produkcyjnego - front 
pracy oraz wysokie kompetencje zatrudnionego przy ich obsłudze personelu.
 Przemiany społeczne jakie zaszły w ostatnim dwudziestoleciu spowodo-
wały, że zawód robotnika leśnego – drwala stał się jeszcze bardziej nieatrak-
cyjny i już obecnie w niektórych rejonach kraju odczuwa się brak chętnych do 
jego wykonywania.
 Analizując wszystkie czynniki stwierdzić można, że maszynowe pozyski-
wanie drewna staje się w naszych warunkach koniecznością, a wykonywanie 
tych prac na poziomie ręczno-maszynowym odbywać się powinno tylko tam, 
gdzie ze względów przyrodniczo-leśnych, uwarunkowań terenowych, społecz-
nych (w okresie przejściowym) i technicznych jest koniecznością.

 STAN ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY MASZYN  
 WIELOOPERACYJNYCH W POLSCE
 Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost 
ilości maszyn wielooperacyjnych. Szczególnie w latach 2006, 2007 i 2008 ob-
serwowaliśmy gwałtowny przyrost ilości zarówno harwesterów, jak i forwarde-
rów. Proces ten został w latach 2009 i 2010 wyhamowany, obecnie jednak na 
rynku maszyn leśnych obserwujemy ponowne ożywienie. Jeżeli zakupy maszyn 
wielooperacyjnych należy ocenić pozytywnie, to gdy zauważymy, że około 70% 
to maszyny używane i to nierzadko bardzo stare, to obraz przestaje być optymi-
styczny.
 Jakkolwiek precyzyjna ocena liczby harwesterów i forwarderów pracu-
jących w polskich lasach jest bardzo trudna, to przyjąć można, że mamy oko-
ło 270 harwesterów i około 400 forwarderów. Ciekawym zagadnieniem jest 
duże zróżnicowanie stanu ilościowego maszyn wielooperacyjnych w poszcze-
gólnych regionalnych dyrekcjach. Na terenie Polski Zachodniej i  Północnej 
ilość maszyn jest wyraźnie większa niż w dyrekcjach wschodnich i południo-
wych. Zróżnicowanie to wynika w pewnej mierze z obiektywnych uwarun-
kowań, takich jak warunki przyrodniczo-leśne, większa podaż siły roboczej 
i prymitywnych środków technicznych do zrywki drewna. Stan ten wskazuje 
jednak na dużą dysproporcję w  rozwiązaniach organizacyjnych, koncepcji 
(a w zasadzie jaj braku) rozwoju technologicznego i wizji przyszłości pozy-
skiwania drewna. Brak koncepcji użytkowania lasu, obrazujący się brakiem 
obowiązujących Zasad Użytkowania Lasu, ze szczególnym uwzględnieniem 
obowiązujących (zalecanych) technologii i zestawów maszyn skutkuje tym, że 
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w praktyce maszynowego pozyskiwania drewna stosowane są przypadkowe 
maszyny, a  ich cechy, takie jak zasięg żurawia, rozwiązanie trakcji jezdnej, 
rodzaj i  szerokość ogumienia, eliminować powinny je z pracy w  lesie. Wy-
daje się, że w licznych przypadkach, najważniejszą kwestią staje się pytanie, 
czy maszyna ta wykona czynności, które tradycyjnie wykonywane są pilarką, 
a więc ścinka, okrzesanie i przerzynka drewna.
 Reasumując stwierdzić można, że stan ilościowy maszyn wieloopera-
cyjnych w  niektórych rejonach Polski jest zadowalający, niestety dobór tych 
maszyn pod kątem ich przeznaczenia, zastosowane rozwiązania techniczne, 
wysoki lub bardzo wysoki poziom wyeksploatowania, przestarzałe i często nie-
sprawne rozwiązania z zakresu robotyki, ocenę tę pogarsza, czyniąc perspekty-
wę maszynowego pozyskiwania drewna, przy konieczności zachowania okre-
ślonych standardów i reżimów, mało optymistyczną.
 Stosowane rozwiązania formalno-prawne przy kontraktowaniu prac le-
śnych, w  sytuacji gdzie potencjalnym frontem pracy dysponuje tylko jeden 
zcentralizowany organizacyjnie i  zarządczo podmiot – Lasy Państwowe, po-
wodują całkowite uzależnienie maszynowego pozyskiwania drewna od decyzji 
zleceniodawcy. Mimo, że obiektywnie w polskim leśnictwie warunki do ma-
szynowego pozyskiwania drewna pozwalają na stworzenie znacznie większej 
ilościowo oferty, to istniejący potencjał wykonawczy nie znajduje pokrycia. Stan 
ten wzmaga konkurencję doprowadzając do wojny cenowej między wykonaw-
cami, a przy przyjęciu ceny jako jedynego kryterium wyboru, sprowadza stawki 
jednostkowe do poziomu, przy którym jakość pracy, przestrzeganie prawa pra-
cy i prawa skarbowego staje się balastem.

 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PROBLEMY MASZYNOWEGO   
 POZYSKIWANIA DREWNA
 Stopień zaawansowania rozwiązań technicznych stosowanych w maszy-
nach leśnych przeznaczonych do pozyskiwania i  zrywki drewna jest bardzo 
wysoki i pozwala na skuteczne wykonywanie tych prac przy stosunkowo dużym 
zróżnicowaniu warunków w  jakich są realizowane. Kwestią jest właściwy ich 
dobór. W warunkach braku stabilizacji firm leśnych, niepewności i bardzo du-
żej zmienności frontu pracy, wysokim ryzyku inwestycyjnym na naszym rynku 
obiektywne kryteria przyjmowane przy decyzjach inwestycyjnych (dobre zdefi-
niowanie przeznaczenia kupowanego środka produkcji, jakość, serwis i cena) są 
zniekształcone i w praktyce sprowadzają się do ceny, ceny, …, ceny i możliwie 
jak największej uniwersalności.
 Osobnym, ważnym czynnikiem przy maszynowym pozyskiwania drewna 
jest organizacja tego procesu ze strony zleceniodawcy. W skali kraju na czoło 
wybija się tutaj problem udostępnienia drzewostanów siecią szlaków opera-
cyjnych. Mimo wielu publikacji, instrukcji i szkoleń, w części jednostek Lasów 
Państwowych pokutuje przekonanie o daleko idącym szkodliwym jego wpływie 
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na drzewostan. Bez racjonalnego rozwiązania tej kwestii nie istnieje możliwość 
nie tylko maszynowego wykonywania zadań w cięciach pielęgnacyjnych, ale 
również wprowadzanie jakiegokolwiek postępu we wdrażaniu efektywnych, 
środowiskowo bezpiecznych technologii.
 Tradycyjne planowanie wykonywania cięć w obrębie, nadleśnictwie po-
woduje brak możliwości ich koncentrowania w określonym czasie i przestrzeni. 
W  przypadku tradycyjnych, ekstensywnych sposobów pozyskiwania drewna, 
kwestia ta nie ma większego znaczenia. W przypadku maszynowego wykony-
wania tych prac, jest to jeden z ważniejszych czynników decydujących o jego 
efektywności.
 Przenoszenie praktycznych rozwiązań organizacyjnych z  ręczno-maszy-
nowego pozyskiwania drewna na procesy w pełni zmechanizowane, takich jak 
np. wykonywanie tylko części prac w pierwszym okresie lub pozyskiwanie tylko 
niektórych sortymentów stanowi znaczne utrudnienie, stawiając pod znakiem 
zapytania nie tylko końcowy wynik ekonomiczny, ale również skutki środowi-
skowe.
 Ważną, z  punktu widzenie wykonawcy maszynowego (ale nie tylko) 
pozyskiwania drewna kwestią jest problem sortymentacji. Maszynowe pozy-
skiwanie drewna jest koncepcją produkcji w  lesie gotowych półproduktów, 
w rozumieniu jakościowym i wymiarowym, przeznaczonych na jasno określone 
cele. Powoduje to, że drewno pozyskiwane jest w  systemie drewna krótkie-
go (SWS) przy zastosowaniu adekwatnych do tego celu harwesterów i maszyn 
zrywkowych - forwarderów. Jest to szczególnie istotne w przypadku pozyski-
wania drewna z cięć pielęgnacyjnych. Dziwna „niemożność” rozwiązania tej 
kwestii przez najwyższy management Lasów Państwowych, trwająca już wiele 
lat, kładzie się cieniem nie tylko na procesie pozyskiwania drewna, ale również 
pośrednio na bezpieczeństwie i efektywności transportu drewna, rozwoju rynku 
drzewnego, a również, w jakimś stopniu, przemysłu drzewnego. Brak unifika-
cji „produkowanych” w lesie sortymentów drzewnych, dopuszczanie do rów-
noczesnego pozyskiwania znaczącej liczby sortymentów o  nakładających się 
niekiedy na siebie wymaganiach technicznych, przyjmowanie do praktycznego 
wykonania długości sortymentów skutecznie eliminujących całkowite maszy-
nowe wykonanie (np. S2a o długości 1,20 m lub S4 – 1,00 m, czy konieczność 
„zabijania” nieregularnych stosów drewna zrywanego forwarderami. Mimo licz-
nych postulatów środowiska przedsiębiorców leśnych, jak również opinii bez-
pośrednio w proces pozyskiwania drewna zaangażowanych leśników, problemy 
te nie są podejmowane i pozostają nierozwiązane.
 Wydaje się, że po 15. latach doświadczeń z zewnętrznymi wykonawcami 
prac leśnych ugruntował się pogląd, że skoro to jakoś funkcjonuje, to nie nale-
ży niczego zmieniać. W wyniku przesunięcia użytkowania lasu (pozyskiwania 
drewna) do sfery usługowej, ranga tego działu w strukturach Lasów Państwo-
wych utraciła na znaczeniu i nie przywiązuje się do niego dostatecznej wagi. 
Dowodem tego jest brak podstawowych regulacji legislacyjnych, a mianowicie: 
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brak Zasad Użytkowania Lasu, brak norm i zrządzenia o kłodowaniu drewna, 
brak zarządzenia o udostępnianiu drzewostanów siecią szlaków, czy wreszcie 
brak instrukcji bhp przy pracach z tego zakresu.

 PODSUMOWANIE
 Postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny, a szczególnie ekono-
miczna efektywność, wymagają wprowadzenia maszynowego pozyskiwania 
drewna. W mechanizmie tym należy upatrywać źródła restrukturyzacji miejsc 
pracy w leśnictwie i szans na rozwój gospodarki leśnej i nie obawiać się utraty 
pracy dla drwali. 
 Biorąc pod uwagę możliwie szeroki wachlarz skomplikowanych proble-
mów związanych z pozyskiwaniem drewna w ogóle, a z maszynowym w szcze-
gólności, stwierdzić można, że dla rozwoju tego sektora gospodarki leśnej nie-
zbędne jest:
1. Ustabilizowanie wykonawstwa tych prac, poprzez zmianę zasad ich kontrak-
towania, dającą dostateczny poziom bezpieczeństwa inwestycyjnego.
2. Stworzenie standardów jakie muszą być spełnione przez wykonawców tych 
prac i konsekwentne ich przestrzeganie.
3. Zwiększenie podaży frontu pracy dla maszynowego pozyskiwania drewna, 
pozwalające na podniesienie stopnia wykorzystania posiadanego parku maszy-
nowego.
4. Dokonanie rzetelnej kalkulacji kosztów maszynowego pozyskiwania i zrywki 
drewna i zaakceptowanie obiektywnie istniejącego ich poziomu, a konsekwen-
cji odrzucenie ofert, które rażąco (np. o 10%) ten poziom przekraczają.
5. Tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających podnosze-
niu wydajności pracy przez podmioty wykonujące te prace.
6. Stworzenie, przy wysokich wymaganiach merytorycznych dotyczących 
wszystkich aspektów wykonywanych prac, takich systemowych rozwiązań, aby 
ich wykonawcy mieli dostateczny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego, po-
zwalający na dalsze inwestowanie w szybko rozwijający się technicznie sprzęt 
i idące w ślad za nim kompetencje użytkującego go personelu.
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 Dyskusja nt. 

