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w gospodarstwie leśnym 
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в лесном хозяйстве 

Wages as an incentive of material interest in forest economy 

U podstaw działalności człowieka w procesie gospodarowania leży 
| skomplikowany system bodźców materialnych oraz nakazów admi- 
nistracyjnych. Co do skuteczności ich oddziaływania na efekty ekono- 
miczne, to zarówno teoria jak i praktyka wyraźnie opowiedziały się na 

rzecz systemu bodźców materialnych uznając zarazem, że na dalszą 

metę sposób prowadzenia gospodarki przy pomocy nakazów administra- 
cyjnych nie da się utrzymać! 

Najbardziej elementarny, a zarazem podstawowy bodziec material- 

nego zainteresowania efektami pracy — stanowią niewątpliwie płace, 

które w sposób umowny podzielić by można na: 
-— stałą część, tzw. wynagrodzenie podstawowe oraz 
— ruchomą część, a więc wszelkiego rodzaju premie i dodatki. 

Ruchoma część płac z reguły nieporównanie skromniejsza w swych 
rozmiarach od części stałej — ma siłę oddziaływania na pracowników 
znacznie większą. Wynika to stąd, że wynagrodzenie podstawowe z róż- 
nych względów nie może podlegać poważniejszym wahaniom w krót- 

kich okresach czasu i z reguły powinno zabezpieczać określone minimum 

egzystencji. System bodźców tkwi w tym stanie rzeczy przede wszyst- 
kim w ruchomej części płac, za pomocą której można bardziej elastycz- 
  

1 „Gospodarka rozkazowa” może funkcjonować jedynie jako wojenna lub na wpół 
wojenna. Płace są wówczas niskie, koszty produkcji wysokie, efektywność gospodarki 
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nie i precyzyjnie powiązać wysokość zarobku z dorażnie uzyskiwany- 
mi efektami ekonomicznymi. Nie stwarza to stanów nieodwracalnych, 
bo dodatkowa płaca może być poprostu nie wypłacona jeśli brak efektu. 
Umiejętne wykorzystanie ruchomej części wynagrodzenia ma szczególne 
znaczenie przy stosowaniu czasowego systemu płac, trzeba mieć jed- 
nak na uwadze, że i przy akordzie, gdzie o rozmiarach płac pracownika 
decyduje jego zaszeregowanie oraz liczba wykonanych jednostek — 
premie i dodatki mogą stanowić dodatkowy, stosunkowo ważny bodziec 
materialnego zainteresowania. 

1. SYSTEM PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 

W systemie płac pracowników przedsiębiorstw lasów państwo- 
wych (8) występują następujące premie: 

1) premia produkcyjno-uznaniowa, przyznawana pracownikom umy- 
słowym, 

2) premia szczególna, obejmująca niektóre kategorie pracowników, 
3) premia bilansowa, obejmująca pracowników finansowo-ksiego- 

wych, 
4) premia maszynistek. 

Trzy ostatnie wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów i obej- 
mują bardzo wąski krąg pracowników a więc praktycznego znaczenia 
w działalności przedsiębiorstw lasów państwowych nie mają. 

Zasadnicza rola przypada w tym układzie premii produkcyjno-uzna- 
niowej, zarówno ze względu na jej wysokość jak i zasięg, jako że obej- 

muje ona w zasadzie wszystkich pracowników umysłowych: 
— kierownictwo jednostek organizacyjnych z głównymi księgowymi 

oraz pracownicy komórek technicznych i produkcyjnych (premia pro- 

dukcyjna, kwartalna i roczna), 
—- pozostali pracownicy umysłowi, a więc pracownicy komórek pla- 

nowania, finansowo-księgowych, administracyjnych, leśniczowie admini- 

stracyjni, pracownicy komórek inwestycji i remontów, magazynierzy 

itp. (premia uznaniowa). 

W praktyce, w obu przypadkach chodzi o jeden i ten sam fundusz 
premiowy, uruchomienie którego zależy wyłącznie od wyników produk- 
cyjnych, oraz o tę samą górną granicę wysokości premii indywidualnej. 
Różnica polega na zastosowaniu innych kryteriów podziału premii dla 

poszczególnych pracowników, o ile bowiem pracownik pierwszej qrupy 

ma prawo do premii w zależności od stopnia wykonania zadań produk- 
cyjnych przez jednostkę, w której jest zatrudniony (np. przez leśnictwo) 

oraz osobistego w tym udziału, o tyle premia uznaniowa uzależniona 
została, z braku innych kryteriów, od „stopnia wywiązywania się z obo- 

wiązków służbowych" oraz od „terminowości, dokładności i sprawności" 

działania komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrud- 

niony (8). 

Zasady przyznawania i podziału premii produkcyjno-uznaniowej re- 
gulowane są odrębnie: 

-—- dla nadleśnictw, zespołów składnic, wydzielonych gospodarstw 
łąkowych, rybackich, szkółkarskich, wyłuszczarń i urzędów okręgowych 
zarządów 1p., 
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 — dla pracowników ośrodków transportu leśnego, 
—- dla pracowników ośrodków remontowo-budowlanych. 

