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Organizacja skupu produktów runa leśnego 
w Radomskim Przedsiębiorstwie 

Produkcji Leśnej ,,Las”’ 

Организация заготовки продуктов лесного напочвенного покрова в радом- 
ском предприятни лесной продукции „„Лес” 

Organization of the purchase of the vegetal cover products in the 
Radom Enterprise of Forest Production „Las” 

1. CZYNNOSCI ZWIAZANE ZE SKUPEM RUNA LESNEGO 

JĄ adomskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” zawiera umo- 
wę o dzieło z pracownikami skupu. W 90% są to rolnicy zatrudnie- 

ni do pracy we własnych obiektach gospodarczych. Pracownicy ci są 
wynagradzani prowizyjnie w zależności od ilości skupionego runa leś- 
nego. W 1980 r. średnie wynagrodzenie miesięczne jednego pracownika 
wynosiło 3512 zł. Pozyskanie runa leśnego odbywa się poprzez zbie- 
raczy zamieszkujących małe miasteczka i wsie zlokalizowane niedaleko 
zespołów leśnych. Liczba zbieraczy jest różna i zależy od urodzaju pło- 
dów runa leśnego. Dla przykładu w 1977 r. szacunkowo liczbę tę określa 
się na 12 tys. osób, a w 1980 r. tylko na 8,5 tys. 

Runo leśne skupowane jest w okresie pozyskiwania, tzn. w ciągu 
2—3 miesięcy, codziennie w godzinach popołudniowych. Zakup od zbie- 
raczy opiera się na normach jakościowych obowiązujących dla danego 
asortymentu. 

9 TRANSPORT RUNA LEŚNEGO 

Transport jest ważnym ogniwem wiążącym interesy dostawcy runa 

z przedsiębiorstwem i rynkiem. Tylko dobrze zorganizowany i sprawny 

transport gwarantuje dobrą jakość runa oraz jego przetworów. Wyma- 

ga to właściwego doboru środków transportowych, terminowego dzia- 

łania oraz wysokiej sprawności technicznej. e 

Organizacja transportu powinna gwarantować szybką dostawę oraz 

odpowiednie warunki chroniące runo leśne przed zniszczeniem. 

Jednym z głównych czynników wywierających istotny wpływ na 

wybór środka transportowego do przewozu runa leśnego w ramach orga- 

'nizacji skupu jest czas przewozu. Czynnik ten w przypadku przewozu 
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owocow lesnych i grzybow nabiera duzego znaczenia. Jego wplyw na 
wybór najbardziej odpowiednich środków transportu, które dysponują 
możliwie dużą szybkością, nawet w przypadku gdy koszty przewozu ta- 
kiego pojazdu są wyższe od koS$ztów przewozu o mniejszej szybkości 
jest decydujący. Ten wymóg w woj. radomskim daje pierwszeństwo 
transportowi samochodowemu. 

W RPPL „Lags” dominuje transport samochodowy. Przewozi się nim 
95%» skupionych towarów. 

3. KOSZTY SKUPU 

Koszty skupu runa leśnego stanowią jedną z ważnych pozycji w ogól- 
nych kosztach związanych z działalnością gospodarczą RPPL Las”. Sta- 
nowią one 26'» ogólnych kosztów tego przedsiębiorstwa, a składają się 
na nie koszty wyposażenia, zaopatrzenia i prowadzenia punktów skupu 
oraz koszty transportu. Udział procentowy poszczególnych rodzajów kosz- 
tów obrazuje tab. 1. 

  

    

    

  

  

| ° Tabela 1 

Udział procentowy kosztów skupu RPPL ,,Las” 

w latach 1976—1980 

Koszty 1876 1977 1978 1979 1980 

wyposażenia 15,0 9,7 7,0 6,4 10,2 

zaopatrzenia | 65,0 65,5 65.4 67,4 61,3 

prowadzenia punktów skupu 20,0 24,8 27,6 26,2 28,5 

Żródło: Materiały RPPL „Las” eraz obliczenia własne 

W badanej pięciolatce systematycznie wzrastały koszty prowadzenia 
punktów skupu. Związane jest to ze stałym podnoszeniem wynagrodze- 
nia pracowników punktów skupu. Wzrost ten wynosił 8,5% w r. 1980 
w porównaniu z r. 1976. Zauważono również znaczny spadek kosztów 
wyposażenia punktów skupu. W r. 1976 w większości punktów Przed- 
siębiorstwo wymieniło znajdujące się tam urządzenia, co spowodowało 
spadek tych kosztów w latach następnych. 