 Kształcenie leśne dla potrzeb kadr zakładów  
 usług leśnych

 Zakłady usług leśnych, wykonujące prace na rzecz leśnictwa, zatrudniają 
kilkadziesiąt tysięcy osób w całym kraju. Rosnące wymogi, przed jakimi staje 
polskie leśnictwo – certyfikacja, ochrona przyrody, oczekiwania społeczne – 
oznaczają także rosnące wymagania wobec wykonawców prac leśnych. 
 Usługi leśne to branża, która z mozołem, ale jednak rozwija się. W pol-
skich lasach pracuje coraz więcej nowoczesnego sprzętu, wymagającego od 
operatorów wysokich kwalifikacji technicznych. Pożądany pracownik leśny to 
osoba, która łączy elementarną wiedzę przyrodniczą i umiejętności techniczne.
 Tymczasem tej specjalistycznej branży przez lata nie towarzyszyła żad-
na forma szkolenia kadr. W połowie lat 90. ubiegłego wieku zamknięto ostat-
nie leśne szkoły zawodowe. W miejsce niemodnych zawodówek wypączko-
wały liczne średnie szkoły leśne, rozbudzające aspiracje zawodowe i oferujące 
wyższy poziom wykształcenia. 
1) Czy jest to jednak wykształcenie adekwatne do potrzeb rynku pracy?
Od kilku lat dopiero podejmowane są inicjatywy, które mają wypełnić zaistniałą 
lukę – kursy prowadzone przez Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych, 
szkoła zawodowa dla operatorów maszyn w Rogozińcu.
2) Czy dotychczasowe formy szkolenia pracowników dla zul są wystarczające?
3) Czy rzeczywiście brakuje nam fachowców?
4) Jak oceniają przygotowanie pracowników zul leśnicy zarządzający polskimi 
lasami?
5) Z kim chciałby dziś współpracować leśniczy – portret idealnego pracownika 
zul.
6) W  jakim kierunku zmierza nowoczesna gospodarka leśna i w  jaki sposób 
przygotować profesjonalistów do zadań, które postawi przed nami w przyszło-
ści?
7) Motywacja do kształcenia pracowników leśnych – czy tylko finansowa?
8) Co można poprawić w trójkącie: LP – zul – szkoła dla lepszego kształcenia 
kadr?
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 Kryteria oceny ofert w usługach leśnych
 odnoszące się do właściwości wykonawców  
 – streszczenie
 Witold Łasica
 Redakcja Drwala, pisma przedsiębiorców leśnych

 W przetargach publicznych ogłaszanych i prowadzonych na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych standardowo stosuje się kryteria oceny 
ofert odnoszące się do właściwości przedmiotu zamówienia. Jest to przede 
wszystkim najniższa cena wykonania usługi. 
 W 2010 roku doczekaliśmy się rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, 
które jest uzupełnieniem ustawy Pzp. Zapisy te musiały być wprowadzone 
do polskiego prawa, ponieważ wymagały tego dyrektywy unijne. W  wie-
lu krajach już wcześniej dostrzeżono, że niektóre usługi świadczone przez 
wykonawców przy stosowaniu wyłącznie kryterium najniższej ceny, często 
nie spełniają wymagań jakościowych. Katalog usług niepriorytetowych ma 
tzw. charakter otwarty, co oznacza że konkretny rodzaj usług niewymieniony 
w katalogu usług priorytetowych należy do usług niepriorytetowych. Dlatego 
usługi leśne (niewymienione w katalogu usług priorytetowych) są usługami 
niepriorytetowymi. W przypadku usług niepriorytetowych (w  tym leśnych) 
nie stosuje się przepisów dotyczących m.in. obowiązku żądania wadium, 
obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu czy zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na pod-
stawie właściwości wykonawcy.
 Od 2011 r. część nadleśnictw zaczęła dodawać do przetargów inne kry-
teria oceny ofert niż najniższa cena, odnoszące się głównie do właściwości wy-
konawcy. Spotkałem przetargi na usługi leśne, w których cena stanowiła 70–95 
pkt. wagi, a inne kryteria 5–30 pkt. Rozczarowanie przedsiębiorców wzbudziło 
jednak stosowanie przez prawie wszystkie nadleśnictwa pełnego reżymu udzie-
lania zamówień jak w przypadku usług priorytetowych. Widać gołym okiem, 
że nikt tak naprawdę nie wie, jak korzystnie dla obu stron stosować w prze-
targach leśnych kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wyko-
nawcy. Postanowiliśmy w redakcji Drwala przygotować propozycję właściwego, 
naszym zdaniem, wykorzystania możliwości, jakie daje przypisanie leśnictwa do 
usług niepriorytetowych w obecnym stanie prawnym.
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 Na początku należy określić, jaka powinna być nowoczesna firma leśna 
świadcząca usługi na rzecz Lasów Państwowych. Znając już cechy modelowej 
firmy leśnej, można wybrać i opisać kryteria oceny ofert odnoszące się do wła-
ściwości wykonawcy. Powinny być one bardzo trudne do pełnego (całkowitego) 
spełnienia przez wykonawcę. Nie ma sensu stosować kryteriów, które mogą 
spełnić prawie wszyscy wykonawcy bez żadnego wysiłku organizacyjnego lub 
finansowego. Powinno się zastosować m.in. pięć dodatkowych kryteriów. Waż-
ne jest także, aby zastosowane kryteria miały rozbudowaną gradację. Chodzi 
o to, aby było np. pięć poziomów spełniania danego kryterium i za każdy wyż-
szy wykonawca otrzymywał więcej punktów. Spowoduje to pewien rodzaj gry 
między wykonawcami.
 Można się także zastanowić, czy kryteria oceny ofert odnoszące się do 
właściwości wykonawcy nie powinny być takie same we wszystkich nadle-
śnictwach. Jest to dyskusyjna teza, ale mamy w Polsce jedną ustawę o lasach 
obowiązującą na obszarze całego kraju. Dotyczy to również Pzp, kodeksu cy-
wilnego, przepisów podatkowych, prawa pracy… Naszym zdaniem kryteria od-
noszące się do właściwości wykonawcy mogłyby być w całym kraju takie same. 
Nadleśnictwa określałyby tylko wagę poszczególnych kryteriów, uwzględniając 
lokalne uwarunkowania.
 Wadium powinno zostać utrzymane w zamówieniach na usługi leśne, 
w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów przeprowadzenia kolejnego prze-
targu w przypadku wycofania się wykonawcy z podpisania umowy. W zależno-
ści od pracochłonności przygotowania siwz, wartość wadium mogłaby wynosić 
2–5 tys. zł.
 Z  określania spełniania przez wykonawców warunków uczestnic-
twa w  zamówieniu nadleśnictwa powinny całkowicie zrezygnować. Po 
pierwsze nie jest to wymagane w usługach niepriorytetowych, więc po co 
utrudniać pracę sobie oraz wykonawcom? Po drugie spełnianie warunków 
uczestnictwa w zamówieniu w żaden sposób nie pomaga zamawiającemu 
w eliminacji np. niekompetentnych czy przypadkowych wykonawców. Cza-
sami spotykam się nawet z  zarzutami pracowników administracji leśnej, 
że wykonawcy przy dokumentowaniu spełniania warunków uczestnictwa 
w zamówieniu poświadczają nieprawdę, a brakuje podstaw do wykluczenia 
ich z zamówienia.
 Nie powinno być też problemu z całkowitą rezygnacją przez nadleśnic-
twa ze stosowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Tego typu in-
stytucja może być pomocna np. w przypadku. budowania mostu za 2 mld zło-
tych przez nieznanego nam wcześniej wykonawcę lub konsorcjum. W usługach 
leśnych mamy do czynienia z  comiesięcznymi odbiorami wykonanych prac, 
a więc prawie na bieżąco prowadzona jest okresowa ocena pracy wykonawcy. 
Zamawiający może bardzo szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości, 
a w ostateczności nawet rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmia-
stowym, bez narażania się na straty lub dodatkowe koszty. 
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 Moim zdaniem ryzyko zamawiającego wynikające z  zastosowania 
w zamówieniu kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wy-
konawcy nie jest większe niż w zamówieniu, gdzie jedynym kryterium za-
mieszczono najniższą cenę wykonania. Co prawda nadleśniczy nie może 
raczej liczyć na pomoc merytoryczną swoich zwierzchników i będzie mu-
siał sam „rozpoznać w boju” nowe kryteria i przekonywać do nich swoich 
dotychczasowych wykonawców. Jeżeli wszyscy wykonawcy złożą oferty na 
kwoty przekraczające możliwości finansowe nadleśnictwa, zamawiający 
może unieważnić przetarg i  ogłosić następny, „osłabiając” kryteria oceny 
ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy. Największym błędem, jaki 
może popełnić zamawiający, będą coroczne zmiany kryteriów odnoszą-
cych się do właściwości wykonawcy, wprowadzane bezpośrednio przed 
ogłaszaniem nowych przetargów.
 Propozycja oceny ofert wykonawców z przetargu na usługi leśne jest 
następująca:
I Kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia – najniższa cena maksy-
malnie 50 pkt. 
II Kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy – maksymalnie 50 pkt., 
w tym:

1. Do 5 pkt. za adres,
2. Do 5 pkt. za referencje,
3. Do 10 pkt. za okres działalności,
4. Do 10 pkt. za wykształcenie pracowników,
5. Do 20 pkt. za środki trwałe.

 Ad 1. Jest to wbrew pozorom istotne kryterium. Firma mająca siedzibę 
w gminach, na terenie których nadleśnictwo administruje lasami, będzie w sta-
nie bardzo szybko podjąć akcję gaśniczą, nawet gdy w dniu pożaru nikt z pra-
cowników wykonawcy nie będzie pracował w lesie. Dodatkowo ze względów 
wizerunkowych, miejscowa społeczność nie powinna być pozbawiana możli-
wości otrzymywania dochodów ze świadczenia usług lokalnemu nadleśnictwu.
Sposób oceny:
– firma mająca siedzibę na terenie gmin nadleśnictwa – 5 pkt.
– firma mająca siedzibę na terenie gmin poza nadleśnictwem, ale na terenie 
powiatu gdzie ma siedzibę nadleśnictwo – 2 pkt.
– firma mająca siedzibę w „obcym” powiecie lub zagranicą – 0 pkt.
Sposób weryfikacji:
Najprostszym sposobem weryfikacji jest wydruk strony z danymi firmy z rejestru 
REGON http://www.stat.gov.pl/regon/.
 
 Ad 2. Pozytywna rekomendacja od wcześniejszego kontrahenta wyko-
nawcy jest cenną informacją dla zamawiającego. Zwykle w rekomendacji jest 
zamieszczany opis współpracy wykonawcy z  inną firmą. Czasami w opisie są 
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opinie o  terminowości, solidności, fachowości wykonawcy, przestrzeganiu 
przez wykonawcę przepisów bhp. 
Sposób oceny:
– za jedną pozytywną rekomendację wykonawca otrzymuje 1 pkt., ale łącznie 
nie więcej niż 5 pkt.
– od konkretnego kontrahenta wykonawca może przedstawić tylko jedną re-
komendację,
– rekomendacja nie może być starsza niż 60 miesięcy licząc od dnia składania 
ofert,
– z  jednego roku kalendarzowego wykonawca może przedstawić tylko dwie 
rekomendacje od różnych kontrahentów.
Sposób weryfikacji:
Najprostszym sposobem weryfikacji jest telefon do przedstawiciela firmy, której 
rekomendację przedstawił wykonawca.

 Ad 3. Korzystanie z usług firm działających przez wiele lat np. na rynku le-
śnym jest dla zamawiającego ważne i opłacalne. Jeżeli firma działa w leśnictwie 
wiele lat, z reguły ma większe doświadczenie i praktykę, lepszą organizację pra-
cy oraz jest bardziej wiarygodna finansowo od firmy działającej od niedawna.
Sposób oceny:
– za każde pełny rok kalendarzowy działalności gospodarczej w leśnictwie wy-
konawca otrzymuje 0,5 pkt, maksymalna liczba to 10,
– zmiana formy działalności traktowana jest jako rozpoczęcie działalności go-
spodarczej (w największym skrócie, jeżeli zmienia się numer REGON, mamy 
do czynienia z nową firmą) i okres prowadzenia działalności liczy się od nowa.
Sposób weryfikacji:
Najprostszym sposobem weryfikacji jest skorzystanie z rejestru CEIDG https://
prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub https://ems.ms.gov.
pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. 

