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10.00 – 11.30

Techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy w lesie
•

Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania drewna – Wiesława Ł. Nowacka (SGGW
Warszawa)

•

Główne przyczyny uszkodzeń pilarek spalinowych i koszty ich
napraw – Zenon Pilarek (UP w Poznaniu)

•

Metodyka opracowania katalogów norm czasu dla prac leśnych
– Łukasz Bojarski (ORWLP w Bedoniu)

•

Przygotowanie surowca do odbioru realizowane przez ZUL –
analiza czasu czynności pomiarowych wykonywanych przez
drwali podczas pozyskiwania dłużyc – Włodzimierz Stempski
(UP w Poznaniu)
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12.00 – 13.30

Elementy obrotu surowcem drzewnym
z przygotowaniem surowca do sprzedaży
•

Pomiar surowca drzewnego za pomocą urządzeń zintegrowanych harwestera, blaski i cienie – Witold Urbaniak (Member of
Board Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o.)

•

Waloryzacja surowca drzewnego w praktyce LP na przykładzie jednostek RDLP w Zielonej Górze – Jacek Żygalski (RDLP
w Zielonej Górze)

•

Konfekcjonowanie surowca drzewnego w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania przez poszczególne branże przemysłu
drzewnego – Zygmunt Stanula (Stelmet Sp. z o.o.)

14.00 – 15.00

Wybór wykonawców usług leśnych.
Realizacja prac leśnych. Elementy obrotu surowcem
drzewnym.
•

Przykładowe rozwiązania stosowane w Polsce oraz w Niemczech. Referent z Polski – Eugeniusz Kiełczawa (RDLP w Zielonej
Górze) – Wybór wykonawców usług leśnych – przykładowe rozwiązania – RDLP w Zielonej Górze, oraz z Niemiec – Bernd Flechsig
– Wykorzystanie zakładów usług leśnych w lasach należących do
Wolnego Kraju Związkowego Saksonii

Prowadzący sesje tematyczne:
Dr Krzysztof Jodłowski – Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
Dr hab. Janusz Kocel – Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
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Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW Warszawa
Nowoursynowska 159, 02-767 Warszawa
e-mail: wieslawa_nowacka@sggw.pl

Negatywne skutki pracy w leśnictwie
ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania drewna
Leśnictwo na poziomie globalnymi oraz krajowym jest
uważane za dział pracy bardzo niebezpiecznej. Dane odnoszone do
leśnictwa, prezentowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny
(2) mimo ich niepewności, stanowią podstawę do głoszenia powyższej
tezy. Szczególne miejsce w ocenie zagrożeń w leśnictwie widzianych
z perspektywy zjawiska, jakim jest wypadkowość, stanowią dokumentacje gromadzone przez służby bezpieczeństwa pracy w największym
przedsiębiorstwie zatrudniającym leśników, Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Coroczne, od dziesiątków lat kompletowane dokumenty, są spójne, obszerne i gromadzące dane unikatowe
na skalę europejską, może nawet światową.
Zasadniczym problemem wiążącym się z bezpieczeństwem
pracy zatrudnionych są zarówno choroby zawodowe jak i wypadki
przy pracy. Wypadek zdarza się w konsekwencji działania nagłych,
nieprzewidywalnych, nieplanowanych czynników o charakterze
losowym. Tak można w skrócie ująć pojęcie wypadku. Konsekwencje
wypadku określa się z reguły wielkością absencji powypadkowej
przypadającej na jeden wypadek – nie licząc wypadków śmiertelnych – czyli współczynnikiem ciężkości wypadku oraz wskaźnikiem
częstotliwości wypadków (liczba wypadków przypadająca na 1000
pełno-zatrudnionych). W sensie prawnym pracodawca musi się zainteresować (reguła dotycząca większości systemów sprawozdawczości
w różnych krajach) jedynie wypadkami powodującymi co najmniej
jednodniową absencję.
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Pozyskiwanie drewna wykorzystujące metody ręczno-maszynowe niesie ze sobą szereg zagrożeń, które decydują o zaliczeniu
prac z tego zakresu do najniebezpieczniejszych czynności (Olszewski
1999, Parker 1999, Poschen 1999, Grzywiński i in. 2013, Nowacka
2013a, b, c)1.
Narażenie na zagrożenia w pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych w leśnictwie, niezależnie od typu i charakteru przedsiębiorstwa. Zgodnie z danymi GUS (2011 r.) łącznie w sektorze leśnym
zatrudnionych było 47836 pracowników. W grupie przedsiębiorstw
prywatnych (stanowiących połowę zatrudnionych w sektorze leśnym)
zaangażowanych jest co najmniej kilkanaście tysięcy pilarzy, grupy
pracowniczej najbardziej zagrożonej wypadkami. Zgłaszane do GUS
wypadki w sektorze prywatnym (2011 r. – 155 zgłoszonych wypadków
przy pracy) stanowią niespełna połowę liczby zdarzeń wypadkowych
rejestrowanych w PGLLP (2011 r. – 344 zgłoszone wypadki przy pracy).
Badania własne dotyczące wypadkowości w Zakładach Usług Leśnych
(ZUL) wskazują na fakt nie rejestrowania i nie zgłaszania wypadków
o mniejszym zagrożeniu dla zdrowia (niższa absencja powypadkowa).
Zgłaszane są jedynie wypadki bardzo ciężkie i śmiertelne.
Analiza danych wypadkowych w PGLLP obejmujących lata
1989-2001, pozwoliła na określenie skutków zagrożeń występujących
w leśnictwie, wszystkich wypadków w tym wypadków śmiertelnych.
Uzyskane rezultaty obrazują stan wypadkowości (rys. 1) w latach
poprzedzających prywatyzację i na początku funkcjonowania lasów
w nowym podziale pracy. Zasadniczym efektem działań restrukturyzacyjnych, jakie miały miejsce w ostatnich dwu dekadach, dla
samego przedsiębiorstwa PGLLP, była bardzo istotna redukcja zatrudnienia. W efekcie poczynionych przedsięwzięć, które zainicjowano
na początku lat dziewięćdziesiątych a zakończono w praktyce pod
koniec dwudziestego wieku, nastąpiło przeniesienie większości działań
Leśnictwo z punktu widzenia wypadków śmiertelnych jest dwukrotnie niebezpieczniejszą
profesją niż, osławione jako niebezpieczne, górnictwo (W USA-115 wypadków śmiertelnych
przypada na 100 000 zatrudnionych, zaś w górnictwie około 59 wypadków śmiertelnych na 100
000 zatrudnionych). Nawet w krajach gdzie pozyskiwanie drewna czyli najniebezpieczniejsze
prace są wysoko zmechanizowane, mamy duży współczynnik częstotliwości wypadków śmiertelnych. Przeliczony na mln m3 pozyskanego surowca: Norwegia (1991-95) - 0,95; Szwecja - 0,16,
Finlandia - 0,11, USA - 0,26; Britisch Columbia - 1991-1995 - 0,28; Niemcy -1,26; Austria -1,41.
(Poschen 1999).
1
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produkcyjnych na barki przedsiębiorstw prywatnych – Zakładów
Usług Leśnych (ZUL). W pierwszej kolejności pełna prywatyzacja
objęła pozyskiwanie drewna i czynności zrywkowe, działy pracy, które
były i nadal są odpowiedzialne za większość wypadków przy pracy
i chorób zawodowych rejestrowanych w leśnictwie.
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wypadki w sektorze prywatnym (2011 r. – 155 zgłoszonych wypadków
przy pracy) stanowią niespełna połowę liczby zdarzeń wypadkowych
rejestrowanych w PGLLP (2011 r. – 344 zgłoszone wypadki przy pracy).
Informacja o podstawowych wskaźnikach, jakimi są częstotliwość i ciężkość wypadków wskazuje na stan bezpieczeństwa w leśnictwie i pozwala na porównanie sytuacji w kolejnych latach. Rysunek
2 pokazuje sytuację, jaka miała miejsce w okresie poprzedzającym
prywatyzację działalności w leśnictwie.

Wskaźnik częstotliwości
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Rys. 2. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w okresie przed i tuż po

Rys. 2. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w okresie
przed i tuż po zainicjowaniu procesu prywatyzacji prac leśnictwie
Kolejny graf (rys.3) pokazuje zmianę sytuacji na przestrzeni lat przy uwzględnieniu
(1986-1999)

zainicjowaniu procesu prywatyzacji prac leśnictwie (1986-1999)
okresu po zaistnieniu prywatyzacji prac leśnych.
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Kolejny graf (rys.3) pokazuje zmianę sytuacji na przestrzeni lat
przy uwzględnieniu okresu po zaistnieniu prywatyzacji prac leśnych.

Rys. 2. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w okresie przed i tuż po
zainicjowaniu procesu prywatyzacji prac leśnictwie (1986-1999)
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Kolejny graf (rys.3) pokazuje zmianę sytuacji na przestrzeni lat przy uwzględnieniu
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Rys. 3.. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w latach 2004-2011 po

Rys. 3. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w latach
2004-2011 po prywatyzacji prac w leśnictwie

prywatyzacji prac w leśnictwie

Częstotliwość wypadków wraz z prywatyzacja najniebezpieczniejszych prac, zmalała.

Nie jest to jednak spadek, który w pełni odzwierciedlałby fakt odejścia z PGLLP robotników

Częstotliwość wypadków wraz z prywatyzacja najniebez-
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prac, zmalała.
to jednak
spadek,
który wktóry
pełni

odzwierciedlałby fakt odejścia z PGLLP robotników zatrudnionych
w pozyskiwaniu drewna i jego transporcie. Nadal jest to wskaźnik,
który jest 1,6 razy wyższy od średniej krajowej i utrzymuje się na
poziomie z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Wypadkowość w leśnictwie przyjmowała przed wprowadzeniem prywatyzacji inny obraz widziany przez pryzmat poszczególnych
działów pracy, niż to ma miejsce po jej zaistnieniu. W przedsiębiorstwie PGLLP praktycznie brak jest stanowisk najniebezpieczniejszych
z punktu widzenia zagrożeń w pracy, jakimi są stanowiska pilarzy.
Oczywiste jest więc, że musiało to znaleźć odwzorowanie w częstości
zdarzeń wypadkowych w ujęciu działów pracy. Wypadki w pozyskiwaniu drewna w okresie przed prywatyzacją zadań w leśnictwie, stanowiły z reguły od 40-55% wszystkich wypadków.
Aktualnie wypadki w pozyskiwaniu drewna stanowią od
27-34% wszystkich zdarzeń, w transporcie drewna od 3-7%, zaś dominujące wypadki w pozostałych czynnościach stanowią od 63 do 69%.
Aktualnie dominują wypadki określane, jako powiązane
z „pozostałymi pracami”, czyli obejmującymi aktywność inną niż
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Rys. 3.. Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w PGLLP w latach 2004-2011 po

Rys. 4. Udział procentowy wypadków w odniesieniu do wybranej partii
ciała najczęściej podlegającej urazom (PGLLP lata 2004-2009).

prywatyzacji prac w leśnictwie

Częstotliwość wypadków wraz z prywatyzacja najniebezpieczniejszych prac, zmalała.

Nie jest to jednak spadek, który w pełni odzwierciedlałby fakt odejścia z PGLLP robotników
zatrudnionych w pozyskiwaniu drewna i jego transporcie. Nadal jest to wskaźnik, który jest
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w PGLLP w latach 2004-2009. Średnio w badanym okresie urazy
kończyn dolnych stanowiły ponad połowę wszystkich wypadków. Ta
informacja ma szczególne znaczenie dla działań profilaktycznych,
szkoleniowych oraz na racjonalizację zachowań przedsiębiorcy
leśnego w mierze stosowania środków ochrony indywidualnej.
Udział wypadków w poszczególnych czynnościach realizowanych w ramach pozyskiwania drewna jest zróżnicowany.
Najistotniejsze z punktu widzenia wypadkowości zagrożenia
występują przy odbiórce i wydawaniu drewna. W drugiej kolejności
są to zadania związane w wyznaczaniem cieć i organizacją prac zrębowych. Mniejsze znaczenie z punktu widzenia konsekwencji zdrowotnych mają czynności określane w sprawozdawczości wypadkowej,
jako: okrzesywanie i przerzynka drewna, ścinka i obalanie drzew.
Wypadkowość w naszym leśnictwie pozostaje nadal ważnym
problemem dla służb zajmujących się bezpieczeństwem pracy i ochroną
zdrowia pracowniczego. Zarówno częstość jak i ciężkość wypadków
sytuują leśnictwo w czołówce aktywności zawodowych określanych
jako wyjątkowo niebezpieczne. Istotnym elementem wiedzy jest uświadomienie faktu, iż mimo przerzucenia szczególnie niebezpiecznych
prac i operacji związanych z pozyskiwaniem i transportem drewna
na barki podmiotów zewnętrznych, wskaźniki wypadkowości pozostały na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Podstawowy wniosek,
jaki płynie z przeprowadzonych analiz dostępnych materiałów, to
istnienie konieczności badanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa
pracy w podmiotach realizujących zadania na rzecz leśnictwa (ZUL).
Globalne dane udostępniane przez GUS wskazują bowiem wyraźnie
na szczególne znaczenie szarej strefy w realizacji zobowiązań firm
leśnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowniczego.
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Zenon Pilarek
Włodzimierz Stempski
Hubert Stachowicz

Główne przyczyny uszkodzeń pilarek
spalinowych i koszty ich napraw
WSTĘP
Mimo postępującego rozwoju rynku leśnych maszyn wielooperacyjnych, pilarka spalinowa wciąż pozostaje podstawowym
narzędziem wykorzystywanym w trakcie czynności związanych
z pozyskiwaniem i dalszą obróbką drewna w lesie. Wynika to z faktu,
że cena maszyn wielooperacyjnych wciąż jest bardzo wysoka natomiast cena za pracę na poziomie ręczno-maszynowym relatywnie
niska. W związku z tak powszechnym stosowaniem pilarek spalinowych w pracach leśnych oraz coraz powszechniejszym ich wykorzystywaniem do prac hobbystycznych w pracy przedstawiono analizę
głównych uszkodzeń tych urządzeń ze wskazaniem głównych przyczyn będących ich powodem. Ponadto określono koszty napraw tych
urządzeń. Zagadnieniem niezawodności pilarek spalinowych, pilarek
na wysięgniku i wykaszarek zajmowali się wcześniej Trzciński [1995],
Kusiak, Gorycki [2006], Pilarek i Mielnicki [2008], Wójcik [2008] oraz
Pilarek, Mielnicki i Stempski [2010], a zagadnienie budowy pilarek
spalinowych całościowo przedstawił Więsik [2002].
1. CEL PRACY
Celem pracy, było określenie przyczyn najczęstszych uszkodzeń pilarek spalinowych oraz kosztów ich napraw. W pracy przeprowadzono:
• analizę napraw gwarancyjnych pilarek,
• analizę napraw pogwarancyjnych pilarek,
• analizę najczęściej psujących się układów oraz ich części składowych,
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• określenie przyczyn uszkodzeń,
• określenie kosztów napraw z podziałem na koszty części oraz koszty
wykonanych czynności naprawczych.
2. ZAKRES PRACY
Przeprowadzona praca została oparta na badaniach przeprowadzonych w autoryzowanym serwisie firmy Husqvarna. Serwis ten
zlokalizowany jest w Powiecie Sławieńskim, województwo zachodnio-pomorskie. Większość pilarek pochodziła z terenu Nadleśnictwa
Sławno. Tereny znajdujące się w tym regionie sprzyjają rozwojowi
omawianej branży, ponieważ lesistość jest tu dość wysoka i wynosi
28,7%.
Obserwacje prowadzono w okresie od 1. stycznia 2011 roku do
30. września 2011 roku.
W ankiecie w formie tabeli zamieszczono rubryki zawierające:
• typy i rodzaj urządzenia (marka, model, rok produkcji),
• rodzaj naprawy (gwarancyjna, pogwarancyjna),
• koszty naprawy (koszt części, koszt usługi),
• rodzaj uszkodzenia z podziałem na osiem układów (układ smarowania, zasilania, rozruchowy, tnący i przeniesienia napędu, zapłonowy, wydechowy, hamulcowy i korbowy).
Każdy z tych układów został podzielony na odpowiednie
podukłady. Informacje te były uzupełniane przez pracownika serwisu.
Dodatkowo został przeprowadzony wywiad, którego celem było
uzyskanie informacji dotyczących najchętniej wybieranych pilarek
przez użytkowników, oraz danych na temat częstotliwości napraw
danych urządzeń.
3. METODY
Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. Wszystkie
dane zostały wprowadzone do poszczególnych kart napraw. Dla
każdego urządzenia zbierano podstawowe dane takie jak producent,
model, rok produkcji. Rodzaj uszkodzenia, jego przyczyny oraz koszty
napraw konsultowano z serwisantami. Otrzymane dane wpisywane
były do ankiety w odpowiednią rubrykę karty naprawy. Wszystkie
karty napraw zawierały dane, które podlegały analizie.
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Analizowano pod względem ilościowym następujące dane:
• udział pilarek różnych firm przyjętych do naprawy w badanym
okresie,
• struktura wiekowa przyjętych do naprawy pilarek,
• udział pilarek przyjętych do serwisu na naprawę gwarancyjną lub
pogwarancyjną,
• analiza częstotliwości napraw następujących układów:
»» smarowania,
»» zasilania,
»» rozruchowego,
»» tnącego i przeniesienia napędu,
»» zapłonowego,
»» wydechowego,
»» hamulcowego,
»» korbowego,
• zestawienie kosztów naprawy z rozdzieleniem na koszt usługi oraz
koszt części,
• ogólne zestawienie najczęstszych przyczyn naprawy pilarek spalinowych.
4. WYNIKI
4.1. Udział pilarek różnych firm przyjętych do naprawy
w badanym okresie

Serwis, w którym zostały przeprowadzone badania, jest
autoryzowanym serwisem Husqvarny. Wśród przyjmowanych do
naprawy pilarek były jednak także pilarki innych firm. Dominowały
jednak pilarki firmy Husqvarna co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę
fakt, że obserwacje prowadzono w autoryzowanym serwisie tej firmy.
Na wykresie przedstawiono procentowy udział pilarek różnych firm
podlegających naprawom (rys. 1.).
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Rys. 1. Udział pilarek różnych firm przyjętych do serwisu

Z powyższego wykresu wynika, że największy udział mają
pilarki firmy Husqvarna. Trzydzieści dziewięć pilarek z siedemdziesięciu, to produkty firmy Husqvarna. Kolejnym producentem
z proporcjonalnie dużym udziałem pilarek przyjętych do serwisu jest
firma Stihl. Pilarki tej firmy są bardzo popularne oraz cieszą się dobrą
opinią wśród użytkowników. Kolejnymi producentami pilarek były:
Partner, Dolpima, Nac, Makita, Jonsered oraz piły nieokreślonych
producentów. Jednym z powodów bardzo małego udziału w rynku
powyższych pilarek jest to, że są to pilarki słabo znane. Są one także
mało zaawansowane technologicznie i bardzo zawodne, szczególnie
w intensywnych pracach gospodarczych w lasach. Pilarki tych firm
są mało konkurencyjne .Jedynym kryterium wyboru produktów firm
wyżej wymienionych jest cena zakupu. Zdecydowana większość ludzi
pracujących pilarkami zawodowo wybiera produkty firmy Stihl oraz
Husqvarna.
Pilarki powszechnie znanych firm takich jak Husqvarna i Stihl
są najbardziej popularne na rynku pilarek spalinowych. Ich dominująca obecność na rynku pilarek jest spowodowana zasłużoną renomą
jaką posiadają oraz zaawansowaną technologicznie konstrukcją, wpływającą na dużą żywotność tych maszyn.
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4.2. Struktura wiekowa przyjętych do naprawy pilarek

W celu określenia lat pracy danego urządzenia, odczytywano
numer fabryczny znajdujący się na tabliczce znamionowej. Numer ten
zawiera datę produkcji urządzenia.
Ocenie poddano wszystkie naprawiane urządzenia, łącznie
z tymi które trafiały na przegląd gwarancyjny. Przegląd ten polega na
ogólnym ocenieniu stanu pilarki po zużyciu pierwszych 5-7 zbiorników paliwa. Dokonywana jest precyzyjna regulacja i eliminowane
są drobne wady techniczne oraz niepożądane usterki, które mogą
wystąpić na początku użytkowania.

