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I. WSTEP 

Вадата i rozważania naukowe dotyczące systemowej interpretacji 
organizacji gospodarczej Lasy Państwowe (OGLP) zaprezentowano 

poprzednio w kilku odrębnych opracowaniach zamieszczonych w Sylwa- 
nie. W .jednej z tych prac przedstawiono typowy dla gospodarki leśnej 
układ branżowych systemów i podsystemów tworzących ze zorganizowa- 
nej całości system złożony OGLP oraz okoliczności jego kształtowania 
w minionych latach (11). Ten złożony system gospodarki leśnej charak- 
teryzuje się wyraźną odrębnością własnej struktury (10), stanowiąc spe- 
cjalistyczną gałąź gospodarki narodowej, która ma pewną autonomię jako 
kompleksowy organizm gospodarczy. 

W nawiązaniu do wyników poprzednio przeprowadzonych rozważań 
pojawia się interesujący problem oceny sprawnościowej tego typu orga- 
nizacji gospodarczej, a więc kwalifikacji zasadniczych dla gospodarki łeś- 
nej systemów oraz podsystemów branżowych, wchodzących w skład oma- 
wianej organizacji, traktowanej jako system złożony. Tego rodzaju spraw- 
nościowa analiza OGLP łączy się z przeprowadzoną właśnie akcją prze- 
glądu i doskonalenia struktur organizacyjnych w całej gospodarce naro- 
dowej, a więc ma to aktualny wydźwięk i odpowiednie uzasadnienie. 

Z niniejszych przesłanek wyłonił się zatem cel i zakres niniejszego 
opracowania. 

II. CEL I ZAKRES PRACY 

Celem pracy jest jakościowa ocena całościowego systemu gospodarki 
leśnej przy rozłożeniu tej całości na odpowiednie części, to jest podsyste- 
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my branżowe, właściwe dla wyodrębnionej struktury OGLP (co jest 
kwintesencją systemowego ujęcia). W rezultacie tej oceny dąży się do 
uzyskania informacji, w wyniku których można ustalić pozycje i związki 
poszczególnych części badanej organizacji, czyli jej podsystemów bran- 
zowych. Ocenę przeprowadzono za pomocą wybranej metody umożliwia- 
jącej wprowadzenie elektronicznej techniki obliczeniowej (ETO) dla za- 
pewnienia ściślejszego oprogramowania przy posługiwaniu się uzasadnio- 
nymi kryteriami w kwalifikacji każdego podsystemu. W tym kontekście 
dodatkowym celem pracy było też sprawdzenie przydatności zastosowa- 
nia ETO do tego rodzaju jakościowej oceny systemowej struktury orga- 
nizacyjnej, co jest nowością dotychczas u nas nie praktykowaną. 

zakres pracy obejmował dobranie takich kryteriów oceny, które by 
jak najwnikliwiej określały wartość i przydatność poszczególnych pod- 
systemów branżowych gospodarki leśnej w przyczynianiu się ich do powo- 
dzenia działalności całego systemu złożonego tej gospodarki oraz jej roz- 
woju. Uwzględniając taką konieczność, poszerzono zakres pracy o nie- 
zbędne w tym przypadku aspekty prakseologicznego ujęcia rozpatrywa- 
nej organizacji (UGLP). Wynikają one z prakseologicznej teorii organi- 
zacji zainicjowanej przez T. Kotarbińskiego (4) i rozwiniętej w 
teorii sprawnego działania (5), a potem poszerzonej o system wartości 
(assjologię) i ugruntowanej przez T. Pszczołowskiego (7). 

Według założeń i zasad prakseologicznej teorii organizacji można oce- 
hiać rzeczy i czyny wyłącznie z punktu widzenia sprawności (5). Takie 
ujęcie pozwala na rozpatrywanie nie tylko działań ludzkich i ich zespo- 
łów, analizowanych ze względu na sprawność, lecz także innych rzeczy 
zorganizowanych (6), a więc i organizacji gospodarczej jako całości zor- 
ganizowanej. 

Dobrane kryteria w postaci cech jakościowych, charakteryzujących 
strukturę branżową OGLP, posłużyły do wnikliwej oceny działalności 
każdego podsystemu branżowego z osobna, według ustalonej hierarchii 
(11). Do oceny tej zastosowano 4-stopniową skalę omówioną w metodolo- 
gicznej części pracy. Wstępną ocenę z tego zakresu przedstawiono w od- 
rębnej tabeli zamieszczonej w części dotyczącej wyników badań. Nato- 
miast istotna ocena jakościowa zbioru podsystemów wchodzących w skład 
systemu złożonego OGLP została przeprowadzona za pomocą analizy czyn- 
nikowej podobieństwa. 