W kosztach prowadzenia punktów skupu można również wyodręb- 
nić koszty stałe i zmienne. Na koszty stałe składają się podatek od nie- 
ruchomości, opłaty i czyńsze za dzierżawę budynków, opłaty za ubez- 

pieczenie budynków i urządzeń. | 
Do kosztów zmiennych zalicza się: wynagrodzenie pracowników punk- 

tów skupu, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo, koszty ma- 
teriałów zużytych przez punkty skupu, odpisy amortyzacyjne od war- 
tości budynków i środków trwałych używanych w punktach skupu, kosz- 
ty remontów i napraw. | 

Inną grupę kosztów skupu stanowią koszty transportu, na które skła- 
dają się koszty przewozu, załadunku i wyładunku surowca oraz koszty 
związane z postojami i oczekiwaniami środków transportowych. Wy- 
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sokos¢ tych kosztow w duzym stopniu zależy od organizacji transportu, 
wykorzystania ładowności środków transportu. Koszty transportu moż- 
na podzielić na zależne od przebiegu pojazdów i zależne od czasu, przy 
czym w kosztach zależnych od przebiegu pojazdów uwzględnia się kosz- 
ty paliwa, napraw oraz obsługi pojazdów. Koszty zależne od czasu są 
kosztami stałymi i obejmują wynagrodzenie kierowców, podatki, ubez- 
pieczenie, koszty administracyjne wynikłe z posiadania i eksploatacji po- 
jazdów oraz częściowe odpisy amortyzacji. 

Wysokość kosztów transportu w skupie wiąże się z organizacją sieci 
punktów skupu. Rozdrobniona sieć punktów skupu i duże terytorium, 
na których działa RPPL „Las'” w Radomiu sprawiają, iż koszty trans- 
portu są stosunkowo wysokie w ogólnej wartości kosztów skupu i wy- 
nosza ok. 40%». 

4. PUNKTY SKUPU I ICH WYPOSAŻENIE 

Punkt skupu jest to miejsce lub pomieszczenie w którym organizacja 
skupiająca przyjmuje masę towarową od producentów. Z techniczno- 
-organizacyjnego punktu widzenia punkty skupu realizują zakup pro- 
duktów leśnych i rolnych, okresowo magazynują zgromadzone produk- 
ty, wykonują czynności konserwujące (suszenie, czyszczenie) oraz czyn- 
ności związane z przygotowaniem produktów do dostawy ostatecznym 
odbiorcom. 

Grupowanie produktów skupu następuje według kryterium: 
-— asortymentu skupowanych produktów (punkty skupu zboża, owo- 

ców i warzyw, ziemniaków, owoców runa leśnego, zwierząt), 

— czasu działania punktów skupu — punkty stałe i sezonowe, 
— miejsca prowadzenia działalności skupowej — punkty skupu stałe 

i ruchome, _ | | 

— przynależności organizacyjnej — punkty skupu gminnych spół- 
dzielni i wyspecjalizowanych organizacji skupu. 

RPPL ,„Las” dysponuje punktami skupu w województwach radoms- 
kim i kieleckim oraz częściowo częstochowskim, piotrkowskim i tarno- 
brzeskim. Punkty skupu bezpośrednio podległe są bazom lub zakładom 
Przedsiębiorstwa oraz kierowane przez zakład W Końskich z bazami 
w Przysusze i Bliżynie, zakład w Kozienicach z bazą w Lipsku, zakład 
w Łagowie z bazami w Stykowie i Staszowie oraz samodzielną bazą 
w Kielcach. Liczba punktów skupu produktów leśnych na terenie dzia- 
łania jest uzależniona od wielkości i zasobności obsługiwanego terenu. 