Rys. 2. Struktura wiekowa pilarek spalinowych przyjętych do serwisu

Najwięcej pilarek przyjętych do serwisu pochodzi z rocznika
2010 (rys.2.). Powodem bezpośrednim były przyjęcia do serwisu
pilarek na naprawy lub przeglądy gwarancyjne. To samo dotyczyło
pilarek z rocznika 2011. Powodem tych napraw nie była poważna
usterka pilarki, lecz w zależności od potrzeby regulacja obrotów silnika,
wymiana filtrów lub dokręcenie śrub mocujących. Ten pierwszy
przegląd był wykonywany bezpłatnie, stąd duże zainteresowanie
nim użytkowników. Z analizy struktury wiekowej pilarek wynika, że
najwięcej napraw wymagały maszyny w rocznikach od 1997 do 2001.
Liczba pilarek z rocznika 1996 i starszych była niewielka, ponieważ
konstrukcje te zostały zastąpione przez bardziej rozwinięte technolo-
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gicznie maszyny. Koszt naprawy tych pilarek często przekraczał ich
wartość. Ciekawostką może być pilarka Husqvarna model HS-444
z 1983 roku, która mimo tak wielu lat przepracowanych w lesie
wciąż pracuje. Pilarka ta potwierdza dużą żywotność i niezawodność
produktów marki Husqvarna i świadczy o tym, że przy prawidłowej
eksploatacji może stanowić niezawodne narzędzie mimo ciężkich
warunków pracy.
4.3. Udział pilarek przyjętych do serwisu na naprawę gwarancyjną lub pogwarancyjną

Kupując pilarkę w autoryzowanym punkcie sprzedaży otrzymuje się gwarancję wynoszącą 24 miesiące. Gwarancja ta dotyczy
naprawy bądź wymiany części wynikającej z wady fabrycznej, bądź
przeoczenia wady przez producenta. Gwarancja obejmuje także
przeglądy gwarancyjne. Najczęściej przyjęcia do serwisu wynikają nie z wady sprzętu, lecz z konieczności wykonania przeglądów
gwarancyjnych. Przeglądy te dotyczą m.in. regulacji obrotów silnika,
wymiany filtrów lub dokręcenie śrub mocujących. Moment przeglądu
gwarancyjnego ma za zadanie również zweryfikowanie przez serwisanta właściwej eksploatacji. Serwisant może ocenić, czy użyty olej do
smarowania prowadnicy jest właściwy lub czy paliwo, które napędza
pilarkę ma właściwy skład i parametry. Analizując wszystkie pilarki

Rys. 3. Udział pilarek przyjętych do naprawy gwarancyjnej oraz
pogwarancyjnej

24

5 września 2014, Targi EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina

przyjęte do naprawy można zauważyć prawidłowość z której wynika,
że największą ilość napraw stanowią naprawy pogwarancyjne (około
91% wszystkich napraw) (rys. 3.).
Naprawy gwarancyjne wynoszą tylko 9% całej badanej grupy
pilarek. Wynika to z faktu, że najwięcej użytkowanych maszyn jest
już dawno po okresie gwarancyjnym i powodem przyjęcia ich do
serwisu jest naprawa uszkodzeń związanych z zużywaniem się podzespołów w trakcie długotrwałej, często bardzo intensywnej eksploatacji.
Naprawy gwarancyjne dotyczą w znacznej części takich działań jak
regulacja silnika, przegląd podzespołów oraz ocena sposobu użytkowania pilarki.
4.4. Analiza częstotliwości napraw oraz budowa następujących
układów
4.4.1. Układ smarowania

Układ smarowania ma za zadanie zmniejszenie tarcia powstającego przy ruchu łańcucha po prowadnicy. Dobrze funkcjonujący
układ smarowania ma duży wpływ nie tylko na żywotność prowadnicy
i łańcucha, ale również na ich właściwą pracę. Bardzo duże znaczenie
dla tego procesu, ma jakość oleju smarującego. Olej smarujący musi
mieć odpowiednią lepkość, aby dobrze przylegać do łańcucha. Dodatkowo olej ten powinien posiadać właściwości penetrujące, żeby dobrze
smarować łańcuch i prowadnicę. Dlatego należy używać tylko olejów
do tego przeznaczonych. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń,
często powoduje uszkodzenie podzespołów pilarki, wskutek wzrostu
oporów tarcia przesuwających się elementów i ich szybkiego zużycia.
Zestawienie częstotliwości napraw układu smarowania przedstawiono
na rys. 4.
Układ smarowania składa się z następujących podukładów:
• ślimacznica,
• pompa oleju – komplet,
• przewody pompy,
• osłona pompy.
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Rys. 4. Struktura napraw układu smarowania

Można zauważyć, że najczęściej wymieniana była pompa oleju,
bo aż w 67% przypadków. Pompa oleju napędzana jest bezpośrednio
przez wał korbowy albo przez kółko napędzające piłę łańcuchową.
Jeżeli pompka oleju napędzana jest przez wał korbowy, to podaje
ona olej nawet wtedy, gdy łańcuch tnący nie porusza się po prowadnicy. Uszkodzenia układu smarowania spowodowane są prawdopodobnie stosowaniem złego oleju smarującego, który może powodować
zatarcie pompy oleju. Jednym z elementów układu smarowania jest
ślimacznica. Najczęstszą przyczyną wymiany tej przekładni jest ścieranie zębów ślimacznicy oraz gwintu śrubowego w ślimaku.
4.4.2. Układ zasilania

Układ zasilania ma za zadanie dostarczanie odpowiedniej
mieszanki paliwowo-powietrznej do gaźnika. Niezależnie od pozycji
pilarki musi podać odpowiednią ilość mieszanki. Paliwo zasilające
dwusuwowy silnik pilarki stanowi benzyna i olej zmieszane najczęściej
w stosunku 50:1. Układ zasilania nowoczesnych pilarek spalinowych
zbudowany jest z następujących części:
• filtr powietrza,
• filtr paliwa,
• przewody paliwowe,
• rurka impulsowa,
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• łącznik gaźnika,
• gaźnik,
• zbiornik paliwowy.
Zadaniem filtra powietrza jest oczyszczanie powietrza z pyłu,
który zawsze znajduje się w powietrzu i przyspiesza zużycie silnika,
głównie gładzi cylindra. Aby zapobiec szybkiemu zanieczyszczeniu
filtra powietrza niektóre pilarki wyposażone są w filtry wstępnego
oczyszczania. Są one zbudowane z grubszej siatki, która zatrzymuje
większe zanieczyszczenia znajdujące się w zasysanym powietrzu.
Podobną funkcję pełni filtr paliwa, znajdujący się w zbiorniku paliwa.
Jego zadaniem jest oczyszczanie paliwa ze zbędnych cząsteczek w nim
zawartych, które mogłyby uszkodzić silnik. Gaźnik, ze względu na
funkcję, można podzielić na trzy części: część pompującą, której zadaniem jest dostarczanie paliwa, część dozującą – reguluje ona ilość
benzyny w gaźniku oraz część mieszającą – miesza ona powietrze
i paliwo, oraz steruje ilością przepuszczanej mieszanki paliwowo-powietrznej do silnika.
Do uszkodzeń tego układu dochodziło stosunkowo często.
Spowodowane było to głównie stosowaniem złej jakości paliw, olejów
lub zaniedbaniami związanymi ze złym użytkowaniem pilarki. Ogólne
zestawienie częstotliwości napraw poszczególnych części układu zasilania przedstawiono na wykresie (rys. 5.).

Rys. 5. Struktura napraw układu zasilania
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Z obserwacji wynika, że najczęściej poddawany wymianie
był filtr paliwa. Powodem wymiany są zanieczyszczenia znajdujące
się w paliwie, które osadzają się na filtrze powodując jego zatykanie.
Następną często wymienianą częścią był filtr powietrza, podobnie jak
filtr paliwa, narażony na szybkie zanieczyszczenie, ponieważ w powietrzu znajdującym się wokół pilarki znajduje się bardzo dużo pyłu
pochodzącego z ciętego drewna. Stan tych podzespołów jest bardzo
ważny dla właściwej eksploatacji pilarki. Bez sprawnych i właściwych
elementów filtrujących paliwo i powietrze , mogło by dojść do zatarcia
silnika co skutkuje wysokimi kosztami naprawy pilarki.
4.4.3. Układ rozruchowy

Zadaniem układu rozruchowego pilarki jest inicjacja pracy
silnika spalinowego. Czasami potrzebne jest wykonanie paru cykli
pracy zanim nastąpi pełny rozruch silnika.
Układ ten zbudowany jest z następujących części:
• sprężyna rozrusznika,
• koło rozrusznika,
• linka rozrusznika.
Na układ rozruchowy składa się urządzenie rozruchowe
potocznie zwane rozrusznikiem. Na rynku są bardzo różne
konstrukcje, lecz wszystkie oparte są na systemie sprężynowym,
który powoduje zwijanie się linki na kółku linowym. Sprężyna
powrotna rozrusznika przymocowana jest do kółka linowego i do
pokrywy, która stanowi obudowę rozrusznika. Kółko linowe jest
wprawiane w ruch za pomocą linki rozrusznika. Z momentem
puszczenia jej zwijane jest na kółko linowe za pomocą sprężyny.
Energia potrzebna do rozruchu silnika przekazywana jest za pomocą
sprzęgła z kółka linowego na koło zamachowe. Sprzęgło zbudowane
jest z zabieraków oraz wychwytników, które wzajemnie się zazębiają
podczas pociągnięcia za linkę, koniec jego pracy następuje z chwilą
uruchomienia silnika, wtedy zabieraki oraz wychwytniki rozłączają
się. Linka rozrusznika zbudowana jest z włókna nylonowego zakończona uchwytem w kształcie litery T.
Żywotność tego układu zależy od częstotliwości uruchamiania pilarki. Najczęściej sprężyna rozrusznika wytrzymuje około
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Rys. 6. Struktura napraw układu rozruchowego

roku, a linka połowę tego czasu. Ogólne zestawienie częstotliwości
napraw poszczególnych części układu rozruchowego przedstawiono
na rysunku 6. Duży wpływ na żywotność tych elementów ma sposób
uruchamiania pilarki. Gwałtowne szarpnięcie i puszczenie linki
rozrusznika znacząco zmniejsza ich trwałość.
Najczęściej wymienianą częścią układu rozruchowego jest
linka rozrusznika. Najczęstszym powodem jej uszkodzeń jest zerwanie
lub przetarcie. Wymiana tej części nie jest skomplikowana. Linka
rozrusznika jest niezbędnym elementem potrzebnym do prawidłowego działania pilarki spalinowej. Kolejną częścią tego układu często
wymienianą jest sprężyna rozrusznika. Powodem wymiany jest utrata
właściwości sprężynujących, a co za tym idzie linka rozrusznika nie
jest poprawnie nawijana na kółko linowe. Sprawność tego układu jest
niezbędna, ponieważ bez niego nie można uruchomić pilarki.
4.4.4. Układ tnący i przeniesienia napędu

Układ ten składa się z dwóch ważnych elementów. Są nimi:
układ tnący oraz układ przeniesienia napędu. Zadaniem układu
tnącego jest cięcie drewna. Układ ten zbudowany jest z dwóch podzespołów: łańcucha tnącego (piły łańcuchowej) i prowadnicy.
Wraz ze zużyciem prowadnicy poszerza się rowek. Konsekwencją poszerzenia rowka jest niewłaściwe prowadzenie łańcucha
tnącego. W takim przypadku należy wymienić prowadnicę na nową.
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Zadaniem układu przeniesienia napędu jest przekazywanie
energii z silnika na łańcuch tnący. Dzieje się to za pośrednictwem
sprzęgła. Zadaniem sprzęgła jest przekazywanie energii bezpośrednio
z wału korbowego na zębate koło napędowe i dalej na łańcuch, oraz
wyłączenie piły łańcuchowej podczas pracy silnika na biegu jałowym.
Funkcją dodatkową sprzęgła jest zabezpieczenie przed przeciążeniami
wywołanym nagłym zatrzymaniem łańcucha (bezpiecznik przeciążeniowy). Sprzęgło zbudowane jest z następujących elementów:
• piasty sprzęgła – która połączona jest na stałe z wałem korbowym,
• szczęk sprzęgła – poruszają się w piaście sprzęgła,
• sprężyny – przytrzymuje szczęki sprzęgła,
• bębna sprzęgła – na nim osadzone jest kółko napędowe.
Kolejną częścią układu przeniesienia napędu jest kółko napędowe. Może być ono połączone na stałe z bębnem (zębatka stała), albo
w sposób swobodny (tzw. kółko pływające), osadzone na wielowypuście bębna. W wypadku, gdy kółko to ulegnie zużyciu nie ma potrzeby
wymiany całego bębna.
Analizując zużywalność poszczególnych elementów, musimy
zwrócić uwagę na to, że niektóre części, takie jak piła łańcuchowa,
dość szybko się zużywają, ponieważ stanowią one część roboczą
pilarki. Poszczególne elementy układu tnącego i przeniesienia napędu
zużywają się w różnym stopniu. Na wykresie przedstawiono strukturę
napraw układu tnącego oraz przeniesienia napędu (rys. 7.).

Rys. 7. Struktura napraw układu tnącego oraz przeniesienia napędu
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Można zauważyć, że najczęściej wymienianą częścią było
sprzęgło. Bezpośrednią tego przyczyną jest zużycie sprężyn, powodujące to, że szczęki sprzęgła nie są dobrze przytrzymywane. Kolejną
częścią często wymienianą jest kółko pływające. Powodem wymiany
jest pogłębienie zębatki kółka, występujące luzy na łączeniu kółka
i łańcucha. Zarówno prowadnica jak i piła tnąca należą do elementów,
które użytkownik może sam wymienić, bądź naostrzyć. Dlatego też
wydaje się, że odsetek napraw bądź wymian tych elementów w serwisie
nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Elementy te należy traktować
jak części eksploatacyjne podlegające regularnym wymianom, chociaż
ich żywotność w dużej mierze zależy od prawidłowych warunków
eksploatacji.
4.4.5. Układ zapłonowy

Zadaniem układu zapłonowego jest dostarczenie prądu
do świecy zapłonowej, po to aby mieszanka paliwowo-powietrzna
w cylindrze uległa zapłonowi od powstałej na świecy iskry elektrycznej.
Zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje za każdym razem,
gdy tłok znajduje się w pozycji górnej. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy
układ zapłonowy wytworzy napięcie rzędu 15.000 V, co przy pełnych
obrotach silnika powtarza się do 300 razy na sekundę. Układ zapłonowy powinien być wytrzymały na wysoką temperaturę, wilgotność
oraz zanieczyszczenia. Złożony jest z następujących części:
• świecy,
• modułu zapłonowego,
• włącznika,
• przewodu wysokiego napięcia,
• przewód niskiego napięcia,
• koła iskrownika.
Można wyróżnić różne typy układu zapłonowego. Starsze
modele wyposażano w zapłon magnetyczny, który wyposażony jest
w przerywacz. Element ten ulega naturalnemu zużyciu i stosunkowo
często ulega awariom. Drugi rodzaj układu zapłonowego stanowi
układ wyposażony w tranzystor, zwany zapłonem tranzystorowym.
Kolejnym wariantem tego układu jest układ tyrystorowy bądź inaczej
kondenasatorowy, wyposażony w tyrystor. Ostatnie dwa rodzaje
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układu zapłonowego stosuje się obecnie powszechnie. Układy typu
tranzystorowego oraz kondensatorowego nie wymagają konserwacji,
w przeciwieństwie do układu magnetycznego, który należy co jakiś
czas regulować.
Niektóre typy pilarek spalinowych wyposażone są w komputer,
który połączony jest z układem zapłonowym i steruje odpowiednią
pracą silnika.
Kolejną bardzo ważną częścią układu zapłonowego jest świeca
zapłonowa. Aby zapewnić świecy optymalną pracę jej temperatura
powinna wynosić około 500oC. Jeżeli temperatura świecy będzie
mniejsza, może dojść do zanieczyszczenia świecy. Jeżeli temperatura
pracy elektrody będzie wyższa, może dochodzić do „samozapłonu”
czyli do zapalenia mieszanki zanim powstanie iskra elektryczna.
Zestawienie najczęściej wymienianych części w układzie
zapłonowym przedstawia wykres (rys. 8.).
Najczęściej wymienianą częścią układu zapłonowego wśród
ankietowanych pilarek byłą świeca zapłonowa. Żywotność świecy
uzależniona jest od warunków, w których ona pracuje. Często czas
między wymianami nie jest zbyt długi. Powodem szybkiego zużycia
świec zapłonowych są trudne, bądź niewłaściwe warunki pracy.
Skutkiem bezpośrednim zużycia eksploatacyjnego świecy są przerwy
w zapłonie, problemy z uruchomieniem silnika, utrata mocy silnika,

Rys. 8. Zestawienie częstotliwości napraw poszczególnych części układu
zapłonowego
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zwłaszcza podczas zwiększania obrotów lub nawet zniszczenie silnika.
Elementem często wymienianym jest przewód wysokiego napięcia. Jej
rola jest bardzo ważna ponieważ to od niego zależy siła iskry przeskakującej między elektrodami świecy zapłonowej. Powodem jego
wymiany jest jego przetarcie, bądź zaśniedzenie styków. Objawami
uszkodzonego przewodu jest iskrzenie, trudności z uruchomieniem
silnika oraz skoki w prędkości obrotowej.
4.4.6. Układ wydechowy