III. METODYKA BADAŃ 

W metodologicznej części pracy omówiono zespół cech jakościowych 
jako prakseologicznych kryteriów przydatnych do oceny badanej orga- 
nizacji. Wyjaśniono sposób przeprowadzania jakościowej oceny przy: po- 
sługiwaniu się wybranymi kryteriami. Zaprezentowano specjalnie dobraną 
metodę umożliwiającą zastosowanie ETO do osiągnięcia założonego celu 
badań. 
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1. Prakseologiczne kryteria oceny jakościowej systemów organizacyjnych 

W zaproponowanej analizie porównawczej autorzy wyselekcjonowali 
charakterystyczne cechy organizacji gospodarczej LP i przyjęli je jako 
kryteria, dzięki którym zawdzięcza ona powodzenie w działaniu. Oceniali 
więc, co i w jakim stopniu wpływa na sprawność tej organizacji. W tej 
analizie jakościowej złożonego systemu OGLP brano pod uwagę prakse- 
ologiczne oceny utylitarne. Uwzględniono przy tym tylko najważniejsze 
cechy oceny jakościowej, uszeregowane poniżej (rezygnując z mniej zna- 
czących). | 

Celowość (C) jest cechą tego rodzaju zdarzeń, które nie są przy- 
padkowe, iecz zmierzają do jakiegoś celu ustalonego (np. dla systemu 
OGLP przez nadsystem gospodarki krajowej). Pierwszym (i wymiernym) 
celem Lasów Państwowych jest utrzymywanie trwałości użytkowania 
lasu przy optymalnym pozyskiwaniu drewna (zgodnie z etatem rębnym) 
i stałych usiłowaniach zwiększania produkcyjności bazy leśnej. Innymi 
(trudnymi do określenia w wielkościach wymiernych) celami będą dzia- 
łania zmierzające do wzmagania korzystnego wpływu lasu na klimat, 
urodzajność 'gleb, stosunki wodne oraz na zdrowie i kulturę ludności. 
Realizacja wymienionych celów jest zatem ukierunkowana i wiąże się 
Ściśle z celową działalnością OGLP oraz jej rozwojem. 

Skuteczność (Sk) rozumie się jako główną ocenę sprawnego dzia- 
łania w zbliżaniu się do celu, albo na osiąganiu skutku zamierzonego jako 
cel (6). Jest to więc pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. W od- 
niesieniu do gospodarki leśnej jej skuteczność jest stopniowalna, co wy- 
nika przede wszystkim z charakteru jej celów. 

Wydajność (W) w omawianych zagadnieniach organizacji nie mo- 
że być pojmowana w znaczeniu ilościowym. Jako kryterium oceny istnie- 
jącej organizacji jest powiązana z jakością i intensywnością działania roz- 
patrywanej struktury organizacyjnej. Celem wydajności w znaczeniu ja- 
jakściowym jest realizacja jak najlepszego, możliwego rezultatu przy nie 
zwiększonych kosztach i to przede wszystkim jest brane pod uwagę w 
leśnictwie. 

Oszczędność (O) jest połączona z wydajnością i razem występują 
pod postacią znanej zasady ekonomiczności działania. Rozpatrywana od- 
rębnie polega na ograniczaniu nakładów lub zasobów przy realizacji nie 
zmieniającego się celu i nazywana jest także zasadą najmniejszego na- 
kładu środków. W systemie gospodarki leśnej polega na tym, że do za- 
mierzonych efektów dochodzi się kosztem najmniejszych nakładów. | 

Korzystność (K) — pojęcie to określa cechę działania ocenia- 
nego dodatnio ze względu na przewagę nabytków (pozytywnych ocen 
działania) w różnicy między nabytkami a ubytkami (ujemnymi ocenami 
działania) określającymi straty (8). Korzystność wyraża nadwyżkę cen- _ 
ności (wielkość korzyści) wyników użytecznych nad cennością poniesio- 
nych kosztów na określoną działalność (także w zakresie prowadzonej 
gospodarki leśnej). | | 5 

Prostota (P) jako cecha przedmiotu charakteryzuje złożoność 

struktury. W przypadku złożoności, np. systemowej struktury OGLP, jest 

istotnym walorem tej organizacji i przeciwienstwem zawiłości. Idea pros- 

toty zawiera w sobie główne elementy harmonii organizacji. Nie wyklu- 
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cza to złożoności, która jest połączeniem elementów prostych, jednak ich 
połączenie jest podporządkowane pewnym regułom (zasadom systemo- 
wym) i nadaje się do analizy. 

