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Powierzchnia leśna jako podstawa 
planowania zatrudnienia w gospodarstwie leśnym 

Лесная площадь как основание для планирования занятости в лесном хозяйстве 

Forest area as a basis for planning of employment in forest economy 

I 

i 7 agadnienie wielkości powierzchni ogólnej, czy leśnej, przypadającej 
| — na jednostkę gospodarczą lub jednego zatrudnionego w gospodarstwie 
j leśnym pozostaje problemem otwartym. Podczas toczonych dyskusji ście- 
 rają się dwie zasadnicze koncepcje. Pierwsza z nich wychodzi z założenia, 
» 2 im większe zadania ma do wykonania przedsiębiorstwo leśne tym 

mniejsza powinna być jego wielkość, silniejsza obsada kadrowa i ściślej- 
| Sza specjalizacja zawodowa zatrudnionych. Minimalizacja powierzchni 
/ leśnej stwarza bowiem lepsze warunki do wykonania zadań z zakresu 
: nodowli 1 ochrony lasu-oraz korzystne z punktu widzenia organizacji 
_ | psychologii pracy rozpietosci kierowania ludzmi. Druga koncepcja wy- 
 Taża się w poglądzie, że ze względu na stosunkowo małą pracochłonność 
, Produkcji leśnej, konieczność zachowania odpowiednich proporcji pomię- 
| dzy robotnikami, pracownikami inżynieryjno-technicznymi i admini- 
| Stracyjnymi powierzchnia jednostki nie może być zbyt mała. Potrzeba 
, Vprowadzania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i orga- 
j hzacyjnych przemawia za tworzeniem jednostek dużych obszarowo. 

, Argumenty przytoczone tutaj tylko w pewnym stopniu wyczerpują 
ich listę. Dyskusja, np. w odniesieniu do wielkości nadleśnictw, dotyczy 

| Ше jednego czy dwóch tysięcy hektarów, ale dziesięciu czy dwudziestu 
| tysięcy hektarów. Podejmowane decyzje organizacyjne powodują okre- 

Slone nastepstwa w zatrudnieniu kadr kwalifikowanych. Z tych tez wzgle- 
dów czynnik ludzki zawsze brany jest pod uwagę przy wszelkiego rodzaju 

. projektach systemu organizacji i zarządzania gospodarstwem leśnym. 
Celem dokonania konfrontacji niektórych poglądów prezentowanych 

W polskiej literaturze leśnej i przedstawienia ważniejszych stwierdzeń 
 Wypływających z przeprowadzonych badań na ten interesujący temat 
| dokonano w niniejszym artykule krótkiego przeglądu wybranych opra- 
| cowań. Autor wyszedł przy tym z założenia, że stanowią one wystar- 
 zającą ilustrację podjętego zagadnienia i pozwolą na wyciągnięcie wnio- 
| sków o charakterze teoretycznym i praktycznym. 
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Pierwszym autorem, który w powojennej rzeczywistości podjął szcze- | 
gółowe badania nad problemem organizacji gospodarstwa leśnego w Pol. ; 
sce, był J. Swiąder (6). Mimo że analizy, obliczenia i wnioski zawarte | 
w pracy Świądra sformułowane zostały przed wielu laty, stanowić mogą - 
również dziś podstawę do podejmowania niektórych decyzji dotyczących 
wielkości przedsiębiorstw leśnych i wzajemnych relacji pomiędzy po- 
wierzchnią leśną i zatrudnieniem. Autor ten wyszedł z podstawowego . 
założenia, że ilość pracy niezbędna do normalnego przebiegu produkcji ; 
zależy od stopnia rozwoju sił wytwórczych. Wiadomo bowiem, że wraz 
z rozwojem narzędzi pracy oraz umiejętności ludzkich ilość pracy nie- 
zbędnej do powstania określonego efektu produkcyjnego ulega odpo- - 
wiednim zmianom. Ilość i jakość pracy ludzkiej niezbędnej do osiągnięcia | 
założonych efektów w gospodarstwie leśnym uwarunkowana jest Zar | 
kresem produkcji leśnej. Zakres tej produkcji zależy m. in. od stawia- | 
nych gospodarstwu leśnemu celów i zadań, stanu drzewostanów i rodzaju - 
siedlisk, zakresu użytkowania głównego i ubocznego, położenia gOSpo- 
darstw w stosunku do punktów odbioru efektów użytkowania lasu, po- 
wiązania zadań gospodarstw leśnych ze sprawą transportu i spedycji 
użytków leśnych i in. | 3 

