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ROZDZIA£ XII

WP£YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY 

POZYSKANIA DREWNA

WSTÊP

Koszty pozyskania drewna stanowi¹ kilkanaœcie procent (15-20) kosztów 

bezpoœrednich dzia³alnoœci nadleœnictw, zatem stanowi¹ one znaczny udzia³               

w kosztach nadleœnictwa. S¹ drug¹ grup¹ kosztów, co do wartoœci, po kosztach 

utrzymania s³u¿by leœnej. Koszty te obejmuj¹ koszty operacji œcinki drewna                    

i wyrobu sortymentów. W okresie pojawiaj¹cego siê kryzysu finansowego, który 

równie¿ dotyka Lasy Pañstwowe, najwa¿niejszym zadaniem jest racjonalizacja 

(ograniczanie) kosztów dzia³alnoœci. Pozyskanie drewna jest podstawow¹ 

dzia³alnoœci¹ w lasach, w wyniku której, uzyskuje siê przychody zapewniaj¹ce 

finansowanie innych prac wykonywanych w lesie, a które przychodów nie daj¹ jak 

np. zalesianie, pielêgnowanie lasu i inne.

W Katedrze Ekonomiki Leœnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

od kilku lat prowadzone s¹ badania dotycz¹ce szeroko rozumianej efektywnoœci 

gospodarowania. Wyniki dotychczasowych badañ by³y ju¿ czêœciowo publikowane 

w ró¿nych pracach. Wyniki badañ dotycz¹ce ró¿nych sposobów odnowienia lasu 

przedstawi³ Szramka (2001 i 2005). Wp³yw prywatyzacji prac leœnych na 

efektywnoœæ gospodarowania przedstawili Szramka i Ziemblicki (2002). Natomiast 

wyniki badañ na temat op³acalnoœci gospodarki ³owieckiej przedstawi³ Szramka 

(2007). Niniejsze opracowanie jest kolejnym z tego cyklu.

Celem badañ by³o sprawdzenie jak kszta³tuj¹ siê koszty pozyskania drewna           

w ciêciach zupe³nych i trzebie¿ach w zale¿noœci od przyjêtego systemu 

wynagradzania za wykonan¹ pracê. Podstawow¹ trudnoœci¹ w realizacji badañ by³o 

wybranie nadleœnictwa, w którym wszystkie analizowane systemy wynagradzania 

by³y stosowane jednoczeœnie oraz chêæ udostêpniania odpowiednich danych 

Ÿród³owych. Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych                      

z Nadleœnictwa Brynek z lat 1999-2003.



METODYKA

Przedmiotem analizy s¹ trzy systemy wynagradzania, tj. system czasowy, 

akordowy i zleceniowy.

Wynagrodzenie w systemie czasowym (godzinowym) ustalane by³o na 

podstawie stawki godzinowej wynikaj¹ce z „Taryfikatora kwalifikacyjnego 

zawodów robotniczych”, który zawarty jest w Ponadzak³adowym Uk³adzie 

Zbiorowym Pracy dla pracowników Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy 

Pañstwowe z 1998 roku. System ten w Nadleœnictwie Brynek obowi¹zywa³ do 31 

maja 2002 roku.

Wynagrodzenie w systemie akordowym obliczane by³o przez pomno¿enie 

wielkoœci produkcji przez pracoch³onnoœæ danej pracy i przez stawkê za godzinê 

akordow¹. Ponadto nadleœniczy mia³ mo¿liwoœci stosowania mno¿ników 

redukcyjnych. Stawka za godzinê odczytywana by³a z „Taryfikatora 

kwalifikacyjnego zawodów robotniczych”. System ten zosta³ wprowadzony za 

pomoc¹ zarz¹dzania wewnêtrznego Nadleœniczego Nadleœnictwa Brynek, zast¹pi³ 

on, stosowany dotychczas, system czasowy (godzinowy). System zleceniowy jest 

powszechnie stosowany przy pracach zlecanych zak³adom us³ug leœnych /ZUL-

om/. System zleceniowy jest umow¹ cywilno-prawn¹ zawart¹ miêdzy 

zleceniodawc¹ – nadleœnictwem, a zleceniobiorc¹- Zak³adem Us³ug Leœnych. 

Umowy takie zawarte by³y na okreœlony czas i na dany rodzaj pracy, zawiera³y 

równie¿ pracoch³onnoœæ i wartoœæ zleconej pracy. WskaŸniki pracoch³onnoœci 

wynika³y z Zak³adowego Katalogu wzorcowych wskaŸników pracoch³onnoœci 

Nadleœnictwa Brynek. Wszystkie dane potrzebne do obliczania kosztów pozyskania 

drewna wed³ug analizowanych systemów wynagradzania, uzyskano z Systemu 

Informatycznego Lasów Pañstwowych (SILP-u).