Racjonalność (R) w sensie rzeczowym oznacza przystosowanie 
do prawdy. „Im lepiej jest działanie przystosowane do okoliczności i w 
ogóle do wszystkiego, cokolwiek w sądzie prawdziwym stwierdzić można, 
tym bardziej jest ono racjonalne” (5). W sensie metodologicznym racjo- 
nalność jest to zgodność postępowania z ogółem posiadanych informacji 
(np. wg wskazań nauki). 

Dokładność (D) w sensie prakseologicznym wyraża miarę spraw- 
ności praktycznego posługiwania się w określonych warunkach środkami 
będącymi do dyspozycji (mniej lub bardziej precyzyjnymi). Dokładność 
jest cechą obiektywną w tym sensie, że bywa określana przez zgodność 
z jakimś zjawiskiem zewnętrznym i jest odwrotnie proporcjonalna do 
stałego błędu. Stanowi więc miarę bezbłędnego postępowania i w takim 
sensie była analizowana i oceniana. 

Udatność (U) można określić jako skuteczność ze względu na in- 
ne cele, które są sharmonizowane (niesprzeczne) z pierwszym celem. Ta 
cecha nie może być pominiętą w prakseologicznej ocenie systemów gos- 
podarki leśnej, której przypisany jest cel produkcyjny oraz cele inne 
(pozaprodukcyjne). System złożony OGLP był więc oceniany nie tylko 
w aspekcie skuteczności (z uwagi na cel pierwszy), lecz i pod względem 

udatności, jeśli chodzi o inne cele. 
Czystość (Cz) w sensie prakseologicznym oznacza taką działal- 

ność (w odniesieniu do organizacji), którą w jak najmniejszym stopniu 
zakłócają jakieś ujemne oddziaływania (cechy ujemne) niezgodne z celem 
głównym lub innytni celami. W organizacji OGLP należy traktować czys- 
tość jako działanie charakteryzujące się brakiem skutków negatywnych, 
to jest okoliczności nie przyczyniających się do hamowania realizowa- 
nych celów (8). 

Solidność (S) — pod tym pojęciem należy rozumieć trwałość. 
W prakseologicznym ujęciu wytwór jest solidny, gdy nań można liczyć 
i kiedy daje gwarancję trwałości i niezawodności w czasie użytkowania 
(8). Analizowana OGLP egzystuje od 20 lat, zatem z perspektywy tego 
okresu (w którym przechodziła różne reorganizacje) można już ocenić 
przydatność jej systemów oraz trwałość całości, a więc solidność takiego 
wytworu organizacyjnego, jakim jest tego rodzaju branżowa struktura 
systemowa. 

Wymienione cechy jakościowej oceny przedmiotów i ich struktur 
(a także każdej organizacji gospodarczej) omówiono bardzo lakonicznie 
ze względu na konieczność ograniczenia treści całego opracowania. Obszer- 
niejsze wyjaśnienia wymienionych kryteriów jakościowych można znaleźć 
w odpowiednich publikacjach (7, 8). 

2. Sposób klasyfikacji jakościowej systemu gospodarki leśnej 

Analiza i ocena rozpatrywanego wytworu ludzkiej działalności prze- 
prowadzona za pomocą wymienionych kryteriów jakości nie nastręcza 
trudności w przypadku przedmiotu materialnego. Odnosi się to szczególnie 
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do takich cech jak: prostota, dokładność, udatność, czystość, solidność 
1 wówczas kiedy oceniany wytwór można porównywać z jakimś wzorem 
oraz określać stopień ich oddziaływania według ustalonej skali porów- 
nawczej. 