Kluczową sprawą do rozważań nad zagadnieniem zatrudnienia jest 
ustalenie, na jakim etapie postępu technicznego gospodarstwo leśne się 
znajduje, jaki jest stan mechanizacji podstawowych operacji technolo- 
gicznych. Stąd też w rozważaniach nad pracochłonnością i zatrudnieniem 
J. Świąder zalicza do procesów produkcyjnych wykonywanych w gospo-. 
darstwie leśnym prace związane z hodowlą i ochroną lasu, pozyskaniem. 
drewna, wywóz produktów do odbiorców i na składnice, spedycję drewma | 
ze składnie do odbiorców, zbiór użytków runa leśnego. Zaliczenie tych 4 
prac do wykonywanych w gospodarstwie leśnym w ramach zasadniczej » 
działalności nadleśnictw wpłynęło w określony sposób na wyniki obliczeń, - 
o których będzie mowa dalej. | | | 

W pracy Świądra obliczenia szczegółowe dokonane zostały dla go- | 
spodarstwa leśnego o powierzchni 8000 ha z wyodrębnieniem gospodar: 
stwa „normalnego zmechanizowanego” i „normalnego niezmechanizowa*. 
nego” oraz przeliczone dla „gospodarstwa rzeczywistego” o tej samej | 
powierzchni. W odniesieniu do powierzchni 1000 ha w gospodarstwie 
„normalnym niezmechanizowanym” zatrudnionych powinno być około 
30 robotników leśnych (bez wywozu produktów leśnych około 18), w g0- | 
spodarstwie „normalnym zmechanizowanym” około 21 robotników (bez | 
wywozu 15), w gospodarstwie „rzeczywistym. zmechanizowanym” praco- | 
chłonność może być mniejsza o około 30%; czyli żatrudnienie wynieść 
powinno około 15 robotników na 1000 ha powierzchni leśnej. i Ponieważ zakres i pracochłonność zadań produkcyjno-leśnych jest 
zmienna, J. Świąder proponował, aby dzielić lasy na kategorie inten. 
sywności w zależności od liczby robotników, jaka jest niezbędna 90. 
wykonania zadań: a | "asd 

— lasy intensywne o pracochłonności 20 robotników na 1000 ha, ' | 1000 he średnio intensywne o pracochłonności 15 robotników na | 
a, 

— lasy mało intensywne o pracochłonności 10 robotników na 1000 ha. 
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„Jeżeli przyjmiemy, że transport drewna wykonywany jest przez wy- 
, specjalizowane jednostki, to normy powyższe mogą być zmniejszone 

0.5 robotników na 1000 ha. ~ 
‚ Ze względu na sezonowość prac w gospodarstwie leśnym Świąder 
uważał, że należałoby w planowaniu zatrudnienia robotników stałych 
przyjmować liczbę robotników zatrudnionych w miesiącach najmniej pra- 
cochłonnych. Z przeliczenia danych wynika, że liczba ta powinna wynosić 
około 19 robotników na 1000 ha w gospodarstwie „normalnym niezmecha- 
nizowanym”, około 11 robotników na 1000 ha w gospodarstwie „normal- 
,nym zmechanizowanym” oraz w istniejących warunkach gospodarstw 
rzeczywistych około 6 robotników na 1000 ha (dokładnie 6,25). W okresie 
nasilenia robót część zadań produkcyjnych wykonywać muszą robotnicy 
sezonowi i dorywczy. | 

