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ROZDZIA£ XI

METODA OCENY EFEKTÓW GOSPODAROWANIA

ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI, LUDZKIMI

I EKONOMICZNYMI NADLEŒNICTW

WSTÊP

Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ jednostkê gospodarcz¹ funkcjonuj¹c¹ w warunkach 

rynkowych jest jej efektywnoœæ. Do jej mierzenia niezbêdne jest przyjêcie 

w³aœciwego kryterium. Kryterium efektywnoœci jednostki gospodarczej wynika          

z celu, dla którego zosta³a utworzona i prowadzi dzia³alnoœæ. Nadleœnictwo 

wchodz¹ce w sk³ad Lasów Pañstwowych reprezentuje Skarb Pañstwa w zakresie 

zarz¹dzanego mienia, którym s¹ zasoby przyrodnicze, ludzkie i ekonomiczne. 

Zasoby przyrodnicze to drzewostany w ró¿nym wieku i o ró¿nym sk³adzie 

gatunkowym rosn¹ce na siedliskach o zró¿nicowanym potencjale produkcyjnym. 

Nadleœnictwo dla realizacji postawionych przed nim celów zatrudnia 

wykwalifikowan¹, dobrze przygotowan¹ kadrê pracowników, których liczba 

powinna wynikaæ z warunków gospodarowania. Proces gospodarowania 

nadleœnictwa jest zwi¹zany z ponoszeniem nak³adów w celu uzyskania okreœlonych 

efektów. Na efekty uzyskiwane przez nadleœnictwa znacz¹co wp³ywaj¹ warunki 

œrodowiska naturalnego, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Tematem referatu jest przedstawienie metody oceny efektów gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleœnictw. Metoda zosta³a 

opracowana w Instytucie Badawczym Leœnictwa i jest pierwszym tego rodzaju 

opracowaniem z zakresu ekonomiki leœnictwa w Polsce.

PRZEGL¥D LITERATURY PROBLEMU

W polskiej literaturze przedmiotu jest zaledwie kilka prac poœwiêconych 

grupowaniu, kategoryzacji b¹dŸ rejonizacji nadleœnictw (Dmuchowski 1979, 

Kwiecieñ 1980, Patalas 1987). Niektóre prace maj¹ ju¿ tylko znaczenie historyczne. 

Na tym tle korzystnie wyró¿nia siê literatura czeska i s³owacka.

Opublikowano tam w ostatnich 30 latach kilkanaœcie prac poœwiêconych 



obiektywizacji warunków dzia³ania jednostek organizacyjnych w leœnictwie oraz 

próbom ich grupowania na zasadzie podobieñstw, g³ównie warunków 

przyrodniczo-leœnych. Nastêpnie analizowano w wyodrêbnionych grupach wp³yw 

tych warunków, zw³aszcza sk³adu gatunkowego, m.in. na rentownoœæ produkcji 

leœnej (BARTUNEK 1971, BLUDOVSKY 1980, BLUDOVSKY, SYROVATKA 

1981, BLUDOVSKY 1990, BLUDOVSKY 1995, , KUDRELOVA, BARTUNEK 

1988).

Obiektywizacj¹ warunków produkcyjnych i pozaprodukcyjnych poprzez 

kategoryzacjê nadleœnictw zajmowali siê Bartunek i Kudrelova (1988). Przy 

zastosowaniu metod wieloczynnikowej analizy statystycznej przeprowadzili 

podzia³ 109 nadleœnictw na bardziej jednorodne grupy. Jako kryterium tej 

klasyfikacji zastosowali 14 wskaŸników specjalnie w tym celu wytypowanych. 

Wœród tych wskaŸników na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce wskaŸniki ekonomiczno-

finansowe: 1) p³ace ogó³em, 2) wynik finansowy z dzia³alnoœci nadleœnictwa, 3) 
3przeciêtna cena 1 m  drewna, 4) przychody ze sprzeda¿y drewna przypadaj¹ce na 1 

jednostkê przeliczeniow¹, 5) przychody ze sprzeda¿y drewna na 1 ha powierzchni 
3leœnej, 6) bezpoœrednie koszty pozyskania 1 m  drewna.

Ró¿ne aspekty obiektywizacji warunków produkcyjnych jednostek 

organizacyjnych w leœnictwie podnosi³ w swoich opracowaniach Bludovsky 

(BLUDOVSKY 1980, BLUDOVSKY, SYROVATKA 1981, BLUDOVSKY 1990, 

BLUDOVSKY 1995). W swojej pracy na temat ekonomicznego modelu 

wielofunkcyjnego gospodarstwa leœnego zdecydowanie podkreœla, ¿e 

obiektywizacja wp³ywu zró¿nicowanych warunków produkcyjnych 

poszczególnych gospodarstw leœnych na poziom ich wyników gospodarowania 

nale¿y do najwa¿niejszych celów ekonomiki leœnictwa (BLUDOVSKY 1990).