W celu zapewnienia porównywalnoœci wyliczonych kosztów pozyskania 

drewna, wed³ug analizowanych systemów wynagradzania, konieczne sta³o siê, przy 

systemie czasowym i akordowym, doliczenie kosztów ogólnogospodarczych, które 

w systemie zleceniowym ponosi zleceniobiorca. Koszty ogólnogospodarcze, to 

koszty wynagrodzeñ i œwiadczeñ za urlop, czas choroby, oddelegowanie do prac 

spo³ecznych, nagrody jubileuszowe, narzuty na te wynagrodzenia, koszty BHP, 

szkoleñ i inne.

Analiza kosztów pozyskania drewna

Analizê kosztów pozyskania drewna przeprowadzono oddzielnie dla ciêæ 

zupe³nych i trzebie¿y. W analizie pominiêto koszty pozyskania drewna w ciêciach 

(rêbniach) z³o¿onych. Zatem te¿ zestawione i analizowane dane nie odnosz¹ siê do 
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ca³ego pozyskania drewna w Nadleœnictwie Brynek a tylko dwóch wy¿ej 

wymienionych rodzajów ciêæ. Rozmiar pozyskanego drewna oraz koszty jego 

pozyskania w ciêciach zupe³nych w Nadleœnictwie Brynek w latach 1999-2003 

przedstawione s¹ w tabeli 1. W analizowanych latach, œrednio-rocznie, pozyskanie 
3

drewna w ramach ciêæ zupe³nych wynosi³o ok. 12 tys m , chocia¿ w 2003 roku 
3 3pozyskano ponad 20 tys. m  a 2000 roku nieca³e 5 tys. m  drewna. Przeprowadzone 

badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e podstawow¹ form¹ wynagradzania przy 

pozyskaniu drewna w ciêciach zupe³nych by³a forma zleceniowa, która stanowi³a 

od 32% w 2002 roku do 60% pozyskanego drewna w 2000 roku. Akordowa forma 

wynagradzania przy pozyskaniu drewna stosowana by³a tylko w latach 2002 i 2003, 

ale stanowi³a odpowiednio 50 i 65% rozmiaru pozyskanego drewna. Najmniejsze 

znaczenie, pod wzglêdem rozmiaru pozyskanego drewna, mia³ system czasowy, 

Tab. 1. Rozmiar oraz koszty pozyskania drewna w cieciach zupe³nych w Nadleœnictwie
Brynek w latach 1999-2003

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Mrówka K.(2004)
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chocia¿ stosowany by³ przez wszystkie analizowane lata. Jego udzia³ wynosi³ od 

60% w 2001 roku  do wielkoœci œladowych w 2003 roku. W 2003 roku zaprzestano 

stosowaæ ten system wynagradzania przy pozyskaniu drewna. Udzia³y 

poszczególnych sposobów wynagradzania przy pozyskaniu drewna w ciêciach 

zupe³nych przedstawione s¹ na rycinie 1.

Najdro¿szym systemem wynagradzania przy pozyskaniu drewna z ciêæ 

zupe³nych by³ system czasowy, w ramach którego, bezpoœredni koszt pozyskania 
3drewna wynosi³ oko³o 20 z³/m  a po uwzglêdnieniu kosztów ogólnogospodarczych 

3oko³o 40 z³/m . W 2003 roku, w zwi¹zku z tym, ¿e w ramach tego systemu 
3pozyskano tylko kilka m  drewna, ca³kowity koszt jednostkowy pozyskania drewna 

wynosi³ ponad 100 z³. Dane z tego roku, nie by³y w dalszej czêœci pracy 

szczegó³owo analizowane, gdy¿ wyraŸnie odbiegaj¹ od kosztów z innych lat. 