Trafność wyliczeń przytoczonych wyżej, a wykonanych przecież prze- 
szło ćwierć wieku temu potwierdza fakt, że w aktualnych warunkach 
gospodarstwa leśnego w Polsce, przy stanie mechanizacji prac, który | 
zakładał Świąder, przeciętnie na każde 1000 ha powierzchni leśnej za- 

| (rudnionych jest 6,35 robotników stałych. Liczba robotników ewidencyj- 
‚ nych zatrudnionych przeciętnie rocznie przy pracach produ cy jno-leśnych 
wynosi około 14 osób na 1000 ha. Według obliczeń Świądra, w zmecha- 
nizowanych gospodarstwach rzeczywistych na 1000 ha przypadać powinno 
około 15 robotników. | 

Z metodycznego punktu widzenia należy podkreślić, iż prezentowane 
"dane ustalone zostały przy założeniu wykonywania w spodarstwie le- 
'Śnym prac związanych z pozyskaniem niektórych płodów runa leśnego 
(jagody, grzyby, zioła), co wpłynęło na wielkość nakładów pracy i liczbę 
zatrudnionych. Ponieważ jednak w ostatnich latach znacznie zwiększył 
się rodzaj i zakres prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu, które 
nie były uwzględnione w poprzednich obliczeniach, należy zaakceptować 
ich porównywalność. 

Zajmując się stanem zatrudnienia pracowników inżynieryjno-tech- 
.Nicznych, administracyjno-biurowych i usługowych o różnym poziomie 
Przygotowania ogólnego i zawodowego J. Świąder podkreślał, że zależy 
01 od przyjętego systemu organizacji i zarządzania. Poziom integracji 
poszczególnych zakresów działalności, ilość stopni hierarchicznych, wiel- 
kość jednostek administracyjno-gospodarczych i organizacja systemu kon- 
woli zależą w dużej mierze od czynników subiektywnych. Ostateczne 
decyzje w tej sprawie podejmują ludzie starając się uwzględniać szereg 
przesłanek, które na danym etapie rozwoju gospodarstwa leśnego wy- 
suwają się na czoło. Jedną z tych przesłanek jest wielkość gospodarstw. 

`’ 9. Świąder wypowiadał się za oddzieleniem pionu wywozowo-spedy- 
(yjnego od pionu produkcyjnego (użytkowanie i zagospodarowanie lasu), 
Stnieniem dwóch stopni hierarchicznych w zarządzaniu (podstawowy 
centralny), a w uzasadnionych wypadkach stopnia okręgowego. Wiel- 
OŚĆ jednostek gospodarczych powinna być uzależniona przede wszystkim 

0d ilości i jakości wykonywanej przez te gospodarstwa pracy produkcyj- 
nej, jak również od ilości i jakości pracy zarządzającej (planowanie, orga- 
lizowanie, rachunkowość, kontrola). Średnia wielkość gospodarstw, 
w świetle przytoczonych przez Świądra uzasadnień, powinna wynosić 
około 12000 ha. Zatrudnienie w zarządzie gospodarstw leśnych powinno 
wynosić 7—8 osób, czyli około 0,6 na 1000 ha. Średnia powierzchnia 
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leśnictw mogłaby wynosić 2000 ha. W leśnictwach intesywnych | roz- i 
proszonych leśniczy powinien mie¢ do pomocy podlesniczego do ‘prac 4 
techniczno-administracyjnych. | | 

Sprawa organizacji przedsiębiorstw leśnych, kształcenia i zatrudnienia 
kadr kwalifikowanych była przedmiotem licznych wypowiedzi T. Mo- | 
lendy (3, 4, 5). Z wypowiedzi tych wynika jednoznacznie, że był on. 
zwolennikiem małych. obszarowo gospodarstw leśnych. Omawiając per- 
spektywiczne zadania leśnictwa i problemy kadrowe autor ten pisał, że 
po drugiej wojnie światowej na terenie niektórych województw (olsztyń- 

skie, szczecińskie) — z powodu braku osad leśnych i specjalistów — _ 
łączono obiekty leśne w duże nadleśnictwa o powierzchni powyżej: 
10 900 ha. Pomimo wzrostu technicznego uzbrojenia pracy zadania w za- © 

kresie intensyfikacji produkcji wymagają, aby jednostki terenowe miały 

wielkość dostosowaną do nowych warunków. Przy ciągłej tendencji do : 

biurokratyzowania działalności liczyć się należy z przekreśleniem możli- 

wości intensyfikacji produkcji leśnej w „ekstensywnie prowadzonych | 
olbrzymach administracyjnych” (5). | 