 Ad 4. Liczba zatrudnianych przez firmę leśną stałych pracowników z wy-
kształceniem leśnym na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy 
zlecenia może być jednym ze wskaźników pozytywnie oceniających wykonaw-
cę w oczach zamawiającego. 
Sposób oceny:
– za każdą zatrudnioną, na podstawie umowy o  pracę lub umowy zlecenia 
osobę z wykształceniem leśnym wykonawca otrzymuje 2 pkt.
– maksymalnie wykonawca może otrzymać 10 pkt.
– w zależności od lokalnych uwarunkowań można w początkowym okresie za-
stosować 5 pkt. za jedną zatrudnioną osobę z wykształceniem leśnym, a w ko-
lejnych latach obniżać do 2 pkt. lub nawet 1 pkt.
– udziałowców, akcjonariuszy lub właścicieli firm nie powinno się liczyć jako 
pracowników.
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Sposób weryfikacji:
Wykształcenie leśne może być zweryfikowane wyłącznie okazaniem świadec-
twa lub dyplomu. Pracownik zamawiającego może żądać okazania dokumentu 
do wglądu i sporządzić własnoręcznie notatkę z jego okazania. Nie powinien 
kserować tych dokumentów.
Do weryfikacji liczby zatrudnionych mogą posłużyć niektóre dokumenty do-
stępne na nowym portalu internetowym ZUS – www.pue.zus.pl . Jest to nowy 
portal i  nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z  niego skorzystać. W  takim 
przypadku niezbędne będzie okazanie niektórych dokumentów wysyłanych 
przez pracodawcę do ZUS-u: druk ZUA oraz druk RSA. 

 Ad 5. W usługach leśnych nie ma możliwości prawidłowego świadczenia 
usług bez korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Są to prawie wyłącznie środ-
ki trwałe firmy leśnej lub przez nią leasingowane o wartości powyżej 3500 zł 
netto. 
Sposób oceny:
– za każde 100 000 zł wartości środków trwałych firmy wykonawca otrzymuje 
2 pkt.
– wartość środków trwałych liczy się wg wartości w dniu przyjęcia sprzętu do 
środków trwałych firmy z uwzględnieniem ewentualnych i udokumentowanych 
modernizacji,
– maksymalnie wykonawca może otrzymać 20 pkt., 
– liczy się wyłącznie typowy sprzęt leśny, czyli nie uwzględniamy samochodów 
osobowych i ciężarowych, budynków i budowli oraz środków trwałych wyko-
rzystywanych w innej działalności wykonawcy (są wykonawcy prowadzący kilka 
rodzajów działalności),
– uwzględniając lokalne uwarunkowania można w pierwszym okresie „osłabić” 
wartość tej właściwości np. do 20 000–50 000 zł za 1 pkt.
Sposób weryfikacji:
Każda firma prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadze-
nia ewidencji posiadanych środków trwałych. W ewidencji tej przechowuje 
się co najmniej dokument OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania) 
oraz dowód zakupu (zwykle faktura lub umowa). Weryfikacja polega na oka-
zaniu przez wykonawcę odpowiednich dokumentów OT oraz dowodów ich 
nabycia.

 Podsumowanie
1. W przypadku, gdy jest wiele małych i słabszych ekonomicznie firm świadczą-
cych usług leśne, zamawiający powinien w pierwszych latach troszkę „osłabić” 
wymagania dotyczące właściwości wykonawców. 
2. Cena wykonania usługi zawsze będzie bardzo ważna we wszelkich zamówie-
niach publicznych.
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3. Zastosowanie kryteriów oceny oferty odnoszących się do właściwości wy-
konawcy nie jest trudne i bardziej ryzykowne dla nadleśnictw niż stosowanie 
dotychczas wypracowanych procedur. 
4. W przypadku zastosowania kryteriów oceny ofert odnoszących się od właści-
wości wykonawcy można stosować zwrot „posiada maszynę…” zamiast „dys-
ponuje maszyną…”.
5. Zastosowanie zaproponowanej proporcji przy ocenie ofert wykonawców nie 
daje pełnej gwarancji, że usług nie będzie świadczyć firma „teczkowa” lub mało 
profesjonalna.
6. Zawsze jakaś grupa firm będzie niezadowolona, bo nie ma idealnego sposo-
bu wybierania wykonawców.
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 Partnerska umowa między nadleśnictwem  
 a zakładem usług leśnych – streszczenie
 Witold Łasica
 Redakcja Drwala, pismo przedsiębiorców leśnych

 Od wielu lat przedsiębiorcy leśni zwracali uwagę redakcji Drwala uwagę 
na sposoby prowadzenia przez nadleśnictwa przetargów na usługi leśne, m.in. 
na zapisy w siwz czy w projekcie umowy, będącej zwykle załącznikiem do siwz.
 Po dokładnej lekturze, pod koniec 2011 roku, pierwszych umów załączo-
nych do siwz w ogłoszeniach zamieszczanych w internecie na BIP nadleśnictw 
na usługi leśne na 2012 rok zdumiałem się, w jak niepartnerski sposób można 
interpretować przepisy Pzp i  jakie niepartnerskie zapisy można w  umowach 
zamieszczać. Przejrzeliśmy około 100 umów dotyczących klasycznych usług le-
śnych na 2012 rok (pozyskanie, zrywka, zagospodarowanie) lub lata 2012-15. 
Dokładnie przeczytaliśmy 30 z nich, dlatego możemy sądzić, że ta próba jest 
dostatecznie duża, by na jej podstawie wyciągać wnioski dotyczące umów mię-
dzy Lasami Państwowymi a wykonawcami usług leśnych.
 Uważam, że takie niepartnerskie traktowanie przedsiębiorców leśnych 
przez nadleśnictwa nie wynika do końca ze złej woli leśników terenowych. Nad-
leśniczowie znajdują się trochę jak między młotem, a kowadłem. Teoretycznie 
są „niezależni” i „samorządni”, ale muszą poruszać się w ramach przepisów na-
rzuconych przez obowiązujące prawo oraz określonych przez zwierzchników 
(rdLP i  DGLP). Pamiętajmy, że w  przypadku niepowodzenia gospodarczego 
nadleśnictwa zawsze będzie odpowiadał nadleśniczy. Uważam, że te mechani-
zmy w dużej części powodują, że nadleśniczowie stosują tak restrykcyjne zapisy 
w umowach na usługi leśne.

 1. Warunki brzegowe
 Na początku chcieliśmy w redakcji Drwala przygotować materiały doty-
czące całości zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi (ogłoszenia, 
siwz z umowy, odwołania). Niestety, jest to tak obszerny materiał, że nie dałoby 
się go w jedną godzinę omówić. Zdecydowaliśmy się więc przygotować mate-
riały o partnerskiej umowie na usługi leśne. Ogłoszenie o zamówieniu i proce-
dowanie do momentu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy odbywa się 
jednorazowo. Umowa natomiast po podpisaniu obowiązuje przez np. cały 
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rok lub nawet kilka lat. Dlatego warto poświęcić więcej czasu na umowę, aby 
nie mieć problemów w przyszłości.
 Nikt z nas w  redakcji Drwala nie jest z wykształcenia prawnikiem. Ko-
rzystamy z pomocy prawników, ale propozycje samych zmian w umowach ni-
gdy nie wyjdą od nich. To jest interes przedsiębiorców leśnych nie prawników. 
Prawnicy mogą i pewnie będą musieli ocenić i zweryfikować wszelkie propo-
zycje. Kolejność jest następująca – na początku propozycja przedsiębiorców 
leśnych, później ocena prawna, a na końcu decyzja nadleśnictwa o ewen-
tualnym wprowadzeniu zmian w umowach na usługi leśne. Przedsiębior-
cy leśni muszą swoją pracę wykonywać poprawnie, zgodnie z przepisami 
i sztuką leśną, bo tylko za taką pracę mogą płacić nadleśnictwa. O tym obie 
strony muszą zawsze pamiętać.

 2. Ciekawostki z umów na usługi leśne
• Najkrótsza umowa roczna miała trzy strony standardowego formatu Worda 

i pochodziła z jednego z nadleśnictw południowej Polski. Najdłuższa umo-
wa roczna miała ponad 13 stron. Obie dotyczyły podobnego zakres usług 
i podobnej wartość usług.

• Bardzo często można spotkać zapisy w umowach będące przekopiowany-
mi zapisami ze siwz. Jeżeli załącznikiem umowy jest m.in. siwz, to nie ma 
przecież potrzeby powtarzania w umowie informacji z siwz. Najważniejsze 
zapisy umowy stają się przez takie działanie mniej czytelne i łatwo się po-
mylić, ewentualnie opuścić i  nie zamieścić w  umowie naprawdę ważnej 
informacji.

• Strona zamawiająca z reguły nie ma wielu obowiązków wobec wykonaw-
ców. Natomiast nigdy nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec wy-
konawcy.

• We wszystkich umowach zawarto kary umowne dla wykonawcy. Podsta-
wową karą jest kara pieniężna za uszkodzenie drzew stojących. Drugą karą 
jest kara pieniężna za rozwiązanie umowy przez nadleśnictwo z winy wyko-
nawcy. W niektórych umowach zamieszczono pro forma karę dla zamawia-
jącego w przypadku rozwiązania umowy z winy zamawiającego. 

 3. Braki w partnerskich elementach umowy 
• Czas między otrzymywaniem okresowego (zwykle miesięcznego) zlecenia na 

prace leśne a przystąpieniem przedsiębiorcy do jego wykonywania, powinien 
być jasno określony. W dużej liczbie umów nie jest to uregulowane.

• Termin odbioru zleconych i wykonanych przez przedsiębiorcę leśnego prac 
powinien być również jasno określony. Najlepiej, jeśliby było to tyle samo 
dni, ile wynosi okres między otrzymaniem zlecenia a  przystąpieniem do 
jego wykonywania. Warto byłoby wprowadzić kary umowne za opóźniony, 
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w stosunku do terminów w umowie odbiór, analogicznie do kar umownych 
płaconych przez wykonawców w  przypadku nieterminowego wykonania 
prac.

• Maksymalna wartość miesięcznego zlecenia (z  jakimiś z góry określonymi 
widełkami) przekazywanego przedsiębiorcy leśnemu przez pracownika 
nadleśnictwa powinna zostać podana w  umowie. Spotkałem się z  przy-
padkiem, że (oczywiście bez uprzedzenia) przedsiębiorca dowiadywał się 
o miesięcznej wartości robót w prawie podwójnej wysokości w stosunku do 
arytmetycznej średniej miesięcznej.

• We wszystkich umowach jest zapis o możliwości rezygnacji przez nadle-
śnictwo z zakontraktowanych usług leśnych (nie dotyczy to art. 145 Pzp, 
który reguluje możliwość rozwiązania umowy przez zamawiającego ze 
względu na interes publiczny), spowodowanej np. sytuacją finansową, 
kryzysem na rynku drzewnym, decyzją zwierzchników, warunkami kli-
matycznymi, przyrodniczymi. Zapis ten praktycznie umożliwia w każdej 
sytuacji wycofanie się nadleśnictwa z umowy bez żadnych konsekwencji 
finansowych dla zamawiającego. Może on służyć do karania przedsię-
biorców leśnych. Wypowiada się umowę „krnąbrnemu” przedsiębiorcy 
i  korzystając z  zapisu np. o  zamówieniach uzupełniających zawartych 
w  umowie z  innym przedsiębiorcą leśnym, przekazuje mu się zadania 
„krnąbrnego”. Albo w innym przypadku redukuje się na podstawie tego 
zapisu zlecenie pozyskania przedsiębiorcy leśnemu, nawet jeżeli był 
„grzeczny”, i przekazuje do wykonania np. maszynami specjalistycznymi 
OTL-u. W tym przypadku można zamieścić w umowie kilka dodatkowych 
zdań: „Zamawiający, w przypadku wycofania się wykonawcy z części za-
kontraktowanych niniejszą umową prac, nie przekaże ich do wykonania 
innemu wykonawcy (w  tym jednostce LP). Dodatkowo, jeżeli w  okresie 
trwania tej umowy zmienią się warunki, które spowodowały podjęcie de-
cyzji o ograniczeniu zakresu prac na bardziej korzystne, prace te zostaną 
zlecone w  pierwszej kolejności wykonawcy, któremu ograniczono wcze-
śniej zakres prac.”

• Warto też zamieścić w umowach zapis o odszkodowaniu dla przedsiębior-
cy leśnego w  przypadku wycofania się nadleśnictwa z  części lub całości 
prac zakontraktowanych umową. Odszkodowanie takie w  wysokości np. 
5% wartości umowy netto umożliwiłoby przedsiębiorcom sfinansowanie 
np. poniesionych już kosztów przygotowania się do prawidłowego wyko-
nywania prac. 