Zadaniem układu wydechowego jest odprowadzanie spalin
z silnika spalinowego oraz wygłuszenie hałasu wygenerowanego przez
silnik. Układ wydechowy powinien spełniać następujące kryteria:
minimalne opory przepływu, długi czas eksploatacji i niskie koszty
produkcji. Konstrukcja układu wydechowego ma znaczący wpływ na
wydajność silnika oraz na ilość zużytego paliwa. Układ wydechowy
zbudowany jest z następujących części:
• tłumika,
• przegrody termicznej,
• uszczelki,
• podstawy tłumika,
• śrub mocujących.
Na układ wydechowy składa się okno kanału wylotowego,
znajdującego się na ściance cylindra i pokrywa tłumika. W zależności
od konstrukcji pilarki występują różne typy pokrywy tłumika, zaczynając od pokrywy rozdzielanej kończąc na zespawanej z kilku części.
Część ta jest dokładnie dopasowana do konkretnego typu silnika.
Bardzo ważne jest to, aby powierzchnia pokrywy nie uległa zmianie,
np. na skutek osadzenia się sadzy, wgnieceń lub pęknięć. Część ta
jest najcieplejszym miejscem w całej pilarce, stąd istnieje niebezpieczeństwo poparzenia lub wzniecenia pożaru. Zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym zapaleniem się otoczenia od pracującej pilarki, są
wyłapywacze iskier zainstalowane w oknie kanału wylotowego, lub
płyty zabezpieczenia cieplnego. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń
układu wydechowego oraz równocześnie części najczęściej wymieniane przedstawiono na wykresie (rys. 9.).
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Rys. 9. Wykres przedstawiający zestawienie procentowe części
wymienianych w układzie wydechowym

Jak widać wśród ankietowanych pilarek, w których wymieniane były części układu wydechowego, częstotliwość wymiany
każdego z podzespołów tego układu rozkłada się równomiernie.
Jednak z praktyki wynika, że najczęściej wymienianym elementem
układu wydechowego jest uszczelka, lub śruby mocujące, które bardzo
często poluzowują się od drgań wywołanych pracą pilarki. Kolejną
częścią często wymienianą jest wyłapywacz iskier, na którym osadza
się sadza i powoduje zatykanie okna kanału wylotowego.
4.4.7. Układ hamulcowy

Układ hamulcowy jest złożony z elementów mających na celu
zatrzymanie łańcucha tnącego pilarki spalinowej. Wszystkie typy
stosowanych w pilarkach hamulców to hamulce taśmowe, których
działanie polega na hamowaniu bębna sprzęgła za pośrednictwem
taśmy hamulca. Hamulec ten jest aktywowany podczas uderzenia ręki
operatora o dźwignię hamulca bądź wskutek działania powstającej siły
bezwładności.
Struktura wymiany części układu hamulcowego ankietowanych pilarek przedstawiona jest na rys. 10.
Z wykresu wynika, że częścią najczęściej wymienianą w układzie hamulcowym była taśma hamulca. Wynika to z szybszej zuży34
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Rys. 10. Struktura wymiany części układu hamulcowego

walności taśmy, która spowodowana jest zbyt często uruchamianym
hamulcem. Bezpośrednią przyczyną awarii układu hamulcowego
jest niewłaściwe użytkowanie pilarki, powodujące szybsze zużywanie
taśmy hamulca. Wymiana dźwigni hamulca może być powodowana
uszkodzeniami mechanicznymi pilarki.
4.4.8. Układ korbowy

Układ korbowy uczestniczy w przekształceniu postępowo-zwrotnego ruchu tłoka w obrotowy ruch wału korbowego. Część
górna korbowodu, inaczej główka, jest połączona z tłokiem za pomocą
sworznia tłokowego. Część dolna, inaczej zwana łbem, obejmuje
czop wału korbowego, osadzonego obrotowo w łożyskach skrzyni
korbowej. Wał korbowy jest ułożyskowany na korpusie przy pomocy
łożysk głównych, będących typem łożysk tocznych. Na zakończeniu
wału korbowego osadzone jest koło napędzające, a na tylnym zakończeniu osadzone jest koło zamachowe pilarki. Koło to wyposażone
jest w łopatki wentylatora, które działają na zasadzie dmuchawy, która
wdmuchuje strumień świeżego, zimnego powietrza. Nadmuch ten
powoduje chłodzenie silnika.
Głównymi elementami korpusu silnika pilarki są: cylinder,
jedno- lub dwuczęściowy karter, tworzący skrzynię korbową mieszczącą wał korbowy z korbowodem. Z kolei układ tłokowo-korbowy
tworzą następujące elementy: tłok, jeden lub dwa pierścienie uszczel35
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niające, sworzeń tłoka z blokującymi go pierścieniami, korbowód
z łożyskiem igiełkowym w główce oraz wał korbowy z łożyskiem
rolkowym na czopie korbowym, z dwoma łożyskami kulkowymi
i pierścieniami uszczelniającymi na czopach bocznych do osadzania
w skrzyni korbowej [Więsik 2002].
Na układ korbowy składają się następujące elementy:
• cylinder,
• tłok,
• wał korbowy,
• pierścień tłokowy,
• miska korbowa,
• karter silnika,
• uszczelniacze wału.
Analizując przyczyny awarii pilarek, można zauważyć pewną
kaskadowość przyczyn i następstw. Awaria jednego układu prowadzi
bardzo często do awarii drugiego układu. Wskutek awarii układu zasilania może dojść do kosztownej awarii układu korbowego (rys. 11.).
Najczęstszą przyczyna awarii układu korbowego jest niedostateczna czystość filtrów paliwa oraz powietrza. Także nieszczelność
układu zasilania jest przyczyną przedostawania się zanieczyszczeń do
silnika. Bardzo kosztownym tego skutkiem może być zatarcie silnika.
Najczęściej wymieniane są uszczelniacze wału, których zadaniem

Rys. 11. Struktura wymiany części układu korbowego pilarki
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jest zapobieganie przedostawaniu się nieczystości, oraz wyciekom
oleju smarującego wał korbowy. Inną częścią ulegającą dość częstym
uszkodzeniom są łożyska wału. Przyczyną konieczności wymiany jest
zużycie eksploatacyjne łożysk, w trakcie intensywnej pracy pilarką.
4.5. Zestawienie kosztów naprawy z rozdzieleniem na koszt
usługi oraz koszt części

Koszt naprawy, jest to łączny koszt który musimy ponieść
oddając pilarkę do naprawy. W koszcie naprawy wyróżniamy koszt
usługi, czyli sumę jaką musimy zapłacić za wykonaną pracę pracownika serwisu, oraz koszt części potrzebnych do wymiany lub naprawy.
W ankietowanych pilarkach większość maszyn była przyjęta na
naprawę pogwarancyjną lecz były też naprawiane pilarki przyjęte na
gwarancji. Zestawienie kosztów części poniesionych przez użytkownika przedstawiono na wykresie (rys. 12.).
Można zauważyć, że najczęściej koszt części zużytych do
naprawy mieścił się od 0 do 100 zł. Dotyczyło to przeważnie drobnych napraw, które zdarzają się najczęściej, takich jak: wymiana
łańcucha, wymiana filtrów paliwa oraz powietrza. Kolejnym, częstym,

Rys. 12. Struktura kosztów części w naprawianych pilarkach
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przedziałem kosztów części był przedział do 200 zł. W tym zakresie
kosztów części, wykonywanych było stosunkowo dużo napraw. Kategoria „brak kosztów” dotyczy pilarek przyjętych do serwisu w ramach
gwarancji. Pojedynczo koszty napraw zawierają się w przedziale od
500 złotych do 1000 złotych i powyżej. W takich przypadkach warto
rozważyć zakup nowego urządzenia.
Kolejnym zestawieniem kosztów były koszty usługi. Dotyczyły
one pracy pracownika serwisu. Są one pochodną stawki za roboczogodzinę i ilości roboczogodzin poświęconych przez pracownika na
naprawę danej pilarki (rys. 13.).
Najczęściej koszt usługi mieścił się w przedziale do 50 zł.
Stosunkowo niski koszt najczęstszych napraw wiąże się głównie
z procedurą wymiany części i materiałów zużywalnych. Części takie
jak filtry, łańcuch, lub proste zabiegi mające na celu poprawienie
wydajności pilarki, nie są pracochłonne w wymianie, stąd czas pracy
niezbędny na ich wykonanie jest krótki, co znajduje odzwierciedlenie
w koszcie usługi. Zestawienie łącznego kosztu naprawy pilarek zostało
przedstawione na wykresie (rys. 14.).

Rys. 13. Struktura kosztów usługi naprawianych pilarek

38

5 września 2014, Targi EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina

Rys. 14. Łączny koszt napraw ankietowanych pilarek

Z powyższego wynika, że średni koszt naprawy pilarki nie jest
duży. Ma na to wpływ głównie duża dostępność części zamiennych
oraz konkurencja w cenach usług pomiędzy serwisami. Naprawy,
których koszt wyniósł powyżej tysiąca złotych to generalne remonty
pilarek. Często koszt ten zbliżony jest do kosztu kupna innej, nowej
lub w pełni sprawnej pilarki. Powodem takich napraw może być przywiązanie operatora do pilarki, bądź fakt, że są to maszyny o bardzo
dobrych parametrach eksploatacyjnych, intensywnie użytkowane
4.6. Ogólne zestawienie najczęstszych przyczyn naprawy
pilarek spalinowych

Analizując przyczyny napraw, określono najczęściej naprawiane układy pilarek spalinowych. Wyniki przedstawiono na rys.15.
Najczęściej naprawianym w pilarkach układem był układ zasilania. Bezpośrednią tego przyczyną jest coraz wyższa cena paliw. Wielu
użytkowników pilarek, eksploatowanych intensywnie i często, próbuje
oszczędzić na benzynie. Niska cena benzyny to prawie zawsze niższa
jej jakość. W konsekwencji ten sposób oszczędzania prowadzi to kosztownych usterek związanych z naprawą tego typu uszkodzeń. Podobne
spostrzeżenia przedstawili Pilarek i Mielnicki [2008].
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Rys. 15. Ogólne zestawienie najczęściej naprawianych układów pilarek

5. PODSUMOWANIE
Żywotność nowoczesnych pilarek spalinowych może być
długa. Potwierdzeniem tego jest wiek niektórych ankietowanych urządzeń. Spowodowane jest to ich prostą konstrukcją, użyciem wysokiej
klasy surowców do produkcji pilarek, oraz doświadczeniem producentów. Niezbędnym czynnikiem warunkującym okres użytkowania
pilarek jest ich prawidłowa eksploatacja przez użytkownika i stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie używanych materiałów
eksploatacyjnych.
Układem, który najczęściej był powodem oddania pilarki
do naprawy był układ zasilania. Spowodowane to było złą jakością
używanego paliwa. Konieczność szukania oszczędności uwzględniających wysokie ceny paliw, powoduje częste kupowanie benzyny
niewiadomego pochodzenia, nie trzymających norm jakościowych.
Kolejną przyczyną napraw, leżącą po stronie użytkownika pilarki, jest
stosowanie przepracowanych olejów do smarowania części tnącej.
Tego rodzaju oszczędności, powodują narażenie pilarki na uszkodzenia dość kosztowne w naprawie, takie jak przedwczesne zużycie
elementów lub zatarcia mechanizmu tnącego.
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Łukasz Bojarski
Jacek Gid

Metodyka opracowania katalogów
norm czasu dla prac leśnych
Wstęp
Celem normowania pracy jest ustalenie faktycznej potrzeby
nakładu czasu pracy przy określonych warunkach organizacyjno-technicznych, wskazanie potrzeb i możliwości wprowadzenia usprawnień
podnoszących wartość wykonanych wyrobów oraz ograniczających
koszty produkcji i lepsze wykorzystanie surowca.
Obowiązujący od 1 stycznia 2004 roku Katalog norm czasu
dla prac w pozyskaniu drewna stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 99 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów
norm czasu dla prac leśnych (znak: OR-181-1/03) został opracowany metodami sumarycznymi, na podstawie analiz dokumentacji
płacowej z lat 1986 – 1993. Dokładność norm wynika z rejestracji
rzeczywistych czasów wykonania robót zawartych w „Wykazach
robót i wyliczenia zarobków”. Stosunkowo duża ilość materiału
do analizy pozwalała na dość dokładne ustalenie nakładów pracy,
odpowiadających warunkom organizacyjno-technicznym początku
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W obecnych warunkach
organizacyjno-technicznych należy opracować nowe lub uaktualnić
poprzednie normy.
1. Założenia ogólne
Założenia ogóle do normowania prac w zagospodarowaniu
lasu przewidują:
1. Przyjęcie dotychczasowego podziału ogólnego wykonywanych prac
w zagospodarowaniu lasu
2. Zachowanie podziału na stopnie trudności.
3. Normowanie dodatkowych prac nie przewidzianych w katalogu.
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4. Mierzenie czasu metodą fotografii dnia roboczego i chronometrażu
przerywanego.
2. Podstawowe pojęcia
Normowanie pracy służy ustaleniu niezbędnego czasu pracy
na wykonanie produktu w ściśle określonych warunkach organizacyjnych, przy założeniu określonej wydajności. Normy pracy określa się
w roboczogodzinach i stanowisko-godzinach.
Roboczogodziny używane są do określania czasu pracy robót
wykonywanych ręcznie oraz maszynowych z obsługą jednoosobową.
Stanowisko-godziny mają zastosowanie dla prac maszynowych i maszynowo-ręcznych wykonywanych przez zespoły robocze.
Wydajność pracy to stosunek czasu zadanego (normy czasu)
do czasu rzeczywistego.
Niezbędny czas pracy to czas wykonania określonego zadania
oraz czasy uzupełniające występujące w procesie produkcji.
Ogólny podział zmiany roboczej przedstawia rysunek.
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Przedstawiony podział czasu zmiany roboczej dzieli czas na
bezpośrednio i pośrednio produkcyjny oraz czas nieprzepracowany.
Przedmiotem badania czasu pracy i normowania jest czas produkcyjny, który dzieli się na czas wykonania, czasy uzupełniające oraz
czas strat.
W Lasach Państwowych istnieje „Katalog normatywów
czasów uzupełniających”. Katalog ten został opracowany w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego założenia organizacyjne
w dużej części nie odpowiadają już aktualnym warunkom organizacyjnym i technicznym. Przy wykonawstwie prac wyłącznie
własnymi pracownikami nie uwzględniano czasu strat, które
występują w procesie produkcyjnym, a których nie można było
uwzględnić oficjalnie w normach. Straty czasu pokrywane były
wynagrodzeniem godzinowym. Przy rozwiązaniu organizacyjnym,
polegającym na usługowym wykonaniu zadnia roboczego występuje konieczność zweryfikowania czasów uzupełniających. Aktualnie badanie czasu pracy może obejmować tylko tą część zmiany
roboczej, która jest wykonywana na terenie administrowanym
przez LP. Wykonanie pełnego badania czasu zmiany roboczej,
byłoby ingerencją w funkcjonowanie innego podmiotu gospodarczego. Dlatego część czasów uzupełniających może być ustalona na
podstawie zasad ustalania normatywów czasów uzupełniających
(aktualnie możliwych do zastosowania), inna na podstawie dokonanych pomiarów chronometrażowych lub też wyliczona matematycznie.
Czasy strat uzasadnionych można jedynie ustalić na podstawie
ogólnych informacji statystycznych lub warunków przyrodniczych.
Powyższe uwarunkowania powodują, że najbardziej przydatną metodą do opracowania norm jest metoda analityczno-obliczeniowa. Polega ona na obserwacji właściwych przebiegów czynności i pomiarach chronometrażowych oraz wyliczeniach niektórych
elementów czasów na podstawie założeń matematycznych, z uwzględnieniem normalnego tempa pracy. Za normalne tempo pracy uważa
się wysiłek jaki jest potrzebny człowiekowi poruszającemu się bez
obciążenia z prędkością 4,8 kilometra na godzinę.
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1) Czas wykonania – tw
Czas niezbędny do wykonania właściwego zakresu jednej operacji
(ttg+tp)
2) Czas główny – tg
Jest to czas niezbędny do osiągnięcia właściwego celu procesu technologicznego, tzn. zmiany postaci, kształtu, rozmiarów, położenia, struktury obrabianego przedmiotu, np.: orka, sadzenie,…
3) Czas pomocniczy – tp
Czas przeznaczony na wykonanie czynności pomocniczych warunkujących przebieg pracy głównej przy wykonywaniu jednej operacji, np.:
pobranie sadzonek przy sadzeniu, napełnianie opryskiwacza preparatem i wodą, nawrot przy uprawie gleby, …
4) Czasy uzupełniające – tu
a. Czas przygotowawczo-zakończeniowy - tpz

Czas przygotowawczo-zakończeniowy jest to czas przeznaczony na
przygotowanie do wykonania zadania roboczego i na czynności związane z jego zakończeniem. Ze względu na terenowy charakter pracy
w leśnictwie do czasu pracy wlicza się czas na przygotowanie się do
pracy na początku i na końcu zmiany roboczej.
Tpz obejmuje:
1) instruktaż przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy,
2) zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, rodzajem roboty i sposobem
jej wykonania,
3) pobranie narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy i przygotowanie stanowiska,
4) montaż urządzeń doczepnych,
5) dojazd i powrót w przypadku prac ciągnikiem,
6) uporządkowanie stanowiska i zdawanie wykonanej roboty
b. Czas obsługi stanowiska pracy – to

Czas obsługi stanowiska pracy to czas przeznaczony na czynności,
których celem jest utrzymanie stanowiska pracy w pełnej gotowości
do wykonania zadania.
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1) Czas obsługi technicznej – tot – czas zużyty np. na wymianę stępionych lub uszkodzonych narzędzi, ostrzenie, regulacja.
2) Czas obsługi organizacyjnej – too – pobieranie materiałów pomocniczych, rozmowy służbowe z nadzorem, instruktaże w czasie pracy.
c. Czas na potrzeby fizjologiczne – tf

Czas na potrzeby fizjologiczne jest to czas przerw w pracy przewidziany na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych. Jest on niezbędny dla
utrzymania zdolności do wydajnego i długotrwałego wykonania pracy.
1) Czas na odpoczynek – tfo,
2) Czas na potrzeby naturalne – tfn
d. Czasy przerw w pracy – txot

Czas przerw w pracy (strat) jest to czas nie wykonywania zadania
roboczego z przyczyn niezależnych od pracownika. Dotychczasowe
normy czasu obowiązujące w Lasach Państwowych nie przewidywały
strat czasu (deszczowe, śniegowe).
W opracowywanych normach można rozważyć jednak
zawarcie, przerw z przyczyn technologicznych (txt) wynikających
z zakazu pracy np. trudnych warunkach atmosferycznych oraz z przyczyn organizacyjnych (txo) wynikających z trudności organizacyjnych
wskazania innej pracy w przypadku zaistnienia powyższych warunków.
e. Czas wytworzenia z drugiej strony