Jako przeciętny wskaźnik wielkości leśnictwa przewidywał Molenda | 
500—600 ha, nadleśnictwa 4000 ha, stwierdzając jednocześnie, że są to 
wielkości zawyżone w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Po prze- 
prowadzeniu przeliczeń i szacunków T. Molenda, podobnie jak J. Świąder, - 
dochodzi do wniosku, że docelowy wskaźnik zatrudnienia robotników | 

wykwalifikowanych powinien wynosić 15 osób na 1000 ha. Takie nasy- 
cenie zapewniłoby zmniejszenie do nieznacznego minimum liczby го- 

=
"
 

botników niewykwalifikowanych i sezonowych. W zasadzie cała produkcja ] 

leśna mogłaby być oparta na modelu stałych róbotników leśnych. 
Z dalszej kalkulacji wspomnianego wyżej autora wynika, że w lasach | 

podlegltych MLiPD i pozostatych kategoriach wiasnosci, powinno praco- ; 

wać około 14 tys. techników leśnych (łącznie z zatrudnionymi w biurach, | 

transporcie i spedycji, urządzaniu lasu), co daje średni wskaźnik jeden | 
technik na około 600 ha powierzchni leśnej i stanowi minimum potrzeb: 
Przy założeniu minimalizacji powierzchni nadleśnictwa do około 4000 ha, | 

na każde 1000 ha powierzchni leśnej powinien przypadać jeden inżynier . 
leśnik. Ustalenie to było podstawą do oceny potrzeb docelowych na inzy- 
nierów leśników dla różnych zakresów działalności. Ponieważ z praktycz-. 
nego i metodycznego punktu widzenia są to dane bardzo ważne, przy | 

taczam je tutaj: . 

— zatrudnienie w nadleśnictwach 4,0 tys. osób, | 

— zatrudnienie w OZLP i NZLP 0,5 tys. osób, | 
— zatrudnienie w służbach inwestycyjnych, remontowo- 

-budowlanych, transportowych i zapleczu technicznym 1,5 tys. osób, | 
-— zatrudnienie w urządzaniu lasu i służbach ekono- 

micznych 0,6 tys. osób, | 
— zatrudnienie w placówkach naukowych, parkach na- 

rodowych, szkolnictwie średnim i wyższym 0,4 tys. osób, | 

— zatrudnienie w terenowych urzędach administracji 
państwowej 1,0 tys. osób,i 

— zatrudnienie w urzędach centralnych, bankowości itp. 0,4 tys. osób, 
____—— 

"razem 8,4 tys. osób. | 
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' Przy przyjęciu ubytku naturalnego (3%) i fluktacji zewnętrznej (15%), 
‘deficyt kadry inżynierskiej oceniał Molenda na około 6000 osób (w latach 
1965—1985). АБу рокгубё potrzeby należałoby kształcić 300 inżynierów 

leśników rocznie. Odnośnie specjalizacji w kształtowaniu i czasokresu 
kształcenia podkreślono, że stan ilościowy i jakościowy kadr kwalifi- 
kowanych jest jednym z podstawowych czynników, które decydują o efek- 
tach intensyfikacji produkcji leśnej. Czasokres kształcenia nie powinien 

"być krótszy od pięciu lat, optymalny model specjalizacji inżynierów 
leśnictwa byłby następujący: 

— kierunek biologiczno-leśny 50% absolwentów, 
— kierunek mechanizacji leśnictwa 25% absolwentów, 

' « — kierunek ekonomiczno-urządzeniowy 15% absolwentów, 
— kierunek politechniczny inżynierii leśnej 10% absolwentów. 