Charakterystyczne dla leśnictwa są dwie pierwsze kategorie przepi- 
sów, odbiegające od opracowanych w 1964 r. zasad premiowania pra- 
cowników przemysłu i budownictwa. | 

Analizę i wnioski w tej sprawie należałoby oprzeć na znajomości 
ogólnych zasad premiowania. System premiowania pracowników umy- 
słowych w przedsiębiorstwach państwowych podlega w okresie powo- 
jennego dwudziestolecia ciągłej ewolucji (1). 

Odróżnić tu należałoby cztery zasadnicze etapy. 
W pierwszym okresie (do 1956 r.) system premiowania opierał się 

na kryterium wykonania ilościowych zadań produkcyjnych. Wysokość 
indywidualnych premii sięgała do 100%/ wynagrodzeń podstawowych. 
Pod koniec planu sześcioletniego stało się jasne, że premia uzależniona 
tylko od wykonania zadań rzeczowych wywołuje wiele niepożądanych 
zjawisk gospodarczych. W 1954 r. wprowadzono więc jako jej uzupeł- 
nienie — premię za obniżkę kosztów produkcji, ale i ta nie zdała eqza- 
minu pociągając za sobą takie zjawiska, jak zaniedbywanie planów re- 
montów, nakładów na bhp, hamowanie postępu technicznego, pogorsze- 
nie jakości produkcji itp. 

Drugi okres (lata 1956—1960) dotyczy tzw. premii i nagród wyspecja- 
lizowanych. W wyniku niepowodzeń premii produkcyjnej oraz w związ- 
ku z falami poszukiwań „polskiego modelu gospodarczego" wprowadzo- 
no stopniowo wiele rodzajów nagród i premii specjalnych. Na przykład 
za oszczędność paliw, energii, za zbiór złomu, za postęp techniczny 
I ekonomiczny, za eksport, skup itp. W 1960 r. w samym przemyśle 
naliczono ich ponad 50 rodzajów, a łączna wartość wypłat w skali rocz- 
nej z tego tytułu wyniosła 1 118 mln złotych (1 $. 113). 

Naqrody i premie wyspecjalizowane, wobec zamrożenia płac zasad- 
niczych w latach 1956—1958, działały między innymi, jako korekta mało 
zróżnicowanego systemu płac. Pobierało je głównie kierownictwo przed- 
siębiorstw, przy czym w skrajnych wypadkach premie dochodziły tu do 
10000%/0 płac podstawowych (1 s. 47). 

Wprowadzenie licznych premii i nagród wyspecjalizowanych wyka- 
zało z czasem szkodliwość tego systemu bodźców. Jak stwierdził E. Li- 
piński — utrwaliło to pogląd, że „płaca podstawowa stanowiła w tym 
systemie swoistego rodzaju podarunek, za każdy zaś rzeczywisty wy- 
siłek oczekiwano dodatkowej, specjalnej opłaty" (4). 

Trzeci okres, tzw. premii syntetycznej, przypada na lata 1960—1964. 
System premii syntetycznej polegał na zarzuceniu dotychczasowego kry- 
terium „planu'”, jako podstawy ustalania wysokości premii, oraz na 
próbie zastąpienia zbyt dużej liczby pojedynczych mierników jednym 
miernikiem syntetycznym, za który uznano zysk (akumulację) przedsię- 
biorstwa. Za zasadnicze kryterium premii uznano wzrost zysku w po- 
równaniu do roku poprzedniego. 

Ostatecznie ta próba nie powiodła się. Źródła niepowodzenia można 
się dopatrywać w braku możliwości zrefonmowania w sposób komplek- 
sowy płac w całej gospodarce narodowej. Między innymi z nagród 
i premii wyspecjalizowanych korzystali w dalszym ciągu pracownicy mi- 
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nisterstw ji zjednoczeń, którzy nie zostali objęci regulacją płac.” Spowo- 

dowało to utrzymanie starego systemu premii wyspecjalizowanych obok 

systemu premii syntetycznej. Okazało się przy tym, że premia synte- 

tyczna przytłoczona została kilkakrotnie silniejszymi bodźcami wyspe- 

cjalizowanymi. Z drugiej strony słabość premii syntetycznej polegała 

na mało sprecyzowanych zasadach podziału funduszu wewnątrz przed- 

siębiorstwa. Stawiane były temu systemowi również zarzuty, że jest 

skomplikowany i zrozumiały tylko dla wąskiej grupy ekonomistów, jako 

że przy porównaniu zysku i kosztów musiały być eliminowane takie 

czynniki nieporównalne, jak efekty zmiany cen, stawek, norm, zmiany 

asortymentowe itp. | 
W 1964 r. odstąpiono ostatecznie od premii syntetycznej. Zlikwido- 

wano również większość dotychczasowych tytułów bodźców wyspecjali- 

zowanych. Wprowadzono natomiast na to miejsce premię produkcyjno- 

-uznaniową za osiągnięcie zadań planowych, opartą o punktowy system 

obliczania (8). Metoda punktowa polega tu na przydzieleniu każdej naj- 

mniejszej komórce przedsiębiorstwa określonych z góry zadań plano- 

wych oraz ustaleniu liczby punktów, jakie komórka otrzyma za pełne 

lub częściowe wykonanie każdego z tych zadań (przy niepewnym wyko- 

naniu zadania następuje zmniejszenie ilości punktów, a w konsekwencji 

i wysokości premii). 
Suma uzyskanych punktów (maksymalnie 100) przesądza o wyso- 

kości premii. Metoda ta stanowi w gruncie rzeczy nawrót do bodźców 

wyspecjalizowanych. 