W Polsce, pocz¹wszy od 1975 r., w Lasach Pañstwowych funkcjonowa³a 

kategoryzacja nadleœnictw, która zmierza³a do odzwierciedlenia naturalnej 

ró¿norodnoœci i z³o¿onoœci warunków pracy w poszczególnych jednostkach,              

a tak¿e ró¿nej wielkoœci i struktury zadañ gospodarczych oraz zwi¹zanego z tym 

ró¿nego stopnia wk³adu pracy i odpowiedzialnoœci kierowniczych i samodzielnych 

stanowisk pracy. Po raz pierwszy kryteria tej kategoryzacji sformu³owano w 

Zarz¹dzeniu nr 103 Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia 30 wrzeœnia 

1974 r. Przyjêto zestaw 5 wskaŸników do okreœlenia kategorii poszczególnych 

nadleœnictw. (Zarz¹dzenie Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego 1974). 

Suma punktów stanowi³a podstawê do zaliczenia nadleœnictwa do jednej z trzech 

kategorii.

Od 1987 r. kategoryzacjê jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych 

przeprowadzano wed³ug metodyki opracowanej przez Patalasa (1987), której 
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podstaw¹ by³o obliczanie tzw. wskaŸnika trudnoœci (WT). Kryteria tej 

kategoryzacji zawarto w Zarz¹dzeniu nr 4 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 11 

stycznia 1985 r. (Zarz¹dzenie Naczelnego Dyrektora LP, 1985). W roku 1990 

metodyka ta zosta³a udoskonalona, g³ównie przez w³¹czenie do zestawu 

wskaŸników cz¹stkowych udzia³u typów siedliskowych lasu (PATALAS, KOCEL, 

RYBCZYÑSKI 1990).

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych nie podejmowano nowych prób 

kategoryzacji nadleœnictw. Dopiero w 1995 r. niektóre RDLP rozpoczê³y takie 

prace. Dyrektor RDLP w Szczecinie w lutym 1995 r. wyda³ zarz¹dzenie w sprawie 

kategoryzacji nadleœnictw (Zarz¹dzenie Dyrektora RDLP w Szczecinie, 1995). 

Kryterium podzia³u nadleœnictw na 5 grup trudnoœci stanowi³y wspó³czynniki 

trudnoœci obliczone wed³ug metody Patalasa, ale znacznie zmodyfikowanej. W IV 

kwartale 1996 r. i w I kwartale 1997 r. siedmioosobowy zespó³ powo³any przez 

Dyrektora RDLP w Katowicach, opracowa³ metodê okreœlania stopnia trudnoœci 

nadleœnictw w celu wykorzystania go, jako narzêdzia pomocniczego, do ustalenia 

limitów zatrudnienia w poszczególnych nadleœnictwach tej RDLP (Materia³y 

RDLP w Katowicach 1997).

W zwi¹zku z zarz¹dzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych              

o dodatkach funkcyjnych okreœlono w roku 2000 w wielu RDLP wskaŸniki 

trudnoœci dla podleg³ych nadleœnictw na podstawie doraŸnie opracowanych 

metodyk przez pracowników tych RDLP (Materia³y RDLP w Katowicach 1997).

Problemem kategoryzacji nadleœnictw i leœnictw pod wzglêdem trudnoœci 

gospodarowania i okreœlenia standardów zatrudnienia zajmowa³ siê, tzw. „Zespó³ 

Majchrzaka” (Raport 2002).

Mo¿na wiêc zauwa¿yæ, ¿e dotychczasowe opracowania dotyczy³y 

kategoryzacji jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych pod wzglêdem 

utrudnieñ wynikaj¹cych z warunków przyrodniczo-leœnych. Nie opracowano 

jednak metody, która pozwala³aby na okreœlenie – dla poszczególnych nadleœnictw 

- efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, a tak¿e zasobami ludzkimi            

i ekonomicznymi.

CEL I ZAKRES PRACY

Nadleœniczy, zgodnie z artyku³em 13 ustawy o lasach, obowi¹zany jest do 

efektywnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi nadleœnictwa, w tym m.in. 

do: odnawiania, pielêgnowania i ochrony lasu (w tym równie¿ ochrony 

przeciwpo¿arowej), przebudowy drzewostanów, które nie zapewniaj¹ osi¹gniêcia 

celów gospodarki leœnej, a tak¿e racjonalnego u¿ytkowania lasu w sposób trwale 
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zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê wszystkich jego funkcji przez pozyskiwanie 

drewna w granicach nieprzekraczaj¹cych mo¿liwoœci produkcyjnych lasu (Ustawa 

1991).