W pracach T. Molendy znajdujemy również ocenę stanu potrzeb 
w zatrudnieniu pracowników ochronnych i administracyjno-biurowych 
oraz wskazania odnośnie źródeł pokrycia istniejącego wtedy i prze- 

 widywanego deficytu kadr robotniczych i techników leśnych. 
Koncepcja wskaźnika powierzchni leśnej przy ustalaniu stanu za- 

trudnienia wykorzystana została przez W. Kryczyńskiego (1). 
Autor ten opracował propozycję prognozowania potrzeb na kadry kwa- 
lifikowane z wyższym wykształceniem leśnym, przyjmując za podstawę 

. określone nasycenie tymi kadrami w przeliczeniu na jednostkę po- 
wierzchni leśnej. Przy ustalaniu wyjściowej i docelowej wielkości po- 
wierzchni leśnej (1970 i 1990 rok) wykorzystano dane liczbowe zawarte 
w prognozie IBL. Lasy podzielono na okręgi o wysokiej produktywności 

iokręgi pozostałe oraz lasy niepaństwowe. Przyjęto, że w okręgach o wy- 
'sokiej produktywności jeden inżynier leśnik powinien przypadać na 
1000 ha, w pozostałych okręgach jeden inżynier na 2000 ha i w lasach 

niepaństwowych jeden inżynier na 3000 ha. W wyniku prostych działań ' 

rachunkowych otrzymano następujące wyniki: 

  

— okręgi o wysokiej produktywności: 2051 tys. ha — 2050 osób, 

.— pozostałe okręgi: | 4750 tys. ha — 2375 osób, 

_ — lasy niepaństwowe: 1630 tys. ha — 540 osób, 

razem 8431 tys. ha — 4965 osób. 

— Jeżeli do 1990 r. powierzchnia leśna wzrośnie o około 1052 tys. ha, 

to potrzebnych byłoby dodatkowo 525 inżynierów leśników, a łącznie 
'W produkcji leśnej 5490 osób. Uwzględniając zapotrzebowanie przemysłu 
drzewnego, budownictwa, transportu, administracji terenowej i innych 
mstytucji (1260 osób) oraz nauki i szkolnictwa leśnego (1000 osób), stan 

zatrudnienia inżynierów leśników w 1990 r. powinien wynosić 7750 osób. 

„Oceniając jednocześnie potrzeby w zakresie kształcenia inżynierów 
leśników Kryczyński ustalił, że przy przyjęciu aktualnego zatrudnienia 
wynoszącego 5000 osób i ubytku naturalnego w wysokości 2,5%, w dwu- 
dziestoleciu 1970—1990 należałoby przygotować 5500 inżynierów,. czyli 
215 rocznie. 

Zajmując się metodyką planowania potrzeb na kadry kwalifikowa- 
he (2), przeprowadziłem szczegółową analizę podstawowych czynników 
determinujących wielkość i strukturę zatrudnienia w gospodarstwie le- 
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śnym. W analizie uwzględniono wszystkie podstawowe procesy i ope- | 
racje technologiczne, przewidywany rozmiar i strukturę zadań. produk 

_cyjno-leśnych, prognozy dotyczące postępu w mechanizacji prac oraż 
założenia rozwojowe leśnictwa i gospodarki leśnej w nowej strukturze, 
organizacyjnej dó 1990 r. 

Przeprowadzone obliczenia i porównania pozwoliły na ustalenie su- | 
marycznych i cząstkowych nakładów pracy potrzebnych do wykonania - 
zadań produkcyjnych w okresie docelowym w ramach zawodów — spe- 
cjalności robotników leśnych oraz wielkości i struktury zatrudnienia pra- - 
cowników nieinżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych dla 
wielozakładowego przedsiębiorstwa leśnego (OZLP). Weryfikacji' dokona- | 
no dla OZLP w Zielonej Górze przed jego likwidacją w 1975 r. Po doko- - i 
naniu niezbędnych korekt uzasadnionych zróżnicowaniem warunków | 

    ej 

Wskaźniki zatrudnienia na 1000 ha powierzchni leśnej 

oraz prognoza liczby zatrudnionych w biurach OZLP 

i nadleśnictwach dla 1990 r.a - 
  

Wskaźniki zatrudn. Liczba zatrudnionych 
  

    

  
  

Wyszczególnienie biura OZPL| nadleś-m | biura OZPL | madleś- 
i nadleśn. nietwa | i nadleśn. nictwa | 

A. Robotnicy ogółem b | — 11,70 — 84 825 
w tym: | | | 
1. Robotnicy leśni pomocniczy — 1,69 _ — 12253 ‘. 
2. Drwale = 7,02 = 95 970 . 