Premia dzieli się na kwartalną i roczną, przy czym premia kwartal- 

na przysługuje na ogół tylko kierownictwu przedsiębiorstwa, pracowni- 

kom inżynieryjno-technicznym i ekonomicznym. Nowością tego syste- 

mu jest zróżnicowany sposób podziału funduszu premiowego. 

Fundusz premiowy jest z góry dzielony na co najmniej 3 grupy: 

1) premię dla kierownictwa, 2) premię pracowników zarządu i pracow- 

ników inżynieryjno-technicznych oraz 3) premię dla pozostałych pra- 

cowników umysłowych. Podziału dokonuje się w sposób zabezpiecza- 

jący wzrost procentowy premii w miarę zwiększania roli i znaczenia 

pracownika w przedsiębiorstwie. Miarą tego zróżnicowania jest tzw. pu- 

łap indywidualnej premii, wynoszący łącznie dla premii okresowej 

i rocznej: 
—- dla dyrektora przedsiębiorstwa w przemyśle do 80% płacy zasad- 

niczej, a w budownictwie nawet do 100*/e płacy zasadniczej, dla zastę- 

pcóiw o 5—15%/0 poniżej pułapu dyrektorskiego; 
— dla pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, za- 

rządu przedsiębiorstwa i grupy pracowników ruchu do 50% ich płacy 

zasadniczej, 
—- dla pracowników administracyjnych do 25'/o płacy zasadniczej. 

Przedstawiona powyżej w skrócie ewolucja systemu premiowego 

w dwudziestoleciu PRL ma istotne znaczenie dla oceny stosowanych 

w tym czasie premii w państwowym gospodarstwie leśnym. 

Analiza porównawcza prowadzi do następujących wniosków. 
  

1 W całym przemyśle państwowym w 1960 r. z ogólnej kwoty 1118 mln zł na- 

gród i premii wyspecjalizowanych, na pracowników zjednoczeń i ministerstw przemys- 

łowych przypada kwota 89 mln. zł. (1, s. 113). 
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W odróżnieniu od obowiązujących zasad w przemyśle i budownic- 
twie — premia w leśnictwie stanowi z reguły nieznaczną część całości 
uposażenia pracowników umysłowych. Odstępstwem od tej zasady był 
okres wysokich premii produkcyjnych w leśnictwie w latach 1951—56, 
oparty na kilku niezależnych od siebie premiach, między innymi bezpu- 
łapowej premii za wywóz drewna i premii za prace zalesieniowe. Roz- 

piętość wahań uzyskiwanych premii wynosiła w tym okresie w zarzą- 
dach lasów 25—650/o, a w nadleśnictwach od kilku do kilkuset procent 
uposażenia zasadniczego. W rezultacie zbyt wygórowane i wadliwie 

ustawione premie doprowadziły do rażących dysproporcji i upadku sy- 

stemu (5). W świetle aktualnie obowiązujących zasad — górny pułap 

premii indywidualnej w leśnictwie nie może przekraczać 20—250/0 WY- 

nagrodzenia zasadniczego (8). 
Bodźce materialne z tego tytułu działają więc w stopniu znacznie 

mniejszym aniżeli w innych gałęziach gospodarki narodowej. 

Po drugie, w leśnictwie nigdy nie próbowano stosować premii syn- 
tetycznej opartej wyłącznie na kryterium akumulacji lub zysku, z regu- 
ły natomiast premia była uzależniona od stopnia wykonania zadań pro- 
dukcyjnych, analogicznie do zasad stosowanych w pierwszym okresie 
ewolucji ogólnego systemu premiowego. Ani element zysku ani też aku- 

mulacja lub rentowność nie były brane pod uwagę jako jedyny lub na- 
wet najważniejszy warunek uzyskania premii. 

Po trzecie, system premiowania w leśnictwie nie uznaje ustawowego 
zróżnicowania wielkości premii w zależności od pozycji pracownika 

w hierarchii przedsiębiorstwa. Każdego pracownika obowiązuje miano- 

wicie ten sam pułap premii do 307%/e wynagrodzenia zasadniczego. Odbija 
się to relatywnie najbardziej na wynagrodzeniu kierownictwa. Wyna- 

grodzenie zasadnicze dyrektorów i ich zastępców nie odbiega zasadni- 

czo od analogicznych pensji w innych działach gospodarki narodowej, 

trzykrotnie niższa premia powoduje jednak w sumie, że całość wynagro- 

dzenia jest nieporównalna z wynagrodzeniem dyrektorów w przemyśle 

i budownictwie. 
Czwartą charakterystyczną cechą systemu premiowania w leśnictwie 

jest jego uzależnienie od stopnia wykonania zadań planowych. Ani razu 
w historii powojennego dwudziestolecia nie próbowano, tak, jak to 
miało miejsce w innych gałęziach gospodarki narodowej w latach 1960— 

1964, sięgać do kryterium poprawy wyników produkcyjnych w stosunku 
do roku ubiegłego. Nie zastosowano również innych, własnych punktów 

odniesienia poza, planem. 