Przedstawione uprzednio czasy uzupełniające pozwalają na ustalenie czasu wytworzenia (tw). Uwzględniając wcześniej ustalone czasy
uzupełniające równa się on ilorazowi różnicy czasu zmiany roboczej
pomniejszonej o czas przygotowawczo-zakończeniowy i czas strat oraz
sumy czasów uzupełniających z tytułu obsługi i potrzeb naturalnych +1.
Wzór ten przedstawia się następująco;
tw =

480-tpz-txot
-----------------------1+to+tf
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3. Podział czasu produkcyjnego
Analiza procesu produkcyjnego, dla celów organizacji
i normowania pracy, pozwala na dokonanie jego podziału na następujące elementy;
1) procesy robocze,
2) operacje,
3) zabiegi,
4) czynności i
5) ruchy robocze.
Proces roboczy jest to zespół operacji, następujących po sobie
lub wykonywanych równocześnie, a uzależnionych od siebie organizacyjnie i technologiczne, w wyniku której powstaje rzeczowa jednostka
produkcji lub usługi. Proces roboczy może być złożony lub prosty
Różnica dotyczy wymagań co do specjalności pracowników wykonujących dany proces. Jeżeli są to pracownicy jednej specjalności, taki
proces nazywamy procesem prostym.
Operacja jest to część procesu technologicznego wykonywanego bez przerwy przez jednego pracownika lub zespół roboczy na
jednym stanowisku pracy, na wyznaczonym przedmiocie pracy przy
użyciu dla danej pracy narzędzi, maszyn i urządzeń. Operację charakteryzuje niezmienność; wykonawcy, stanowiska pracy, przedmiotu
pracy, a także ciągłość jej wykonania.
Część operacji związanych ze sobą kolejnością wykonania lub
zależnością czasu ich trwania od tych samych czynników nazywamy
zabiegiem. W procesie roboczym np. ścinki drewna możemy wyróżnić
zabieg wykonania rzazu podcinającego, ścinającego i obalenia drzewa.
Czynność jest to część zabiegu lub operacji, stanowiąca
odrębne działanie charakteryzujące się ścisłym określeniem zadania
i niezmiennością biorących w nim udział czynników. W przytoczonym
wyżej zabiegu wykonania rzazu ścinającego czynności stanowić będzie
użycie młota i klina w celu nadania kierunku obalenia drzewa. Samo
uderzenie młotem w klin stanowi ruch roboczy.
Dla badania czasu pracy metodą chronometrażu przerywanego
operacja stanowi podstawową jednostkę pomiaru. Mierzenie i zapisywanie czasu dla zabiegów i czynności występujących w procesie roboczym jest trudne w praktyce, ze względu na niewielkie czasy wyko-
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nania zabiegów lub czynności, a także konieczność ścisłego określenia
punktów granicznych i ich przestrzegania w trakcie rejestracji czasu.
Badania takie wykonuje się przy użyciu kamer w fabrykach w celu
analizy „wąskich gardeł” produkcji oraz eliminacji strat czasu spowodowanych wykonywaniem czynności i ruchów roboczych zbędnych.
4. Punkty graniczne
Punktami granicznymi operacji nazywamy punkty łatwo
i jednoznacznie dostrzegalne lub słyszalne, umożliwiające zanotowanie
momentu rozpoczęcia i zakończenia operacji we wszystkich cyklach
badanego procesu technologicznego. Punkt graniczny zakończenia
operacji stanowi punkt graniczny rozpoczęcia następnej operacji.
Zapis czasu badanego wykonujemy w chwili rozpoczęcia badania i po
zakończeniu każdej operacji. Pomiaru wykonanych jednostek dokonujemy niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcyjnego.
5. Pomiar wykonanych prac
Pomiaru dokonanych prac należy dokonać odpowiednimi
przyrządami w zależności od powierzchni, wymiarów, czy wagi
z dokładnością niezbędną do rzetelnego rozliczenia poszczególnych
prac, np.: w przypadku prac rozliczanych w hektarach powierzchnię
należy pomierzyć z dokładnością do 0,01 ha, a rozliczanych w 1 tys.
szt. z dokładnością do 10 szt.
6. Technika pomiaru czasu
Z opisu założeń organizacyjno-technicznych wynikają techniki pomiaru czasu pracy, które należy zastosować dla normowania
prac w pozyskaniu drewna, są to;
1) fotografia zmiany roboczej;
2) chronometraż;
a) ciągły;
b) przerywany.
a. Fotografia dnia pracy

Fotografią dnia pracy nazywa się ciągły pomiar i rejestrację wszystkich
elementów czasu pracy oraz przerw występujących w ciągu dnia pracy
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na badanym stanowisku roboczym. Zadaniem rejestrowania faktycznego przebiegu dnia pracy jest;
1) zebranie materiałów do opracowania lub weryfikacji normatywów
czasów uzupełniających,
2) dokumentowanie występowania i badanie przyczyn strat czasu
pracy,
3) ustalenie wskaźnika wykonania obowiązujących norm pracy.
Fotografia dnia roboczego może dotyczyć obserwacji pracy
jednego (indywidualna) lub kilku pracowników (zbiorowa).
1) Wyniki obserwacji mierzy się przy pomocy chronometru (stopera,
zegarka) z dokładnością
do 10 sekund i zapisuje na druku arkusza obserwacyjnego. Zapis obejmuje; dane dotyczące miejsca obserwacji,
2) określenie numeru karty opisowej oraz numeru arkusza obserwacyjnego,
3) czas rozpoczęcia obserwacji (zapis bez symbolu czasu),
4) czas bieżącego zakończenia jednej kategorii czasu zmiany roboczej
i następnych, aż do końca zmiany roboczej (każdy zapis musi posiadać
symbol czasu),
5) podanie ilości wykonanych prac (informacja nie jest konieczna,
pozwala jednak na wstępne ustalenie wydajności pracy),
6) wpisanie daty obserwacji.
Suma trwania wszystkich elementów czasu pracy musi się
równać różnicy czasu zakończenia pomiaru i rozpoczęcia obserwacji.
Wyniki pomiarów terenowych należy przenieść na elektroniczne
nośniki danych i w takiej wersji przekazać do dalszych obliczeń i analiz.
b. Chronometraż

Chronometrażem nazywa się pomiar czasu trwania powtarzalnych
elementów operacji lub całych operacji wykonywanych na stanowisku roboczym. Przedmiotem badań jest tylko czas wykonywania
(tw) lub jego części składowej; czas główny i pomocniczy oraz
zakres wykonanej pracy. Chronometraż wykonuje się przy pomocy
stopera, najlepiej dwu wskazówkowego lub elektronicznego,
w którym naciśniecie przycisku zatrzymuje czas tylko do odczytu,
powtórne naciśniecie wskazuje cały czas od chwili uruchomienia
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funkcji start. Pomiar można wykonać również przy pomocy zegarka
z pomiarem sekundowym. Wyniki obserwacji mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. W praktyce, przy operacjach trwających
dłużej niż 1 minuta i pomiarze przy użyciu zegarka, często stosowana jest dokładność zapisu do 5 sekund (w leśnictwie Instrukcja
przewidywała dokładność do 1/10 minuty – 6 sekund). Po dokonaniu pomiaru czasu roboczego, dokonuje się dokładnego obmiaru
wykonanych prac. W praktyce często zdarza się zaprzepaszczenie
wykonanych pomiarów czasu pracy, poprzez nieprecyzyjne dokonanie obmiaru wykonanych jednostek roboczych lub nie wskazanie
wszystkich czynników wpływających na różnice czasów ich wykonania.
Chronometraż może być ciągły lub przerywany (w Instrukcji
nazwany wyrywkowy).
Chronometraż ciągły – polega na pomiarze czasu wszystkich
operacji występujących podczas obserwacji. W czasie jednej obserwacji może wystąpić kilka procesów roboczych.
Chronometraż przerywany – polega na pomiarze czasu wszystkich kolejnych operacji dotyczącej tylko jednego procesu roboczego.
Stosuje się go dla badania zmienności czasu pracy, w zależności od
czynnika utrudniającego. Pomiarem obejmuje się wszystkie możliwe
i znane warunki wykonania zadania roboczego.
Odmianą chronometrażu przerywanego jest chronometraż
wyrywkowy. Polega on na pomiarze czasu trwania tylko wybranej
operacji, zabiegu lub czynności. Zastosowanie takiej techniki
pomiaru może być potrzebne do ewentualnego uzupełnienia zebranych danych.
7. Rejestracja danych
Rejestrację danych do normowania prac i ich analizy prowadzimy na drukach:
1) Karta opisowa,
2) Arkusz obserwacyjny,
3) Analiza wyników chronometraży,
4) Analiza zbiorcza.
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1) Karta opisowa

Karta opisowa jest dokumentem potwierdzającym autentyczność
dokonanych pomiarów oraz umożliwiającym sortowanie zebranych
danych według kryterium dotyczącego środowiska pracy.
Każdą obserwację poprzedzić należy wypełnieniem pierwszej strony karty opisowej procesu roboczego. Na stronie tej zawarte
są informacje dotyczące adresu miejsca badania, opisu taksacyjnego
badanej powierzchni oraz technologii pracy.
Stronę drugą Karty opisowej wypełnia się w trakcie lub bezpośrednio po dokonaniu pomiaru czasu pracy.
Do karty należy załączyć dokumentację fotograficzną, pokazującą w miarę rzetelnie środowisko pracy i ewentualne utrudnienia.
Może to być bardzo pomocne przy późniejszych analizach porównawczych.
2) Arkusz obserwacyjny

Arkusz obserwacyjny chronometrażu
Zapisy czasów rozpoczynamy od wpisania wartości początkowej czasu
pracy. Wartość ta może być równa „00:00:00”, w przypadku pomiaru
przy użyciu stopera lub równa czasowi rzeczywistemu w chwili rozpoczęcia pomiaru wykonanego zegarkiem. Podczas pomiaru należy
posługiwać się ustalonymi symbolami.
Arkusz obserwacyjny fotografii dnia pracy służy badaniu udziału na
zmianie roboczej poszczególnych elementów czasów uzupełniających.
Dla pracowników nadleśnictwa pomiar można rozpocząć od
chwili wyjazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca zbiórki pracowników. Dla pracowników obcych pomiar rozpoczyna się po ich przybyciu na pozycję roboczą. W jednym i drugim przypadku, rozpoczęcie
i zakończenie pomiaru nie powinno nastąpić później (na początku
zmiany roboczej – tpz2) lub wcześniej (na końcu zmiany roboczej –
tpz2) niż wystąpienie czasu przygotowawczo-zakończeniowego.
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Włodzimierz Stempski,
Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Przygotowanie surowca do odbioru
realizowane prze ZUL – analiza
czasu czynności pomiarowych
wykonywanych przez drwali podczas
pozyskiwania dłużyc
Wstęp
Mimo coraz powszechniejszego stosowania harwesterów,
zdecydowana większość drewna pozyskiwana jest w Polsce pilarkami.
Warto zauważyć, że upowszechnienie pilarek w latach 60. XX wieku,
z jednej strony podniosło wydajność pracy, ale jednocześnie przyniosło
cały szereg zagrożeń, które przy pracy prostymi narzędziami ręcznymi
nie występowały [Skarżyński 2002, Sowa 1998, Sowa, Kulak 1999,
Więsik 2001, Więsik, Wójcik 2002]. W przypadku harwesterów postęp
jest dużo większy, bowiem korzyści wynikające z ich stosowania polegają zarówno na wzroście wydajności pracy, jak i eliminacji większości
zagrożeń występujących podczas pracy pilarkami [Grzywiński 2004,
Sowa, Leszczyński 2000, 2007].
Na proces pozyskiwania drewna pilarkami składają się czynności obróbcze wykonywane tymi maszynami i pozostałe, które
z reguły nie wymagają ich użycia. W skład czynności obróbczych
wchodzi ścinka, okrzesywanie i wyrzynka, które najczęściej wykonywane są szeregowo na każdym drzewie [Wójcik 2007a]. Czas czynności obróbczych zależny jest od parametrów pilarki (pojemność,
moc) i cech biometrycznych drzew, ich ugałęzienia, jak również od
parametrów wyrabianych sortymentów [Wójcik 2007b].
Efektem końcowym użytkowania rębnego jest drewno wielkowymiarowe i sortymenty stosowe. Drewno wielkowymiarowe wyra55
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biane jest najczęściej w dłużycach, których pomiar odbywa się z reguły
przed zrywką, co wymaga dużego zaangażowania ze strony terenowych służb leśnych (leśniczych, podleśniczych). Praktyka stosowana
w niektórych nadleśnictwach wskazuje, że pomiar dłużyc może być
wykonywany przez drwali-operatorów pilarek. Czynność ta wiąże się
z dodatkowymi nakładami czasu, których wielkość powinna znaleźć
swoje odzwierciedlenie w normach pracochłonności dla pozyskania
drewna wielkowymiarowego w postaci dłużyc (Stempski 2012).
W pracy dokonano oceny zapotrzebowania na czas wykonywania czynności pomiarowych przez operatora pilarki podczas pozyskiwania drewna wielkowymiarowego w postaci dłużyc z rębnego
drzewostanu sosnowego.
Teren i metody badań
Badania zrealizowano w 85. letnim drzewostanie sosnowym
II bonitacji o przeciętnej pierśnicy 29 cm, wysokości 24 m, zadrzewieniu 0,8 i zapasie 296 m3/ha. W drzewostanie tym wykonano zrąb
rębnią Ib.
Drzewa ścinano pilarką Stihl MS 260, pomiary długości wykonywano miarą samozwijającą a grubości średnicomierzem. Średnice
dłużyc mierzono bez kory, którą drwal usuwał ośnikiem tylko w miejscach styku ramion średnicomierza z drewnem. Ze ściętych drzew,
poza drewnem wielkowymiarowym w postaci dłużyc, wyrabiano
drewno średniowymiarowe w całych długościach.
Pomiarami objęto czasy trwania tylko czynności wchodzących w skład czasu operacyjnego. Zastosowano metodę chronometrażu ciągłego, a pomiary wykonano stoperem z dokładnością do
1 s. Obserwacje procesu pracy wykonywanej przez operatora pilarki
pozwoliły na wyodrębnione następujących czynności wykonywanych
przez niego w czasie operacyjnym:
• przygotowanie stanowiska,
• ścinka, obalanie,
• zapięcie miary samozwijającej,
• wyrzynka dłużycy,
• wyrzynka drewna średniowymiarowego,
• wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy dłużycy,
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• pomiar średnicy,
• przejście do kolejnego ścinanego drzewa.
Czynność wyrzynki dłużyc i drewna średniowymiarowego
obejmowała, poza przerzynką, także okrzesywanie i manipulację,
a w skład pomiaru średnicy wchodził także zapis wyniku pomiaru
średnicy i długości dłużycy czole.
W ramach prac kameralnych policzono i poddano analizie:
• średnie czasy trwania czynności pomiarowych i pozostałych wchodzących w skład czasu operacyjnego,
• strukturę czasu operacyjnego,
• różnicowanie się średnich czasów czynności pomiarowych i pozostałych (bez przejść) w grupach drzew o różnych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc,
• różnicowanie się struktury czasu operacyjnego w zależności od
długości i średnicy wyrabianych dłużyc.
Ocenę różnicowania się średnich czasów czynności pomiarowych i pozostałych oraz struktury czasu operacyjnego przeprowadzono
dla dwóch grup drzew o różnych średnicach i długościach wyrabianych
z nich dłużyc (do i powyżej 22 cm oraz do i powyżej 11 m).
Wyniki
Podstawową charakterystykę statystyczną czasów czynności
pozyskiwania drewna zawarto w tabeli 1.
Najdłuższy średni czas stwierdzono dla czynności pomiaru
średnicy – wyniósł on 1 minutę i 15 s. Czas wszystkich czynności
pomiarowych, które poza samym pomiarem średnicy, obejmowały
zapięcie taśmy i wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy, wyniósł 1
minutę i 45 s. W przypadku pozostałych czynności czasu operacyjnego,
zdecydowanie dłuższe średnie wartości czasów odnotowano dla ścinki
i wyrzynek, w tym głównie dla wyrzynki dłużyc, a w dalszej kolejności
dla wyrzynki drewna średniowymiarowego. Najkrócej w grupie czynności nie związanych z pomiarem, trwało przygotowanie stanowiska,
a następnie przejście do kolejnego ścinanego drzewa.
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Tab. 1. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności
pomiarowych oraz pozostałych wchodzących w skład czasu
operacyjnego
Czynność

Minimum (s)

Średnia (s)

Maksimum (s)

Współczynnik
zmienności
(%)

zapięcie miary

5

9,2

15

25,5

wyznaczenie miejsca
pomiaru średnicy

13

21,2

31

18,6

pomiar średnicy, zapis

53

74,8

140

18,3

czynności pomiarowe
łącznie

78

105,3

172

14,4

ścinka, obalanie

29

68,8

146

30,5

wyrzynka dłużyc

21

70,8

157

36,8

wyrzynka drewna
średniowymiarowego

13

59,2

105

30,9

przygotowanie stanowiska

5

21,0

63

66,2

przejście

9

28,6

71

44,9

Czasy czynności pomiarowych cechowały się mniejszą zmiennością od pozostałych. Generalnie zróżnicowanie to było w tej grupie
czasów na poziomie małego, podczas gdy dla ścinki i wyrzynek na
poziomie przeciętnego, a jedynie dla przygotowania stanowiska
i przejść stwierdzono zróżnicowanie duże (współczynnik zmienności
o wartości powyżej 40%).
Największy, ponad 20%, udział w czasie operacyjnym pozyskiwania drewna stwierdzono dla czynności pomiaru (ryc. 1). Podobnymi udziałami cechowały się także czynności ścinki i obalania
oraz wyrzynki dłużyc. Nieco mniejszy udział czasu stwierdzono dla
wyrzynki drewna średniowymiarowego, natomiast pozostałe czynności cechowały się kilkuprocentowymi udziałami czasów, a najniższy,
nie przekraczający 3%, stwierdzono dla zapięcia taśmy. Łączny udział
czasu wszystkich czynności pomiarowych (z zapięciem taśmy i wyznaczeniem miejsca pomiaru średnicy) wyniósł prawie 30% czasu operacyjnego.
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Ryc. 1. Struktura operacyjnego czasu pracy (%)

O ile w przypadku czasów trwania czynności wyliczonych
w oparciu o wyniki pomiarów wszystkich drzew, największy średni
czas stwierdzono dla pomiaru, to w przypadku grup drzew o różnych
średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc, dotyczyło to
drzew o mniejszej średnicy i mniejszej długości wyrabianych z nich
dłużyc (tab. 2, 3).
W pozostałych dwóch grupach drzew najdłuższym średnim
czasem trwania charakteryzowała się wyrzynka dłużyc, przy czym
na drugim miejscu w przypadku długości był pomiar, natomiast
w przypadku średnicy – ścinka, obalanie. Średnie czasy czynności
pomiaru oraz wyznaczenia miejsca pomiaru średnicy dłużycy przyjmowały większe wartości dla drzew z których pozyskano grubsze
i dłuższe dłużyce, natomiast w przypadku zapięcia taśmy sytuacja
była odwrotna. W odniesieniu do wszystkich pozostałych czynności
czasu operacyjnego większe wartości średnich czasów stwierdzono
dla drzew, z których pozyskano grubsze i dłuższe dłużyce, z jednym
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Tab. 2. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności
pomiarowych oraz pozostałych wchodzących w skład czasu
operacyjnego (bez przejść) w grupach drzew o średnicach dłużyc
do i powyżej 22 cm
Czynność

Minimum (s)

Średnia (s)

Maksimum (s)

Współcz.
zmienności
(%)

≤ 22

> 22

≤ 22

> 22

≤ 22

> 22

≤ 22

> 22

zapięcie miary

5

5

9,5

8,9

15

15

24,3

26,6

wyznaczenie
miejsca
pomiaru
średnicy

13

16

20,6

22,0

30

31

20,4

16,1

pomiar średnicy, zapis

53

59

73,8

75,9

129

140

18,3

18,4

czynności
pomiarowe
łącznie

78

91

103,9 106,9

162

172

14,8

14,1

ścinka,
obalanie

29

35

61,2

77,4

102

146

28,0

27,1

wyrzynka
dłużyc

24

21

63,9

78,7

139

157

33,5

36,6

wyrzynka
drewna
średniowym.