3. Drwale operatorzy maszyn ’ 

i urządzeń leśnych — 1,21 oo 8172: 

4. Mechan. maszyn i urządzeń leśn. — 0,29 — 2 103 
5. Inni robotnicy leśni (szkółkarze, 7 | 

wozacy-zrywk., wyłuszczarze itp. — 0,10 wr — 75 «Ą 

6. Robotnicy zawodów nieleśnych a | u | 
(wspólnych) — - 0,69 ‚— 5002 | 

B. Pracownicy umystowi 3,03 2,78 21 968 20155 _ 
w tym: | | | | 
1. Z wykształceniem wyższym 0,55 0,35 3 988 2 537 

z tego: . 

— wyższe leśne 0,44 0,30 3190 2175 

— wyższe inne (ekonomiczne, |, 
techniczne, prawnicze) 0,11 0,05 798 362 — 

2. Z wykształceniem średnim 2,27 2,22 16 458 16 095 | 
z tego: 

— średnie leśne 1,57 1,57 11 383 11 383 

-—- średnie inne (ekonomiczne, | 
techniczne, ogólnokształcące) 0,70 0,65 5075 . 4 712 

3. Z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym 0,21 0,21 — 1522 — 1 522 

Uwaga: 

a — bez pracowników grupy pozaeksploatacyjnej; 
b — ponieważ zatrudnienie tej grupy pracowników nie występuje w biurach OZLP, dane LICEA 

bowe podano tylko dla nadleśnictw. o. 
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    przyrodniczo-leśnych i leśno-produkcyjnych w skali kraju, wyliczono 
wskaźniki liczbowe informujące jaki powinien być docelowy stan za- 
 trudniehia robotników leśnych ogółem i w poszczególnych zawodach — 
specjalnościach na 1000 ha powierzchni leśnej, aby wykonane zostały 
przewidywane zadania produkcyjne. Analogiczne wskaźniki wyliczono 

„również dla pracowników umysłowych według poziomów wykształcenia. 
Obliczając stan liczbowy zatrudnienia poszczególnych grup kwalifikacyj- 

„nych przyjęto, że w 1990 r. powierzchnia leśna w Polsce wynosić będzie 
około 7250 tys: ha (w administracji przedsiębiorstw Lasów Państwo- 
wych). | 

- Podane w tabeli wskaźniki i obliczenia stanu liczbowego zatrudnienia 
dotyczą nadleśnictw i biura OZLP. Przyjęto, że całość zadań produkcyj- 

„nych w przedsiębiorstwach LP wykonywać powinni pracownicy stali 
„zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym. Do czasu pełnej mechanizacji 
podstawowych operacji technologicznych i częściowej automatyzacji nie- 
których z nich zńaczną część zadań wykonywać muszą robotnicy sezo- 
nowi 1 dorywczy. Szczególnie dotyczy to prac przypisanych w taryfika- 
torze kwalifikacyjnym zawodowi — specjalności robotnika niewykwalifi- 
kowanego i drwala. 

Ш 

Z analizy przedstawionej w niniejszym artykule wynika, że problem 
wzajemnej zależności wielkości i struktury zatrudnienia kadr kwalifi- 
kowanych i powierzchni leśnej był w sposób bezpośredni i pośredni po- 
dejmowany w polskiej literaturze leśnej. Jeżeli uwzględnimy horyzont 

‚ (Zasowy, to można stwierdzić, że ustalenia dokonane przez poszczególnych 
autorów są ze sobą zbieżne. Wydaje się, że najbardziej przydatne dla 
praktyki planowania mogą być przytoczone w tabeli wskaźniki doty- 

 szące robotników leśnych, ponieważ podstawą obliczeń jest przewidy- 
„wana wielkość i struktura nakładów pracy na konkretnym etapie rozwoju 
 lechnicznego. Wskaźniki dotyczące pracowników umysłowych mogą mieć 
Znaczenie pomocnicze, ponieważ stan liczbowy tego zatrudnienia w decy- 
dującej mierze zależy od przyjętego schematu organizacji i zarządzania 
! nomenklatury stanowisk na poszczególnych szczeblach administracji. 
. Ze względu na potrzebę planowania kształcenia kadr kwalifikowanych 
0 różnym stopniu przygotowania ogólnego i zawodowego istnieje ko- 
hleczność szukania metod, które pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie, 
lu pracowników ma być zatrudnionych w określonym czasie i jaki będzie 