Z kolei, w artykule 35 ustawy (1991) ustawodawca na³o¿y³ na nadleœniczego 

obowi¹zek efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi. Znalaz³o to 

odzwierciedlenie w zapisach dotycz¹cych powo³ywania i odwo³ywania niektórych 

pracowników nadleœnictwa oraz zatrudniania i zwalniania pozosta³ych 

pracowników nadleœnictwa. Do obowi¹zków nadleœniczego nale¿y ponadto 

inicjowanie, koordynowanie, a tak¿e nadzorowanie dzia³alnoœci pracowników 

nadleœnictwa.

Obowi¹zek efektywnego gospodarowania zasobami ekonomiczno-

finansowymi nadleœnictwa przez nadleœniczego znalaz³ odzwierciedlenie                  

w ustawie o lasach oraz aktach wykonawczych dotycz¹cych gospodarki finansowej 

w Lasach Pañstwowych. Mówi¹ o tym postanowienia wynikaj¹ce z art. 50. ustawy   

o lasach (1991), które nak³adaj¹ na Lasy Pañstwowe (jako ca³oœci) obowi¹zek 

prowadzenia przez nie dzia³alnoœci na zasadzie samodzielnoœci finansowej                 

i pokrywania kosztów dzia³alnoœci z w³asnych przychodów. Natomiast, art. 56 i 58 

ust.1. ustawy reguluj¹ zasady tworzenia i gospodarki funduszem leœnym. Ponadto, 

nadleœnictwo podejmuj¹c siê prowadzenia dzia³alnoœci ubocznej i dodatkowej 

zarobkowej nie mo¿e ponosiæ strat (Rozporz¹dzenie 1994).

A zatem, wychodz¹c naprzeciw potrzebie oceny realizacji przez nadleœniczego 

celów okreœlonych w ustawie i aktach wykonawczych celem pracy jest okreœlenie 

syntetycznych wskaŸników oceny efektów gospodarowania nadleœnictwa                  

w odniesieniu do wykorzystania zasobów przyrodniczych, ludzkich i ekonomicz-

nych.

Wiêkszoœæ danych Ÿród³owych uzyskano z Hurtowni Danych Lasów 

Pañstwowych, czêœæ bezpoœrednio z nadleœnictw oraz z wydzia³ów meryto-

rycznych Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych. 

METODYKA BADAÑ

Zestaw wskaŸników cz¹stkowych charakteryzuj¹cych efekty gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi opracowano na podstawie 

literatury problemu, konsultacji przeprowadzonych wœród nadleœniczych                     

i specjalistów z komórek merytorycznych regionalnych dyrekcji Lasów 

Pañstwowych i doœwiadczeñ w³asnych autorów. Przyjêtym kryterium wyboru 

wskaŸników cz¹stkowych tworz¹cych syntetyczny wskaŸnik efektów 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi by³a ich 
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wartoœæ merytoryczna oraz mo¿liwoœæ wp³ywu na ich wielkoœæ przez 

nadleœniczego i za³ogê nadleœnictwa, w tym przede wszystkim pracowników 

pe³ni¹cych funkcjê zastêpcy nadleœniczego, leœniczych, in¿ynierów nadzoru                   

i specjalistów zatrudnionych w dziale technicznym nadleœnictwa.

W zwi¹zku z tym, wyró¿niono wœród badanych wskaŸników: stymulanty, 

destymulanty i nominanty. Stymulanty s¹ wskaŸnikami cz¹stkowymi, dla których 

po¿¹dana jest tendencja wzrostowa, zaœ za destymulanty uznano wskaŸniki, dla 

których po¿¹dana jest tendencja spadkowa. Wœród wskaŸników cz¹stkowych 

wyró¿niono równie¿ nominanty, które nale¿y traktowaæ jako wzorce normatywne. 

Najczêœciej ka¿de odchylenie w górê lub w dó³ jest oceniane negatywnie. W tabel 1 

przedstawiono zestawienie zbiorcze dotycz¹ce metody obliczania poszczególnych 

wskaŸników cz¹stkowych tworz¹cych syntetyczny wskaŸnik efektów 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi.

Syntetyczne wskaŸniki efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, 

ludzkimi i ekonomicznymi nadleœnictw zastosowane w praktyce gospodarczej maj¹ 

przede wszystkim s³u¿yæ porównywaniu miêdzy sob¹ wymienionych jednostek 

organizacyjnych Lasów Pañstwowych pod wzglêdem efektów gospodarowania. 

Intencj¹ opracowania wskaŸników jest syntetyczne liczbowe przedstawienie tych 

efektów. Przedstawiony zestaw 18 wskaŸników cz¹stkowych (stymulanty, 

destymulanty i nominanty) podzielono na trzy grupy: I grupa – wskaŸniki 

wykorzystania warunków przyrodniczo-leœnych nadleœnictwa (8 wskaŸników), II 

grupa  wskaŸniki gospodarowania zasobami ludzkimi (4 wskaŸniki), III grupa  

wskaŸniki oceny ekonomiczno-finansowej nadleœnictwa (6 wskaŸników, tab. 1).