13

35

52,4

66,8

80

105

26,9

29,4

przygotowanie stanowiska

5

6

18,4

23,9

63

63

66,5

63,4
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Tab. 3. Podstawowe charakterystyki statystyczne czasów czynności
pomiarowych oraz pozostałych wchodzących w skład czasu
operacyjnego (bez przejść) w grupach drzew o długościach dłużyc
do i powyżej 11 m
Czynność

Minimum (s)

Średnia (s)

Maksimum (s)

Współcz.
zmienności
(%)

≤ 11

> 11

≤ 11

> 11

≤ 11

> 11

≤ 11

> 11

zapięcie miary

5

6

9,4

9,01

15

15

27,5

23,0

wyznaczenie
miejsca
pomiaru
średnicy

13

14

20,6

21,9

31

27

20,4

16,2

pomiar średnicy, zapis

53

56

73,3

76,5

129

140

16,4

19,9

czynności
pomiarowe
łącznie

78

85

103,2 107,5

162

172

14,1

14,6

ścinka,
obalanie

29

40

67,6

70,2

136

146

32,6

28,4

wyrzynka
dłużyc

24

21

63,0

79,3

115

157

33,0

36,2

wyrzynka
drewna
średniowym.

32

13

62,4

55,6

105

92

30,8

30,1

przygotowanie stanowiska

6

5

19,7

22,4

63

63

70,7

61,9
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Ryc. 2. Udział czasu czynności pomiarowych i pozostałych w grupach
drzew o różnej średnicy i długości wyrabianych z nich dłużyc (%)

wyjątkiem, którym była wyrzynka drewna średniowymiarowego,
w przypadku której, dłuższy średni czas odnotowano w grupie drzew
o długości dłużyc do 11 m.
Średnie czasy trwania analizowanych czynności były generalnie większe w przypadku drzew o większych średnicach i długościach wyrabianych z nich dłużyc, natomiast w przypadku struktury
czasu operacyjnego sytuacja była odwrotna (ryc. 2).
Dane zawarte na ryc. 2 wskazują, że drzewa, z których wyrabiano cieńsze i krótsze dłużyce cechowały się większymi udziałami
czasu czynności pomiarowych. Udziały te wyniosły odpowiednio
31,7% i 30%, podczas gdy w grupach drzew z grubszymi i dłuższymi
dłużycami 28% i 29,5%.
Statystycznie istotne różnice między czasami trwania analizowanych czynności, zarówno w grupach drzew o różnych średnicach
jak i długościach wyrabianych z nich dłużyc, nie dotyczyły czynności
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Tab. 4. Wyniki testów różnic między czasami czynności pomiarowych
i pozostałych (bez przejść) w grupach drzew o różnych średnicach
i długościach dłużyc (obliczony poziom istotności dla α = 0,05)
Czynność

Średnica dłużyc Długość dłużyc

zapięcie miary

0,1509

0,5299

wyznaczenie miejsca pomiaru średnicy

0,0667

0,0601

pomiar średnicy, zapis

0,4271

0,2864

razem czynności pomiarowe

0,3388

0,1362

ścinka, obalanie

0,0001

0,4479

wyrzynka dłużyc

0,0064

0,0014

wyrzynka drewna średniowymiarowego

0,0006

0,0964

przygotowanie stanowiska

0,0642

0,2018

wartości pogrubione – różnice statystycznie istotne

pomiarowych (tab. 4). Różnice takie stwierdzono dla czasów ścinki,
obalania i wyrzynek między grupami drzew o różnych średnicach
dłużyc, natomiast między grupami drzew o różnych długościach
dłużyc, dotyczyły one tylko wyrzynki drewna wielkowymiarowego.
Podsumowanie
1. Pomiar średnicy, który obejmował także zapis wyniku tego pomiaru
i pomiaru długości dłużycy na czole, zajmował średnio 1 min i 15 s,
a razem z zapięciem miary i wyznaczeniem miejsca pomiaru średnicy
– 1 min 45 s.
2. Udział czasu pomiaru średnicy dłużycy (z zapisem wyniku na czole)
wynosił około 20% operacyjnego czasu pracy, a razem z pozostałymi
czynnościami warunkującymi pomiar (zapięcie miary i wyznaczenie
miejsca pomiaru) prawie 30%.
3. Zarówno średnica, jak i długość wyrabianych dłużyc różnicowały
czasy czynności pomiarowych, przy czym nie były to różnice statystycznie istotne.
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Witold Urbaniak
Członek Zarządu, Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż
i Serwis Sp. z o.o., urbaniak@proml.pl

Pomiar surowca drzewnego za pomocą
urządzeń zintegrowanych harwestera,
blaski i cienie
Wstęp
Maszyny leśne związane z procesem pozyskania surowca
drzewnego, należą do grupy maszyn o najwyższym poziomie zaawansowania technicznego i wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania
z zakresu automatyki i robotyki. Urządzenie zintegrowane harwestera odpowiada za ścinkę, manipulację, pomiar i obrót drewnem.
Głowica harwesterowa oraz systemem sterująco-kontrolny są najważniejszymi elementami tego systemu i to w największej mierze od tych
elementów zależy jakość pozyskanego surowca, efektywność ekonomiczna manipulacji tzw. optymalizacja rozkroju drewna, wydajność
pracy oraz szybkość przepływu informacji z lasu do odbiorcy drewna.
Pierwsze harwestery z głowicą tzw. jednochwytakową pojawiły się
pod koniec lat 70-tych w Skandynawii i ich głównym zadaniem było
sprawne obalenie drzewa, jego okrzesanie i pocięcie na określonej
długości wyrzynki z zachowaniem dostępnej wówczas dokładności
jej pomiaru. Od tamtego czasu pojawiło się wiele nowych oczekiwań
oraz zadań do wykonania: przede wszystkim szybsze i bardziej precyzyjne okrzesywanie, dokładniejszy pomiar drewna, korowanie, znakowanie wyrzynków, smarowanie pniaków preparatami chemicznymi,
maksymalizacja dochodu z pozyskanego surowca, wyliczenie miąższości w oparciu o różne parametry, pozyskanie drzew o większych
dymensjach w tym gatunków liściastych, mniejsza awaryjność, przechowywanie i zdalne przesyłanie danych, personalizacja ustawień
indywidulanych operatora, automatyzacja funkcji, pozyskanie drewna
energetycznego oraz zdalna obsługa serwisowa.
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Budowa głowicy harwesterowej
Głowica harwesterowa ma za zadanie wykonać następujące
czynności technologiczne: ścinkę wraz z obalaniem, okrzesywanie
(również w niektórych przypadkach korowanie), przerzynkę i pomiar
a w niektórych sytuacjach również inne operacje jak: znakowanie
kolorami sortymentów, spryskiwanie pniaków środkami chemicznymi
Aby zrozumieć zasadę pracy głowicy harwesterowej oraz
pomiaru należy znać budowę i poszczególne elementy głowicy oraz
systemu pomiarowo-kontrolnego sterującego pracą. Głowica harwesterowa składa się z następujących elementów roboczych: posuwowego, okrzesującego, tnącego, oraz pomiarowego i pozycjonującego.
Za przesuw drewna odpowiadają rolki. W zależności od typu głowicy,
przeznaczenia czy producenta mogą to być 2, 3 lub 4 rolki posuwowe
o różnym mocowaniu i budowie, średnicy, kształcie walców, wyposażone w zęby różnej długości i grubości lub łańcuchy czepne. W niektórych głowicach pomiar średnicy odbywa się na rolkach posuwowych
wówczas stają się one również elementem systemu pomiarowego.
Za okrzesywanie odpowiadają noże okrzesujące. Ich ilość
waha się od 3 do nawet 7. Przednie noże służą do obcinania gałęzi
i konarów oraz utrzymanie pnia drzewa w uchwycie dzięki czemu
czujniki średnicy jednocześnie mogą mierzyć grubość manipulowanego drewna. Dolne noże głównie pełnią rolę podtrzymywania pnia
w mocnym uchwycie podczas obalania drzewa oraz podtrzymują
drewno w trakcie manipulacji. W niektórych przypadkach mogą
służyć również do okrzesywania podczas cofania głowicy.
Za obracanie oraz ustawianie głowicy w pionie odpowiada
wieszak ramy oraz rotator. Te elementy głównie odpowiadają za chwytanie drzewa do ścinki, i kontrolę kierunku obalania oraz ewentualnego układania sortymentów.
Układ pomiarowy składa się z czujnika lub czujników średnicy, czujnika długości oraz systemu kontrolno-pomiarowego. Czujniki średnicy mogą być zamontowane w górnych nożach okrzesujących lub na rolkach posuwowych. Czujnik długości zamontowany jest
na rolce pomiarowej umiejscowionej po środku pomiędzy rolkami
posuwowymi. Rolka pomiarowa w zależności od producenta oraz

68

5 września 2014, Targi EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina

przeznaczenia może mieć różną średnicę, szerokość oraz wysokość
zębów czepnych. System kontrolno—pomiarowy odbiera wszystkie
informacje od czujników, przetwarza je w oparciu o zadane ustawienia,
wyświetla na monitorze oraz analizuje i przechowuje w bezpieczny
sposób na dodatkowym nośniku pamięci.
Pomiar surowca drzewnego, blaski i cienie
Pomiar drewna wykonywany przez głowicę harwesterową
odbywa się sekcyjnie. Długość sekcji wynosi 1 cm a średnica mierzona
jest z dokładności do 1 mm. Najkrótszy wyrzynek jaki może być zmierzony i obliczona jego miąższość to 0,5 m, a najdłuższy 30 m. Oznacza
to, że dłuższe oraz krótsze wyrzynki system kontrolno-pomiarowy
odrzuca jako nieistniejące.

Rys 1. Schemat obliczania miąższości

Dokładność pomiaru zależy od wielu czynników i mają na nie
wpływ takie czynniki jak: przyrodnicze, techniczne oraz osobowe. Do
czynników przyrodniczych które wpływają na dokładność są kształt,
pokrój i ugałęzienie drzewa, temperatura i wilgotność powietrza oraz
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gatunek drzewa. Czynników techniczne to przede wszystkim: zastosowanie głowicy o odpowiednich możliwościach, stan techniczny
poszczególnych elementów pomiarowych, długość manipulowanych sortymentów, udostępnianie drzewostanów szlakami manipulacyjnymi. Czynnik ludzki od którego również zależy poprzedni to
przede wszystkim: wiedza i umiejętności operatora, technika pracy,
dokładna kontrola i kalibracja układu pomiarowego, kontrola i regulacja ciśnień.
Zastosowanie systemów kontrolno-pomiarowych pozwala
również na wykorzystanie głowicy jako urządzenia do maksymalizacji
zysków z manipulowanego drewna. Programując listę sortymentów
podajemy wartość w pieniądzu, dzięki czemu system kalkuluje alternatywne możliwości manipulacji w oparciu o cenę i proponuje tak, by
wartość drewna po cenach sprzedaży była jak najwyższa.

Rys 2. Przykładowy schemat manipulacji w oparciu o maksymalizację
zysków

Praca z pełnym wykorzystaniem urządzeń zintegrowanych harwestera zapewnia szybkie i precyzyjne pozyskanie

70

5 września 2014, Targi EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina

z jednoczesnym pomiarem drewna. Dokładność pomiaru oraz
obliczenie miąższości umożliwia natychmiastowe wykorzystanie
danych do realizowania zamówień oraz bezpośrednie rozliczanie
się w obrocie handlowym. Programy optymalizujące zwiększają
wartość manipulowanego surowca. Systemy kontrolno-pomiarowe
przechowują dane ze wszystkich powierzchni dzięki czemu mogą
służyć jako baza danych do szacowania pozyskania na podobnych
powierzchniach. Obecne technologie telekomunikacyjne umożliwiają przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Kalibracja
systemu odbywa się za pomocą elektronicznego średnicomierza,
dzięki czemu zachowując odpowiednie zasady i właściwą precyzje
pomiaru osiągniemy automatycznie właściwą korektę współczynników korygujących.
Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz skomplikowanych
procesów odbywających się podczas pozyskania drewna zaniedbanie któryś z czynników, może spowodować ogromne straty
ekonomiczne i przyrodnicze. Pierwszym czynnikiem jest zastosowanie niewłaściwej głowicy. Zbyt mała głowica będzie powodować
gorsze okrzesywanie, większe uszkodzenia surowca oraz niedokładny pomiar. Dodatkowym skutkiem będzie mniejsza wydajność
i większa awaryjność głowicy.
Wpływ na dokładność pomiaru długości mają min:
• Opór oraz tarcie koła pomiarowego mają bezpośredni wpływ na
dokładność pomiaru
»» Stan techniczny koła pomiarowego —> ostrość zębów, wytarcie
zębów, uszkodzenia, wyłamania;
»» Poślizg —> luźna kora wiosną, lód, śnieg, gatunek drzewa;
• Stan koła pomiarowego wpływa na głębokość wbijania się w korę/
drewno, co wpływa obwód koła pomiarowego —> odległość
pomiędzy zębami, lub niekontrolowany przeskok np.:
»» Długość zębów zmienia się w miarę jak się wycierają;
»» Głębokość wnikania zmienia się wiosną kiedy drewno i kora
rozmarzają oraz dodatkowo drzewa rozpoczynają wegetację;
• Stan techniczny całego urządzenia
»» Luz na łożyskach powodujący dodatkowy opór podczas obrotu,
lub niekontrolowany poślizg
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• Ustawienia maszyny
»» Właściwa prędkość minimalna oraz zatrzymywanie na odpowiedniej długości
»» Właściwe okno cięcia
»» Właściwe ciśnienia oraz stan techniczny noży okrzesujących
• Technika pracy wpływa na zachowanie się pnia w głowicy, co może
mieć wpływ na dokładność pomiaru długości i działanie koła
pomiarowego np.:
»» odpowiednio częsta kontrola pomiaru;
»» dobrze wyregulowany górny nóż;
»» częste zmiany kierunku przesuwu drewna;
»» wspomaganie manipulacji operując żurawiem;
»» regularna kalibracja;
»» umiejętne obalanie drzew;
»» odpowiednia wielkość głowicy do pozyskiwanego drewna;
»» właściwe rolki posuwowe oraz koło pomiarowe.
Podsumowanie
Obecne techniki pomiaru długości drewna przez głowicę
oparte są na konieczności fizycznego kontaktu z obrabianym drewnem
i wymagają odpowiedniego ułożenia drewna w głowicy. To stwarza
problemy kiedy podczas manipulacji surowca napotkamy np. krzywizny czy grube konary. Pomiar średnicy również wymaga odpowiedniej siły docisku noży lub rolek, aby zapewnić przez cały czas
odpowiednio mocny kontakt z pobocznicą drewna. To powoduje, że
urządzenia zużywają się, dokładność pomiaru jest wrażliwa na wiele
czynników, które nakładając się mogą być powodem niedokładnego
pomiaru nieakceptowanego przez odbiorcę, a w konsekwencji niewłaściwie wyliczonej miąższości może prowadzić do strat ekonomicznych.
Zaakceptowanie śladów w korze oraz drewnie powstałych
podczas procesu manipulacji drewna harwesterem, jest wciąż warunkiem koniecznym. Jest tylko pytanie co musimy zaakceptować jako
efekt uboczny tej technologii, a co jest już uszkodzeniem surowca.
Na Technicznym Uniwersytecie Helsińskim przeprowadzono
badania dotyczące bezdotykowego pomiaru podczas manipulacji
drewna za pomocą dwóch kamer. Rozwiązanie to jest wciąż w fazie
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rozwoju. Jednak współczesne możliwości są niemalże nieograniczone
i zastosowanie takiej techniki może wkrótce stać się faktem. Jest jednak
kwestia kosztów czy zastosowanie takich technologii w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej będzie zaakceptowane przez rynek.
Na pewno jednym z czynników, który będzie motorem napędowym
dalszego rozwoju głowic harwesterowych jest coraz większa powszechność ich zastosowania oraz duża konkurencja.
Wykorzystanie potencjału urządzeń zintegrowanych harwesterów i ich możliwości wciąż
w Polsce obecnie bardziej przypomina to z lat 70-tych w Skandynawii. Wykorzystanie harwestera jako automatycznej pilarki powoduje, że ta technologia dla nas jest droższa niż w innych krajach. Dublowanie prac związanych z pomiarem i obliczaniem miąższości drewna,
skomplikowany system sortymentacji niedostosowany do technologii
pozyskania drewna kłodowanego, konieczność układania w regularne
stosy powoduje, że koszt pozyskania jest i będzie wyższy w Polsce
w porównaniu do innych krajów, gdzie zintegrowane urządzenia pomiarowe harwestera wykorzystywane są w codziennym
obrocie handlowym drewna.
Literatura:
Aniszewska M., Brzózko J., Skarżyński J., 2011. Harwestery do pozyskania
drewna stosowane w polskich lasach;
Dag Myhrman, 2000. Heavy-duty single grip harvester technology –
harvester heads, Skogfors;
Kalmari J. , Kulovesi J., Visala A., 2011, Measuring log length using
computer stereo vision in harvester head;
Maarten Nieuwehnuis, Tadhg Dooley, The effect of Calibration on the
Accuracy of Harvester Measurement;
Sowa M. Janusz, Gielarowiec Karol, Gaj-Gielarowiec Dominika, 2013.
Charakterystyka i rozwój konstrukcji głowic harwesterowych do
pozyskania drewna;
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Jacek Żygalski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Waloryzacja surowca drzewnego
w praktyce LP na przykładzie jednostek
RDLP w Zielonej Górze