Stan potrzeb przy uwzględnieniu poziomu ubytku naturalnego i rzeczy- 
Wistego. Nasuwa się również wniosek, że podczas okresowych rewizji 
planu urządzania lasu dla nadleśnictw należałoby na podstawie zwery- 
likowanych wskaźników opracowywać w formie aneksu plan potrzeb 
w zatrudnieniu na najbliższe dziesięciolecie. Opracowane plany dla nadle- 
‘nictw stanowiłyby wtedy podstawę do bilansowania potrzeb kadrowych 
w skali całego gospodarstwa leśnego. | 

  

LITERATURA 

| Kryczyński W.: Kierunki rozwoju wyższego szkolnictwa leśnego w Kra- 

jach RWPG. Zeszyty Naukowe SGGW-AR w Warszawie 1976, Rozprawy Nauko- 

we 63. 

71



  

2. Lewandowski S.: Metodyczne podstawy planowania potrzeb na kadry kwa- 
lifikowane w gospodarstwie leśnym. Rozprawa doktorska wykonana w Insty-. 

tucie Organizacji Gospodarstwa Leśnego AR w Poznaniu, Poznań—Rzepin, 1974. 

(maszynopis). “4 

3. Molenda T.: Perspektywiczne zadania leśnictwa jako podstawa polityki Za- . 

trudnienia. Polskie Towarzystwo Leśne, Kraków 1966 (powielane). 

4. Molenda T.: Metody obliczania zapotrzebowania na kadry leśników. (W:) Eko-: 

nomiczno-społeczne aspekty kształcenia. PWE, Warszawa 1968. | 

5 Molenda T.: Ekonomika zarządzania przedsiębiorstwem leśnym. (W:) Mate- 

riały naukowe dla słuchaczy Studium Podyplomowego Ekonomiki Leśnictwa. 

WSR, Kraków 1972, z. 4. 

6. Świąder J.: Organizacja gospodarstwa leśnego jako środek zwiększenia wy- 

dajności pracy i obniżenia kosztów własnych. Instytut Badawczy Leśnictwa, 

" Warszawa 1952. | 4 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 17 stycznia 1980 r. 

Краткое содержание 

В статье раооматриваются результаты некоторых анализов и предложений co- 
держащихся в польской лесной литературе, а касающихся использования показателя | 
количества рабочих приходящихся на единицу лесной поверхнюсти, для нужд пла. 

нирования занятости рабочих экоплоатационной группы в лесном хозяйстве. Ука- 

зывается, что наиболее пригодными для практики планирования могут быть (0: 4 

казатели касающиеся лесных рабочих, так как основанием при их определении | 
является прежде воего, предусматриваемая величина и структура трудоемкости HA | 
данном этапе технического развития. ; 

В заключительных выводах выдвинут постулат, чтобы во время периодических | 
ревизий плана лесоустройства для ‘надлесничеств, на основании проверочных пока. 
зателей, разработать в виде анекса планы потребностей в занятости на десятилетие ' 

Эти планы были бы основанием для баланоирования кадровых нужд в масшта@ | 

всего лесного хозяйства или комплексного. предприятия. 
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Summary | i 

The article contains the discussion of results of some analyses and proposals | 

from the Polish forest literature concerning the application of the index of 

number of employees falling per forest area unit in the planning of employment 

of workers from exploitation group in a forest enterprise. It was indicated that 

indices concerning forest workers might be most useful for the planning practice, . 

because they originate first of all from the anticipated size and structure of labour | 

outlays at a definite stage of technical development. 

Final conclusions contain the suggestion that orf the background of verified | 

indices plans of needs in an employment for a decade ought to be déveloped in 

a form of an annex in the course of periodical revisions of the plan of forest | 
management for individual forest districts. These plans would provide a background 

for balancing requirements for staff at the scale of the entire forest economy oF 

a big forest enterprise. 1 

 