Dla dwóch wskaŸników cz¹stkowych, ze wzglêdu na ich strukturê z³o¿on¹             

z kilku elementów, zosta³y okreœlone wielkoœci przeliczeniowe lub zastosowano 

metodê punktacji przedzia³owej, na podstawie dostêpnych w literaturze wyników 

badañ i opinii ekspertów. S¹ to nastêpuj¹ce wskaŸniki: 1) liczba zajêæ 

realizowanych w ró¿nych formach edukacji leœnej spo³eczeñstwa prowadzonych 

przez pracowników nadleœnictwa (z³o¿ony z 8 elementów), zweryfikowana 

wskaŸnikiem gêstoœci zaludnienia, 2) ocena kondycji finansowej nadleœnictwa 

(z³o¿ony z 5 elementów  metod oceny finansowej).

W niniejszej pracy, aby sprowadziæ ró¿noimienne wskaŸniki cz¹stkowe do 

porównywalnoœci, przeprowadzono ich normalizacjê. Dla danych o charakterze 

stymulanty i destymulanty przeprowadzono normalizacjê ich wartoœci, dziel¹c 

wartoœæ wskaŸnika w jednostkach naturalnych przez wartoœæ maksymaln¹ tego 

wskaŸnika, zgodnie z formu³¹:
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gdzie:

x' - wartoœæ znormalizowana,

x - wartoœæ cechy (w jednostkach naturalnych);

x - wartoœæ maksymalna cechy (w jednostkach naturalnych).max 

W wyniku takiej normalizacji, najwy¿szy wskaŸnik osi¹gaæ bêdzie wartoœæ 1. 

Nie przeprowadzono normalizacji wartoœci¹ maksymaln¹ dla wskaŸników                 

o charakterze nominanty (w tych przypadkach normalizacja przyjmowa³aby postaæ 

dzielenia przez 1.

Dla wskaŸników o charakterze nominanty przeprowadzono standaryzacjê 

danych. W przypadku takich wskaŸników w³aœciw¹ wartoœci¹, która powinna byæ 

oceniana w niniejszym opracowaniu jest odchylenie wartoœci danych od przyjêtej 

normy równej 100%. Wartoœæ tego odchylenia otrzymuje siê przez odjêcie od 100% 

wartoœci danych dla nadleœnictwa, zgodnie z poni¿sz¹ formu³¹:

 x = 100 - xS 

gdzie:

             x  - wartoœæ zestandaryzowana,S

             100 - przyjêta wartoœæ nominanty,

             x - faktyczna wartoœæ cechy (w jednostkach naturalnych).

Po zastosowaniu takiego przeliczenia nadleœnictwa o wartoœci cechy:

– równej 100% otrzymuj¹ wskaŸnik równy 0,

– mniejszej od 100% otrzymuj¹ wskaŸnik wiêkszy od 0,

– wiêkszej od 100% otrzymuj¹ wskaŸnik mniejszy od 0.

W celu umo¿liwienia porównania nadleœnictw, wartoœæ bezwzglêdn¹ 

obliczonego odchylenia x  odjêto od wartoœci przyjêtej normy (100%), uzyskuj¹c S

wartoœæ punktow¹ wskaŸnika Y:

Y = 100 - [100 - x]

Dziêki takiemu przeliczeniu nadleœnictwa o wartoœci cechy:

– równej 100% otrzymuj¹ wskaŸnik równy 1,

– ró¿nej od 100% otrzymuj¹ wskaŸnik mniejszy od 1.

Szczególnym przypadkiem jest wartoœæ cechy przekraczaj¹ca 200%, wówczas 

wskaŸnik otrzymuje wartoœæ ujemn¹. W niniejszym opracowaniu przyjêto, ¿e dla 

nadleœnictw o wartoœci cechy wiêkszej ni¿ 200%, a wiêc w przypadkach, kiedy 

wskaŸnik jest ujemny, bêdzie mu przypisywana wartoœæ 0. 

Uwzglêdniaj¹c zró¿nicowany wp³yw poszczególnych wskaŸników 

cz¹stkowych na syntetyczny wskaŸnik efektów gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleœnictw ustalono wagê (rangê) dla 
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ka¿dego ze wskaŸników. Praktyczne zastosowanie wag polega na tym, ¿e obliczone 

wczeœniej poszczególne wskaŸniki cz¹stkowe dla ka¿dego nadleœnictwa w kraju 

mno¿y siê przez wartoœci liczbowe odpowiednich wag. Wielkoœci wag wp³ywaj¹ na 

wskaŸnik efektów gospodarowania nadleœnictw, zgodnie z treœci¹ merytoryczn¹ 

poszczególnych wskaŸników cz¹stkowych. Do okreœlenia wag (rang) zastosowano 

metodê rangowania (STABRY£A 2007). W metodzie rangowania wskaŸników 

cz¹stkowych syntetycznego wskaŸnika efektywnoœci gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi wykorzystano narzêdzie 