Ogólna charakterystyka RDLP w Zielonej Górze
Łączna powierzchnia gruntów w zarządzie 20 nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze wg stanu
na 1.01.2014 wynosi 453 424,69 ha z tego lasy:
1.01.2003 – 431 748,67 ha
1.01.2014 – 438 220,25 ha
Lesistość (z wyłączeniem lasów obcych) 49.8 % w roku 2014
Przeciętna zasobność 225 m3/ha
Przeciętny wiek 55 lat
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• Średnia powierzchnia lasów w nadleśnictwach wynosi ok. 22,0
tys. ha, największymi nadleśnictwami w RDLP w Zielonej Górze
są: Krzystkowice ok. 31,5 tys. ha oraz Lubsko – ok. 30,6 tys. ha,
najmniejszymi: Babimost ok. 15,5 tys. ha oraz Zielona Góra ok. 17,0
tys. ha.
• Największą lesistością charakteryzuje się nadleśnictwo Żagań 76%
oraz Bytnica 74 %, najmniejszą - Szprotawa 28 % oraz Babimost
32 %.
Udział gatunków panujących

Słownik:

Drewno wielkowymiarowe – drewno okrągłe o średnicy górnej bez
kory od 14 cm,
Drewno średniowymiarowe – drewno okrągłe o średnicy górnej bez
kory od 5 cm,
Drewno małowymiarowe – drewno okrągłe o średnicy górnej bez
kory poniżej 5 cm,
Grubizna – drewno wielko i średniowymiarowe,
PL-D – Portal leśno-drzewny, aplikacja do obsługi sprzedaży drewna
z uwzględnieniem wielkości zakupów,
e-Drewno – aplikacja do prowadzenia sprzedaży drewna w formie
aukcji internetowych,
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GHG – Grupa handlowo-gatunkowa,
Kłoda – Część strzały o nominalnej długości od 2,7 m do 6,0 m i średnicy górnej od 14 cm,
S2 – drewno średniowymiarowe (papierówka), może być S2a (przemysł płytowy, papierniczy) przeważnie w dł. pow. 1,5 m oraz S2b
(program ogrodowy, przemysł paletowy) S2b_K (do 1,5 m) i S2b_D
(pow. 1,5 m).
Pozyskanie i sprzedaż drewna na terenie RDLP
w Zielonej Górze.
Pozyskanie drewna w latach 2010 – 2013
Rok

Ilość pozyskanego drewna ogółem w m³

2010

1 783 848

2011

1 954 380

2012

1 915 197

2013

1 983 322

2014 - plan

2 002 847

Pozyskanie drewna w latach 2010 – 2013 (w m³)
Rok

Drewno
wielkowymiarowe

Drewno
średniowymiarowe

Drewno
małowymiarowe

2010

464 426

1 123 231

196 189

2011

466 762

1 243 930

243 688

2012

460 744

1 245 987

208 466

2013

457 595

1 291 896

233 831

Średni (wg Planu urządzenia lasu) roczny rozmiar pozyskania
grubizny w nadleśnictwie kształtuje się na poziomie ok. 88,5 tys. m³.
Najbardziej towarowymi nadleśnictwami są:
• Torzym – 117,5 tys. m³,
• Lubsko – 117,2 tys. m³,
• Świebodzin – 111,7 tys. m³.
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Do najmniej towarowych należą:
• Żagań – 58,3 tys. m³,
• Zielona Góra – 70,5 tys. m³,
• Gubin – 71,7 tys. m³.
Przez waloryzację surowca drzewnego – należy rozumieć
mechanizm „podnoszenia” nominalnej wartości surowca drzewnego, osiąga się to przez sortowanie, konfekcjonowanie drewna na
etapie pozyskania. W trakcie tych prac pojawiają się także utrudnienia
chociażby z tytułu kilku różnych sortymentów na jednej powierzchni
– jest to dodatkowa praca ZUL związana z m.in. ustawianiem osobnych stosów oraz Służby Leśnej podczas odbioru a także sprzedaży
(wydawania) drewna (wystawianie dokumentów).
Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze
sprzedają średniorocznie surowiec drzewny do 335 firm (poniżej
dane z lat 2009-2013)
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Struktura zakupów (ogółem) przedstawia się następująco:
wielkość zakupów w m3

ogółem

masa

% masy

do 1 000 m

230

52 780

3

87

254 060

16

14

390 960

24

3

1 001 - 10 000 m

3

10 001 - 100 000 m

3

pow. 100 000 m

4

938 100

57

Razem

335

1 635 900

100

3

Taka ilość klientów (szczególnie „małych) ma swoje plusy
i minusy:
Do minusów możemy zaliczyć dużą ilość umów, którą nadleśnictwa muszą spisywać z klientami w trakcie roku, będących wynikiem procedowania w poszczególnych formach sprzedaży np. PL-D,
e-Drewno a także dużą różnorodność zamawianego i pozyskiwanego
surowca.
Natomiast do plusów możemy zaliczyć to, że dzięki dużej
różnorodności zamawianych sortymentów możemy wysortowywać
lepsze sortymenty a także przy chwilowych problemach z odbiorem
drewna (remonty, urlopy, awarie) przez odbiorców istnieje możliwość
prowadzenia sprzedaży do pozostałych odbiorców.
Duża ilość odbiorców kupujących drewno z terenu RDLP
w Zielonej Górze przyczynia się do tego, że pozyskujemy ok. 800
różnych artykułów drzewnych (w tym 15 różnych długości drewna
kłodowanego oraz 35 różnych długości drewna sosnowego S2b).
W związku z rosnącym w ostatnich latach zainteresowaniem
zakupem drewna kłodowanego oraz rosnącym poziomem mechanizacji prac leśnych w RDLP w Zielonej Górze (na terenie RDLP pracuje
ok. 35 harvesterów oraz ok. 47 forwarderów), w roku 2013 pozyskaliśmy ok. 313 tys. m³ kłód, tj. ok. 75 % drewna wielkowymiarowego
iglastego było drewnem kłodowanym.
• •
Najpopularniejszą długością kłody jest drewno o dł. 4,0 m ( ok.
44 %) i 5,0 m (ok. 25 %) ale pozyskujemy także drewno o długości
2,8 m, 3,6 m.
• Drewno iglaste średniowymiarowe S2 stanowi ok. 50 % ilości
drewna ogółem pozyskiwanego w RDLP.
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• Najpopularniejszym wymiarem drewna krótkiego S2b - jest długość
1,2 m (ok. 10 tys. m³), natomiast w drewnie długim - długość 1,8 m
(ok. 200 tys. m³) oraz 2,4 m (ok. 120 tys. m³).
• Należy też zwrócić uwagę na drewno GHG So S2b_CD, której
powstanie spowodowało zmniejszenie pozyskania drewna S3b,
jednak trzeba zaznaczyć, że jest to konsekwencją coraz szerszego
wkraczania do naszych lasów maszyn wielooperacyjnych a także
posiadania certyfikatu FSC (wymuszenie ochrony gleby – poprzez
zastępowanie zrywki półpodwieszonej zrywką nasiębierną). Pojawienie się tego sortymentu dało możliwości lepszego sortowania
drewna S2a na rzecz S2b_CD.
• Podobną sytuację zauważamy w przypadku drewna S10, gdzie
rosnący poziom umaszynowienia oraz konieczność ochrony gleby
wymuszają przechodzenie z pozyskania drewna długiego na drewno
krótkie.
• Udział drewna S2b w S2 stanowi ok. 43 %.
• Dzięki poprawie jakości sortowania możemy bezsprzecznie powiedzieć że „podnosimy” wartość sprzedawanego drewna, gdyż w przeciwnym razie drewno było by odebrane jako np. S2a lub S4 zamiast
S2b.
• Na etapie ofertowania drewna do sprzedaży w Portalu LeśnoDrzewnym lub systemowych aukcjach w aplikacji e-Drewno nie
zastrzegamy konkretnych długości drewna stosowego czy kłodowanego. Dzięki temu klienci mogą zamawiać drewno w konkretnych
długościach pod warunkiem, że nadleśnictwo będzie w stanie pozyskać drewno w konkretnych wymiarach długości (dotyczy szczególnie drewna dłuższego).
• Dodatkowo od dwóch lat na terenie RDLP w Zielonej Górze prowadzone są submisje drewna cennego. W roku 2013 sprzedaliśmy
ok.143 m³, natomiast w roku 2014 sprzedaliśmy ok. 605 m³.
• Reasumując: w celu osiągania wyższych przychodów ze sprzedaży
drewna poza zwiększeniem rozmiaru pozyskania drewna ważne jest
właściwe sortowanie surowca drzewnego.
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Zygmunt Stanula
Dyrektor ds. Zakupów, Stemet sp. z o.o. sp.j.

Konfekcjonwanie Surowca drzewnego
w odniesieniu do możliwości jego
wykorzystania przez poszczególne
branże przemysłu drzewnego
Drewnem, ksylem (z gr. ksylos – drewno) nazywamy złożoną,
niejednorodną tkankę roślinną, która powstaje w procesie wzrostu
roślin naczyniowych. W zależności od zasadniczych kierunków budowy
anatomicznej (podłużny promieniowy, podłużny styczny i poprzeczny)
wykazuje ono zróżnicowane właściwości mechaniczne. Jako odnawialny
surowiec pochodzenia organicznego już od czasów prehistorycznych
towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym - było pierwszym źródłem
ognia. Wartość opałowa drewna w stanie powietrzno suchym (około 20%
wilgotności) rodzimych gatunków drzew waha się w zależności od jego
gatunku w zakresie 13–15 MJ/kg, co odpowiada mniej więcej wartości
opałowej węgla drzewnego. Ze względu na ogólne występowanie tego
surowca do dnia dzisiejszego wykorzystywany jest jako tanie źródło energii
cieplnej. Wraz z rozwojem cywilizacji następowało również rozprzestrzenianie się wykorzystania drewna jako niezbędnego surowca w poszczególnych dziedzinach tworzącego się przemysłu. Na dzień dzisiejszy szacuje
się, że jest wykorzystywane w ponad 20 tys. zastosowań. Wszechstronność a zarazem w wielu przypadkach nieodzowność zastosowania drewna
wpływa na to, że jest ono surowcem niezmiernie pożądanym.
1. Monopol Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia
lasów w Polsce wynosi obecnie ponad 9,3 tys. ha1. Ze względu na wprowadzone po wejściu Polski do Unii Europejskiej dotacje dla rolników,
1

Stan na dzień 31.12.2012
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którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, struktura własnościowa polskich lasów ulega w ostatnich czasach zmianom. Z roku na rok
zauważalny jest nieznaczny wzrost udziału lasów prywatnych. Chociaż
własność prywatna stanowi na dzień dzisiejszy ponad 18% ogółu (tab.
nr 1), to niestety jest ona bardzo rozdrobniona i pojedynczy właściciele
leśni rzadko kiedy dysponują taką ilością zalesionych gruntów, która
pozwalałyby na prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. W naszym
kraju dominuje model, w którym las stanowi niejako dodatek do
gospodarstwa rolnego. „Średnia powierzchnia prywatnych gospodarstw
leśnych wynosi zaledwie 0,54 ha, natomiast średnia powierzchnia lasów
w gospodarstwach rolnych jest ponad dwukrotnie większa – około 1,30
ha.”2 W takiej sytuacji prywatni właściciele leśni nie są zainteresowani
aktywnym gospodarowaniem lasów. Dodatkowo nie posiadają oni
specjalistycznego sprzętu do produkcji leśnej przez co są skazani na
korzystanie z drogich usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych,
lub wykonywania prac leśnych we własnym zakresie, co nie sprzyja
dalszemu obrotowi pozyskanego w ten sposób surowca drzewnego
i najczęściej jest wykorzystywany jako opał na potrzeby własne. Sytuacja ta prowadzi do tego, że podaż drewna okrągłego od dostawców
prywatnych jest marginalna i kształtuje się rocznie na poziomie 3-4%
(tab. nr 2). Surowiec ten jest traktowany przez odbiorców jako dodatkowe źródło pozyskania taniego drewna okrągłego, które dla większości
z nich nie ma wpływu na ich produkcję.
Tabela 1. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA LASÓW w %
Rok
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

[%]
Ogółem
publiczne,
w tym:

82,6

82,6

82,5

82,5

82,3

82,2

82,1

82,0

81,8

81,5

w zarządzie LP

78,3

78,3

78,3

78,3

78,2

78,1

78,0

77,9

77,8

77,5

Prywatne

17,4

17,4

17,5

17,5

17,7

17,8

17,9

18,0

18,2

18,5

Źródło: Leśnictwo 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011
P. Gołos, S. Zając. Stan lasów prywatnych i perspektywy ich rozwoju W: Polityka Leśna Państwa
i Narodowy Program Leśny. Warszawa 2005. s.36
2
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Tabela 2. POZYSKANIE DREWNA
Rok
Wyszczególnienie

2000

2005

2007

2008

2009

2010

[tys. m³]
Ogółem, w tym:

27659

31945

35935

34273

34629

35467

26025

29725

34146

32407

32701

33568

24593

28601

32797

31159

31612

33568

24446

28472

32657

31011

31482

32325

24097

28164

32314

30695

31188

31882

Parki narodowe

231

198

234

216

192

201

Własność gmin

147

129

140

147

130

131

Grubizna, w tym:
Lasy publiczne, w tym:
Własność Skarbu
Państwa, w tym:
PGL Lasy Państwowe

Lasy prywatne
Drewno małowymiarowe
Karpina

1432

1124

1349

1248

1089

1243

1634

2200

1789

1866

1928

1899

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Źródło: Leśnictwo 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011