Na terenie działalności Przedsiębiorstwa istnieje 1 dziata obecnie 406 
punktów skupu. Liczba ta w danym roku jest stała i nieznacznie zmie- 
niła się w ostatniej pięciolatce. W województwie radomskim zarejestro- 
wano 122 punkty, w kieleckim — 211, tarnobrzeskim — 38, piotrkowskim 
— 21 a częstochowskim — 14. Oprócz punktów skupu należących do 
RPPL „Las'” w Radomiu skupem runa leśnego zajmują się Gminne 
Spółdzielnie ,„Samopomoc Chłopska”. W województwie kieleckim dyspo- 
nują one 11 punktami skupu, w piotrkowskim — 10, a w radomskim 

2 puńktami. 

53



saN 

Zasadnicze funkcje jakie ma do spełnienia punkt skupu ruńa leśnego: 
-są następujące: skupienie całego zbioru runa leśnego, ocena: i klasyfi-. 
kacja przyjętego surowca, zapewnieńiie. УЗО а ос runa: prżecho= : 
wywanego po przyjęciu od zbieraczy. 

Ponadto punkty .skupu powinny zapewniać zbieraezom runa szcze- 
gółową informację odnośnie do aktualnych. cen skupu. W związku z tym 
w punkcie skupu znajdują się tablice cennikowe zawierające aktualne 
ceny skupu oraz książka kontroli, w której zamieszczane są obowiązujące. 
ceny skupu dla całego kraju na dany. asortyment. Punkty skupu RPPL 
„Las” mieszczą się w 30%» w stodołach, pomieszczeniach gospodarskich 
rolników, a więc w starych letnich kuchniach, spichlerzach oraz opusz- 
czonych mieszkaniach. 

Około 20%» punktów skupu zlokalizowanych jest w specjalnych ‚ро- 
mieszczeniach — drewnianych barakach o powierzchni ok. 15- m?. 
Wszystkie punkty skupu runa leśnego powinny odpowiadać pewnym 
wymogom stawianym ze względu na charakter skupowanego asorty- 
mentu. . 

W RPPL ,|Las” sprawa wyposażenia punktów skupu pod względem 
technicznym i pomieszczeniowym wygląda bardzo niekorzystnie. Wy- 
posażenie większości punktów skupu jest niewystarczające i niezgodne 
z normatywami. Brak jest właściwych pomieszczeń dla skupowania ze- 
branych owoców, w 70%» posiadane pomieszczenia są ciasne, zniszczone 
i nieprzewiewne. | 

Często zdarza się, że z braku pomieszczeń skup odbywa się w nie 
przygotowanych do tego celu szopach, stodołach lub pod gołym niebem. 
W takim przypadku nawet krótkotrwały deszcz może doprowadzić do 
zniszczenia skupionych owoców. Poprawa sytuacji punktów skupu jest 
palącą potrzebą czekającą na realizację przez Przedsiębiorstwo. 

5. STRUKTURA SKUPU 

Wielkość skupu zależy od urodzaju owoców i grzybów. Na przestrze- 
ni ostatnich dwudziestu lat maksymalny urodzaj jagody czarnej zano- 
towano w 1966 r. — 3622 t, poziomki w 1971 r. — 42 t, żurawiny 
w 1968 r. — 79 t, brusznicy w 1965 r. — 35 t, maliny leśnej w 1961 r. 
— 40 t, kurki w 1966 r. — 193 t, piestrzenicy w 1972 r. — 15 t, pod- 
grzybka w 1972 r. —5t. 

Najniższy natomiast urodzaj jagody czarnej był w r. 1968 i wyniósł 
tylko 94 t, zaś kurki w roku 1976 — 6,7 t. Strukturę asortymentową 