Należy zgodzić się chyba z poglądem, że ten nieco prymitywny a za- 
razem ograniczony rozmiarem system premiowania w leśnictwie wynika 

zarówno z charakteru produkcji jak i z braku stosownych rozwiązań 

w zakresie ustawienia wartościowych elementów rachunku gospodaro- 

wania w lesie. W sytuacji, gdy akumulacja w nadleśnictwie nie stanowi 

wykładnika dobrego lub złego gospodarowania, trudno wysunąć tezę 

o syntetycznych miernikach gospodarności. 

Jako bardzo dyskusyjną należałoby przy tym potraktować metodę 

liczenia efektów gospodarczych w zależności od stopnia wykonania za- 
dań planowych. Kryterium to stanowi wygodne narzędzie w ręku jedno- 
stek nadrzędnych, rozdzielających planowe zadania, niestety, jak do- 
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tychczasowa praktyka wykazuje — nie zawsze sprawiedliwe od strony 
równego obciążenia zadaniami wszystkich jednostek. Plany zresztą już 
z samego założenia są świadomie napinane maksymalnie dla jednych, 
jeśli za tym stoi interes społeczny, a stosunkowo łatwe do wykonania 
dla innych. Ponadto system premii „od planu" wywołuje nie dającą się 
pohamować tendencję minimalizacji planów ze szkodą dla interesu ujaw- 
niania wszelkich rezerw gospodarczych — bez względu na to, czy mier- 
niki wykonania zadań planowych będą syntetyczne czy też wyspecjali- 
zowane. 

Dla ilustracji tego zjawiska wystarczy przyjrzeć się dokładnie roz- 
bieżnościom w ocenie zadań planowych i środków potrzebnych do ich 
wykonania w fazie sporządzania planów. Począwszy od nadleśnictwa 
każdy szczebel administracji wysuwa wtedy postulaty jak najwyższych, 
najczęściej nierealnych limitów funduszy płac i kosztów, ponieważ 
z góry się liczy na ich zmniejszenie przez jednostkę nadrzędną. 

Zjawisko minimalizacji zadań rzeczowych i maksymalizacji zapotrze- 
bowania na środki do ich wykonania nie jest zjawiskiem odosobnionym 
dla lasów państwowych. Jest ono powszechnie znane i ostro krytyko- 
wane przez wielu ekonomistów i działaczy gospodarczych. Tak np. 
B.Fick dochodzi do wniosku, że kilkakrotne w dotychczasowej historii 
opieranie systemu premiowania o plan zawsze kończyło się porażką 
pomimo podejmowanych wysiłków jednoczesnego usprawnienia metod 
planowania. „Premiowanie za wykonanie planu i jego przekroczenie jest 
źródłem niepowodzeń polityki naszego planowania'' — pisał M. Misiak 
w artykule pt. „,Bodźce i plan”. 

2. PREMIE ROBOTNIKÓW 

Premiowanie pracowników fizycznych w przedsiębiorstwach pań- 
stwowych jest stosunkowo ograniczone (7). W 1967 r. stosowane były 
następujące premie: 

1) 20%/0 premia od wynagrodzenia zasadniczego dla robotników sezo- 
nowych (15% dla robotników sezonowych w gospodarstwach łąkowo- 
-rolnych), 

2) prowizyjna premia od kilograma wyłuszczonych nasion dla ro- 
botników wyłuszczarni, 

3) 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia prowizyjna (kwo- 
towa) dla robotników gospodarstw rybackich, ponadto 7%/e premia od 
wartcści rybv sprzedanej na eksport, 

4) premie specjalne dla pracowników transportu: dodatek godzinowy 
za prowadzenie niektórych pojazdów mechanicznych (20%0 premia za 
prowadzenie samochodu ciężarowego), premie za oszczędność paliwa, 
ogumienia oraz za przekroczenie normy przebiegu pojazdu przed napra- 
wą główną, wynagrodzenie dodatkowe za czynności spedycyjne, 

5) 60%/0 premia dla pracowników warsztatowych (indywidualne do 
80%/0 wynagrodzenie zasadniczego), 

6) 450/0 premia dla rzemieślników. 

Jak z powyższego wynika, premia obejmuje tylko niektóre działy 
produkcji pomocniczej i ubocznej, natomiast w podstawowym dziale, 
praca w lesie z wyjątkiem pracy robotników sezonowych nie podlega 
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premiowaniu. Robotnicy stali i dorywczy za pracę w lesie wynagradza- 
ni są w systemie akordowym lub na dniówkę. Jak w takim systemie 
wyglądają bodźce do podnoszenia jakościowego poziomu prac w lesie? 

W przeciwieństwie do pracy w iabryce, gdzie istnieje rozwinięty 
system kontroli międzyoperacyjnej, gdzie zła jakość pracy prawie na- 
tychmiast wychodzi na jaw w postaci „braków', praca w lesie daje 
znać o tym, czy została wykonana jakościowo na poziom dopiero po 
kwartałach, a nawet po latach. Robotnik leśny nie zawsze otoczony jest 
bezpośrednim nadzorem gajowego czy leśniczego. W tym stanie rzeczy 
premiowanie za jakość tak istotną przy zabiegach hodowlano-ochron- 
nych wydawałoby się jak najbardziej wskazane. Za takim wnioskiem 
przemawia praktyka stosowana w państwowych gospodarstwach rol- 
nych, gdzie robotnicy wynagradzani są wprawdzie wg stosunkowo nis- 
kich stawek godzinowych i akordowych, ale korzystają za to z bardzo 
szeroko rozwiniętego systemu premii prowizyjnych za wagę i jakość 
uchowku, terminowość i jakość prac polowych, za wydajność plonów 

itp. (6). 