• Warto też wprowadzić zapis w  umowach na usługi leśne o  minimalnym 
zakresie prac, jaki zostanie przekazany do wykonania (np. 70% wartości 
zamówienia). Chodzi tutaj o  to, aby przedsiębiorca leśny miał minimum 
bezpieczeństwa w  planowaniu rozwoju firmy. Jednocześnie nadleśnictwa 
nigdy nie poniosą z tego tytułu żadnej szkody finansowej lub innej, bo co 
takiego musiałby się zdarzyć, aby ludzie przestali kupować drewno?
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 4. Elementy istniejące w obecnych umowach, które mogą być  
 bardziej partnerskie
• W bardzo wielu umowach niejasne językowo i gramatycznie zapisy powo-

dują, że nie wiadomo tak naprawdę jakie są np. obowiązki zamawiającego, 
czy dla wykonawcy. 

• W wielu umowach podane odwołania do np. Pzp są nieaktualne lub nie-
pełne. Wygląda to tak, jakby umów przed ogłoszeniem zamówienia przez 
ostatnie lata nie akceptował prawnik. 

• Podstawowy termin płatności w Polsce wynosi 14 dni. Nie jest to oczywi-
ście zapisane w obowiązujących przepisach, ale może warto upowszechnić 
ten termin w umowach na usługi leśne. Tym bardziej, że część nadleśnictw 
stosuje właśnie taki termin płatności. Firmy leśne nie są dużymi przedsiębior-
stwami i szybszy przepływ środków pieniężnych ułatwi im działalność. Zapis: 
„Termin płatności wynosi do 14 dni kalendarzowych” byłby optymalny.

• Wpisywanie wręcz literalnie do umowy obowiązujących przepisów z zakre-
su Pzp czy kc powoduje, wbrew intencjom nadleśnictw, szum informacyjny 
i dezorientację przedsiębiorców leśnych. 

• Coroczna waloryzacja cen usług w  umowach wieloletnich na podstawie 
wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych lub innych wskaźników szczegółowo 
określonych (wskaźniki te mają bardzo podobne nazwy ale mają także często 
różne wartości).

• Sporadycznie wpisywana do umów waloryzacja cen usług w  przypadku 
zmian cen detalicznych paliw powinna być bardziej powszechna. Dotyczy 
ona przypadku zmiany cen detalicznych o min. 20% w stosunku do tych obo-
wiązujących w chwili podpisywania umowy oraz utrzymywania się nowych 
cen min. przez okres 30 dni. 

 5. Opinie leśników
 Z  korespondencji z  nadleśnictwami wiem, że naprawdę wiele można 
uzyskać przedstawiając w  racjonalny sposób swoje argumenty. Początkowo 
zdarzało się, że nikt z nadleśnictwa nie chciał odpowiedzieć na zadane pytania 
lub prośbę o komentarz. W ostateczności Redakcja otrzymywała odpowiedź, 
że dla nadleśnictwa najważniejszy jest Skarb Państwa oraz że wszelkie działania 
nadleśnictwa służą właśnie temu, by jak najlepiej zabezpieczyć jego interes. To 
był taki zwrot–wytrych, który miał usprawiedliwić wszelkie zapisy w umowach 
na usługi leśne. Moim zdaniem argument w postaci „interesu Skarbu Państwa” 
jest zbyt często wykorzystywany dla przykrycia błędów zamawiającego i nie-
najlepszej organizacji pracy w  nadleśnictwie. No bo w  jaki sposób ustalenie 
w umowie na usługi leśne np. dokładnego terminu odbioru wykonanych prac 
może szkodzić interesowi Skarbu Państwa? Chyba raczej jest odwrotnie…
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 Drugą częstą reakcją na nasze pytania był komentarz, że „nasi przedsię-
biorcy nigdy nie zgłaszali uwag co do umów na usługi leśne”, „niedawno było 
zebranie i wszyscy byli zadowoleni z  przyjętych przez zamawiającego zasad”. 
Staraliśmy się nie dyskutować z tym argumentem, ponieważ trudno byłoby go 
zweryfikować.

 6. Jak się bronić przed niepartnerskimi zapisami w umowach  
 na usługi leśne?
• Po ukazaniu się ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi leśne wy-

konawca ma 5 lub 10 dni (w zależności od wartości zamówienia) na zadanie 
na piśmie zamawiającemu pytania. Zamawiający musi pisemnie odpowie-
dzieć, zamieszczając odpowiedź w miejscu publicznym tam, gdzie ukazało 
się ogłoszenie o zamówieniu. Odpowiednim pytaniem można skłonić zama-
wiającego do zmian w siwz lub w projekcie umowy.

• W przypadku różnorodnych zebrań na szczeblu nadleśnictwa czy rdLP mię-
dzy przedsiębiorcami leśnymi a pracownikami Lasów należy zawsze, najlepiej 
wspólnie, przygotować protokół z przebiegu zebrania. Jest to bardzo ważne, 
bo inaczej się mówi i obiecuje, jeśli ma się świadomość, że to wszystko jest 
przelewane na papier i będzie dostępne publicznie.

• Przedsiębiorcy leśni powinny ze sobą konkurować, ale w pewnym zakresie 
powinni ze sobą także współpracować. Dotyczy to zwłaszcza stworzenia re-
prezentacji przedsiębiorców leśnych na szczeblu lokalnym (nadleśnictwa) do 
rozmów z zamawiającym (nadleśnictwem). Warto dostrzec w takim działaniu 
szansę na rozwój rynku usług leśnych. Takie działanie może być początkiem 
tworzenia lokalnych struktur stowarzyszeniowych, co na pewno przyczyni się 
do poprawy relacji między wykonawcami a  zamawiającymi. Z  silniejszym 
partnerem wszyscy się bardziej liczną niż ze słabszym. 

 7. Poradnik
• Jeżeli nadleśnictwo z uporem żąda w umowie i egzekwuje pisemną zgodę 

zamawiającego na ewentualną zmianę podwykonawców, należy rozważyć 
zaangażowanie nowego podwykonawcy jako podwykonawcy jednego z ak-
tualnych podwykonawców. Wtedy zapisy w umowie między nadleśnictwem 
a wykonawcą nie są obowiązujące dla podwykonawców podwykonawcy.

• Przedsiębiorca nie może podpisywać umowy w przypadku niezrozumienia 
wszystkich jej zapisów, nawet już po wygraniu przetargu. W niektórych umo-
wach są takie zapisy, w których nikt z nas nie wiedział o co w chodziło za-
mawiającemu. Mimo że w wydawnictwie pracują osoby, które kończyły po-
lonistykę czy leśnictwo. Umowę przed podpisaniem zawsze można poprawić 
stylistycznie lub gramatycznie, pod warunkiem, że nie będzie to zmieniało 
w istotny sposób warunków przetargu.
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• Warto w umowie przed podpisaniem uszczegółowić czy dzień w zapisach 
umowy to dzień roboczy czy kalendarzowy. Często w jednych punktach umo-
wy pisze się o dniu roboczym, a w innych tej samej umowy – tylko o dniach.

• Umowa na usługi leśne jest podpisywana przez dwa podmioty gospodar-
cze. Zgodnie z kodeksem cywilnym panuje tutaj duża swoboda (inaczej niż 
w przypadku konsumentów) podczas podpisywania i realizacji umów (oczy-
wiście to, co jest sprzeczne z innymi ustawami, jest z urzędu nieważne). Trze-
ba pamiętać, że jak się coś podpisze, to należy się z tego wywiązać.
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 Biomasa leśna dla celów energetycznych.   
 Istotny produkt gospodarki leśnej?
 Mikołaj Rudawski
 UPM Raflatac, mikolaj.rudawski@upm.com

 Biomasa dla celów energetycznych – moda czy realna konieczność?

 W trakcie moich licznych spotkań z przedstawicielami branży drzewnej 
z Niemiec, Szwecji, Finlandii czy Austrii głównym tematem rozmów staje się 
automatycznie biomasa, a precyzyjnie jej możliwości pozyskania w naszych 
krajach i  poza ich granicami, aktualna polityka rozwoju rynku bioenergii 
w poszczególnych krajach, stopień umaszynowienia czy podejście odbiorców 
– energetyki do surowca. 
 Wynika to z faktu, iż, na co dzień zajmujemy się produkcją, handlem 
czy spalaniem biomasy, a realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego do-
datkowo dopinguje do rozwoju zainteresowania poszukiwaniem alternatyw-
nych źródeł energii. Ponadto nasze zainteresowanie tematyką biomasy jest 
efektem ogromnego wzrostu tzw. biznesu biomasowego na poziomie małych 
i średnich firm, w których środowisku poruszają się moi koledzy. Na przykład 
na zakres odbiorców moich odpowiedników-kolegów z firmy UPM z Bawarii 
składa się średnio z około piętnastu firm w tym szpitali, ciepłowni miejskich, 
firm posiadających kotły biomasowe etc.. Poprzez aktywną działalność w te-
renie osoby zajmujące się zakupem biomasy mobilizują do działania w łańcu-
chu dostaw właścicieli lasów, producentów zrębki leśnej w terenie oraz firmy 
transportowe. Tym samym, rynek biomasy daje zatrudnienie nie tylko po stro-
nie tradycyjnego pozyskania w formie pozostałości pozrębowych, upraw plan-
tacyjnych czy prostego skupu np. trocin czy zrębki z tartaków i stolarni, ale 
również kładzie nacisk na rozwój nowych, także innowacyjnych, technologii  
w  zakresie spalania, zgazowywania oraz bardzo oczekiwanych, a  obecnie 
jeszcze w stadium rozwoju wydajnych rozwiązań związanych z biomasą dru-
giej generacji i jej procesem toryfikacji, czy zamiany w paliwa płynne (BTL).
 Pojawienie się biomasy, jako towaru kilka/kilkanaście lat temu w krajach 
skandynawskich oraz u naszych zachodnich sąsiadów dało drugi oddech trady-
cyjnemu leśnictwu, którego głównym produktem handlowym od kilkuset lat było 
drewno. Dzięki temu możemy mówić o branży energii odnawialnej w tych krajach  
i spotkać profesjonalistów z wieloletnim stażem, widzących perspektywę dal-
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szego rozwoju tego biznesu. Wśród nich są także leśnicy piastujący kluczowe 
dla „biznesu biomasowego” stanowiska managerów zakupów biomasy w ma-
łych firmach i osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu w światowych kon-
cernach np. Vattenfall, Stora Enso czy UPM. 
 Źródeł dojrzałego podejścia do tematu biomasy – głownie leśnej np. 
w  Szwecji – należy doszukiwać się w  kryzysie energetycznym lat 70-tych. 
Szybujące ceny ropy naftowej w  wyniku kryzysu arabskiego, uświadomiły 
rządom państw europejskich jak kruche i niepewne jest bazowanie jedynie 
na importowanych paliwach kopalnych i  jak istotne jest obniżenie tej za-
leżności poprzez rozwinięcie lokalnych m.in. odnawialnych zasobów energii 
(Björheden 2006). Podobne strategie zastosowano zresztą w  krajach boga-
tych w zasoby leśne w Europie, a mianowicie w Austrii (Kranzl i inni. 2009) 
oraz w Finlandii (Helynen 2004). Przykładem z ostatnich lat, który obrazu-
je jak bardzo Polska i  kraje UE zależą od importowanych paliw kopalnych 
i jak ważna jest niezależność paliwowa był ukraińsko-rosyjski kryzys gazowy 
z 2009 roku. Wówczas to brak porozumienia, co do stawek za gaz i  tran-
zyt przez Ukrainę spowodował odcięcie przez Rosję dostaw tego paliwa do 
reszty Europy. Stąd forsowanie w Polsce energetyki atomowej ma swoje uza-
sadnienie, jeśli wziąć pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na energię kraju 
i perspektywę tzw. black outów w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Wydaje 
się jednak, iż brakuje obecnie pełnego wykorzystania możliwości, które daje 
energia odnawialna rozproszona. Podejmuje się za to próby przekonania 
społeczeństwa do energetyki atomowej, jako rozwiązania wszystkich proble-
mów zaopatrzenia w  energię. Obszary wiejskie mimo rosnącego zapotrze-
bowania na energię nadal będą borykały się z obecnymi problemami gdyż 
ok.70% sieci wiejskich w majątku spółek daje tylko 30-35% procent sprze-
daży energii elektrycznej (IEO, 2011). Inwestowanie przez operatorów sieci  
w rozwijanie czy modernizowanie infrastruktury na terenach wiejskich mimo 
płynącej energii z  elektrowni atomowych nie będzie raczej realizowane.  
Warto byłoby się zatem zastanowić, czy ogromne wydatki na planowane 
elektrownie atomowe w  wybranych, odciętych od lokalnych społeczności 
lokalizacjach, nie powinny być rozważone także w  inwestycje w energety-
kę rozproszoną inwestowaną lokalnie opartą m.in. na biomasie – także na 
biomasie leśnej – tym bardziej, że zasoby leśne Polski są istotne i nie w pełni 
wykorzystane.
 Trzeba jednak podkreślić, że mimo wielkich nadziei wiązanych z ener-
gią odnawialną,  często wygórowanych, nie może być ona jedynym rozwiąza-
niem problemów energetycznych Polski. Energia odnawialna – w tym oparta 
na biomasie leśnej – jest i może być istotnym uzupełnieniem niedoborów, 
z ogromną korzyścią dla rozwoju obszarów wiejskich. Postępujące globalne 
ocieplenie oraz wymienione powyżej czynniki społeczno-ekonomiczne po-
wodują, że dalsze – bardziej systemowe wykorzystanie biomasy leśnej z  la-
sów administrowanych przez PGL Lasy Państwowe staje się koniecznością. 
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 Biomasa leśna / drewno energetyczne / zrębka leśna  
 – jak to rozumiemy?
Wg klasyfikacja biopaliw stałych pod względem pochodzenia biomasy użytej 
do ich otrzymywania wg EN 14961-1:2010  mamy do czynienia z  biomasą 
drzewną w skład, której wchodzi przede wszystkim:
• drewno z lasów i plantacji, 
• drewno z procesów przemysłowych, 
• produkty uboczne, pozostałości oraz drewno poużytkowe. 
 Termin biomasa leśna mimo dużej popularności nie pojawia się w ww. kla-
syfikacji, a próbę definicji tego terminu, podjęto podczas prac nad nowelizacją 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki (projekt z 19 lipca, wersja 1.4). Jednak ze 
względu na jej zbyt szeroki zakres (podczas konsultacji społecznych) - obejmujący 
pozostałość z procesu przetwarzania biomasy powstałej na terenie lasu lub odpady  
z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej - ostatecznie definicji 
nie ustalono. 
 Można się domyślać, że powszechnie stosowany termin biomasa leśna – 
jak chociażby w przypadku przetargów spółki ELBIS dla grupy PGE (w ostatnim 
ELBIS mówi o dostawach aż 280tys. ton zrębki leśnej w roku 2013) – dotyczy 
głównie biomasy drzewnej będącej produktem powstającym w tartakach, nie 
zaś typowej zrębki leśnej z pozostałości pozrębowych. Do jej spalania kotły spa-
lające lub współspalające w Polsce w większości nie są dostosowane lub istnieje 
bariera mentalnościowa, która nie pozwala pracownikom na dopuszczenie tego 
produktu do spalania. Określone w załączniku 1 do przetargu ELBIS warunki 
dotyczące zawartości popiołu poniżej 1,5% także wskazują na fakt, że nie typo-
wą zrębkę leśną (naturalną) organizatorzy przetargu mają na myśli.  