wspomagaj¹ce, którym jest „metoda ekspertów”. Polega ona na niezale¿nym 

rangowaniu wskaŸników cz¹stkowych sk³adaj¹cych siê na syntetyczny wskaŸnik 

efektywnoœci gospodarowania. W tym celu wybrano 43 nadleœniczych (ekspertów), 

z nadleœnictw o zró¿nicowanych warunkach gospodarowania. Wœród kryteriów 

wyboru nadleœniczych nale¿y wymieniæ, m.in.: wieloletni sta¿ na stanowisku 

nadleœniczego, przebyta droga zawodowa, a tak¿e presti¿ w œrodowisku leœników. 

Wybrani nadleœniczowie dokonali rozdzia³u 100 punktów miêdzy 18 wskaŸników 

cz¹stkowych (stymulanty, destymulanty i nominanty) odzwierciedlaj¹cych efekty 

gospodarowania nadleœnictw.

Opieraj¹c siê na za³o¿eniu, ¿e rangi tym bardziej s¹ prawid³owo wyznaczone, 

im wiêksza jest zgodnoœæ miêdzy szeregami preferencyjnymi, zastosowano 

„metodê badania zgodnoœci opinii ekspertów”. Miar¹ tej zgodnoœci jest tzw. 

wspó³czynnik konkordancji M. G. Kendalla i B. Babingtona-Smitha. Im wy¿szy 

jest ten wspó³czynnik, tym wiêksza jest zgodnoœæ opinii ekspertów, a zatem wy¿szy 

stopieñ obiektywizacji. Obliczony wskaŸnik konkordancji W* dla 18 wskaŸników 

uzyska³ wartoœæ 0,27. Wskazuje on na dostateczn¹ zgodnoœæ opinii ekspertów. 

Uwzglêdniaj¹c opinie ekspertów, doœwiadczenia w³asne autorów tej pracy oraz 

nieliczne wyniki prac naukowych (KWIECIEÑ, KOCEL 2006, BURACZEWSKI, 

WYSOCKI 2000, BLUDOVSKY 1990) okreœlono ostateczne wagi dla 18 

wskaŸników cz¹stkowych (tab. 1).

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami metodycznymi, dla liczby zajêæ 

realizowanych w ró¿nych formach edukacji leœnej spo³eczeñstwa prowadzonych 

przez pracowników nadleœnictwa zosta³y okreœlone wartoœci przeliczeniowe, 

natomiast do oceny kondycji finansowej nadleœnictwa zosta³a zastosowana metoda 

punktacji przedzia³owej.

Przy wyznaczaniu wskaŸnika liczby zajêæ realizowanych w ró¿nych formach 

edukacji leœnej spo³eczeñstwa prowadzonych przez pracowników nadleœnictwa 

uwzglêdniono podzia³ form edukacji leœnej zgodnie z zarz¹dzeniem nr 57 dyrektora 

generalnego Lasów Pañstwowych z 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych 

prowadzenia edukacji leœnej spo³eczeñstwa w Lasach Pañstwowych                     
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Tab. 1. Zestawienie zbiorcze dotycz¹ce metody obliczania poszczególnych wskaŸników 
cz¹stkowych syntetycznego wskaŸnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczy-
mi, ludzkimi i ekonomicznymi
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(ZO-733-6/03). Wartoœci przeliczeniowe ustalono na podstawie opinii ekspertów 

zajmuj¹cych siê problematyk¹ edukacji leœnej spo³eczeñstwa prowadzonej                 

w Lasach Pañstwowych. Ze wzglêdu jednak na fakt, ¿e nadleœnictwa zlokalizowane 

w rejonach o wysokim zaludnieniu maj¹ wiêksze mo¿liwoœci w zakresie 

prowadzenia ró¿nych form edukacji leœnej spo³eczeñstwa od tych nadleœnictw, 

które musz¹ prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ na terenach o niewielkim 

zaludnieniu postanowiono wskaŸnik liczby zajêæ realizowanych w ró¿nych 

formach edukacji leœnej spo³eczeñstwa prowadzonych przez pracowników 

nadleœnictwa zweryfikowaæ odwrotnoœci¹ wskaŸnika gêstoœci zaludnienia 

nadleœnictwa. Oznacza to, ¿e nadleœnictwa prowadz¹ce edukacjê leœn¹ 

spo³eczeñstwa w rejonach o wysokim zaludnieniu, po zastosowaniu wskaŸnika 

redukuj¹cego, tj. odwrotnoœci wskaŸnika gêstoœci zaludnienia, uzyskaj¹ z tego 

tytu³u mniej punktów ani¿eli uzyska³yby bez jego zastosowania. Jest to próba 

sprowadzenia do porównywalnoœci szans nadleœnictw w zakresie prowadzenia 

ró¿nych form edukacji leœnej spo³eczeñstwa.