3. DODATKI DO WYNAGRODZEŃ 

Dodatki do wynagrodzeń nie są stałym elementem wynagrodzenia, są 
zwykle związane z pewnymi okolicznościami towarzyszącymi wykony- 
wanej pracy lub też kwalifikacjom wykonawców. W odróżnieniu od pre- 

mii, uruchomienie ich wynika z racji samych przepisów i nie wymaga 

każdorazowej decyzji do: ich wypłaty. 

W leśnictwie skala dodatków do płac ogranicza się praktycznie do 

minimum. Pracownicy umysłowi w ogóle żadnych dodatków nie otrzy: 

mują, natomiast robotnicy korzystają z takich, które wynikają z ogól- 

nego prawa pracy, jak np. za pracę nocną (10%/oe stawki osobistego za- 
szeregowania), za godziny nadliczbowe (50% i 100*/0), za pracę w wa- 

runkach szkodliwych dla zdrowia oraz powszechnie stosowany we 

wszystkich branżowych układach 20% dodatek za prowadzenie brygady. 

Na uwagę zasługuje jedynie dodatek za pracę w szczególnie trudnych 

warunkach ekonomicznych przy hodowli i ochronie lasu. Jego dzia- 

łanie jest jednak praktycznie ograniczone do minimum jako, że: 

— moze on wynieść zaledwie 10% stawek osobistego zaszerego- 
wania, 

— jego uruchomienie wymaga decyzji najwyższego szczebla, bo az 

dyrektora NZLP, podejmowanej w porozumieniu z Zarządem Głównym 

Związku Zawodowego. 

Powstaje pytanie, czy tego rodzaju ograniczenie dodatków do płac 
ma miejsce w innych gałęziach produkcji materialnej. Jeżeli chodzi 
o najbardziej ustabilizowaną gałąż, o przemysł, należałoby dać odpo- 
wiedź twierdzącą, natomiast nieco inaczej przedstawia się ta sprawa np. 
w rolnictwie lub budownictwie. Układ zbiorowy pracy dla pracowników 
państwowych przedsiębiorstw rolnych z 1965 r. — przewiduje np. dwa 

bardzo ciekawe, z punktu widzenia polityki zatrudnienia ji płac, do- 
datki (6): 

1) dodatek za pracę w szczególnie trudnych warunkach ekonomicz- 
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nych, wynoszący w zależności od stopnia trudności, do którego dana 
jednostka została zakwalifikowana: 

— dla dyrektorów i kierowników zakładów 500—1 500 zł miesięcznie, 
-—- dla zastępców dyrektora (kierownika) — 400—1 200 zł miesięcznie, 
— dla pracowników inżynieryjno-technicznych — 20%0—507/e wyna- 

grodzenia podstawowego, 
— dla pozostałych pracowników umysłowych i fizycznych 13% (17% 

dla PGR w Żuławach); 
2) dodatek za wykształcenie wyższe — 15/0 wynagrodzenia podsta- 

wowego, 
3) dodatek za staz pracy — 10°/o wynagrodzenia podstawowego. 

Dodatki za wykształcenie wyższe i za staż pracy dotyczą wyłącznie 
pracowników umysłowych zatrudnionych w gospodarstwach — nie 
otrzymują je pracownicy zarządów wojewódzkich PGR. Wprowadzone 
zostały z dużym skutkiem dla zahamowania ucieczki wykwalifikowanej 
kadry z produkcji do zawodów nierolniczych i do administracji. Warun- 
ki bytowe w nadleśnictwach i leśnictwach nie należą do łatwiejszych 
od analogicznych warunków w PGR. Oddalenie od skupisk ludzkich, nie- 
normalny dzień pracy, rozproszenie kompleksów leśnych, nie zrekom- 
pensowane odpowiednią, ruchomą częścią wynagrodzenia, sprawia ma- 
sową ucieczkę kwalifikowanej kadry z nadleśnictw do administracji leś- 
nej wyższych szczebli oraz innych gałęzi gospodarki narodowej.” 

W budownictwie robotnicy werbowani korzystają z dodatku za roz- 
łąkę z rodzinami. Należałoby się zastanowić czy nie wprowadzić takiego 
dodatku dla określonych kategorii robotników leśnych. 

W CSR wypłaca się robotnikom leśnym innego rodzaju dodatek 
związany z oddaleniem mieszkania od miejsca pracy: dodatek za dojście 
do pracy i z powrotem na odległość 3—10 km oraz tzw. dodatek nocle- 
gowy, gdy odległość ta jest większa ad 10 km (3). 

W Polsce w myśl obowiązującego Układu Zbiorowego Pracy w leś- 
nictwie czas zużyty na dojście do pracy i powrót nie podlega wynagro- 
dzeniu. Zagadnienie to urosło do problemu, gdyż duże odległości jakie 
z reguły dzielą robotników od stanowiska pracy powodują stratę czasu 
robotnika, a prócz tego zmęczenie i zmniejszenie wydajności pracy oraz 
utratę zarobków nie mówiąc już o innych konsekwencjach, jak nip. wzrost 
wypadków przy pracy. Próby dowożenia robotników samochodami nie 
rozwiązują na razie i chyba do końca nigdy nie rozwiążą tego problemu. 
Należałoby w związku z powyższym przewidzieć zryczałtowane dodatki 
jako rekompensatę nadmiernej straty czasu lub kosztu dojazdu (rowe- 
rem, motocyklem) na własny rachunek robotnika. 