Organizacja gospodarcza Lasy Państwowe nie ma żadnego wzoru i nie 
można jej z niczym porównywać (nawet ze zjednoczeniami czy zrzesze- 
niami przedsiębiorstw). Prakseologiczna więc ocena tej organizacji jest 
utrudniona i może być dokonywana tylko przy zastosowaniu odpowied- 
niej metody. Prakseologiczne podejście do organizacji gospodarczej pre- 
ieruje w takim przypadku empiryczną metodę ciągłych obserwacji i bu- 
dowania twierdzeń zapewniających uzyskiwanie właściwych wyników na 
podstawie systematycznej i wieloletniej analizy porównawczej, dotyczącej 
obserwowanej, rzeczywistej działalności oraz wykonywanej dobrej i złej 
pracy (6). W wyniku tak przeprowadzonej analizy można określić okolicz- 
ności, którym badana organizacja zawdzięcza powodzenie i w jakim stop- 
niu to osiąga, przyjmując pewną skalę oceny dla wymienionych po- 
przednio prakseologicznych kryteriów tej oceny w kwalifikacji jakościo- 
wej jej części składowych (podsystemów branżowych). 

Uwzględniając wymienione założenia, przyjęto 4-stopniową skalę ocen, 
tj. 4 kategorie klasyfikacy ne (niska 1, umiarkowana — 2, wysoka 
— 31 bardzo wysoka — 4) dla każdej z wymienionych 11 cech w odnie- 
sieniu do odpowiednich podsystemów branżowych, wchodzących w skład 
OGLP. Doprowadziło to do sporządzenia zbiorczej analizy w formie ma- 
cierzy czynników jakościowych według danych liczbowych, co umożliwiło 
zastosowanie czynnikowej analizy podobieństwa w realizacji założonego 
celu i zakres badań. 

  

3. Metoda analizy czynnikowej podobieństwa 

Wywodzi się ona z metody analizy struktury zbioru i jego opisu we- 
dług danych dotyczących stosunków podobieństwa (bliskości) zachodzą- 
cych między obiektami zbioru oraz jego charakterystycznymi cechami (2). 
Wybrana metoda jest przydatna do zastosowania w jakościowej ocenie zło- 
zonego systemu OGLP jako zbioru podsystemów branżowych (uwaza- 
nych za obiekty wg statystyki kwalitatywnej). W przystosowaniu jej do 
rozwiązania wymienionego problemu opierano się na pracach Benze- 
criego (1)i Góralskiego (3), w których analiza czynnikowa po- 
dobieństwa odnoszona jest do wariantu metody osi głównych. Zastoso- 
wana w tym ujęciu metoda stwarza możliwość analizy danych jakościo- 
wych różnych podsystemów gospodarki leśnej tworzących zbiór n-obiek- 
tów w m-wymiarowej przestrzeni cech jakościowych. 

Przyjęta metoda umożliwia transtormację odwzorowania zbioru punk- 
tów rozmieszczonych w bliżej nie określonej przestrzeni m-wymiarowej 
w zbiór punktów reślonych w bardziej rozpoznawalnej przestrzeni 
p-wymiarowej (przy p<m) tak, aby stracić przy tym jak najmniej infor- 
macji o konfiguracji rozważanego zbioru. Miara jakości odwzorowania 
jest stosunek wyrażony w postaci ilorazu: 
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A Oi А СЕ 
Li Le , 

dla obiektów У AOj , dla cech У 4 Cj 

j=l 3=1 

gdzie: AOi, ACk — oznaczają i-tą orak k-tą wartość własną macierzy 
kowariancji, odpowiednio dla obiektów (podsystemów branżowych) 
i cech (kategorii klasyfikacyjnych), dla i= 1, .., j, ..l,; k=1,.., 
j..., 1. 

Uwzględniając powyższe wzory procent zmienności ogólnej wyraża 
się następującym ilorazem (przy oznaczeniach jak wyżej). 

5 5 

U A Oj > A Cj 
— 

dla obiektów —— ; dla cech j=l 

Le 

Sic Sic 
j=l 

przy czym s oznacza liczbę przyjętych do analizy czynników w postaci 
osi głównych (co jest głównym założeniem metody). 

Poszukiwane odwzorowanie zostaje dokonane przez wprowadzenie 
układu osi głównych oraz wyznaczenie (na nich) wartości współrzędnych 
określonych obiektów (podsystemów) w przestrzeni czynników jakoś- 
ciowych. Odwzorowaniu podlega zarówno położenie punktów — obiek- 
tów, jak i punktów — kategorii klasyfikacyjnych. Zazwyczaj wystarcza 
ograniczenie się do 3 układów i takie też przyjęto w niniejszym opra- 
cowaniu. 