Fot. 1 Zrębka leśna z gatunków liściastych
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 Dochodzimy, zatem do sytuacji, w której w kraju o 30 % lesistości i rocz-
nym etacie cięć na poziomie 34mln m3 – choć zdaniem wielu wciąż za małym 
– nadal nie wiadomo, co biomasą leśną jest, a co nie jest. Definicję pozostawia 
się wolnemu rynkowi. W całym nowym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
(wersja 3,5 z 16 maja 2012 r.) nie pojawia się nawet termin biomasa leśna czy 
zrębka leśna. Wymienia się jednak drewno pełnowartościowe, czyli drewno 
spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wyma-
gania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowy-
miarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych, 
jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego 
rozdrobnienia tego drewna. Pojawienie się zapisu w  Rozporządzeniu, który 
uniemożliwia spalanie drewna pełnowartościowego w źródłach o mocy elek-
trycznej większej niż 5 lub 20MW jest zapewne efektem walki lobby drzewne-
go z energetyką zawodową o ograniczenie dostępu do drewna w celu przerobu 
na biomasę. W  kontekście zapisu o  drewnie pełnowartościowym można się 
jednak domyślać, że biomasę leśną dla dużych odbiorców (w  zależności od 
wariantu o mocy elektrycznej od 5 lub od 20MW) będzie można produkować 
z następujących sortymentów:

Kod grupy 
handlowej Nazwa 

Sortymenty 
w grupie 
handlowej 

KARPINA_OP Karpina opałowa KO

KARPINA_PR Karpina przemysłowa KP-- 

M Drobnica opałowa i Drobnica tyczkowa 
przemysłowa M1, M2

M-M1 Drobnica opałowa i Drobnica tyczkowa 
przemysłowa M-M1 M1

M-M2 Drobnica opałowa i Drobnica tyczkowa 
przemysłowa M-M2 M2

M2E Drobnica na cele energetyczne M2E

M_PRZEM Drobnica tyczkowa przemysłowa M1

M_PRZEM_PO Drobnica do mechanicznego przerobu 
(programy ogrodowe) M1PO

M2BE Drobnica na cele energetyczne - baloty M2BE M2BE

S_OPAL Drewno opałowe S4

ZREBKI_OP Zrębki opałowe ZO

Źródło: www.e-drewno.pl
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 Mimo określonego w grupach handlowych przeznaczenia surowca moż-
na się spodziewać, że w sytuacji braku dostępnych istotnych mas w grupach na 
cele energetyczne, producenci biomasy będą również kupować drewno z zało-
żenia przeznaczone np. do produkcji płyt drewnopochodnych. 
 Małe źródła – o mocy elektrycznej do 5MW nie będą objęte ogranicze-
niami spalania tzw. „drewna pełnowartościowego”  i w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby będą mogły spalać zarówno zrębkę z grubizny jak i drobnicy. 
Taki materiał również będzie mógł być zaliczony do tzw. biomasy leśnej.
 Widać zatem, że zarówno po stronie regulacji systemowych Ministerstwa 
Gospodarki jak i potencjalnego dostarczyciela biomasy, jakim są Lasy Państwo-
we w Polsce panuje brak spójnego podejścia do biomasy leśnej. 
 Ze względu na brak wytycznych, kwestią nieokreśloną pozostaje właściwy 
sposób przygotowania surowca na powierzchni pozrębowej, czy po zabiegach 
pielęgnacyjnych, jego sezonowanie oraz sposób sprzedaży do odbiorców. Zmia-
ny, które przyniosło Zarządzenie nr 7 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 28 
marca 2011 roku w sprawie zmiany tabeli nr 1 serwisu e-drewno należy przyjąć  
z zadowoleniem. Jednak można zadać sobie pytanie czy nie należałoby upro-
ścić obecny układ grup handlowych i  zdecydowanie zaprzestać dodawania 
kolejnych grup. Przekazanie informacji o  organizacji sprzedaży surowca do 
produkcji, a także zrębki leśnej potencjalnym inwestorom zainteresowanym jej 
pozyskaniem w Polsce jest niezwykle trudne m.in. ze względu na skomplikowa-
ny system grup handlowych. 

Fot. 2 Prawidłowo przygotowana pryzma.
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 Dotychczasowa praktyka w  Lasach Państwowych w  zakresie sprzedaży 
biomasy jest zwykle sumą indywidualnych doświadczeń nadleśnictw lub dyrek-
cji regionalnych i to zazwyczaj w wymiarze lokalnym. To zbyt mało, by ugrun-
tować rynek odbiorców oraz docelowo zaspokoić jego potrzeby. A szkoda, bo 
biomasa leśna to produkt, którego dostępność mogłaby być liczona w milio-
nach ton, a który Lasy Państwowe mają szansę wypromować na rynku w Polsce 
i poza jego granicami pod warunkiem przezwyciężenia barier technologicznych 
i ekonomicznych (Ślęzak, 2010).

 Organizacja rynku biomasy w Polsce na tle produkcji, dystrybucji   
 oraz konsumpcji biomasy leśnej.
 Znaczne zasoby kapitałowe znajdujące się w  rękach dużych grup 
energetycznych takich jak m.in. EDF, GDF Suez, PGE, Tauron, Dalkia, czy 
Energa sprawiają, że modernizowane lub powstające nowe źródła energii 
elektrycznej oparte na współspalaniu czy w ramach wyspecjalizowanych ko-
tłów na biomasę charakteryzują się zwykle relatywnie dużą mocą – powyżej 
20MW el. Zmodernizowane instalacje w Poznaniu i Łodzi czy nowe bloki np. 
w Szczecinie i Koninie liczą swoje zapotrzebowanie roczne w setkach tysięcy 
ton. Perspektywa roku 2015 da wg. różnych szacunków łączne zapotrzebo-
wanie na biomasę agro i drzewną – w tym leśną na poziomie ok. 15-17 mln 
ton. Należy brać pod uwagę, że preferowane będą nowe jednostki wytwór-
cze tylko na biomasę powstające w rozproszeniu. Pomimo, iż nadal powinny 
postawać nowe, małe instalacje na biomasę w nowych lokalizacjach – do ok. 
5MW, rynek nadal w dużym stopniu będzie należał do dużych operatorów  
w tradycyjnych lokalizacjach takich jak np. Konin, Szczecin, Bełchatów. Na-
wet pomimo promowania przez Ministerstwo Gospodarki biomasy agro, 
udział biomasy drzewnej – także typowej leśnej zwłaszcza w  jednostkach 
wytwórczych wyłącznie na biomasę w roku 2020 będzie nadal wynosił 50% 
masy wsadowej. 
 Obecnie 78% powierzchni lasów w  Polsce znajduje się w  zarządzie 
Lasów Państwowych. Daje to unikalne możliwości wdrożenia systemo-
wych rozwiązań w  zakresie przygotowania biomasy leśnej na powierzch-
niach pozrębowych (duże pryzmy, sezonowanie na powierzchniach), 
rozwiązań logistycznych w  tym dostaw koleją oraz stworzenia poważ-
nego produktu oferowanego na rynek o  nazwie zrębka leśna. Nie stanie 
się to jednak bez poważnego podejścia do zagadnienia przez General-
ną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz dyskusji z  rynkiem producentów  
i odbiorców biomasy. Obecnie podstawową barierą dla rozwoju rynku jest na-
dal brak systemowego rozwiązania dotyczącego biomasy leśnej. Nadleśnictwa 
nie wiedzą jak ją przygotować czy odebrać. Dobra wola jednego nadleśnictwa 
w dyrekcji to dla rynku za mało. Ustawienie frontu robót dla maszyn, które 
zbierają, czasami pakietują, a następnie zrębkują biomasę w oparciu o wybra-
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ne powierzchnie nadleśnictwa wygrane na aukcji e-drewno jest dalece nie-
wystarczające. Firmy branży biomasowej nie rozwiną się technologicznie bez 
możliwości podpisywania umów długoterminowych w oparciu o powierzch-
nie zrębowe jednego do kilku nadleśnictw. 

Fot. 3  Produkcja zrębki leśnej.

 Wracając do podjętego już wcześniej wątku powstania nowych miejsc pracy  
w biznesie biomasowym na terenach wiejskich – im szybciej uda się ustanowić 
przejrzyste zasady sprzedaży biomasy leśnej z Lasów Państwowych tym więcej 
szans dla dobrych firm i możliwości zapewnienia zaopatrzenia w biomasę leśną 
ze źródeł lokalnych. Choć Lasy Państwowe nie będą w stanie zaspokoić w cało-
ści potrzeb krajowego zapotrzebowania na biomasę leśną – mogą mieć w nim 
swój istotny udział. 
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w perspektywie lat 2015 i 2020, Forum Leśne Świebodzin 2010.
Zarządzenie nr 7 z dnia 28 marca 2011 r. sprawie zmiany Tabeli nr 1 do Regulaminu 
internetowego przetargu ograniczonego w PL-D oraz Regulaminu systemowej aukcji 
internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” 
zawartej w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 
października 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-314/10), (OM-900-4/2011).
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 MODERACJA TEMATU:

 Biomasa leśna dla celów energetycznych.   
 Istotny produkt gospodarki leśnej?
 
 patronat medialny: Dominik Jabłoński (Drewno.pl Sp. z o.o.) 
 referent: Mikołaj Rudawski (UPM Raflatac Sp. z o.o.) 
 moderator: Łukasz Maszota (Forest Consulting Center Sp. z o.o.)

 PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA (Mikołaj Rudawski):

 1. PRODUKCJA BIOMASY LEŚNEJ DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH  
– MODA CZY REALNA KONIECZNOŚĆ?
 Od 2007 roku Polska jest zobligowana do realizacji wymogów pakietu 
energetyczno-klimatycznego w  zakresie m.in. redukcji emisji gazów przemy-
słowych oraz wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Energetycz-
ne wykorzystanie biomasy leśnej jest zatem konsekwencją ogólnoświatowych 
ustaleń, których realizacja lub jej brak będzie mieć poważne konsekwencje dla 
kraju. Czy zatem podejście do pozyskania i produkcji biopaliwa leśnego po-
winno być rozpatrywanie w kontekście fakultatywnej możliwości czy może 
bardziej gospodarczego obowiązku?

 2. BIOMASA LEŚNA / DREWNO ENERGETYCZNE / ZRĘBKA LEŚNA  
– KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA.
 Zauważalny jest pewien nieład semantyczny w  operowaniu pojęciami 
dotyczącymi wykorzystania surowców drzewnych do produkcji energii. Do-
datkowo trzeba zauważyć, że najszersze pojecie jakim jest biomasa leśna jest 
różnie rozumiane w zależności od przyjętego kontekstu (ekologiczny, gospodar-
czy, prawny). Czym więc jest biomasa leśna w rozumieniu przemysłu pozy-
skującego, przetwarzającego i konsumującego surowiec drzewny dla celów 
produkcji energii? 

 3. ORGANIZACJA RYNKU BIOMASOWEGO W POLSCE  
W KONTEKŚCIE PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJI BIOMASY LEŚNEJ 
 Na organizację i  funkcjonowanie rynku biomasy leśnej w  Polsce mają 
bezpośredni wpływ co najmniej trzy kluczowe czynniki jakimi są: posiadane 
zasoby surowcowe i  stopień ich udostępniania, możliwości technologiczne 
pozyskania i produkcji biopaliwa w postaci zrębki leśnej oraz wymagania ja-
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kościowe stawiane producentom przez odbiorców jakimi są przedsiębiorstwa 
energetyczne. Wymienione problemy potrzebują wnikliwej analizy i dyskusji 
w celu wypracowania obszaru wzajemnego zrozumienia i chęci osiągania 
kompromisów pomiędzy interesami poszczególnych grup zainteresowanych 
biomasą leśną.
 

 ZAKRES MERYTORYCZNY PANELU DYSKUSYJNEGO (Łukasz Maszota): 

 1. BIOMASA LEŚNA DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH JAKO  
PRODUKT GOSPODARKI LEŚNEJ
 Temat energetycznego wykorzystania biomasy leśnej pojawił się w Polsce 
już od roku 2007. Warto podsumować dotychczasowe doświadczenia i doko-
nać oceny skali upowszechnienia praktyki pozyskania biomasy leśnej do pro-
dukcji paliwa energetycznego jakim jest zrębka leśna. Czy w chwili obecnej 
produkcja tego paliwa jest w Polsce zjawiskiem powszechnym czy margi-
nalnym? Jaka jest rola i ważność biomasy leśnej w realizacji przez Lasy Pań-
stwowe celu produkcyjnego gospodarki leśnej?
 
 2. AKTUALNE I POTENCJALNE ZASOBY BIOMASY LEŚNEJ  
DLA ENERGETYKI
 Szacowanie możliwości systemowego podejścia do wykorzystania bioma-
sy leśnej do produkcji biopaliwa dla energetyki należy poprzedzić precyzyjnym 
określeniem zasobów surowca możliwego do przerobu w  tym celu zarówno 
w chwili aktualnej jak i w perspektywie czasowej co najmniej do roku 2020. Ile 
mamy i ile będziemy mieli biomasy leśnej w Polskich lasach dzisiaj jak i w kolej-
nych lasach. W jakim stopniu paliwo biomasowe w postaci zrębki leśnej jest 
w stanie zaspokoić potrzeby Polski na energię odnawialną?
  
 3. TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA BIOMASY LEŚNEJ I PRODUKCJI 
PALIWA ENERGETYCZNEGO
 Biomasa leśna w  obecnych uwarunkowaniach polityczno-gospodar-
czo-społecznych cieszy się dużym zainteresowaniu ze strony kupujących, co 
wskazuje również na istotność tego surowca w aspekcie realizacji celu produk-
cyjnego gospodarki leśnej. Opłacalność i wydajność pozyskiwania i produkcji 
biopaliwa z biomasy leśnej jest ściśle uwarunkowana zastosowaniem optymal-
nej technologii produkcji. Czy jesteśmy przygotowani do produkcji leśnego 
biopaliwa w oparciu o nowoczesne i  dobre technologie? Jakie są główne 
kierunki technologiczne i co warunkuje możliwość ich wdrożenia na rynek 
polski?
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 4. JAKOŚĆ BIOMASY ENERGETYCZNEJ I CZYNNIKI WARUNKUJĄCE
 Zrębki leśne jako biopaliwo w komercyjnym obrocie rynkowym muszą 
spełniać wymagania jakościowe określone przez odbiorców paliwa. Fakt ten 
wiąże się w sposób oczywisty z przyjętym systemem prac w zakresie pozyskania 
i produkcji paliwa w lesie. Energetyka niechętnie kupuje materiał z udziałem 
igliwia, co dla produkcji paliwa o tej specyfice surowca pierwotnego jest spra-
wą zupełnie naturalną. Jakie czynniki warunkują jakość paliwa biomasowe-
go? Jakie są możliwości optymalizacji produkcji biopaliw z biomasy leśnej, 
w celu lepszej realizacji stawianych im wymogów jakościowych? 
 
 5. PODSUMOWANIE
 Po 2008 roku w Polsce pojawiła się nowa potrzeba społeczno-gospodar-
cza jaką jest wzrost produkcji energii odnawialnej w  całkowitym wolumenie 
wytwarzanej energii. Sortymenty drzewne przeznaczone dla produkcji paliwa 
energetycznego stanowią w Polsce bardzo istotny rezerwuar biopaliwa, jednak 
jego wykorzystanie musi być zgodne z przyjętym modelem zrównoważonego 
rozwoju oraz wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Z tego powodu wspólne wy-
pracowanie modelu systemowego rozwiązania niniejszej kwestii jest zadaniem 
stojącym zarówno przed Lasami Państwowymi jak również przed producen-
tami, dostawcami oraz odbiorcami biopaliwa leśnego. Jakie są płaszczyzny 
dialogu i współpracy miedzy zainteresowanymi stronami? Czy pozyskanie 
biomasy leśnej dla celów energetycznych nadal może być eksperymentalną 
próbą wykorzystania nieprzydatnego dla innego przemysłu odpadu z pro-
dukcji leśnej, czy też powinno być istotnym celem gospodarki leśnej?
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 Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca   
 drzewnego w obrocie 
 Zygmunt Stanula, Stanisław Bieńkowski

 Drewno jako surowiec odnawialny pochodzenia organicznego już od 
czasów prehistorycznych towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym. Obec-
nie wykorzystuje się go w ponad 10 tys. zastosowań. Człowiekowi pierwotnemu 
służyło między innymi do wyrobu prostych narzędzi i  naczyń, było również 
pierwszym sztucznym źródłem światła i  ciepła. Ze względu na jago dostęp-
ność i stosunkowo niskie koszty pozyskania do dnia dzisiejszego jest najchętniej 
stosowanym surowcem w procesie spalania biomasy, mającego na celu ogra-
niczenie emisji dwutlenku węgla. W dzisiejszych czasach drewno jest wyko-
rzystywane przede wszystkim jako materiał  konstrukcyjny i wykończeniowy. 
Między innymi znalazło zastosowanie jako materiał do produkcji podłóg, bo-
azerii, więźb dachowych, drewnianej architektury ogrodowej, mebli, zabawek, 
itd. Stanowi też surowiec wyjściowy przy produkcji papieru,  tworzyw drewno-
pochodnych i wiele innych.
 W Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (tab. nr 1.) 
około 97% wprowadzanego rocznie do obrotu surowca drzewnego pochodzi 
z  lasów, które są własnością Skarbu Państwa. Monopol Lasów Państwowych 
po stronie podaży surowca drzewnego powoduje wiele konfliktowych sytu-
acji w  obrocie tym surowcem – istnieją zupełnie różne oczekiwania odbior-
ców drewna co do jego oferowanego podziału jakościowego i sortymentowego 
a także obowiązującego systemu sprzedaży. Dodatkowo właściwości fizyczne, 
chemiczne i  mechaniczne drewna oraz jego podatność na deprecjację pod 
wpływem zmiennych warunków atmosferycznych nastręcza odbiorcom wielu 
problemów podczas jego konfekcjonowania.

 1. Podział oferowanego przez Lasy Państwowe surowca drzewnego
 Lasy Państwowe oferują surowiec drzewny w 3 podstawowych grupach 
handlowych, to znaczy w postaci drewna małowymiarowego, średniowymia-
rowego i wielkowymiarowego. Poszczególne branże przemysłu drzewnego sta-
rają się dopasować profil swojej produkcji do oferowanego surowca, jednakże 
już na tym etapie występuje sprzeczność interesów co do możliwości wyko-
rzystania oferowanego surowca, gdyż na przykład przemysł energetyczny jest 
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w stanie wykorzystać całą dostępną gamę surowcową (spalić można wszystko), 
a z drugiej strony do produkcji okleiny konieczny jest specjalnie do tego celu 
wyselekcjonowany surowiec.
 Sortymenty zawierające się w grupie drewna małowymiarowego są wy-
korzystywane przede wszystkim przez przemysł celulozowo – papierniczym, 
tworzyw drewnopochodnych, oraz na cele opałowe. Surowiec ten oferowany 
jest w postaci drobnicy tyczkowej i opałowej. Charakteryzuje się małą średnicą 
(do 7 cm z korą w dolnym końcu), dostatecznym okrzesaniem i   dopuszcze-
niem większości wad (duże krzywizny i zbieżystość). Wszystko to wpływa na 
jego cenę, która w porównaniu do pozostałych grup handlowych jest najniższa 
- wyjątek stanowi sortyment M1PO(drewno małowymiarowe iglaste przezna-
czone do przerobu mechanicznego) jest to pozyskiwany w niewielkich ilościach 
wyselekcjonowany surowiec o specyficznych cechach, wykorzystywany przez 
producentów drewnianej architektury ogrodowej do wyrobów toczonych, któ-
rego cena niejednokrotnie przewyższa surowiec wielkowymiarowy. 
 Surowiec małowymiarowy wykorzystywany przez przemysł celulozowo-
-papierniczy i  tworzyw drewnopochodnych w trakcie dalszego przerobu me-
chanicznego podlega dalszemu rozdrobnieniu na zrębki. W  tym przypadku 
można stwierdzić, że nie ma wielkich rozbieżności co do postaci oferowanego 
surowca przez Lasy Państwowe i oczekiwań odbiorców. Najwięcej kontrower-
sji budzi jego jakość, a przede wszystkim krzywizny i  jakość okrzesania, któ-
re negatywnie wpływają nie tylko na wydajność materiałową, ale również na 

Tabela 1. POZYSKANIE DREWNA

Wyszczególnienie

Rok

2000 2005 2006 2007 2008 2009

[tys. m³]