Jako dyskusyjną i otwartą należałoby traktować sprawę dodatków 
za pracę w pogorszonych warunkach atmosferycznych. 

Ogólnie wydaje się, że znaczne rozszerzenie zakresu dodatków w sy- 
stemie wynagrodzeń pracowników umysłowych i robotników leśnych 
jest jak najbardziej pożądane. 

ee 

1 W 1964 r. z ogólnej liczby 4 567 inż. leśników w kraju tylko 2435, czyli 530/o, pra- 
cowało w leśnictwie, z tego w nadleśnictwach z 4772 techników leśnych tylko 3536 
(79,10/0). Reszta rozproszyła się w różnych dziedzinach gospodarki nie wyłączając tak 
odległych leśnictwu, jak służba zdrowia, finanse itp. (10). 
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4, WYNAGRODZENIE ZASADNICZE A BODŹCE EKONOMICZNE 

Poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę jest nie mniej 
ważne od jego bezwzględnej wysokości. Zależne jest ono w dużej mie- 
rze od tego, czy proporcje płac odpowiadają proporcjom jakie zachodzą 
między pracą prostą a pracą kwalifikowaną, pomiędzy wkładem wysiłku 
fizycznego lub umysłowego. Gwarantować to powinien odpowiedni tary- 
fikator robót i taryfikator kwalifikacyjny pracowników oraz sprawiedli- 
we i konsekwentne ich stosowanie w praktyce. Obecna sytuacja pod 
tym względem daleka jest od doskonałości, głównie na odcinku robotni- 
czym. 

Po pierwsze, podważane są stosowane w praktyce taryfikacji metody 
oceny złożoności i uciążliwości pracy. Doc. Mieczysław Podgórski 
(3, s. 84) charakteryzuje je jako mające charakter przybliżonego szacunku 
i jako nie gwarantujące obiektywności przy kwalifikowaniu robót. 

W leśnictwie robotnicy wynagradzani są na podstawie trzech ukła- 
dów zbiorowych: w ośrodkach remontowo-budowlanych obowiązuje 
układ zbiorowy budownictwa, w ośrodkach transportu leśnego — układ 
zbiorowy, zawarty przed kilkunastoma laty przez byłą Centralę Drzew- 
ną, oraz w nadleśnictwach i pozostałych jednostkach właściwy układ dla 
robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach lasów państwowych. 
Ta różnorodność rozwiązań, podyktowana zamiarem zdobycia lepszych 
warunków płacowych w orb i otl, podkreśla nierówność w potraktowa- 
niu robotników leśnych. 

Wykładnikiem tych nierówności są średnie płace ogółem uzyskane 
przez robotników w pięciu z tzw. pionów sprawozdawczych przedsię- 
biorstw lasów państwowych, które w zestawieniu z płacami pracowni- 
ków umysłowych przedstawiono w tabeli 1 (10). 

Tabela 1 

Porównanie płac w poszczgólnych pionach lp w roku 1965/66 
  

  

    
  

Przeciętna płaca miesięczna 
złotych 

Pion 
prac. h robotnika | umystowego ogółem 

1. Ośrodki transp. leśn. 2 244 2 097 2 228 

2. Ośrodki remont. budowl. 1 889 2 353 1961 

3. Urzędy ozlp 1 705 2 831 2534 

4. Zespoły składnic 1 529 1 916 1 653 

5. Nadleśnictwa i pozost. jedn. 
organ. Ip 1 231*) 1 839 1 356 

*) W 4 sposrod 17 okregowych zarządów lp średnie płace robotników w nadleś- 
nictwach kształtowały się w granicach 1 000—1 100 zł miesięcznie. 

Dysproporcje wynagrodzeń mają swe źródło między innymi w ocenie 
pracy w lesie jako pracy wprawdzie uciążliwej, ale prostej, nie wyma- 
gającej wysokich kwalifikacji. Nie ograniczają się one bynajmniej do 
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Tabela 2 

Porównanie płac w różnych działach pracy Ip 
  

  

          
  

    
  

Wynagrodzenie godzinowe robotników 

Stopień w lesie 
trudno: | i wyłuszcz., w gosp. rzemieśl- 
ści lub | dozorców, | łąkowych | samocho- warszta- ników w transp. 
katego- | prac. bhp i rybac. dowych towych transp. wodnego 

ria i transportu (akord) konnym | 
płac konnego СЁ. 

zł z 

I 3,60 3,40 5,50 3,20 — 2,90 

II 3,85 4,00 4,80 3,60 — 3,20 

III 4,10 4,65 4,00 4,05 — 3,50 

IV 4,80 5,30 3,50 4,55 4,50 3,95 

У 5,80 6,00 — 5,10 5,10 4,50 

VI — — — 5,75 5,70 5,20 

VII — — — 6,45 6,40 — 

VIII e — — 7,20 — — 

poszczególnych pionów płacowych. Ikwią również wewnątrz samych 
układów. Świadczy o tym porównanie stawek z układu zbiorowego dla 
nadleśnictw (7). 