Wynikiem działania metody jest zredukowanie wymiaru przestrzeni 
z 11 cech wyjściowych do 3 cech wynikowych, przedstawionych jako 
osie główne 1, 2, 3, co pozwala na odwzorowanie konfiguracji (struktury) 
zbioru określonych punktów i odniesienie jej do odpowiednich układów 
współrzędnych, wyznaczonych przez te osie główne, najczęściej w 3 od- 
wzorowaniach 1 i 2, 1 i 3 oraz 2 i 3. Efekt końcowy analizy czynnikowej 
polega na jednoczesnym odwzorowaniu położenia zbioru obiektów (pod- 
systemów) oraz kategorii klasyfikacyjnych (cech) na płaszczyźnie okreś- 
lonej przez 2 z p-osi głównych (w kartezjańskim układzie współrzęd- 
nych). 

Analizując z kolei położenia punktów — obiektów i punktów — ka- 
tegorii względem osi głównych można podjąć próbę interpretacji ich 
czynników. Bliskość punktu — obiektu i punktu — kategorii interpretuje 
się jako świadectwo kodeterminacji, co świadczy o istotności ich powią- 
zań i wzajemnej zależności. Podobnie zbliżenie takiego punktu do osi 
głównej wskazuje na możliwość wyjaśnienia jego właściwości przez właś- 
ciwości tejże składowej (osi głównej). Poza tym dysponując czytelnym 
odwzorowaniem konfiguracji obiektów można podjąć próbę taksonomii, 
łącząc np. blisko położone obiekty w grupy. / 
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Tabela macierzy kategorii klasyfikacyjnych systemowej struktury 

Lasów Państwowych 

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Symbole ___ Cechy jakościowe w kategorii 
| Nazwy podsystemów 

systemów | POASY- |c|sk/w|Oo|K|P|R|Dlu|Cz|sS branżowych 
stemów 

Sd psd 2 2 3 3 2 3 2 38 2 8 2 sterująco- 

decyzyjny 

SZ pcz 2 2 2 2 2 3 2 2 2 38 3 centralnego 

System | zarządzania 

zarzą- 
dzania ppz 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 pośredniego 

zarządzania 

pnz 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 niższego 

zarządzania 

SR pbr 3 3 2 2 3 2 3 3 3 #3 838 badawczo- 

System z rozwojowy 

PRZ” ppr 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 projektowo- 
jJowy . 

rozwojowy 

psr 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 szkoleniowo- 

rozwojowy 

SU puu 2 3 3 3 3 2 3°3 2 3 2 urzadzeniowo- 

Sy stem usługowy 

usługowy pnu 3 2 3 3 3 2 3 3 38 2 2 naprawczo- 

| usługowy 

pzu 23 2 2 2 2 3 2 3 2 2 zaopatrzeniowo- 
| usługowy 

pbu 1 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 budowlano- 

usługowy 

SP psp 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 spedycyjno- 

System produkcyjny 

produk- pzp 23 3 3 2 3 3 2 2 2 2 zespotowo- 
cyjny produkcyjny 

pip 12 2 2 1 2 2 3 2 3 indywidualno- 

produkcyjny 

mow A W z 2 
о nm © © я u . 

3 885885 8 ag ż z 8 
O m © 2 o GG © 6 © € 
возр оз вяз 
25 5 sa KO U KS ph i 
5 EB O m A © © 5s 8 a. 
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IV. PRZEBIEG I WYNIKI BADAN 

Zadanie badawcze rozpoczeto od analizy kwalifikacyjnej 14 podsyste- 
mów OGLP, przyjmując ich układ i uszeregowanie ustalone poprzednio 
(11). Każdy z podsystemów był oceniany oddzielnie według prakseologicz- 
nych kryteriów w postaci dobranych cech jakościowych przy zastoso- 
waniu 4-stopniowej skali ocen klasyfikacyjnych, zgodnie z ustaleniami 
przedstawionymi w metodycznej części pracy. W wyniku tej analizy spo- 
rządzono tabelę macierzy czynników jakościowych (wg kategorii klasy- 
iikacyjnych) dla całego systemu OGLP przy rozgraniczeniu na podsyste- 
my. Elementy tej tabeli stanowiły dane wejściowe do obliczeń na ma- 
szynie cyfrowej Odra 1305 według programu BENTAB, realizującego ca- 
łość algorytmu analizy czynnikowej podobieństwa. Autorem wymienio- 
nego programu jest N. Tabet, badacz francuski (9), który w 1975 r. 
program ten opracował (przy czym u nas w badaniach dotyczących gos- 
podarki leśnej został on zastosowany po raz pierwszy). 