Do oceny kondycji finansowej nadleœnictwa zastosowano piêæ modeli 

opracowanych na podstawie ustawy o rachunkowoœci (1994) i sprawdzonych              

w polskich warunkach gospodarczych. S¹ to nastêpuj¹ce modele: model J. Gajdki i 

D. Stosa, zmodyfikowany model J. Gajdki i D. Stosa, wskaŸnik A. Ho³dy, model D. 

Hadasik oraz model opracowany na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. 

Waloryzacjê punktow¹ modeli opracowano w oparciu o dostêpn¹ literaturê 

przedmiotu (HO£DA, MICHERDA 2007, Serwis Finansowo Ksiêgowy 2005).

Na podstawie przedstawionej wy¿ej metodyki obliczone wartoœci 

poszczególnych wskaŸników cz¹stkowych (stymulant, destymulant i nominant) 

sumuje siê dla poszczególnych nadleœnictw. Suma wartoœci odpowiadaj¹ca 
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poszczególnym nadleœnictwom stanowi syntetyczny wskaŸnik efektów 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi.

Analiza uzyskanych wartoœci syntetycznego wskaŸnika efektów 

gospodarowania nadleœnictwa (KN) oraz uwagi do opracowanej metody

Metodykê pracy i wstêpnie opracowan¹ klasyfikacjê nadleœnictw w zale¿noœci 

od syntetycznego wskaŸnika efektywnoœci gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi poddano konsultacji z pracownikami 

Regionów Inspekcyjnych LP, wybranymi pracownikami merytorycznymi RDLP      

i nadleœniczymi oraz przeprowadzono wywiad terenowy w nadleœnictwach, które 

uzyska³y skrajne wartoœci syntetycznego wskaŸnika efektywnoœci gospoda-

rowania. Na podstawie zebranych opinii dokonano ostatecznego okreœlenia 

syntetycznych wskaŸników efektywnoœci gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleœnictw, a tak¿e opracowano 

wielkoœci œrednie i optymalne syntetycznych wskaŸników efektów 

gospodarowania. Nastêpnie, metodami statystycznymi ustalono grupy nadleœnictw 

pod wzglêdem efektywnoœci gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi 

i ekonomicznymi, które zweryfikowano metodami eksperckimi.

Tab. 2. Wstêpne zestawienie nadleœnictw o skrajnych wielkoœciach syntetycznego
wskaŸnika efektów gospodarowania nadleœnictw (KN) w poszczególnych Regionalnych
Dyrekcjach Lasów Pañstwowych
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W tabeli 2 przedstawiono nadleœnictwa o skrajnych wielkoœciach 

syntetycznego wskaŸnika efektów gospodarowania nadleœnictw (KN) w poszcze-

gólnych RDLP. Z niniejszego zestawienia wynika, ¿e skrajne wielkoœci KN 

nadleœnictw w Lasach Pañstwowych s¹ nastêpuj¹ce: 7449 – Nadl. Nowy Targ 

(RDLP w Krakowie) i 4797 – Nadl. Maskuliñskie (RDLP w Bia³ymstoku). Nie 

wziêto bowiem pod uwagê nowo utworzonego Nadl. Ko³aczyce, ze wzglêdu na 

niekompletne dane. Relacje wielkoœci syntetycznego wskaŸnika miêdzy Nadl. 

Nowy Targ a Nadl. Maskuliñskie maj¹ siê jak 1:1,55.

W poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych rozpiêtoœci 

miêdzy nadleœnictwami o najwiêkszym i najmniejszym wskaŸniku efektów 

gospodarowania KN s¹ mniejsze. Najmniejsze ró¿nice miêdzy nadleœnictwami            

o skrajnych wielkoœciach syntetycznego wskaŸnika efektów gospodarowania 

wystêpuj¹ w 9 RDLP (Radom, Krosno, Warszawa, Poznañ, Szczecinek, Pi³a, 

Lublin, Wroc³aw i Gdañsk). Syntetyczny wskaŸnik efektów gospodarowania 

nadleœnictw o wartoœci najwy¿szej i najni¿szej w tych RDLP pozostaje w stosunku - 

od 1:1,18 do 1:1,28. W 6 RDLP (£ódŸ, Szczecin, Kraków, Olsztyn, Toruñ i Zielona 

Góra) odpowiednio w stosunku - od 1:1,31 do 1:1,33. Natomiast w 2 RDLP 

zró¿nicowanie skrajnych wielkoœci stopnia trudnoœci nadleœnictw jest najwiêksze; 

pozostaj¹ one w stosunku: RDLP Bia³ystok - 1:1,46 i RDLP Katowice - 1:1,44.

Zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem metodycznym, w roku 2008 wielkoœæ œrednia 

syntetycznego wskaŸnika efektywnoœci gospodarowania wynios³a 6323 pkt., co 

odpowiada³o œredniej wartoœci syntetycznego wskaŸnika obliczonego w danym 

roku dla Lasów Pañstwowych. Najwy¿szy œredni wskaŸnik efektów 

gospodarowania przeciêtnego nadleœnictwa uzyska³a RDLP w Gdañsku. 

Syntetyczny wskaŸnik przeciêtnego nadleœnictwa tej regionalnej dyrekcji LP 

wyniós³ 6613 pkt. Jest on wy¿szy od œredniego wskaŸnika efektów gospodarowania 

w Lasach Pañstwowych 1,05 razy. Zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem metodycznym 

jest to wartoœæ optymalna syntetycznego wskaŸnika osi¹gniêta w roku 2008 przez 

nadleœnictwa (ryc. 1).

Zasad¹ stosowania syntetycznych wskaŸników efektów gospodarowania 

nadleœnictw jest podzia³ ca³ej zbiorowoœci na grupy nadleœnictw pod wzglêdem 

efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi. 

Na podstawie wielkoœci syntetycznych wskaŸników gospodarowania efektów 

gospodarowania wyró¿niono przedzia³y wielkoœci KN nadleœnictw, a nastêpnie           

w wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej liczby nadleœnictw w posz-

czególnych przedzia³ach wielkoœci KN, jak równie¿ bior¹c pod uwagê 
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doœwiadczenia autorów niniejszego opracowania wyró¿niono 4 nastêpuj¹ce grupy 

KN nadleœnictw:

Ryc. 1. Syntetyczny wskaŸnik efektów gospodarowania przeciêtnego nadleœnictwa
w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych w roku 2008
(wersja wstêpna)

Syntetyczny wskaŸnik efektów gospodarowania nadleœnictw przedstawiony  

w niniejszej pracy mo¿e i powinien byæ wykorzystany przede wszystkim przez 

samych nadleœniczych jako materia³ pomocniczy wspieraj¹cy dzia³ania 

zmierzaj¹ce do poprawy efektywnoœci kierowanych przez nich jednostek. KN 

nadleœnictw mo¿e byæ równie¿ wykorzystany, jako narzêdzie pomocnicze przez 

Inspekcje Lasów Pañstwowych podczas przeprowadzanych kontroli 

kompleksowych lub problemowych. Przemawia za tym, przyjêty w pracy podzia³ 

syntetycznego wskaŸnika efektów gospodarowania nadleœnictwa na trzy grupy 

tematyczne, tj. 1) wykorzystanie warunków przyrodniczo-leœnych, 2) 

gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz 3) ocena ekonomiczno-finansowa 

nadleœnictwa. W podobny sposób mo¿e byæ wykorzystany opracowany wskaŸnik 

KN do oceny problemowej podleg³ych nadleœnictw przez komórki merytoryczne 

regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Niniejsze opracowanie jest pierwsz¹ prób¹ poszukiwania wskaŸników 

okreœlaj¹cych efekty gospodarowania nadleœnictw oraz metod ich kwantyfikacji. 

Opracowywane bowiem dot¹d wskaŸniki dotyczy³y najczêœciej okreœlania stopnia 

trudnoœci gospodarowania jednostek organizacyjnych LP. Wœród zestawów tych 

wskaŸników, wskaŸniki okreœlaj¹ce efekty gospodarowania zajmowa³y najczêœciej 

miejsce marginalne. W pracy zosta³a wykorzystana analiza preferencji jako 

narzêdzie zarz¹dzania i zwi¹zana z ni¹ metoda rangowania i punktacji. Celem 

zastosowania tych metod by³o opracowanie wielokryterialnej oceny zagregowanej 

dzia³alnoœci nadleœnictwa (syntetycznego wskaŸnika) ukierunkowanej zarówno na 

badania analityczne (analizy poszczególnych grup wskaŸników), jak                            

i porównawcze (kategoryzacja nadleœnictw w uk³adzie krajowym i regionalnym). 

Przeprowadzona metod¹ rangowania i punktacji kategoryzacja nadleœnictw 

przedstawiona w niniejszej pracy powinna s³u¿yæ monitorowaniu, controllingowi 

oraz w przysz³oœci ocenie postêpów nadleœnictw, pod wzglêdem osi¹ganych 

efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi.