-. skupu w latach 1976—1980 obrazuje tab. 2. 
Jak obrazuje tab. 2, najniższy skup owoców leśnych i sadowych za- 

notowano w r. 1980. Stwierdzono, iż niewykonanie zadań wynikających - 
z planu nastąpiło z powodu nieurodzaju. Skup ten zmniejszył się ponad 
5-krotnie w stosunku do r. 1978, który cechował się najwyższym sku- 
pem owoców leśnych w badanej pięciolatce. Rok 1980 pod każdym wzglę- 
dem był katastrofalny dla działalności Przedsiębiorstwa. Skup owoców 
sadowych zmniejszył się 2-krotnie w stosunku do r. 1976. Zmalał znacz- 
nie skup zajęcy żywych i ubitych, natomiast zanotowano wzrost skupu 
żab i ślimaków. W r. 1980 — skup ślimaków był najwyższy w badanej: 
pięciolatce i wynosił 4386 kg, co stanowi 114,1”, skupu roku poprzed- 
niego. 
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Tabela 2 

Struktura skupu produktów leśnych RPPL „Las” 

'w latach 1976—1980 . 
  

      

  

Jed- sa 
Produkt nostka | 1976 1977 | „1978 | 1979 | 1980 

miary 

Owoce leśne ogółem t 1970 2788 2548 1211 502 
w tym: | a 
jagoda czarna © t 1132 1120 _ 1146 1186 93 

Grzyby ogółem | ń 15,5 45,5 26,6 30,8 41,3 
w tym: | 

kurka t 65 280 13,0 19,0 26.0 
Owoce sadowe t 826 © 531 811 721 458 
Zające żywe — szt. 1816 1834 1747 1002 650 
Zajęce ubite . _ tys. szt. 14,7 13,0 8,5 5,0 4,6 

Kuropatwy żywe szt. 3503 501 2326 1281 — 
Kuropatwy ubite tys. szt. 91,3 98,0 64,0 582 860 
Żaby az kg 249 125 186 192 216 
Slimaki о kg _ 3729 4229 3928 3843 4386 

Zródło: Materiały RPPL „Las” oraz obliczenia własne 

  

  

Tabela 3 

Skup runa leśnego w produkcji ogółem RPPL „Las” 

| w datach 1976—1980 

Lata Produkcja ogółem Skup Udział “о skupu 
w tys. zł | w tys. zł w produkcji ogółem 

1976 303 949 31 354 10,3 

1977 356 377 | 32 074 9,0 

1978 325 674 20 481 6,2 

1979 | 327 328 19 002 58 _ 

1980 283 139 14 214 5,02 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie materiałów źródłowych RPPL ,,Las" 

Z tabeli 3 wynika, że w omawianej pięciolatce występował stały spa- 

dek udziału skupu w wartości produkcji ogółem. W r. 1980 był on dwu- 
krotny w stosunku do r. 1976. Wiąże się to z nieurodzajem owoców leś- 

nych w r. 1980 i ubogą bazą gospodarczą występującą na terenie dzia- 
łalności Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo zastępuje pro- 

dukcję artykułów leśnych produkcją inną, np. produkcją dr zewnią. Taka 

sytuacja jest niekorzystna, gdyż Przedsiębiorstwo powinno zajmowac 

się przede wszystkim produkcją ze skupionego asortymentu runa les- 

nego. Nalezy jednak nadmienic, ze Przedsiebiorstwo przerabia tylko te 

"masę towarową, którą skupuje i nie ma większego wpływu na jej uro- 

dzaj. 
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Tabela 4 
Dynamika skupu runa lesnege RPPL „kŁas” 

w latach 1976-1986 
  

  

Wartość skupu Wskaźnik Lata es w tys. zł dynamiki 

1976 31 354 100 
1977 32 074 102,3 
1978 20 487 63,8 
1979 19 002 92,6 
1980 14 214 74,8 

Zródło: Materiały RPPL „Las” oraz obliczenia własne 

Jak wynika z tab. 4, wzrost skupu nastąpił tylko w r. 1977 o 2,30 
w porównaniu z r. 1976. Następnie miał miejsce stały spadek skupu. 
W przeciągu omawianych pięciu lat spadek skupu był 2,2-krotny, co 
jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla Przedsiębiorstwa. Na takie 
kształtowanie się dynamiki skupu miał wpływ nie tylko nieurodzaj owo- 
ców runa leśnego, ale także zmniejszenie zainteresowania zbieraczy tym 
źródłem dochodów. 