Analizując powyższe tabele można stwierdzić, że z uwagi na
posiadany areał leśny oraz przede wszystkim ze względu na średnią
roczną wielkość pozyskania drewna okrągłego, która wynosi około
97% podaży surowca drzewnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe posiada na polskim rynku drzewnym niekwestionowaną pozycję monopolisty i w przypadku wielu firm jest jedynym lub
zdecydowanie większościowym dostawcą surowca drzewnego.
2. Podział oferowanego przez Lasy Państwowe surowca
drzewnego
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, oferuje
surowiec drzewny w 4 podstawowych grupach handlowych, to znaczy
w postaci drewna mało-, średnio- i wielkowymiarowego oraz biomasy
leśnej. Poszczególne branże przemysłu drzewnego wykorzystując cały
dostępny w Polsce surowiec drzewny starają się dopasować profil
swojej produkcji do oferowanego przez Lasy państwowe podziału
na grupy handlowe. Jednakże już na tym etapie występuje sprzeczność interesów wynikająca z możliwości wykorzystania oferowanego
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surowca, gdyż na przykład z jednej strony przemysł energetyczny jest
w stanie wykorzystać całą dostępną gamę surowcową (spalić można
wszystko), to z drugiej strony do produkcji okleiny czy wyrobów
toczonych konieczny jest specjalnie do tego celu wyselekcjonowany
surowiec.
Drewno małowymiarowe (M) jest to drewno potocznie nazywane „drobnicą” charakteryzujące się średnicą do 7 cm z korą w dolnym
końcu, dostatecznym okrzesaniem i dopuszczeniem większości wad,
między innymi dużych krzywizn i zbieżystości. Surowiec ten oferowany jest w postaci drobnicy tyczkowej i opałowej. Sortymenty zawierające się w grupie drewna małowymiarowego są wykorzystywane
przede wszystkim przez przemysł celulozowo – papierniczy, tworzyw
drewnopochodnych, oraz na cele opałowe. Wszystko to wpływa na
jego cenę, która w porównaniu do pozostałych grup handlowych jest
najniższa. Wyjątek stanowi sortyment M1PO (drewno małowymiarowe iglaste przeznaczone na „program ogrodowy”) jest to pozyskiwany w niewielkich ilościach wyselekcjonowany surowiec o specyficznych cechach, wykorzystywany przez producentów drewnianej
architektury ogrodowej do wyrobów toczonych, którego cena niejednokrotnie przewyższa nawet surowiec wielkowymiarowy.
Drewnem średniowymiarowym (S), nazywany jest surowiec
o średnicy górnej bez kory od 5 cm wzwyż, w zależności od pozyskiwanego sortymentu jest on mierzony w pojedynczych sztukach,
w sztukach grupowo lub stosach. Sortymentem najczęściej oferowanym do sprzedaży jest surowiec nazywany potocznie „papierówką”,
który występuje na rynku w postaci S2A (drewno średniowymiarowe
do przemysłowego zastosowania) i S2B (drewno średniowymiarowe
użytkowe). Pozostałymi sortymentami z grupy drewna średniowymiarowego oferowanymi przez Lasy Państwowe są: S3A i S3B
(żerdzie), S4 (drewno opałowe), S10 (drewno kopalniakowe) oraz
S11 (słupy).
Surowiec drzewny S2A i S3A znalazł przede wszystkim zastosowanie w przemyśle celulozowo – papierniczym i tworzyw drewnopochodnych.
Surowiec S2B jest podstawą, której palety i program ogrodowy
w Polsce zawdzięcza tak dynamiczny rozwój w ostatnich latach.
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Drewno pod postacią S4 oferowane jest przede wszystkim
przez Lasy Państwowe w tak zwanej „puli detalicznej” i kupowane jest
przez lokalną ludność na cele opałowe.
Pozostałe sortymenty z grupy drewna średniowymiarowego
tzn. S3B, S10 i S11 znajdują przede wszystkim zastosowanie na różnego
rodzaju wyroby toczone.
Drewnem wielkowymiarowym (W) nazywany jest surowiec
o średnicy górnej od 14 cm bez kory mierzony w pojedynczych sztukach lub w przypadku drewna kłodowanego, ze względu na uciążliwość odbioru „posztucznego” dopuszczalny jest również odbiór alternatywny tak jak drewna średniowymiarowego stosowego. W grupie
drewna wielkowymiarowego rozróżniamy 2 podgrupy: drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia i drewno wielkowymiarowe
specjalne.
Drewno wielkowymiarowe specjalne, czyli tak zwane
„z wyborem”, które obejmuje drewno klasyfikowane jako sortymenty
cenne znalazło między innymi zastosowanie w produkcji okleiny,
sklejki, zapałczanki oraz słupów teleenergetycznych.
Najczęściej oferowanym surowcem z grupy drewna wielkowymiarowego jest drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia
w postaci sortymentu W_STANDARD. Odbiorcami tego surowca jest
przede wszystkim przemysł tartaczny oraz producenci drewnianej
architektury ogrodowej i palet, którzy ze względu na zdecydowanie
za małą podaż drewna średniowymiarowego S2B zmuszeni są mimo
ujemnej w tym przypadku rentowności do zakupu również surowca
wielkowymiarowego.
W grupie handlowej W_STANDARD zawartych jest 4 klasy
jakościowe (A, B, C, D) i 3 klasy grubościowe (1, 2, 3), które łącznie
składają się na 11 sortymentów. Średnio w najlepszych i zarazem
najdroższych klasach jakościowych A i B zawiera się do 20% oferowanego surowca, przy czym różnice cenowe pomiędzy kolejnymi klasami
jakościowo – wymiarowymi sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu
złotych. Klasa jakościowa C spełnia zarówno oczekiwania tartaczników
jak i producentów ogrodówki i palet. Odbiór surowca w klasach jakościowych A, B i D naraża ich na nieuzasadnione straty ekonomiczne,
gdyż za wyroby wykonane z klas jakościowych A i B (surowiec o wiele
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droższy) nikt im więcej nie zapłaci, a surowiec z klasy D ze względu na
dopuszczalne wady w przeważającej części totalnie nie nadaje się 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 (drewno z wyborem) jest
pożądanym przez producentów sklejki i okleiny a klasa D jest możliwą
do wykorzystania przez przemysł celulozowo – papierniczy i tworzyw
drewnopochodnych. Pewnym rozwiązaniem tego problemu wydaje
się być stopniowe wprowadzanie 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, a w przypadku odbiorców przecierających drewno na liniach
surowiec wielkowymiarowy w 3 klasie grubości jest technologicznie
niemożliwym do wykorzystania, gdyż ze względu na dopuszczalną
maksymalnie średnicę nie mieści się on w ramach głowic linii przecierających.
Biomasa leśna, czyli pozostałości pozrębowe w postaci zrębków
leśnych, balotów oraz gałęziówki. Biomasa pochodzenia leśnego
stanowi obecnie główne paliwo biomasowe w Polsce. Jest ona cennym
paliwem dla energetyki i przemysłu drzewnego, który wykorzystuje ją
w swoich instalacjach energetycznych.
Do biomasy leśnej można zaliczyć jeszcze Karpinę (K) jest to
surowiec drzewny pozyskiwany w marginalnych ilościach (od 100 do
200 m³ rocznie ) z karp niełupanych, czyli tak zwane drewno pniakowe
lub karp łupanych na szczapy i kęsy, które wykorzystywane są również
na cele energetyczne.
Na dzień dzisiejszy obrót surowcem drzewnym w Polsce
wywołuje wiele emocji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. W dalszym ciągu najwięcej kontrowersji budzą obowiązujące
warunki sprzedaży, możliwość spalania drewna przez sektor energetyczny oraz występujący w coraz większym stopniu wywóz drewna
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okrągłego z Polski do krajów ościennych. Jednakże należy stwierdzić,
że mimo tych licznych kontrowersji zarówno leśnictwo jak i przemysł
drzewny w Polsce w ostatnich latach uległ dynamicznemu rozwojowi,
czego dowodem jest z jednej strony wzrost pozyskania drewna okrągłego w Lasach Państwowych z 24 mln m³ w 2000 roku do ponad 36
mln m³ w roku bieżącym, a z drugiej wzrost zużycia surowca przez
polski przemysł drzewny, co bezpośrednio przedkłada się na rozwój
gospodarczy i wzrost miejsc pracy. Dzisiaj z dumą możemy stwierdzić,
że powstałe niedawno (w połowie lat 80-tych XX w.) w Polsce branże
producentów palet i programu ogrodowego są w ścisłej czołówce
europejskiej. Jednakże żeby w dalszym ciągu móc myśleć o rozwoju
przemysłu drzewnego w Polsce musi być zapewniony dalszy wzrost
podaży surowca drzewnego oraz stabilizacja w jego obrocie. Na dzień
dzisiejszy działalność polskiego przemysłu drzewnego uzależniona
jest w praktyce od jednego dostawcy surowca drzewnego i opiera się
ona na obowiązującym od wielu lat podziale sortymentowym oferowanego drewna. Każda z branż przemysłu drzewnego budowała
latami swój potencjał wykorzystując oferowany przez Lasy Państwowe
podział sortymentowy. Wycofanie z obrotu jakiegokolwiek podstawowego sortymentu doprowadzi do bankructwa branże przerabiające ten
surowiec. Duży niepokój wzbudziło planowane przez Lasy Państwowe
w 2010 roku wycofanie z obrotu sortymentu S2B, co doprowadziłoby do upadku wielu producentów palet i programu ogrodowego,
którzy na tym sortymencie opierają swoją produkcję. Konsekwencją
tej decyzji byłoby również załamanie się rynku drzewnego w Polsce,
gdyż wyrabiany obecnie sortyment średniowymiarowy S2B trafiłby
częściowo do drewna średniowymiarowego S2A powodując zwiększenie podaży tego sortymentu, co zgodnie z podstawową zasadą
ekonomii skutkowałoby spadkiem cen tego surowca. Dlatego też na
przyszłość starajmy się nie dopuścić do gwałtownych zmian w obrocie
surowcem drzewnym, a zachowamy dalszy możliwy rozwój zarówna
leśnictwa jak i przemysłu drzewnego.
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Eugeniusz Kiełczawa
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Wybór wykonawców usług leśnych
– przykładowe rozwiązania
– RDLP w Zielonej Górze
Ważnym elementem funkcjonowania RDLP jest sfera wykonawstwa (sektor usług leśnych), która obejmuje praktycznie 100%
zadań realizowanych w ramach gospodarki leśnej. Na terenie RDLP
w Zielonej Górze usługi leśne na rzecz nadleśnictw świadczone są
aktualnie przez 89 podmiotów – są to wykonawcy główni, z którymi
w wyniku przetargów zostały podpisane umowy.
Na terenie RDLP w Zielonej Górze działa Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Leśnych. Stowarzyszenie reprezentuje sektor usług
leśnych w uzgodnieniach, negocjacjach i ustaleniach pomiędzy Lasami
Państwowymi a prywatnymi usługodawcami – ta forma organizacyjna
skupia 10 - 15 % zakładów.
W ramach funkcjonującego prawa leśnego oraz przepisów
ogólnie obowiązujących, Lasy Państwowe sięgały do różnych form
uczestnictwa w rozwoju sektora usług leśnych.
Aby wykreować stabilne podmioty gospodarcze o znaczącym
potencjale technicznym i ludzkim, które świadczyłyby usługi profesjonalnie i na dobrym poziomie, konieczne są odpowiednie instrumenty
i narzędzia wspierające ich rozwój. Po wielu latach od momentu prywatyzacji usług leśnych PGL LP kreowało rynek usług leśnych włącznie
z udzielaniem pomocy finansowej przedsiębiorcom leśnym głównie na
zakup maszyn i urządzeń. Z chwilą wejścia Polski do UE w 2004 wyłączony został praktycznie obszar pomocy LP.
Należy pamiętać, że rozwój w każdej z dziedzin gospodarczych uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Ogromne znaczenie
i wpływ na technologię wykonawstwa prac ma postęp techniczny.
Trzeba jednak spełnić szereg warunków, między innymi w zakresie
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zrównoważonej gospodarki, rentowności dla każdej ze stron oraz
zachowania celów gospodarki leśnej. Ponadto do tego dochodzą
procedury przetargowe, tj. wyłonienie usługodawców wykonujących
zadania gospodarcze na rzecz nadleśnictw, oczywiście pod rygorem
Ustawy Pzp.
Umaszynowienie zakładów usług leśnych w RDLP w Zielonej
Górze już od wielu lat utrzymuje się na najwyższym poziomie w kraju.
Składa się na to wiele aspektów, a w szczególności udostępnianie drzewostanów siecią szlaków operacyjnych, z uwzględnieniem odpowiednich metod i procesów technologicznych przy pozyskaniu drewna.
Aktualnie na terenie RDLP pracują 82 maszyny wielooperacyjne: 35
harwesterów i 47 forwarderów. Zdecydowana większość znajduje się
w rękach przedsiębiorców leśnych, tylko 4 maszyny pracują w ramach
OTL Świebodzin.
Na tak wysoki poziom mechanizacji wpływa wiele czynników,
m. in.:
1) narastające trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry oraz
odpływ tej siły do innych sektorów, wyjazdy za granicę,
2) ciężka praca w leśnictwie nie zawsze korelująca z wynagrodzeniem,
3) brak wykwalifikowanych kadr – w szczególności drwali (potrzeba
kształcenia w zawodowych szkołach leśnych), zmniejszanie zatrudnienia,
4) większa mobilność firmy,
5) sprostanie wymogom technologicznym.
Bez nowoczesnych technologii trudno byłoby gospodarować
dzisiaj w jakiejkolwiek dziedzinie. W leśnictwie następuje z roku na
rok bardzo duży postęp. Nowe technologie i nowoczesne techniki prac,
wymagające użycia bezpiecznego i wydajnego sprzętu mechanicznego,
wprowadzane są we wszystkich działach gospodarki leśnej, a szczególnie w najbardziej pracochłonnym i niebezpiecznym dziale użytkowania lasu – przy pozyskaniu i zrywce drewna.
Różnice wydajności pracy przy wykonywaniu operacji technologicznych z wykorzystaniem harwesterów w stosunku do pilarek
są znaczne. Harwester pod względem wydajności zastępuje pracę
mniej więcej 10 drwali. Ponadto stosowanie maszynowego pozyskania drewna przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków przy
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pracy. Według statystyk niemieckich, przy tradycyjnym pozyskiwaniu
jeden wypadek przypada średnio na 5,27 m3 wyrobionego drewna.
Przy pozyskiwaniu z wykorzystaniem harwesterów i forwarderów są
to 84,51 m3. Następuje zatem w drugim przypadku wyraźny, ponad
16-krotny spadek urazów.
Okres wyjątkowego zainteresowania przedsiębiorców leśnych
nowoczesnymi maszynami do pozyskiwania i zrywki drewna nastąpił
po roku 2004 i trwa nadal.
Z dostępnych informacji wynika, że w RDLP w Zielonej Górze
stan posiadania specjalistycznego sprzętu do pracy w leśnictwie, wśród
prywatnych przedsiębiorców, jest największy w kraju. Niewątpliwie
jest to wynik bliskości granicy i małej konkurencyjności wynagrodzenia w sektorze leśnictwa w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu, których na tym obszarze jest niewiele.
Tabela 1. Liczba maszyn wielooperacyjnych na terenie RDLP w Zielonej
Górze.
Maszyny

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

harwester

0

2

2

4

4

6

18

21

25

28

35

forwarder

4

5

6

11

11

14

29

32

39

40

47

Efektywne stosowanie maszynowego pozyskania drewna
wymaga zabezpieczenia dla maszyn odpowiedniego frontu pracy.
Istotnym czynnikiem rozwijającym mechanizację pozyskania drewna
opartą na harwesterach, jest taki rozwój przemysłu drzewnego, który
będzie akceptował pozyskanie drewna metodą sortymentową - na
terenie RDLP Zielona Góra istnieje duża zbieżność pomiędzy ofertą
produktu LP a zapotrzebowaniem rynku.
Firmy leśne wykonujące usługi dla nadleśnictw wyłaniane są
w wyniku przetargów. Do roku 2004 przetargi organizowane były na
podstawie uregulowań wewnętrznych Lasów Państwowych, tj. głównie
w trybie Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2 lipca 1998 r. w sprawie ustalania zasad zamawiania robót
budowlanych, dostaw i usług przez jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych (z późniejszymi zmianami).
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Od czasu wejścia w życie w 2004 r. Ustawy prawo zamówień
publicznych, przetargi odbywają się zgodnie z zapisami tego aktu
prawnego.
Pojawiają się z jednej strony głosy, że utrudnieniem rozwoju
usługowych firm leśnych, w tym maszynowego pozyskiwania drewna,
w warunkach polskich jest obowiązek przeprowadzania corocznych
przetargów na usługi leśne, co jest związane z realizacją Ustawy prawo
zamówień publicznych. Powoduje to dużą niestabilność na rynku i nie
sprzyja przedsięwzięciom związanym z rozwojem firm i zakupem
bardzo drogich maszyn. Problemem dla zamawiającego jest wybór
firmy reprezentującej najlepszą jakość prac z poszanowaniem niniejszej Ustawy. Pozytywnym jednak przejawem obserwowanych zmian
jest trend profesjonalizacji wielu zakładów usług leśnych. W tym
miejscu ponownie pojawia się temat przyznania certyfikatu lub licencji
jako gwarancji jakości.
Można również usłyszeć opinie, że zlecanie usług leśnych
od 2005 r. w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, sprzyja
otwarciu rynków usług leśnych i doprowadziło to do urynkowienia
cen za usługi – czy tak jest? Obecnie przedsiębiorcy leśni mają
podpisane umowy w kilku nadleśnictwach i różnych rdLP. Podstawę
stanowią umowy jednoroczne. Są też wyjątki – jedno Nadleśnictwo
posiada podpisane umowy ramowe na 4 lata oraz jedno N-ctwo od
2013 roku posiada umowy dwuletnie. Natomiast w większości Nadleśnictw umowy wieloletnie realizowane są dla takich działów jak:
ppoż., szkółka, gospodarka łąkowo-rolna i gospodarka łowiecka. Są to
umowy najczęściej 2-3 letnie.
W RDLP w Zielonej Górze minimalna wielkość pakietu to
jedno leśnictwo. Fakt, że po jednej stronie znajduje się solidny zleceniodawca i płatnik, powoduje dużą konkurencyjność na tym rynku
pracy. Nie zawsze prowadzi to do wykorzystania środków finansowych, które Lasy Państwowe przeznaczają na realizację zadań gospodarczych, w niektórych przypadkach można mówić wręcz o zjawiskach niepokojących. O ile w roku 2007 i 2008 przekroczono kwoty
wyliczone w planie prowizorium na realizację zadań gospodarczych
i tak: w 2007 roku o 1806,3 tys. zł, a w 2008 ca o 4520,0 tys. zł. Wartości
te pokryto z poprawy przychodów. W kolejnych latach sytuacja była
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i jest odwrotna: ze środków przeznaczonych na realizację zadań gospodarczych w wyniku przetargów środki, które mogłyby być skierowane
z jednostek RDLP w Zielonej Górze dla zakładów usług leśnych pozostały w zasobach LP. W stosunku do planu prowizorium nie wykorzystano : w 2009 roku 6923,85 tys. zł; w 2010 roku 6656,58 tys. zł; w 2011
roku 4983,9 tys. zł; w 2012 roku 5427,20 tys. zł; w 2013 roku 3728,34
tys. zł, a w 2014 roku 7751,48 tys. zł. Obrazowo sytuację w poszczególnych latach przedstawia tabela 2. Przy czym należy zwrócić uwagę,
że praktycznie od 2009 roku corocznie następuje zwiększenie wartości
zlecanych usług przez Nadleśnictwa.
Tabela 2. Wartości kontraktowe i ofertowe przetargów
na lata 2007 – 2014 r.
Lp

Rok
usługowy

Warstść
kontraktowa

Wartość
ofertowa

Róznica kol. 4
minus kol. 3

% kol 4
do 3

5

6

1

2

3

4

1.

2007

106 244 750,00

108 050 994,35

1 806 244,35 101,70%

2.

2008

105 463 321,48

109 983 287,51

4 519 966,03 104,30%

3.

2009

108 942 214,00

102 018 358,18

-6 923 855,82

95,45%

4.

2010

109 575 085,18

102 918 503,77

-6 656 581,41

93,93%

5.

2011

115 016 930,28

110 033 026,60

-4 983 903,68

95,66%

6.

2012

119 081 653,10

113 654 450,67

-5 427 202,43

95,44%

7.

2013

119 819 712,48

116 091 370,53

-3 728 341,95

96,89%

8.

2014

132 680 839,00

124 929 357,18

-7 751 481,82

94,16%
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Wykres 1

Ciekawe wnioski wyciągnąć można z analizy pakietu specjalistycznego. Wielkość masy do pozyskania na zrębach - tabela nr 4 to
masa 14334 m3 drewna zatem cena pozyskania i zrywki 1 m3 wynosi
w przybliżeniu ca 27,65 zł/m3 - natomiast wielkość masy do pozyskania
w trzebieżach z tabeli 4 to masa 12040 m3 drewna - zatem cena pozyskania i zrywki w przybliżeniu ca 36,20 zł/m3. Przeciętna cena pozyskania 1 m3 drewna dla obu pozycji wynosi ca 31,93 zł./m3. Trudno
tu mówić o cenie rażąco niskiej. Wszystkie oferty są bardzo zbliżone.
Nawet nie ma podstaw, by kierowć zapytania w sprawie ceny rażąco
niskiej. Należy podkreślić, że przeciętna cena pozyskania i zrywki po
przetargach według danych z nadleśnictw wynosi w tym roku 45,33 zł/
m3 dla wszystkich nadleśnictw /wykres 2/.
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Tabela 3. Różnice w poszczególnych Nadleśnictwach /przetargi na usługi
leśne w 2014 roku/
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Tabela 4. Pakiety specjalistyczne na usługi leśne w 2014 roku w jednym z
Nadleśnictw.

Wykresy poniżej 2 i 3 przedstawiają koszty jednostkowe pozyskania i zrywki 1 m3 drewna w złotych i w euro w stosunku do inflacji.
Dane przedstawiono za lata 2008 do 2014. W warunkach RDLP
Zielona Góra różnica w tych wartościach aktualnie sięga prawie 18 %.
Wykres 2
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Wykres 3

Wartość rocznego obrotu firmy na ogół traktowana jest jako
parametr bardziej wiarygodny, niż liczba zatrudnionych pracowników.
Wielkość przychodów ze sprzedaży towarów i usług jest również
jednym z parametrów informujących o kondycji, wielkości firmy. Jak
wynika z tabeli 5 na terenie RDLP Zielona Góra jest tylko pięć firm,
których roczny przerób wynosi powyżej 5 mln zł.
Tabela 5. Planowany przerób roczny po przetargach na rok 2014.
Wyszczególnienie

Ilość firm

100 – 500 tys. zł

20

500 – 1000 tys. zł

45

1000 – 3000 tys. zł.

10

3000 – 5000 tys. zł.

5

5000 – 10000 tys. zł.

3

powyżej 10000 tys. zł.