Ogółem, w tym: 27659 31945 32384 35935 34273 34629

Grubizna, w tym: 26025 29725 30228 34146 32407 32701

Lasy publiczne, w tym: 24593 28601 29130 32797 31159 31612

Własność Skarbu Państwa, 
w tym: 24446 28472 29008 32657 31011 31482

PGL Lasy Państwowe 24097 28164 28700 32314 30695 31188

Parki narodowe 231 198 200 234 216 192

Własność gmin 147 129 122 140 147 130

Lasy prywatne 1432 1124 1098 1349 1248 1089

Drewno małowymiarowe 1634 2200 2156 1789 1866 1928

Karpina 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Źródło: Leśnictwo 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010
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możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni transportowej zestawów do 
wywozu drewna i znacznie podwyższają koszty transportu.
 W grupie drewna średniowymiarowego sortymentem najczęściej ofero-
wanym do sprzedaży jest surowiec nazywany „papierówką”, który występuje 
na rynku w postaci S2A(drewno średniowymiarowe do przemysłowego zasto-
sowania) i  S2B(drewno średniowymiarowe użytkowe). Podział na sortymenty 
S2A i S2B został wprowadzony do obrotu już dawno, ale dopiero w tym roku,  
przez obecnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zarządzeniem nr 
34 z  dnia 17 kwietnia 2012 roku  dla poszczególnych sortymentów zostały 
wprowadzone odpowiadające temu podziałowi ramowe warunki techniczne. 
Na chwilę obecną można powiedzieć, że zarządzenie to zakończyło trwający 
wiele lat spór dotyczący jakości i wymiarów oferowanego przez Lasy Państwo-
we drewna średniowymiarowego S2A i S2B oraz, że w tym przypadku znalezio-
no kompromis, który jest do zaakceptowania zarówno przez sprzedającego jak 
i kupującego.
 Pozostałymi sortymentami z  grupy drewna średniowymiarowego ofe-
rowanymi w  zdecydowanie mniejszych ilościach przez Lasy Państwowe są: 
S3(żerdzie), S4(drewno opałowe), S10(drewno kopalniakowe) oraz S11(słupy). 
Surowiec z grupy handlowej drewna średniowymiarowego znalazł zastosowa-
nie w przemyśle celulozowo– papierniczym, tworzyw drewnopochodnych oraz 
od stosunkowo niedawna w takich branżach przemysłu drzewnego jak produk-
cja drewnianej architektury ogrodowej i palet.
 Najwięcej sortymentów w  obrocie surowcem drzewnym zawiera się 
w grupie drewna wielkowymiarowego. Przy czym w przypadku tak zwanego 
surowca „z  wyborem”, czyli na przykład drewna okleinowego i  sklejkowego 
nie ma większych uwag co do jego postaci i jakości, to w przypadku najczęściej 
oferowanego sortymentu W_STANDARD istnieją znaczne różnice co do ocze-
kiwań przemysłu a oferowaną jakością i podziałem długościowym tego sorty-
mentu przez Lasy Państwowe. Odbiorcami tego surowca jest przede wszystkim 
przemysł tartaczny oraz producenci drewnianej architektury ogrodowej, którzy 
ze względu na specyfikę swoich wyrobów oczekują również specyficznych wła-
ściwości od kupowanego surowca okrągłego, który z  jednej strony powinien 
spełniać ich wymogi jakościowe, a  z drugiej odpowiadać cenowo. W grupie 
handlowej W_STANDARD zawartych jest 4 klasy jakościowe (A, B, C, D) i 3 kla-
sy grubościowe (1, 2, 3), które łącznie składają się na 11 sortymentów. Średnio 
w najlepszych i zarazem najdroższych klasach jakościowych A i B zawiera się 
około 20% oferowanego surowca, przy czym różnice cenowe pomiędzy kolej-
nymi klasami jakościowo–wymiarowymi sięgają od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu złotych. Klasa jakościowa C spełnia zarówno oczekiwania „tartaczników” 
jak i producentów „ogrodówki”. Odbiór surowca w klasach jakościowych A, B 
i D naraża ich na nieuzasadnione straty ekonomiczne, gdyż za wyroby wykona-
ne z klas jakościowych A i B (surowiec wiele droższy) nikt im więcej nie zapłaci, 
a surowiec z klasy D ze względu na dopuszczalne wady totalnie nie nadaje się 
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w przeważającej części do przetarcia. Przy czym można stwierdzić, że każda 
z  osobna z  oferowanych grup jakościowych w  drewnie wielkowymiarowym 
i tak znalazłaby nabywcę, gdyż drewno w jakości A i B jest pożądanym przez 
producentów sklejki i okleiny a klasa D jest możliwą do wykorzystania przez 
przemysł celulozowo–papierniczy i tworzyw drewnopochodnych. Obrót grupą 
handlową W_STANDARD w obecnej postaci jest wygodny dla sprzedającego, 
gdyż zaoszczędza on jemu kosztów i problemów związanych z  sortowaniem 
drewna wielkowymiarowego, którymi w  całości został obarczony kupujący. 
Pewnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być stopniowe wprowadza-
nie do obrotu przez Lasy Państwowe drewna kłodowanego. Jednakże drewno 
kłodowane będące obecnie w  obrocie, tylko częściowo spełnia oczekiwania 
przemysłu tartacznego (bardzo rzadko występuje w klasach jakości A, B i D), 
ale niestety jest ono oferowane w poszczególnych długościach we wszystkich 
klasach grubościowych, gdzie kupujący nie jest w stanie optymalnie dla gamy 
swoich wyrobów wykorzystać całości otrzymanego przekroju średnicowego 
i część zakupionego drewna przeciera ze znaczną stratą materiałową. Wiele do 
życzenia pozostawia również jakość oferowanych kłód, które w przeważającej 
części pozyskiwane są za pomocą harvestrów, gdzie bardzo często dochodzi 
do okorowania drewna, które pozbawione naturalnej ochrony w postaci kory 
znacznie szybciej pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych ulega 
deprecjacji.

 2. Zasady sprzedaży surowca drzewnego
 Do 2006 roku praktycznie jako jedyna forma sprzedaży hurtowej drewna 
okrągłego w Polsce były stosowane negocjacje handlowe, przy czym umowy 
na dostawy drewna były zawierane w  zależności od potencjału nabywczego 
kupującego z poszczególnymi Nadleśnictwami, Dyrekcjami Regionalnymi lub 
Dyrekcją Generalną. W  przypadku drewna szczególnie cennego stosowano 
i stosuje się do tej pory formę sprzedaży w postaci organizowanych submisji. 
W 2006 roku weszły w życie nowe zasady sprzedaży drewna -został stworzo-
ny Portal Leśno Drzewny i wprowadzony przez Lasy Państwowe internetowy 
system sprzedaży drewna, który miał  przynieść pełną jawność i przejrzystość 
działań związanych z handlowym obrotem drewna i powinien przyczynić się 
do ograniczenia szarej strefy w przetwórstwie tego surowca. Przez kolejne lata 
obowiązywania Portalu Leśno Drzewnego ulegał on różnym zmianom, w obec-
nej formie przewiduje on sprzedaż drewna dla  klientów z  branży drzewnej 
w następujących etapach:
 Internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno Drzewnym odbywają-
ce się co sześć miesięcy, udział w nich mogą wziąć tylko kupujący, którzy posia-
dają tak zwaną „historię zakupów”, to znaczy że kupowali już drewno okrągłe 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w  roku poprzednim 
i są przez to uprawnieni do złożenia oferty zakupu w wysokości  do 60% za-
kupów realizowanych od 01 października do 30 września roku poprzedniego. 
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Jednak ze względu na półroczną częstotliwość przetargów ograniczonych łącz-
na masa drewna na jaką można maksymalnie złożyć oferty zakupu w pierw-
szym przetargu wynosi 30% z rocznej podaży. Ilość drewna, którą można wy-
grać w tym etapie jest czystą loterią, gdyż nie jest widoczny stopień obłożenia 
danej oferty sprzedażowej1 przez innych kupujących. Sytuacja ta prowadzi 
do tego, że w wielu nadleśnictwach jest więcej ofert zakupu niż wystawionej 
do sprzedaży masy drewna, przez co zgodnie z obowiązującym algorytmem 
oceny oferty2, mimo uzyskania maksymalnej oceny, otrzymuje się tylko część 
z obstawianej masy drewna. Z drugiej strony pozostaje również wiele nadle-
śnictw, w których wystawiana do sprzedaży masa drewna nie znalazła pokrycia 
w złożonych ofertach. W tym przypadku możliwe było wygranie zdecydowa-
nie większej ilości drewna po niższych cenach, gdyż bez względu na uzyskaną 
łączną ocenę, wszystkie złożone oferty są zaspakajane w  całości. Teoretycz-
nie istnieje możliwość dokupienia zredukowanej masy z pierwszego przetargu 
ograniczonego na drugim przetargu ograniczony, w którym udział mogą wziąć 
ci klienci, których w pierwszym przetargu oferty zakupu nie zostały zaspokojo-
ne. Maksymalna ilość zakupu składanych ofert przez poszczególnych klientów 
jest równa ilości zredukowanej w pierwszym przetargu. Jednakże w etapie tym 
jest zmniejszana podaż oferowanego surowca, gdyż do sprzedaży wystawiana 
jest masa, która pozostała niesprzedana z pierwszego przetargu pomniejszona 
o oferty sprzedaży, w których pozostało mniej niż 51 m³ oferowanego surow-
ca3. Prowadzi to tego, że w odniesieniu do wszystkich ofertujących w drugim 
przetargu ograniczonym zawsze pozostaje jakaś liczba ofert zakupu, która nie 
zostanie zaspokojona.
 Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”, odbywają się 
również co sześć miesięcy. Trafia na nie drewno, które nie zostało sprzedane 
na przetargach ograniczonych plus pozostałe 40% z puli drewna przezna-
czonego do sprzedaży półrocznej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe. Aukcje systemowe, gdzie tak jak i  w  przypadku portalu 
każda oferta sprzedażowa jest osobną aukcją, są otwartymi licytacjami in-
ternetowymi, w  których po wpłaceniu wadium może wziąć udział każdy 
podmiot gospodarczy. Minimalne wadium wynosi 4 tys. PLN i uprawnia do 
złożenia ofert zakupu do1 tys. m³, następnie za każdy kolejny m³ wymaga-
ne jest dodatkowe 4,00 PLN. Przy wpłaceniu 120 tys. PLN nie obowiązują 
żadne ograniczenia ilościowe, co w praktyce oznacza możliwość złożenia 
ofert na całą wystawioną do sprzedaży masę drewna. Aukcje trwają przez 
okres około 4 tygodni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. 

1. Oferta sprzedażowa: dany sortyment jednego gatunku drewna w jednym nadleśnictwie – definicja 
własna 
2. 80% oferowana cena zakupu i 20% wartość zakupów w roku poprzednim, przy czym w zależności 
od otrzymanej łącznej oceny, każdej złożonej ofercie jest przydzielana odpowiednio wysoka ilość 
drewna, co przy ograniczonej podaży prowadzi do redukcji wszystkich złożonych ofert.
3. W przypadku, gdy w pierwszym przetargu była wystawiana ilość 50 m³ danego sortymentu i nie 
została ona zakupiona, to nie pojawia się już ta oferta w drugim przetargu.
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W zależności od ilości i zróżnicowania sortymentowego kupowanego przez 
jednego nabywcę drewna, zachodzi konieczność dziennego udziału nawet 
w kilkuset aukcjach, co wymaga zaangażowania  przynajmniej kilku osób. 
Teoretycznie aukcje powinny kończyć się co 2 minuty, ale zgodnie z jednym 
z punktów obowiązującego regulaminu dla aukcji internetowych w aplikacji 
e-drewno, który mówi: (…) Jeżeli użytkownik licytacji złoży ofertę wygrywa-
jącą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego zakoń-
czenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu ekranu), czas 
trwania aukcji przedłuża się o  taką liczbę sekund, jaka odpowiada różnicy: 
30 sekund minus liczba sekund do planowanego do planowanego zakończe-
nia aukcji w chwili zarejestrowania ww. oferty.(…) Zasada ta w przypadku 
zwiększonego popytu na drewno – jaki mamy od kilku lat, prowadzi do nie-
ustannych przedłużeń poszczególnych aukcji, przez co nakładają się one na 
siebie, co często skutkuje tym, że kupującemu trudno jest upilnować kilka 
aukcji na raz, przez co zmuszony jest on z poszczególnych aukcji zrezygno-
wać lub ponieść dodatkowe koszty i zaangażować jeszcze większą ilość osób 
biorących udział w licytacjach. 
 Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”, są to aukcje internetowe iden-
tyczne co do zasad działania jak i  systemowe aukcje internetowe w aplikacji 
„e-drewno”, z różnicą polegającą na tym, że organizowane są przez cały rok. 
Na „e-drewno” wystawiany jest surowiec, który nie znalazł nabywców na sys-
temowych aukcjach internetowych, surowiec z którego odbioru zrezygnowano 
w ciągu roku i potencjalne nadwyżki w pozyskaniu, czyli w praktyce tak zwane 
„drewno poklęskowe”, które pozyskiwano w wyniku wszelkiego rodzaju klęsk 
takich jak pożary, huragany, powodzie, susze, obfite opady śniegu (drewno po-
okiściowe) itp. Oznacza to, że w czasie koniunktury i braku klęsk żywiołowych 
nie istnieje w Polsce możliwość zakupu drewna okrągłego poza organizowany-
mi 2 razy w roku przetargami ograniczonymi i systemowymi aukcjami interne-
towymi w aplikacji „e-drewno”.
 Inne aukcje i submisje, otwarte aukcje szczególnie cennych (np. drewno 
okleinowe) gatunków drewna.
 W  tym miejscu należy stwierdzić, że obowiązujący system sprzeda-
ży drewna okrągłego w  Polsce wywoływał najwięcej kontrowersji i  sytuacji 
spornych pomiędzy Lasami Państwowymi a przemysłem drzewnym, który to 
mimo ciągłych jego zmian był nieustannie krytykowany w szczególności przez 
przedstawicieli przemysłu drzewnego. Powołana w tym roku przez obecnego 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych grupa doradcza składająca się 
z przedstawicieli poszczególnych branż przemysłu drzewnego i  Lasów Pań-
stwowych opracowała projekt zmian obecnego systemu sprzedaży drewna, 
który z całą pewnością nie rozwiązuje wszystkich obecnych problemów zwią-
zanych z obrotem surowcem drzewnym, ale wprowadza szereg ułatwień dla 
kupującego, które powinny doprowadzić do chociaż częściowej stabilizacji 
rynku drzewnego w Polsce.