Analizuj¹c szczegó³owo koszty pozyskania drewna, w tym systemie 

wynagradzania, nale¿y stwierdziæ, ¿e bezpoœrednie koszty pozyskania drewna, 
3

stanowi¹ mniej ni¿ 50% ca³kowitych kosztów pozyskania 1 m  drewna. Zatem 

wy¿szy jest udzia³, kosztów ogólnogospodarczych poœrednio zwi¹zanych                      

z pozyskaniem drewna. Podobn¹ sytuacjê zaobserwowano przy akordowym 
3

systemie wynagradzania, w którym ca³kowity koszt pozyskania 1 m  drewna 
3

wynosi³ ponad 22 z³, a bezpoœredni koszt pozyskania 1m  drewna wynosi³ oko³o 11 

z³. Zatem te¿ i w tym systemie wynagradzania koszty ogólnogospodarcze posiada³y 

Ryc. 1. Udzia³ sposobów wynagradzania przy pozyskaniu drewna w ciêciach zupe³nych
w Nadleœnictwie Brynek w latach 1999 – 2003
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dominuj¹ce znaczenie. Najtañszym systemem wynagradzania przy pozyskaniu 

drewna w ciêciach zupe³nych by³ system zleceniowy, w którym koszt pozyskania 
31m  drewna wynosi³ od 11 do 14 z³, a w ca³ym okresie wynosi³ œrednio 12 z³.

Drugim rodzajem ciêæ, które analizowano pod katem kosztów pozyskania 

drewna, by³y ciecia trzebie¿owe. Rozmiar pozyskanego drewna w ramach ciêæ 

trzebie¿owych i koszty pozyskania tego drewna w Nadleœnictwie Brynek w latach 

1999-2003 przedstawione s¹ w tabeli 2.

W analizowanych latach, w trakcie ciêæ trzebie¿owych, œrednio rocznie, 
3pozyskiwano ok. 14 tys. m  drewna. Rozmiar ciêæ trzebie¿owych,                            

3w poszczególnych latach, by³ bardzo zró¿nicowany poniewa¿ wynosi³ od 4 tys. m  
3 w 2003 roku do 24 tys. m w 2001 roku. Przeprowadzone badania pozwoli³y 

stwierdziæ, ¿e podstawow¹ form¹ wynagrodzenia za te prace, by³a forma 

zleceniowa, która stanowi³a od 60% w 2000 roku do 86% w 2003. Œrednio rocznie, 

70% drewna pochodz¹cego z trzebie¿y, pozyskano w ramach prac zleconych 

zak³adom us³ug leœnych.

Tab. 2. Rozmiar oraz koszty pozyskania drewna w trzebie¿ach w Nadleœnictwie Brynek
w latach 1999-2003

�ród³o: jak tab.1
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Akordowa forma wykonywania trzebie¿y mia³a marginalne znaczenie. 

Stosowana by³a w dwóch ostatnich latach i stanowi³a ok. 10 % pozyskanego 

drewna. W ramach systemu czasowego pozyskiwano, œrednio rocznie, ok. 30% 

drewna. Przy czym w 2003 roku w tym systemie wynagradzania, nie pozyskiwano 

drewna. Udzia³y poszczególnych systemów wynagradzania przy wykonywaniu 

prac trzebie¿owych przedstawione s¹ na rycinie 2. Najdro¿szym systemem 

wynagradzania za prace trzebie¿owe by³ system czasowy, w ramach którego 
3 bezpoœredni koszt pozyskania 1 m drewna wynosi³ ok. 26 z³, a po uwzglêdnieniu 

3
kosztów ogólnogospodarczych ok. 60 z³. Ca³kowite koszty pozyskania 1 m  drewna 

by³y zró¿nicowane w poszczególnych latach i wynosi³y od 48 z³ w 2002 roku do 66 

z³ w 1999 roku. W 2003 roku, w tym systemie wynagradzania nie pozyskiwano ju¿ 

drewna w trzebie¿ach. Analizuj¹c szczegó³owo koszty pozyskania drewna, w tym 

systemie, nale¿y stwierdziæ, ¿e bezpoœrednie koszty pozyskania drewna stanowi¹ 

ok. 45% kosztów pozyskania. Zatem 55% kosztów pozyskania, to koszty 

ogólnogospodarcze, poœrednio zwi¹zane z pozyskiwaniem drewna. 

Podobn¹ sytuacjê zaobserwowano przy akordowym systemie wynagradzania, 
3 

w którym bezpoœrednie koszty pozyskania 1 m drewna wynosi³y ok. 22 z³,                   
3a ca³oœciowy, œrednioroczny koszt pozyskania 1 m  drewna z trzebie¿y,                       

w analizowanym okresie, wynosi³ ponad 44 z³, czyli koszty ogólnogospodarcze 

wynosi³y tyle co bezpoœrednie koszty pozyskania drewna.