2

Są też bardzo ciekawe przypadki. Zapytanie skierowane do
Instytutu Badawczego Leśnictwa przez samodzielne stanowisko pracy
ds. statystyki leśnictwa i łowiectwa – Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego /GUS/ w Warszawie. Pytanie dotyczyło
dwóch firm wykonujących usługi na rzecz leśnictwa.
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Cyt… W związku z Naszą dzisiejszą rozmową telefoniczną
zwracam się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie dwóch firm, które wystąpiły w tym roku na sprawozdaniu „SP-3 o działalności gospodarczej za
2013 rok”.
1) Firma o REGONIE …….. - „Zakład Usług Leśnych ………..”
ma siedzibę na terenie woj…….., powiat ……….. . Działa od 1993 roku.
Zarejestrowana jest wg PKD 2007 jako działalność usługowa związana
z leśnictwem - 0240 Z. Rozlicza się w oparciu o księgi rachunkowe. Wykazała w badaniu tylko 1 osobę pracującą. Ta osoba przez 12 miesięcy 2013
roku uzyskała 18 mln złotych przychodu ze sprzedaży wyrobów i usług
przy tym ok. 17,5 mln złotych kosztów ze sprzedaży wyrobów i usług.
Wykazała wartość brutto środków trwałych ok. 1 mln 100 tys. złotych.
Czy to jest realne?
2) Firma o REGONIE …….. - „Zakład Usług Leśnych ………”
ma siedzibę na terenie woj……, powiat …… . Działa od 1997 roku.
Zarejestrowana jest wg PKD 2007 jako działalność usługowa związana z leśnictwem - 0240 Z. Rozlicza się w oparciu o księgi rachunkowe.
Wykazała w badaniu 5 osób pracujących. Ta osoba przez 12 miesięcy
2013 roku uzyskała 24 mln złotych przychodu ze sprzedaży wyrobów
i usług, przy tym ok. 23 mln złotych kosztów ze sprzedaży wyrobów
i usług. Wykazała wartość brutto środków trwałych ok. 2 mln 300 tys.
złotych. Czy to jest możliwe?
Jeśli są to firmy działające na rzecz Lasów Państwowych
i uzyskujące tak ogromne przychody to powinny być znane już z samej
nazwy. Jeśli to możliwe to ciekawą rzeczą jest to z jakich prac można było
uzyskać tak niebotyczne przychody. Koniec cytatu
Pytanie GUS Departamentu Leśnictwa jak najbardziej zasadne
– pozostawiam bez komentarza.
Analizy wykazują, że struktura wielkości zatrudnienia
w prywatnych firmach leśnych świadczących usługi na rzecz nadleśnictw podlega dynamicznym zmianom. Szacunkowe zatrudnienie
w ramach tych podmiotów w poszczególnych latach przedstawia
tabela poniżej.
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Tabela 6. Struktura firm prywatnych i wielkość w zależności od liczby
zatrudnionych.
Wielkość firmy

Liczba firm
2003

2006

2010

2014

Firmy jednoosobowe

24

6

7

0

Zatrudniające 2-5 osób

111

37

26

16

Zatrudniające 6-10 osób

59

30

30

27

Zatrudniające 11-15 osób

13

22

20

12

Zatrudniające 16-20 osób

12

10

11

14

Zatrudniające 21-25 osób

1

2

2

13

Zatrudniające 26-50 osób

6

6

2

6

Zatrudniające pow. 50 osób
Ogółem:

1
226

113
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Aktualnie stan ten jak widać uległ nieznacznym zmianom,
gdyż zwiększyła się ilość firm zatrudniających 21-25 osób, oraz 1 firma
zatrudniająca powyżej 50 osób. W dalszym ciągu dominują firmy
zatrudniające od 6-10 robotników stałych, co stanowi 30,3% wszystkich firm. Firm jednoosobowych wykonujących usługi z zakresu pozyskania i zagospodarowania na terenie RDLP już nie ma, za wyjątkiem
być może podwykonawców. Firmy zatrudniające 2-5 osób to głównie
firmy obsługujące ośrodki hodowli zwierzyny, szkółki leśne, gospodarkę łowiecko-rolną itp.
Przewidywany wcześniej model na terenie RDLP w Zielonej
Górze to 50–60 firm, czyli obsługa jednego nadleśnictwa w zakresie
prac leśnych prowadzona średnio przez 2–3 zakłady – aktualnie jest to
ca 5 zakładów. Stan ten utrzymuje się praktycznie od kilku lat.
Analiza interpretacyjna przedstawionych wielkości nie jest
jednak prosta i jednoznaczna. Model zatrudnienia w poszczególnych
firmach ulega częstym zmianom spowodowanym swoistą grą rynkową,
łączeniem się podmiotów w konsorcja czy wzajemnym użyczaniem
zasobów.
Ogółem szacuje się, że w sektorze usług leśnych RDLP
w Zielonej Górze zatrudnienie znajduje ca 1600-2000 osób.
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Kryteria Wyboru
W roku 2011 do przeprowadzenia przetargów na usługi leśne
w 2012 roku ukierunkowano Nadleśnictwa na podstawie wytycznych
DGLP do zastosowania kryteriów podmiotowych branych pod uwagę
przy wyłanianiu usługodawców leśnych.
Konkretnie Dyrektor Generalny między innymi polecił,
korzystając z zapisu art. 5 ustawy Pzp, aby Nadleśnictwa skorzystały z uprawnienia i zastosowały pozacenowe kryteria oceny ofert
np. potencjału technicznego i osobowego, zatrudnienia absolwentów
leśnictwa.
Przedstawiono przykładową formę konstruowania pozacenowych kryteriów oceny ofert np.:
Kryterium 1:

• Zatrudnianie pracownika z wykształceniem leśnym /absolwenta,
technika, zawodowa szkoła leśna – waga np. 5%
Potwierdzenie kryterium: dokument ukończenia szkoły leśnej
/dyplom, świadectwo, itp./ oraz dokument potwierdzający zatrudnienie pracownika /umowa cywilnoprawna, umowa o pracę/.
Kryterium 2:

• Posiadanie maszyn wielooperacyjnych /maszyny własne/ kryterium
może mieć zastosowanie dla pakietów dużych gdzie racjonalnym
jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych, oraz dla pakietów
typowo maszynowych pozyskanie i zrywka – waga np. 5 %.
Potwierdzenie kryterium: umowa leasingu, umowa dzierżawy,
umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający tytuł
własności.
W tych pakietach bez względu na zastosowanie bądź nie,
kryterium podmiotowego - w SIWZ należy określić ilość drewna przeznaczonego do pozyskania maszynowego.
Ponadto zwrócono uwagę, że w podejmowanych procedurach ma mieć zastosowanie zdecydowane poparcie dla nowoczesnych
technologii. Zastosowanie technologii z użyciem maszyn wielooperacyjnych powoduje, że cel gospodarczy będzie realizowany poprzez
ograniczenie szkód w środowisku leśnym (ochronę gleby, ochronę
drzewostanów i odnowień).
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Realizacja zaleceń w zakresie kryteriów
Rok 2012

W przetargach na usługi leśne w 2012 roku nadleśnictwa generalnie zastosowały 2 kryteria - 17 nadleśnictw, 3 kryteria 2 nadleśnictwa
i jedno kryterium cena 100 % zastosowało 1 nadleśnictwo. W jednym
nadleśnictwie funkcjonowały umowy ramowe. Szczegółowo zastosowano kryteria jak niżej:
1) cena: waga 85 % /1 nadleśnictwo/; waga 90 % /5 nadleśnictw/; waga
95 % /12 nadleśnictw/; waga 100 % /1 nadleśnictwo/.
2) zatrudnienie pracownika z wykształceniem leśnym: waga 1-3% /3
nadleśnictwa/; waga 4% /1 nadleśnictwo/; waga 5% /8 nadleśnictw/.
3) tytuł prawny do maszyny /maszyny wielooperacyjne/: waga 3-4%
/3 nadleśnictwa/; waga 5% /6 nadleśnictw/; waga 6% /1 nadleśnictwo/.
4) przerób: waga 5, 10 i 15% /3 nadleśnictwa/.
5) terminowość: 8% /1 nadleśnictwo/.
Rok 2013

W 2013 roku przeprowadzono szczegółową analizę dotyczącą
spełniania lub nie spełniania wprowadzonych kryteriów oceny ofert.
Na łączną ilość 227 pakietów złożono 367 ofert, z czego tylko 41 ofert
nie spełniało któregoś z kryteriów, co stanowi zaledwie 11,2 % ogółu
złożonych ofert.
W przetargach na usługi leśne w 2013 roku nadleśnictwa
generalnie zastosowały dwa kryteria - 9 nadleśnictw, trzy kryteria
zastosowało 7 nadleśnictw, natomiast 3 nadleśnictwa zastosowały po
4 kryteria. W jednym nadleśnictwie funkcjonowały umowy ramowe.
Szczegółowo zastosowano kryteria jak niżej:
1) cena: waga 80 % /2 nadleśnictwa/; waga 85 % /2 nadleśnictwa/;
waga 90-94 % /6 nadleśnictw/; waga 95 % /9 nadleśnictw/.
2) zatrudnienie pracownika z wykształceniem leśnym: waga 1-3% /5
nadleśnictw/; waga 5% /10 nadleśnictw/.
3) tytuł prawny do maszyny /maszyny wielooperacyjne/: waga 2-4%
/3 nadleśnictwa/; waga 5% /7 nadleśnictw/; waga 10 % /2 nadleśnictwa/.
4) przerób: waga 5% /2 nadleśnictwa/; waga 15% /1 nadleśnictwo/.
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5) terminowość: waga 8% /1 nadleśnictwo/.
6) zatrudnienie na umowę o pracę w rozumieniu KP: waga 5% /1
nadleśnictwo/.
Rok 2014

W przetargach na usługi leśne w 2014 roku nadleśnictwa generalnie zastosowały trzy kryteria - 10 nadleśnictw, dwa kryteria zastosowało 7 nadleśnictw, jedno nadleśnictwo zastosowało 4 kryteria i jedno
nadleśnictwo 1 kryterium - cena 100 %. W jednym nadleśnictwie
funkcjonowały umowy ramowe. Szczegółowo zastosowano kryteria
jak niżej:
1) cena: waga 80 % /2 nadleśnictwa/; waga 85 % /2 nadleśnictwa/;
waga 90-94 % /8 nadleśnictw/; waga 95 % /6 nadleśnictw/; waga 100
% /1 nadleśnictwo/.
2) zatrudnienie pracownika z wykształceniem leśnym: waga 1-3% /4
nadleśnictwa/; waga 5% /10 nadleśnictw/.
3) tytuł prawny do maszyny /maszyny wielooperacyjne/: waga 3-4%
/3 nadleśnictwa/; waga 5% /8 nadleśnictw/; waga 10 % /3 nadleśnictwa/ w tym jedno w zależności od tytułu dysponowanie to 5%
jeżeli własność /tytuł prawny/ to 10 %.
4) przerób: waga 5% /2 nadleśnictwa/; waga 10% /1 nadleśnictwo/.
5) terminowość: waga 8% /1 nadleśnictwo/.
6) zatrudnienie na umowę o pracę w rozumieniu KP: waga 5% /1
nadleśnictwo/.
Dyskusja na temat kryteriów trwa, czy ma być 70: 30, czy jak
niektórzy twierdzą nawet 50:50. Dzisiaj przy aktualnych uwarunkowaniach Pzp wszystkie firmy, które ubiegają się o zamówienie, są w stanie
spełnić wszystkie kryteria. Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość korzystania z rożnych zasobów innej firmy. Rozwój sektora
usług leśnych w krajach rozwiniętych odbywa się w sposób można by
powiedzieć naturalny. Konsolidacja firm czy ich upadek, rozwiązywanie
podmiotów słabszych, wzmacnianie rozwijających się /mocniejszych/.
Ten naturalny proces prowadzi do powstania silnych wieloosobowych
firm leśnych. Niestety od pewnego czasu w Polsce obserwujemy pojawienie się na rynku usług leśnych tzw. konsorcjów. Konsorcja nie są
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jednak elementem naturalnych procesów konsolidacji działalności
gospodarczej i nie dają perspektyw budowania silnego sektora usług
leśnych w Polsce. Model ten spowodowany jest swoistą grą rynkową,
łączeniem się podmiotów czy wzajemnym użyczaniem zasobów. Jak
widać z przedstawionej analizy szczegółowej dotyczącej wprowadzonych w 2011 roku pozacenowych kryteriów podmiotowych odnoszących się do przedsiębiorców leśnych - najbardziej widocznym efektem
wprowadzonych kryteriów to właśnie zwiększenie ilości wykonawców
występujących w formie konsorcjów. W RDLP w Zielonej Górze sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:
• 2012 rok
– 4 konsorcja,
• 2013 rok
– 15 konsorcjów,
• 2014 rok
– 25 konsorcjów z tego z 23-ma konsorcjami podpisano umowy.
Stosowanie kryteriów pozacenowych nie wpłynęło na wysokość oferowanych cen za usługi. Z ogólnej ilości ZUL w 2012 roku ca
90 podmiotów zaledwie 4,4% stanowiły konsorcja - natomiast w 2013
roku to już 17%, a w 2014 roku 28% ogółu firm to konsorcja. Często
po zakończeniu kontraktu takie konsorcjum znika, aby pojawić się
w okresie następnych przetargów. Ciekawe, że ten stan rzeczy bywa
także cicho popierany przez małe firmy, gdyż w konsekwencji wszyscy
mają jakieś zlecenie i pracę. Dobrze byłoby podjąć działania zmierzające do zaprzestania takiego procederu przy naborze usługodawców
- ale czy to jest aktualnie możliwe.
Oczywiste jest, że w procesie usługowego wykonawstwa prac
leśnych pojawiają się również trudności. Do najważniejszych z pewnością zaliczyć można:
1) wyłonienie w drodze przetargowej wykonawcy, który gwarantowałby wykonanie zadań gospodarczych w technologii przyjaznej
środowisku oraz w założonym terminie i w jak najlepszej jakości,
2) brak wykwalifikowanej kadry robotników leśnych,
3) brak normatywów czasu pracy dla poszczególnych operacji gospodarczych /aktualnie trwają prace, które mają być zakończone w połowie
2015 roku/,
4) pozyskiwanie surowca drzewnego maszynami wielooperacyjnymi,
ale jego odbiór (pomiar) metodami tradycyjnymi,
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5) brak prawnych warunków dla certyfikowania lub nadawania
stosownej licencji /aktualnie trwają prace pilotażowe na terenie RDLP
w Gdańsku dotyczące certyfikowania przedsiębiorców pt. „Rzetelne
Przedsiębiorstwo Leśne”/,
6) realizacja zamówienia przez podwykonawców /dysponowanie
potencjałem, dysponowanie osobami itp./ - do jakich prac dopuszczać
podwykonawców?,
7) brak zmian w SIWZ idących w kierunku precyzyjnego określenia
technologii prac na poszczególnych pozycjach lub grupach pozycji
oraz określenia sposobu ich odbioru.
Reasumując aktualnie w polskim leśnictwie brak stymulatorów
budowy silnego sektora usług leśnych. Istotną rolę winni tutaj odegrać
sami przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz LP. Obserwując aktualne trendy tzn. uzyskanie jak najwięcej ilości kontraktów na przetargach w dłuższej perspektywie nie przyniesie korzyści firmom - podwykonawcom, którzy pracują za niższe stawki. Niestety te firmy raczej nie
będą miały możliwości rozwoju.
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Bernd Flechsig

Wykorzystanie zakładów usług leśnych
w lasach należących
do Wolnego Kraju Związkowego
Saksonii
Einsatz von forstlichen
Dienstleistungsunternehmen im
Landeswald des Freistaates Sachsen
Lesistość w Wolnym Kraj Związkowym Saksonii wynosi 28,5%
(w całej RFN – 30,1%). Lasy rosną na powierzchni 525 tys. ha, z czego
203 tys. ha jest w posiadaniu Wolnego Kraju Związkowego (tzw. las
landowy). Zapas drewna na pniu w lesie landowym wynosi 58,509
mln m3 (kubików). Odpowiada to przeciętnej zasobności w wysokości
319 m3/ha. W latach 2002 do 2008 średni roczny przyrost wyniósł 12,2
m3/ ha, z czego wykorzystano 5,9 m3/ha.
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Sachsenforst” (Lasy Saksońskie) prowadzą gospodarkę leśną w lesie landowym. „Sachsenforst”
podzielony jest na 12 okręgów leśnych (nadleśnictw) i 3 wielkopowierzchniowe obszary chronione oraz na łącznie 107 rewirów leśnych
(leśnictw) (1.750 ha/rewir). Oprócz tego istnieją 63 rewiry lasów
prywatnych i samorządowych (4.300 ha/rewir) i 10 rewirów w wielkopowierzchniowych obszarach chronionych. Gospodarstwo ma łącznie
1.321 pracowników, z czego 137 w trakcie nauki i 553 pracowników
leśnych. Taki potencjał personalny nie pozwala na samodzielne wykonanie wszystkich zadań w gospodarce leśnej i pozyskaniu drewna.
W lesie landowym pozyskuje się rocznie ok. 1 mln kubików
drewna. Cięcia wykonywane są w 70% przez zakłady leśne przy wykorzystaniu wysoko zmechanizowanej technologii. Udział zakładów
w ostatnich latach stale się zwiększał. Zakłady leśne są ważnymi partnerami dla „Sachsenforst”.
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Przy udzielaniu zleceń na usługi zakładów leśnych obowiązuje
zasada, że musi być na nie w regularnych odstępach czasu organizowany przetarg publiczny! Odbywa się to zgodnie z regułami krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, które określa,
że zamówień należy udzielać z zachowaniem konkurencji i w trybie
przejrzystego postępowania, zakładom wyspecjalizowanym, wydajnie
funkcjonującym i sprawdzonym (odpowiednim) za stosowną cenę.
Co oznacza wyspecjalizowanym, wydajnie funkcjonującym i sprawdzonym? Wszystkie zakłady muszą posiadać uznawany przez PEFC
certyfikat (RAL, DFSZ; KUQS; KFP). Taka certyfikacja stawia przed
zakładami wymagania, które niemal pokrywają się z wymogami
jakościowymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie „Sachsenforst”.
Obejmuje to także wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia BHP, ochronę środowiska poprzez stosowanie biodegradowalnych płynów hydraulicznych, szkolenie pracowników i stosowanie
wymaganych urządzeń ochronnych. Drugą sprawą jest profesjonalne
opanowanie wykonywania prac leśnych i zachowanie wymagań jakościowych w zakresie ochrony drzewostanu i gleby.
Postępowanie przetargowe jest na wszystkich swoich etapach
ujęte w ścisłe reguły formalne, merytoryczne i terminowe. Przedsiębiorca otrzymuje po złożeniu swojej kandydatury obszerną dokumentację przetargową, na podstawie której musi przygotować swoją ofertę
dokumentując przy tym swoje przygotowanie specjalistyczne, wydajność i niezawodność. Kontrola i ocena ofert odbywa się w kilku etapach
i obejmuje ocenę formalną, kontrolę merytoryczną (specjalność, wydajność, niezawodność) oraz kontrolę adekwatności ceny. Nie można
udzielić zamówienia oferentowi proponującemu nieadekwatnie wysoką
lub niską cenę. Po zakończeniu tego postępowania zamówienie udzielane jest ofercie zawierającej najlepszy stosunek ceny do usługi.
Na początku prac każdy wykonawca otrzymuje pisemne
zlecenie z obszerną informacją dotyczącą wykonania zlecenia (np.
szczególne wymagania w zakresie BHP, drogi ratunkowej, oceny
zagrożenia). Spełnienie tych wymogów monitoruje się z wykorzystaniem zarządzania jakością. Po wykonaniu zlecenia sporządza się
w każdym przypadku protokół odbioru, który jest podstawą do rozliczenia z wykonawcą robót.
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