Poszczególne etapy przeliczeń według wymienionego programu obej- 
mują następujące tabulogramy: 
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Ryc. 1. Wyniki analizy czynnikowej układu obiektów i cech przy osi poziomej (1) 

ż osi pionowej (2) 
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(A) zestawienie parametrow wejsciowych, 

(B) zestawienie danych i sumy brzegowe, 

(C) zestawienie wartości i wektorów własnych, 

(D) histogram wartości własnych, 

(E) wyniki analizy czynnikowej dla obiektów (podsystemów), 

(F) wyniki analizy czynnikowej dla kategorii klasyfikacyjnych oraz 
wynikowe wykresy zbioru obiektów i kategorii klasyfikacyjnych, tj.: 

(G) — przedstawione na płaszczyźnie osi głównych 1i2, 

(H) — przedstawione na płaszczyźnie osi głównych 1 i 3, 

(I) — przedstawione na płaszczyźnie osi głównych 2 i8. 

Wymienionych tabulogramów nie załączono do pracy, lecz na podsta- 
wie ostatnich trzech sporządzono 3-wynikowe wykresy (ryc. 1, 2, 1 3), 
aby na ich podstawie dokonać interpretacji wyników badań (według wy- 
tycznych metody badawczej) i ująć je w odpowiednie wnioski. 
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Ryc. 3. Wyniki analizy czynnikowej układu obiektów i cech przy osi poziomej (2) 
1 osż pionowej (3) 

V. INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI 

Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy czynnikowej podobień- 
stwa i zastosowania odpowiedniego do tej metody programu ETO umo- 
żliwiają bliższe rozpoznanie struktury rozpatrywanego systemu organiza- 
cyjnego gospodarki leśnej. W poprzednich pracach (10, 11) złożony sy- 
stem tej gospodarki przedstawiono w postaci modelu strukturalnego, w 
którym wyróżniono liczbę jego części składowych oraz ich hierarchiczny 
układ w postaci podsystemów branżowych (typowych dla tej gospodarki). 
W niniejszej pracy uzyskuje się szczegółowsze informacje o bliższych po- 
wiązaniach i podobieństwie (powinowactwie) niektórych podsystemów 
oraz ich współzależności z wyróżnionymi cechami jakościowymi w wyni- 
ku dokonania kwalifikacyjnego stopniowania przyjętych cech jako kry- 
teriów klasyfikacyjnych. Daje się to określić przez interpretację uzyska- 
nych wyników w formie grupowania punktów (naniesionych na ukła- 
dach współrzędnych) wykazujących położenie rozpatrywanych podsyste- 
mów oraz ich kategorii klasyfikacyjnych odniesionych do cech jakoś- 
ciowych. 

Analizując położenie punktów — podsytemów i punktów — kategorii 
na sporządzonych wykresach można wyodrębnić pewne zgrupowania tych 
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punktów (co zaznaczono na rycinach 1, 2, 3). Na ryc. 1 stwierdza się 
5 ugrupowań, na ryc. 2 — 4 i na ryc. 3 — 3 ugrupowania punktów. 

Przechodząc do omówienia wydzielonych ugrupowań na ryc. 1 można 
zauważyć, że pierwsze z nich zawiera 5 punktów, drugie 4 i 3 ugrupowa- 
nia po 2 punkty zbliżone do siebie. W pierwszym ugrupowaniu w znacz- 
nej bliskości względem siebie są (ppz) — podsystem pośredniego zarzą- 
dzania i (psr) — podsystem szkoleniowo-rozwojowy oraz (psd) podsystem 
sterująco-decyzyjny. Szczególna bliskość położenia (ppz) i (psr) uzasad- 
nia możliwość ich połączenia w jeden podsystem branżowy (tj. doko- 
nania usprawnienia organizacyjnego). W omawianym zgrupowaniu znaj- 
dują się również pozycje takich cech jak O (oszczędność) i W (wydajność), 
co przesądza o ścisłym oddziaływaniu obu tych cech na wymienione 
3 podsystemy branżowe. 