Ryc. 2. Udzia³ sposobów wynagradzania przy pozyskaniu drewna w trzebie¿ach w 
Nadleœnictwie Brynek w latach 1999 – 2003
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Ryc. 3. Koszty jednostkowe pozyskania drewna w ciêciach zupe³nych w nadleœnictwie
3Brynek w latach 1999 – 2003[z³/m ]

Tab. 3. Relacje kosztów jednostkowych pozyskania drewna w Nadleœnictwie Brynek
w latach 1999-2003 /%/

�ród³o: jak tab.1

Najtañszym systemem wynagradzania za pozyskanie drewna w trzebie¿ach by³ 
3 

system zleceniowy, w którym koszty pozyskania 1 m drewna wynosi³y nieca³e 25 
3 z³, chocia¿ w ca³ym analizowanym okresie wzrasta³y z 21 z³ do 31 z³ za 1 m drewna. 

Porównanie kosztów pozyskania drewna w trzebie¿ach, w zale¿noœci od form 

wynagradzania za wykonan¹ pracê, przedstawione jest na rycinie 4.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najdro¿szym systemem wynagradzania 

za pozyskane drewno, zarówno w trzebie¿ach jak i w ciêciach zupe³nych, by³ 

system czasowy. System akordowy, przy pracach trzebie¿owych, by³ niewiele 

tañszy, natomiast w ciêciach zupe³nych by³ nawet o 80% tañszy.
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Ryc. 4. Koszty jednostkowe pozyskania drewna w trzebie¿ach w Nadleœnictwie Brynek
3w latach 1999-2003 [z³/m ]

Najtañszym systemem wynagradzania by³ system zleceniowy, który                  

w ciêciach zupe³nych stanowi³ 30%, a w trzebie¿ach 40% wynagrodzenia z systemu 

czasowego. Szczegó³owe relacje zachodz¹ce miêdzy kosztami jednostkowymi 

pozyskiwania drewna w ciêciach zupe³nych i trzebie¿ach przedstawione s¹                 

w tabeli 3.

PODSUMOWANIE

Pozyskiwanie drewna jest g³ówn¹ czynnoœci¹ gospodarcz¹ w leœnictwie 

przynosz¹c¹ dochód. Z dochodów uzyskiwanych ze sprzeda¿y drewna finansowane 

s¹ pozosta³e prace wykonywane w leœnictwie, które nie przynosz¹ dochodu. 

Pojawiaj¹ce siê cyklicznie kryzysy gospodarcze, w tym i w leœnictwie, wymagaj¹ 

racjonalnego gospodarowania wszystkimi œrodkami gospodarczymi. Koszty 

pozyskiwania drewna stanowi¹ ok. 20% bezpoœrednich kosztów dzia³alnoœci 

nadleœnictw. 

Analiza kosztów pozyskiwania drewna w Nadleœnictwie Brynek, 

przeprowadzona pod k¹tem stosowanych systemów wynagradzania pozwoli³a na 

sformu³owanie nastêpuj¹cych uogólnieñ: 

1. W ramach ciêæ zupe³nych, œrednio rocznie, w badanym Nadleœnictwie 
3

pozyskiwano ok. 12 tys. m  drewna, z czego 40% w ramach prac zleconych 
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zak³adom us³ug leœnych. System zleceniowy by³ najtañszym sposobem 
3 

pozyskiwania drewna. Koszt pozyskania 1 m drewna w tym systemie wynosi³ 

niewiele ponad 12 z³. Najdro¿szym systemem by³ system czasowy, w którym koszt 
3

pozyskania 1 m  drewna wynosi³ ok. 40 z³, z których 18-19 z³ stanowi³y koszty 

ogólnogospodarcze poœrednio zwi¹zane z pozyskaniem drewna.

2. Pozyskanie drewna w ramach ciêæ trzebie¿owych, œrednio rocznie, 
3wynosi³o ok. 14 tys. m . Najtañszym systemem wynagradzania, przy tych pracach, 

3 by³ równie¿ system zleceniowy. Koszt pozyskania 1 m drewna, w tym systemie, 

wynosi³ ok. 25 z³. Najdro¿szym systemem wynagradzania by³ system czasowy,             
3 w którym koszt pozyskania 1 m drewna wynosi³ ok. 60 z³. W kosztach tych, 

bezpoœrednie koszty pozyskania drewna wynosi³y ok. 27 z³, a koszty ogólno-
3

gospodarcze ponad 30 z³ na 1 m  pozyskanego drewna.

3. W œwietle uzyskanych wyników, mo¿na stwierdziæ, ¿e najtañszym 

sposobem pozyskiwania drewna by³ system zleceniowy, nastêpnie akordowy,              

a najmniej korzystnym by³ system czasowy. Zatem te¿ przy pozyskiwaniu drewna     

w leœnictwie nale¿y promowaæ zleceniowy system wynagradzania lub akordowy. 

Nale¿y unikaæ stosowania systemu czasowego, ze wzglêdu na jego wysokie koszty.
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