Jak z powyższego wynika, najmniejsze szanse wysokich zarobków 
ze wszystkich grup robotników zatrudnionych w nadleśnictwach ma 
obok dozorcy nobotnik w lesie, pomimo, że jak podaje H. H. Hilf (3, 
s. 53) — przeciętny wydatek energii robotnika leśnego waha się w gra- 
nicach 312—600 cal. na godzinę i jest wyższy od wydatku energii rę- 
bacza w kopalni — wynoszącego 320 cal./godz., kwota — 275 cal./godz. 
i kamieniarza — 300 cal./godz. (3, s. 53). Jeśli do tego uwzględnić sto- 
sunkowo duże ryzyko utraty zdrowia (wg ankiety krakowskiego oddzia- 
łu IBL 157% robotników stałych cierpi na choroby nabyte w trakcie 
pracy w lesie (3, s. 55) — robotnicy leśni powinni być stosunkowo 
dobrze wynagradzani, a ich stawki zasadnicze należycie powiązane 
z kwalifikacjami zawodowymi, tak jak to zresztą ma miejsce w wielu 
krajach na świecie, w których leśnictwo.odgrywa większą rolę (Kanada, 
USA, Szwecja, Szwajcaria, Finlandia). 

Aktualny układ zbiorowy pracy dla leśnictwa pomija w ogóle za- 
szeregowanie robotników w zależności od zdobytych kwalifikacji i w tej 
sytuacji propagowana i prowadzona przez okręgowe zarządy lp akcja 
podnoszenia kwalifikacji (zasadnicze szkolnictwo zawodowe i kursy 
z oderwaniem od pracy) nie ma podbudowy w postaci materialnych 
bodźców. 

System stawek wynagradzania robotników leśnych ma jeszcze jeden 
zasadniczy mankament, powstały w wyniku urzędowych podwyżek dla 
najmniej zarabiających. W związku z tymi podwyżkami wynagrodzimnie 
trzech pierwszych szczebli zostało zrównane praktycznie do jednej 
stawki 4,40 za godzinę. Tym samym wskaźnik zróżnicowania stawek 
krańcowych w grupie prac leśnych zmalał z 1:1,8 do 1:1,3. Wydaje 
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się jak najbardziej wskazane, aby stosownie do dużego zróżnicowania 
charakteru pracy w lesie — stosunek ten wynosił co najmniej 1: 2,2 
(4,40 : 9,70 zł na! godzinę). 

Nie wydaje się również uzasadnione utrzymywanie aż 6 odrębnych 
układów stawek w jednym układzie zbiorowym, na odrębne potrakto- 

wanie zasługują co najwyżej pracownicy samochodowi, jako że stawki 
im przysługujące powinny być ściśle powiązane ze stawkami obowiązu- 
jącymi ogólnie w kraju. 

W tym miejscu należałoby wysunąć wreszcie postulat zunifikowa- 
nia stawek robotników transportowych w nadleśnictwach i ośrodkach 
transportu leśnego. 

System płac zasadniczych pracowników umysłowych, reformowany 
kilkakrotnie w okresie ostatnich lat, nasuwa znacznie mniej zastrzeżeń. 
Jako jeden z poważniejszych mankamentów obecnie obowiązujących 
tabel wynagrodzeń pracowników umysłowych należałoby uznać zbyt 
małe zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników w zależności od ich 
kwalifikacji, stażu pracy i roli w procesie produkcji, co można by 
w pewnym stopniu wyrównać przez wprowadzenie do życia nowego, 
ostrzejszego taryfikatora kwalifikacyjnego oraz odpowiedniego systemu 
dodatków. 

WNIOSKI 

Niedoskonałość rachunku gospodarczego, który w jednostkach lasów 
państwowych nie odzwierciedla w sposób prawidłowy efektów gospoda- 
rowania, utrudnia konstrukcję bodźców materialnego zainteresowania. 
W związku z powyższym nasuwają się następujące wnioski. 

1. Wskazane jest umiarkowane i rozważne podejście do sprawy po- 
sługiwania się bodźcami ekonomicznymi jako środkami osiągania efek- 
tów w gospodarce leśnej. W szczególności nie wydaje się celowe wzo- 
rowanie się na takich gałęziach gospodarki narodowej, jak przemysł 
i budownictwo, gdzie osiągnięcie zamierzonych efektów ma zabezpie- 
czać zróżnicowany, wielostopniowy system premiowania oraz bodźce 
wyspecjalizowane o dużej sile działania. Powiększenie rozmiaru premii 
uznaniowo-produkcyjnej poza granice zakreślone aktualnie obowiązu- 
jącymi przepisami (pułap indywidualnej wypłaty — 20—250/6 wynagro- 
dzenia zasadniczego) połączone byłoby z dużym ryzykiem dla przy- 
szłych celów gospodarstwa leśnego. 

2. Jako zupełnie nieprzydatną w leśnictwie traktować należy premię 
syntetyczną, przyznawaną wyłącznie w zależności od wielkości zysku 
lub akumulacji. Akumulacja (zysk), nawet jako jeden z wielu warunków 
przyznawania premii pracownikom umysłowym, powinna być brana pod 
uwagę z dużą ostrożnością, zawsze po korekcie statystycznej na plus 
lub na minus z tytułu strat lub zysków niezależnych, wynikłych na sku- 
tek klęsk żywiołowych, szczególnie niekorzystnych warunków atmoste- 
rycznych, nieurodzaju, a ponadto wyłącznie na minus, z tytułu niewy- 
konania zaplanowanego rozmiaru prac hodowlanych, pielęgnacyjnych 
i ochronnych, remontów i nakładów na bhp. 