2. W pracy przedstawiono zestaw 18 wskaŸników cz¹stkowych (stymulanty, 

destymulanty i nominanty), które podzielono na trzy zasadnicze grupy: I  wskaŸniki 

wykorzystania warunków przyrodniczo-leœnych nadleœnictwa, II  wskaŸniki 

gospodarowania zasobami ludzkimi, oraz III  wskaŸniki oceny ekonomiczno-

finansowej nadleœnictwa. Na podstawie przede wszystkim opinii ekspertów 

(nadleœniczych) reprezentuj¹cych zró¿nicowane warunki przyrodniczo-leœne                 

i ekonomiczne oraz doœwiadczenia w³asnego autorów i dostêpnej literatury 

okreœlono rangi (wagi) dla 18 wskaŸników cz¹stkowych.

3. Waloryzacja punktowa wskaŸników cz¹stkowych wykaza³a dominacjê 

wskaŸników przyrodniczo-leœnych nad wskaŸnikami odzwierciedlaj¹cymi efekty 

gospodarowania zasobami ludzkimi i ekonomiczno-finansowymi nadleœnictw. 

Oznacza to, ¿e nadleœniczowie obecnie maj¹ na tê pierwsz¹ grupê wskaŸników 

znacz¹cy wp³yw, jak równie¿ uwa¿aj¹ j¹ za najwa¿niejsz¹ w ocenie dzia³alnoœci 

nadleœnictwa. Na drugim miejscu znalaz³y siê wskaŸniki oceny ekonomiczno-

finansowej nadleœnictwa. Pomimo, ¿e nadleœniczowie przyznali najwy¿sz¹ wagê 

(11 pkt.) „zintegrowanemu wskaŸnikowi oceny kondycji finansowej 

nadleœnictwa”, tzn. wskaŸnik ten uznali za najwa¿niejszy spoœród 18 wskaŸników 

cz¹stkowych. 

4. Zasad¹ stosowania syntetycznych wskaŸników efektów gospodarowania 

nadleœnictw jest podzia³ ca³ej zbiorowoœci na grupy nadleœnictw pod wzglêdem 

efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi.  
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W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej liczby nadleœnictw                         

w poszczególnych przedzia³ach wielkoœci KN, jak równie¿ bior¹c pod uwagê 

doœwiadczenia autorów opracowania wyró¿niono w roku 2008 piêæ grup 

nadleœnictw: I – o bardzo wysokich efektach gospodarowania (14 nadleœnictw), II – 

o wysokich efektach gospodarowania (149 nadleœnictw), III – o œrednich efektach 

gospodarowania (176 nadleœnictw), IV – o niskich efektach gospodarowania (83 

nadleœnictwa) oraz V - o bardzo niskich efektach gospodarowania (9 nadleœnictw).

5. Metodycznego rozwi¹zania w przysz³oœci, nie maj¹cego obecnie 

odniesienia w Systemie Informatycznym Lasów Pañstwowych (SILP), wymaga 

problem retencji wód oraz dostêpnoœci drzewostanów. Problemy te powinny 

znaleŸæ siê w SILP , który umo¿liwi³by uzyskanie jednoznacznych i kompletnych 

materia³ów do okreœlenia dwóch dodatkowych wskaŸników cz¹stkowych 

oceniaj¹cych skutecznoœæ nadleœniczych w zakresie wykorzystania warunków 

przyrodniczo-leœnych nadleœnictw. Retencja wód jest szczególnie istotna dla 

nadleœnictw z dominacj¹ siedlisk suchych przyczyniaj¹c siê do wzrostu ich 

produkcyjnoœci, zaœ sieæ dróg i szlaków zrywkowych zapewnia prawid³owe 

prowadzenie gospodarki leœnej.

6. W dalszych pracach zwi¹zanych z doskonaleniem syntetycznego 

wskaŸnika efektów gospodarowania nadleœnictwa rozwa¿enia wymaga równie¿ 

mo¿liwoœæ wprowadzenia do wskaŸników oceny ekonomiczno-finansowej 

nadleœnictwa dwóch dodatkowych wskaŸników cz¹stkowych, tj. 1) wskaŸnika 

poziomu nale¿noœci utraconych i przeterminowanych, na które sporz¹dzono odpisy 

aktualizacyjne, oraz 2) wskaŸnika wielkoœci œrodków pozyskanych przez 

nadleœnictwo z tytu³u dzier¿awy, leasingu, najmów itp. Pierwszy z nich jest 

destymulant¹, drugi zaœ stymulant¹.

Wyniki niniejszego opracowania powinny zostaæ poddane ocenie i szerokiej 

konsultacji w Lasach Pañstwowych. Na tej podstawie powinny zostaæ podjête 

dalsze prace nad weryfikacj¹ wskaŸników cz¹stkowych okreœlaj¹cych efekty 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi oraz 

danych Ÿród³owych do ich ustalania, a tak¿e nad doskonaleniem metodyki 

okreœlania syntetycznego wskaŸnika efektów gospodarowania nadleœnictwa. 

Dopiero wtedy wskaŸnik ten móg³by byæ wykorzystany w praktyce leœnej do oceny 

poszczególnych nadleœnictw.
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