6-7 września 2012 r., Targi EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina

49

VI

 

 3. Problemy logistyczne związane z dostawą i magazynowaniem   
 surowca drzewnego
 Następnymi problemami z którymi musi się zmierzyć kupujący surowiec 
drzewny jest logistyka, czyli organizacja transportu i składowanie drewna. Pro-
blemy wynikają z dwóch podstawowych aspektów. Z jednej strony ze specyfiki 
surowca jakim jest drewno, które niezabezpieczone i  pozostawione na wol-
nym powietrzu, w  wyniku działania zmiennych warunków atmosferycznych, 
a także różnego rodzaju grzybów i zwierząt ulega nieodwracalnemu w skutkach 
procesowi deprecjacji, który w najgorszym przypadku dyskwalifikuje tak cenny 
surowiec jakim jest drewno nawet na cele opałowe. Drugim z problemów jakie 
nastręcza logistyka w obrocie surowcem drzewnym jest jego transport na odcin-
ku las – skład surowca w zakładzie drzewnym. 
 Największym i najczęściej kojarzonym w transporcie leśnym jest transport 
drewna okrągłego, na którego charakterystykę wpływają przede wszystkim na-
stępujące aspekty: 
• Ładunek odznaczający się dużą różnorodnością wymiarów i ciężaru
• rozproszeniem na dużych obszarach leśnych
• nierównomiernością pozyskania w ciągu roku. Problem ten w szczególności 

dotyczy drewna liściastego, którego ze względu na uwarunkowanie wzrosto-
we i siedliskowe nie można pozyskać o każdej porze roku. 

• podatnością na deprecjację. Cecha w szczególny sposób odczuwalna dla od-
biorców drewna iglastego, która wymusza na nich potrzebę szybkiego wywo-
zu drewna z lasu.

Do transportu drewna okrągłego obecnie najczęściej wykorzystuje się wysoko-
tonażowe zestawy samochodowe, które charakteryzują się znacznym zróżnico-
waniem masy własnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowe-
go i tabelą gęstości poszczególnych gatunków drewna, oraz mając na uwadze 
optymalizację kosztów transportu, każdy zestaw powinien zabrać różną masę 
drewna, co przysparza wiele problemów zarówno sprzedającemu surowiec jak 
i przewoźnikom i najczęściej kończy się wyższymi kosztami transportu, które 
jest zmuszony ponieść kupujący. 

 Problemy ze składowaniem surowca dotyczą przede wszystkim drewna 
gatunków iglastych a w szczególności sosny, które to w okresie wiosenno-letnim 
w sprzyjających warunkach już nawet po kilku dniach od ścinki narażone jest 
na deprecjację w postaci sinienia.
 Mianem sinizny określa się zabarwienie iglastego drewna okrągłego 
lub materiałów tartych na kolor od niebieskiego do zielonoczarnego. Zmianę 
barwy powodują grzyby należące do klasy workowców (Ascomycetes) oraz do 
grupy grzybów niedoskonałych (Fungi imperfecti). Sinizna nie wpływa w zasa-
dzie na mechaniczne właściwości drewna, obniża jednak w znaczącym stopniu 
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jego wygląd estetyczny, przez co drewno zainfekowane sinizną w wielu przy-
padkach nie nadaje się do dalszego przerobu. 
 Grzyby rozwijające się w  drewnie należą do grupy organizmów ae-
robowych, to znaczy, że do ich rozwoju niezbędny jest dopływ powietrza. 
Ilość zawartego w  drewnie powietrza i  możliwość jego wymiany zależy 
bezpośrednio od wilgotności drewna. Przy dużej wilgotności zarówno ścia-
ny komórkowe jak i pory w drewnie wypełnione są wodą i nie ma w nim 
miejsca dla powietrza, wraz ze spadkiem wilgotności pojawiają się wol-
ne przestrzenie zajmowane przez powietrze. Grzyby do swojego rozwoju  
oprócz powietrza potrzebują również wodę, zatem układ woda powietrze 
musi spełniać określone warunki ilościowe, które decydują o możliwościach 
rozwojowych grzybów. Optymalna dla rozwoju większości grzybów powo-
dujących siniznę jest wilgotność drewna w granicach 33 – 82%. Praktycz-
nie przyjmuje się, że minimalna wilgotność drewna potrzebna do rozwoju 
grzybni wynosi 22 – 24%. Drewno o wilgotności poniżej 20% (powietrzno 
suche) uważa się za w pełni zabezpieczone przed inwazją i  działalnością 
rozkładową grzybów, stan ten określa się jako „suchy stan ochronny”. Wil-
gotność drewna sosny w zależności od miesiąca ścinki waha się w przedzia-
le od około 85 do ponad 100%. Jednak już po kilku dniach drewno takie 
na wolnym powietrzu osiąga przyobwodowo i  na  czołach niebezpieczną 
granicę wilgotności około 80 %.
 Drewno o wilgotności przekraczającej 82%  znajduje się „w wilgotnym 
stanie ochronnym”. Czynnikiem wykluczającym w tym przypadku rozwój grzy-
bów nie jest nadmierna wilgotność, a  wynikający z  niej niedobór powietrza 
w drewnie.
 Metody opierające się na wykorzystaniu suchego lub mokrego stanu 
ochronnego, ze względu na bardzo małą przepustowość i wysokie koszty nie 
znajdują racjonalnego zastosowania wśród tartaczników. Na chwilę obecną je-
dynym racjonalnym zabezpieczeniem drewna okrągłego przed sinizną jest jego 
szybkie przetarcie i kąpiel antyseptyczna półproduktów. Wyklucza to w okresie 
podwyższonego ryzyka sinienia drewna, gromadzenie zapasów surowca okrą-
głego i półfabrykatów na dłużej niż jeden miesiąc. Sytuacja ta ogranicza dłuższe  
planowanie produkcji i  zmusza do konieczności organizowania systematycz-
nych (bez względu na warunki) dostaw surowca z Lasów Państwowych. 
 Następnym problemem są uszkodzenia drewna powodowane przez 
zwierzęta. Polegają one przede wszystkim na uszkodzeniu tkanki drzewnej 
w drewnie przez żer larwy owadziej i osobnika dorosłego w postaci doskonałej. 
Uszkodzenia drewna powstają w  wyniku wydrążenia w  nim korytarzy, zwa-
nych „chodnikami owadzimi” o różnej średnicy, kształcie i przebiegu. Drewno 
zakażone owadami traci w poważnym stopniu na wartości użytkowej (niższa 
wytrzymałość) i  estetycznej, co dotyczy szczególnie drewna konstrukcyjnego 
i drewna spełniającego funkcję dekoracyjną. Stąd należy czynić wszystko, aby 
drewno świeżo ściętego drzewa czy wytworzone z niego elementy były zawsze 
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odpowiednio chronione przed owadami, które wyrządzają w nim duże szkody 
włącznie z jego całkowitym zniszczeniem.
 Zabiegi dotyczące zwalczania owadów drewna należą do bardzo trud-
nych, ponieważ wykazują one różną odporność na czynniki chemiczne i me-
chaniczne, dodatkowo drewno wielkowymiarowe ze względu na gabaryty 
w wielu przypadkach uniemożliwia zastosowanie odpowiednich metod jego 
dezynsekcji. Z dotychczasowych doświadczeń i badań naukowych w zakre-
sie zwalczania owadów w drewnie wynika, że prawie wszystkie owady, a na 
pewno te najgroźniejsze, są mało odporne na działanie podwyższonej tem-
peratury. Ponieważ ich optymalne warunki rozwojowe wymagają temperatur 
w zakresie 20 – 28 ºC, to wyższa temperatura staje się dla nich zabójcza. Stąd 
najczęściej stosowaną metodą zwalczania owadów jest nagrzewanie drewna 
do  temperatury 50 – 60 ºC. Niższe temperatury są również zabójcze, ale 
wymagają dłuższego działania w  czasie. Przy tym należy zawsze pamiętać, 
że drewno jako izolator termiczny nagrzewa się powoli, warstwa po warstwie 
i dlatego czas do nagrzania warstw środkowych wymaga zdecydowanego wy-
dłużenia tego procesu.
 W przypadku składowanego drewna okrągłego obecnie  stosuje się me-
chaniczną i chemiczną ochronę przed owadami. Chemiczna ochrona drewna 
okrągłego ze względu na małą przepustowość, ograniczenia gabarytowe skła-
dowanego drewna i  przede wszystkim aspekty środowiskowe jest stosowana 
bardzo rzadko. W celu zminimalizowania szkód powodowanych przez owady 
na składach drewna w lesie i tartakach, należy przede wszystkim stosować środ-
ki mechaniczne to znaczy korować składowany surowiec. Niestety metoda ta 
zabezpiecza drewno przed owadami, ale pozbawia drewno naturalnej ochrony 
przed atakiem grzybów. 

 Na dzień  dzisiejszy obrót surowcem drzewnym w Polsce wywołuje wiele 
emocji zarówno po stronie sprzedającego jak i  kupującego. W  dalszym cią-
gu najwięcej kontrowersji budzą obowiązujące warunki sprzedaży oraz jakość 
i podział sortymentowy oferowanego surowca. Jednakże należy stwierdzić, że 
prowadzone już od dawna negocjacje pomiędzy przedstawicielami Lasów Pań-
stwowych i przemysłu drzewnego stopniowo przynoszą rezultaty, czego dowo-
dem jest wprowadzenie w  tym roku ramowych warunków technicznych dla 
drewna średniowymiarowego S2A i S2B, oraz ustanowienie mających obowią-
zywać od początku 2013 roku zmian w dotychczasowych warunkach sprzeda-
ży, które w pewnym stopniu zabezpieczają interesy zarówno sprzedającego jak 
i kupującego. Niestety istnieje jeszcze wiele kwestii spornych, które wymagają 
dalszych rozmów i  negocjacji. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
uda się je rozwiązać i doprowadzić do stabilizacji tak obecnie rozchwiany prze-
mysł drzewny. 
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 Tezy do referatu:

 Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca   
 drzewnego w obrocie 

 1. Podział oferowanego przez Lasy Państwowe surowca drzewnego:
• Istnieją różnice w jakości i postaci oferowanego surowca przez Lasy Państwo-

we co do oczekiwań i wymogów odbiorców.  
• Szczególnie niekorzystnym w  zakupie sortymentem jest W_STANDARD, 

w przypadku którego podczas zakupów tak naprawdę nie wie się jakiej jako-
ści i w jakiej cenie zostanie przygotowany surowiec.

 2. Zasady sprzedaży drewna:
• W  obecnej formie internetowy system sprzedaży drewna okrągłego budzi 

wiele kontrowersji.
• Najwięcej niezadowolenia wśród kupujących wywołują systemowe aukcje 

internetowe w aplikacji  „e-drewno”.

 3. Problemy logistyczne związane z dostawą i magazynowaniem   
 surowca drzewnego:
• Drewno ze względu na swoją specyfikę nastręcza wielu problemów podczas 

jego transportu i magazynowania.
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