3. W sytuacji, gdy równomierne rozłożenie zadań planowych staje się 
nieosiągalne, a często nawet gospodarczo nieuzasadnione — wysokość 
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premii powinna zależeć nie tylko od tego, czy plan został wykonany 
ale i od stopnia trudności wykonania, np. rozmiaru użytkowania w prze- 
liczeniu na 1 zatrudnionego, rozmiaru zalesionych gruntów z uwzględ- 
nieniem powierzchni zalęgłych i zdegradowanych, stanu sanitarnego 
lasu itp. 

4. Systemem premiowania należałoby objąć obok pracowników umy- 
słowych również i robotników leśnych, zarówno stałych jak i sezono- 
wych. 

5. W systemie płac pracowników przedsiębiorstw lasów państwo- 
wych właściwa rola powinna przypaść dodatkom do płac. Szeroko roz- 
winięty i odpowiednio zróżnicowany system dodatków do płac podsta- 
wowych powinien stanowić element rekompensaty za trudne warunki 
pracy w leśnictwie, a z drugiej strony — zachętę do uzupełnienia kwa- 
lifikacji. ; 

6. Kompletnego przepracowania i zmiany wymaga system zarobków 
robotniczych, zarówno pod kątem widzenia ujednolicenia, uproszczenia 
jak i zróżnicowania stawek w zależności od charakteru oraz kwalifikacji 
robotników. 

Dla osiągnięcia powyższych celów powstała pilna potrzeba dokonania 
gruntownej reformy systemu płac w leśnictwie. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 3 czerwca 1967 r. 

Краткое содержание 

Главным двигателем человеческой деятельности в процессе производства 

являются стимулы материальной заинтересованности. В лесном хозяйстве кон- 

струкция стимулов материальной заинтересованности встречается с серьёзными 

трудностями из-за неточности отображения эффектов труда за короткий период 

времени. При таком положении вещей не целесообразно применение в лесном 
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хозяйстве, по образцу промышленности, строительства или даже сельского хо- 

зяйства, специализированных или синтетических стимулов со значительной 

силой воздействия. Особенно не целесообразно увеличение размера премии 

больше, чем в настоящее время обязывающий предел 20% основного вознаграж- 

дения. Однако, система премий должна быть распространена таким образом, 

чтобы она охватывала не только работников умственного труда, но также 

и лесных рабочих. | 

Аккумуляция как один из показателей хозяйственности при определении 

величины премии должна учитываться только после корректы, охватывающей 

всякого рода независимые прибыли и потери, возникшие в результате стихий- 

ных бедствий, а особенно неблагоприятных атмосферных условий, резкого ухуд- 

шения санитарного состояния леса, а также небрежности в лесоводственных 

и защитных мероприятиях, капиталовложениях на гигиену и безопасность 

труда и др. 

Как стимулы материальной заинтересованности, большую роль могут вы- 

полнить надбавки к заработной плате, которые в настоящее время применяются 

в лесном хозяйстве в минимальном размере. Наиболее существенное значение, 

как элемент материальной заинтересованности производительностью труда и по- 

вышением квалификации имеет, однако, тарифная сетка работ и квалификации 

рабочих, а также определение соответствующих пропорций зарэботной платы 

и квалификаций. В этой области больше всего предстоит работы. А особенно 

коренной переработки и изменений требует система заработной платы рабочих, 

как с точки зрения унификации и упрощения самой системы, так и дифферен- 

циации расценок в зависимости от характера труда, а также усилий и ква- 

лификаций рабочего. 

Summary 

The main motor of human activity in the production process provide incentives 

of material interest. In forestry the construction of incentives for material interest 

meets serious obstacles due to the inaccuracy of the reflexion of work effects during 

short periods of time. Under these circumstances it is not recommended to use in fo- 

restry as in industry, building engineering, and even in agriculture any specialized 

or synthetic incentives with high effectiveness. Particularly it does not seem purpo- 

seful to increase the extent of bonus above the recently valid level — 20% of the 

basic salary. Bonus system should be, however, propagated so as to include not only 

intellectual workers, but also forest manual workers. 

Accumulation, as one of indices of economy in the determination of bonus size, 

should be taken into consideration only when corrected with all kinds of incomes and 

independent losses, resulting from natural calamities, particularly adverse atmosphe- 

ric conditions, rapid deterioration in sanitary status of forest, as well as the neglect 

of silvicultural or protective treatments, repairs, outlays for the hygiene and safety 

Of work, etc. 

Fringe benefits, recently used in forestry to minimal extent, could play an important 
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role as incentives of the material interest. The most important significance as the ele- 

ment of material interest in productivity and professional training has a right tariff 

for workers and works and the establishment of proper proportions of wages and ranking. 

This field requires most attention and decision. In particular the system of workers' wa- 

ges requires complete reconstruction and changes both with respect to the unification 

and simplification of the system, and to differentiation in rates in relation both to work 

character, and to the effort and qualifications of worker.