W drugim ugrupowaniu znajdują się 3 podsystemy: (ppr) projekto- 
No-rozwojowy, (puu) urządzeniowo-usługowy i (pnu) naprawczo-usługo- 
wy, a z nimi związana jest najsilniej cecha K (korzystność). Świadczy to 
o powinowactwie wynikającym z analizy podobieństwa obu podsystemów 
(ppr) i (puu), a także o możliwości ich połączenia w 1 wspólny podsystem 
(i dokonania w ten sposób usprawnienia organizacyjnego). Również w 
działalności tych 3 podsystemów korzystność musi odgrywać decydującą 
rolę, a wszelkie przejawy niekorzystne powinny być usunięte z działa- 
nia tych podsystemów. Pozostałych 3 ugrupowań na ryc. 1 (po 2 punkty) 
nie omawiano z konieczności skracania ogólnej treści. Zauważyć tam 
można tylko bliskość powiązań takich cech jak R (racjonalność) i Sk 
(skuteczność) oraz (pcz) — podsystemu centralnego zarządzania z (pzp) 
podsystem zespołowo-produkcyjnym. Dowodzi to odgórnego wpływu jed- 
nostki centralnego zarządzania (NZLP) na zespołowe formy produkcji 
w leśnictwie (w postaci brygad i zespołów ścinkowo-zrywkowych). 

Analizując położenie odpowiednich punktów na ryc. 2, stwierdza się 
podobne układy w 4 ugrupowaniach. W pierwszym (największym) domi- 
nuje również O (oszczędność) i W (wydajność), a dodatkowo — występuje 
K (korzystność). Poza tym te cechy są w .bliskim sąsiedztwie podsyste- 
mów (ppz) — pośredniego zarządzania, (puu) urządzeniowo-usługowego 
i (pnu) naprawczo-usługowego. W tym przypadku (ppz) i (puu) wyka- 
zują znaczny stopień podobieństwa, a więc mogłyby ulec połączeniu 
(i usprawnieniu organizacyjnemu). W drugim ugrupowaniu dużą współ- 
zależność wykazują podsystemy (ppr) projektowo-rozwojowy i (psr) — 
szkoleniowo-rozwojowy, przy ich powiązaniu z (psd) podsystemem steru- 
jąco-decyzyjnym, co jest oczywiste, bowiem o kierunkach ich rozwoju 
Stanowi ten ostatni. Powiazane też są ściślej ze sobą podsystemy (рог) 
badawczo-rozwojowy i (pbu) budowlano-usługowy, a jest to również uza- 
sadnione w gospodarce leśnej, gdzie nie może być prawidłowego rozwoju 
bez odpowiedniej infrastruktury budowlanej. Na ryc. 2 podobieństwem 
oddziaływania charakteryzują się cechy D (dokładność) i Cz (czystość), 
co jest także zrozumiałe i oczywiste. 

Szczegółowego układu punktów na ryc. 3 nie rozpatrywano ze wzglę- 
du na ograniczoną wielkość całego opracowania, natomiast uwzględniono 
inne okoliczności. Wyjątkową znamienność położenia wykazuje np. (pcz) 

podsystem centralnego zarządzania, którego pozycja jest bardzo zbliżona 

do wszystkich 3 osi głównych (a na pierwszą i drugą niemal się nakłada). 
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Dowodzi to, że jest on silnie sprzegniety ze wszystkimi właściwościami 
podsystemów i cech, jakie reprezentują te osie, a jego właściwości odno- 
szą się do wszystkich podsystemów wchodzących w skład OGLP. Inną 
wyraźną prawidłowością jest identyczne nakładanie się na siebie war- 
tości współrzędnych takich cech jak O (oszczędność) i W (wydajność) i to 
we wszystkich 3 układach (na ryc. 1, 2 i 8). Świadczy to o tym, że obie 
te cechy są jeszcze silniej ze sobą związane niż wspominane już poprzed- 
nio R (racjonalność), Sk (skuteczność) oraz D (dokładność) i Cz (czystość) 
t oddziałują znamiennie na wszystkie podsystemy OGLP. 

VI. WNIOSKI 

Na podstawie przedstawionej interpretacji wyników badań można sfor- 
'imułować następujące wnioski. 

l. Z przeprowadzonych badań wynika, że ocenę gospodarki leśnej 
urzeczywistniają najbardziej cechy występujące parami, tj. racjonalność 
i skuteczność, dokładność i czystość oraz oszczędność i wydajność, przy 
czym dwie ostatnie są cechami dominującymi w całym systemie złożo- 
nvm organizacji gospodarczej Lasy Państwowe (OGLP). 

2. Zastosowana w: badaniach analiza czynnikowa podobieństwa wy- 
kazuje, że podsystem centralnego zarządzania (tj. NZILP) zajmuje pozycję 
najważniejszą wśród wszystkich podsystemów branżowych OGLP. Świad- 
czy to o tym, iż centralne zarządzanie gospodarką leśną jest właściwe 
i dlatego nie może ono ulegać zbyt daleko posuniętej decentralizacji. 