Z dokonanych obliczeń wynika, że w latach 1976—1980 skup RPPL 
„Las' w każdym roku średnio biorąc malał o 4735,2 tys. Jak już zazna- 
czono, związane jest to z katastrofalnym nieurodzajem runa leśnego 
w r. 1980 oraz dotkliwym nieurodzajem w latach poprzedzających ten 
rok. 

Poziom skupu w latach 1976—1980 wykazuje tendencję spadkową. 
Szczególnie duży spadek skupu zanotowano w roku 1978 oraz 1980. 

Bogaty urodzaj w ciągu następnych lat może generalnie zmienić sy- 
tuację. Bez względu na spadek skupu produkcja przedsiębiorstwa jest 
opłacalna, gdyż przynosi korzyści zbieraczom, którzy ogólnie zarabiają 
ok. 50 mln zł rocznie przy przeciętnym urodzaju. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

RPPL ,„Las” w badanym okresie cechuje duży spadek skupu runa les- 
nego, a tym samym spadek produkcji. Intensywny rozwój przemysłu, 
rozbudowa miast, postępująca chemizacja rolnictwa przy niedostatecz- 
nej działalności na rzecz ochrony środowiska, spowodowały pogorszenie 
stanu całego środowiska życia człowieka, a tym samym skupisk leśnych. 

Na spadek skupu owoców runa leśnego wpłynęła również obecna 
sytuacja gospodarcza naszego kraju. Niezrównoważony rynek, skłonność 
ludności do przetwarzania i przechowywania produktów spożywczych 
spowodował zmniejszenie skupu owoców i warzyw, a tym samym owo- 
ców runa leśnego. Następnym ważnym czynnikiem, który wpłynął na 
obniżenie skupu runa leśnego przez Przedsiębiorstwo są różnice pomię- 
dzy ceną skupu a ceną tzw. czarnorynkową. Duży popyt na owoce leśne 
i grzyby oraz wysokie ceny ustalone w wolnej sprzedaży powodują małe 
zainteresowanie zbieraczy dostarczaniem zebranych owoców leśnych do 
punktów skupu. 
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RPPL „Las” w najbliższych latach powinno intensywnie rozwijać 
działalność gospodarczą w celu przyspieszenia dynamiki skupu i pro- 
dukcji. Cel ten Przedsiębiorstwo powinno realizować przez maksymalne 
rozwijanie możliwości pozyskiwania owoców rura leśnego i grzybów 
oraz przez zapewnienie ich racjonalnego wykorzystania. Owoce leśne są 
bowiem dla RPPL ,„Las” w Radomiu najważniejszym surowcem prze- 
twórczym sprzedawanym na rynku krajowym i zagranicznym. W tym 
celu należy dążyć do pełnego wykorzystania dla produkcji istniejących 
zakładów przetwórczych oraz poprawę stanu lokalnego i wyposażenia 
punktów skupu. Powinna zostać zrealizowana budowa Zakładu Prze- 
twórstwa Owocowo-Warzywnego w Pionkach, które pozwoliłoby na po- 
prawę sytuacji w dziedzinie produkcji przetworów owocowych i wa- 
rzywnych. 

W związku z dużym udziałem eksportu w ogólnej produkcji — Przed- 
siębiorstwo powinno zwiększyć sprzedaż za granicę świeżych owoców 
runa leśnego, zwłaszcza jagód, malin i jeżyn kosztem ich przetworów. 
Wiąże się to z minimalnym nakładem pracy (3*v) przy sprzedaży owo- 
ców świeżych w stosunku do ich przetworów (230). W najbliższych la- 
tach powinien nastąpić również wzrost eksportu tradycyjnego, jak: za- 
jące żywe, ślimaki, stroisz jodłowy i kosze wiklinowe. 

Dla pełnego wykorzystania surowca drzewnego, zwłaszcza w rejonie 
Gór Świętokrzyskich, należy przeprowadzić modernizację istniejących 
zakładów produkcji drzewnej. 

Realizacja tych planów powinna doprowadzić w najbliższych latach 
do zwiększenia wkładu branży produkcji leśnej „Las” w dzieło groma- 
dzenia środków pieniężnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju spo- 
łeczno-gospodarczego kraju. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 14 grudnia 1981 r. 
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