3. Szczegółowa interpretacja wyników badań sugeruje również mo- 
żliwość dokonania pewnego usprawnienia w strukturze OGLP, gdzie 
można połączyć podsystem pośredniego zarządzania, tj. biura OZLP z te- 
renowymi biurami BULiGL, stanowiącymi podsystem urządzeniowo-usłu- 

powy. 

4. Innego rodzaju usprawnieniem organizacyjnym jest możliwość po- 
łączenia podsystemu  projektowo-rozwojowego w postaci BSiPLP 
z BULiGL na szczeblu centralnym, co wynika także z interpretacji otrzy- 
manych wyników badań. 

о. Proponowane usprawnienia w strukturze gospodarki leśnej wywo- 
dzą się z metodycznych przesłanek organizacyjnych, zmierzających w kie- 
runku scalania (integracji) branżowych podsystemów pokrewnych (co wy- 
nika z analizy ich podobieństwa). Należałoby więc to potwierdzić uzasad- 
nionymi argumentami ekonomicznymi, które mogą zdecydować o ich 
wdrożeniu w wyniku zakończenia akcji przeglądu i doskonalenia struktur 
organizacyjnych w Lasach Państwowych (co będzie miało wyraźne zna- 
czenie praktyczne). 

LITERATURA 

1. Benzecri J. P.: L’analyse des données, Vol. 1: Taxinomie, Vol. 2: Analyse 

des correspondances. Paris: Duncd 1973. 

26



2. Góralski A.: O metodzie statystyki kwalitatywnej. Materiały III Sympozjum 

Metody heurezy, 3, 1976. | 

3. Góralski A.: Algorytmy i programy statystyki kwalitatywnej. Warszawa: 

WNT 1979. 

4. Kotarbiński T.: Hasło dobrej roboty. Warszawa 1968. 

Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum 1975. 

6. Kuc B.: Prakseologiczna teoria organizacji. Współczesna teoria organizacji. 

Warszawa: PWN 1983. 

7 Pszczołowski T.: Prakseologiczna teoria ocen. Prakseologia 1967 nr 24. 

8. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wro- 

cław 1978. 

9. Tabet N.: Manuel d’utilisation du programme générale de l’analyse factorielle 

des correspondences. Wyd. powielone Uniwersytetu Paryż 6, 1975. 

10. Żakowski H.: Gospodarka leśna jako system. Sylwan 1979 R. 123 nr 7. 

11. Żakowski H.: Systemowa struktura Lasów Państwowych i jej dotychcza- 

sowy rozwój. Sylwan 1982 R. 126 nr". | 

a 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 24 lutego 1987 r. 

Краткое содержание 

Попытка применения анализа факторов вероятности выражается в отно- 

шении принципов и результатов этого метода для оценки эффективности раз- 

ных элементов входящих в состав хозяйственной организации Государственные 

леса и может проводиться в случае каждой другой хозяйственной организации 

рассматриваемой как система. Основывается она на применении выбранных 

качественных признаков в виде праксеологических критериев для квалифика- 

ционной оценки выделенных частей рассматриваемой организации. Существен- 

ную качественную оценку можно получить при применении специальной про- 

граммы реализирующей соответствующий этому методу альгоритм анализа фак- 

тора вероятности при помощи электронной ‘вычислительной техники. 

Результаты полученные из проведённого анализа дают возможность ближе 

познакомиться с существенными связями отдельных частей (как подсистем), 

а также их взаимозависимости с выбранными качественными признаками и 

определить какие из выделенных признаков болыше всех влияют на оценку 

анализированной организации в целом. Из полученной оценки можно сделать 

выводы о введении возможных изменений в открытых связях и системных 

взаимозависимостях. 

Summary 

The trial of application of element analysis of similarity is expressed in the 

form of references of assumptions and results of this method to the evaluation 

of efficiency of various units making parts of the economic organization State 

Forests and can be applied to any other economic organization treated as system. 

It consists in application of chosen quality features in form of praxiological criteria 

for qualifying evaluation of separated parts of considered organization. The essen- 
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tial qualitative evaluation is obtained through application of special programme 
realizing correspondent with this method algorithm of element analysis of similarity 
with the use of electronic data processing. 

Results obtained from carried out analysis render possible to better recognize 
essential connections of particular parts (as sub-systems) and their correlations 
with chosen quality features, and to determine which of distinguished features 
influence the most the evaluation of the whole analized organization. Obtained 
evaluation is basis for conclusions concerning possible changes in detected system 
connections and interdependences.


