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ZYGMUNT PATALAS 

Organizacja prac leśnych: stan i dostępne kierunki 
jej doskonalenia 

Организация лесных работ: 

состояние и доступные направления её совершенствования 

Organization of forest operations: 

status and available directions of its improvement 

przemyślana organizacja pracy powinna doprowadzić do takiego wy- 
korzystywania sił i kwalifikacji ludzkich i średków technicznych, 

aby uzyskać najwyższe efekty wydajności pracy w określonych, natural- 
nych warunkach jej wykonywania. W tych wszystkich przypadkach, kie- 
dy naturalne warunki mogą być korzystnie zmieniane dla ułatwienia 
wykonywania prac, powinno to być rówież uwzględnione w zakresie 
przedsięwzięć organizacji pracy. 

Na maksymalne efekty w wydajności pracy można z reguły liczyć 
w tych przypadkach, kiedy w śląd za przyjętą koncepcją technologiczną, 

powiązaną właściwymi ujęciami organizacji pracy, następuje takie pełne 
wyposażenie w środki techniczne, które zapewnią rytmiczność procesu 
i możliwość zastosowania wybranej koncepcji technologicznej i organiza- 
cyjnej. Jest to ta korzystna, lecz, niestety, rzadka w praktyce sytuacja, 
kiedy koncepcji technologicznej bezwzględnie jest podporządkowany pro- 
ces uzbrojenia w środki techniczne. 

Z. reguły gorsze wyniki wydajności uzyskuje się wtedy, kiedy — 
w istniejącej i trudnej do szybkiego ulepszenia sytuacji w zakresie 

sprzętu i ludzi — trzeba opracować system organizacji pracy. System 
taki bowiem może doprowadzić do wygospodarowania rezerw w wydaj- 
ności pracy, nie może jednak, niestety, zapewnić płynności procesu, nie- 
odzownej do uzyskiwania wysokich wskaźmików. 
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W zakrósie organizacji prac gospodarczych w leśnictwie wybijają się 
na czoło dwa stwierdzenia, będące z sobą w pewnej pozornej sprzecz- 
ności. Pierwsze stwierdzenie sprowadza się do wykazania szeregu obiek- 
tywnych i bardzo charakterystycznych dla leśnictwa trudności, nie wy- 
stępujących w takim rozmiarze i w podobnym charakterze w innych 
dziedzinach działalności gospodarczej. Ograniczają one szybkie uzyskiwa- 
nie korzystnych efektów pod wpływem poczynań dotyczących organizacji 
pracy. Drugie stwierdzenie dotyczy znacznych, ewidentnych rezerw w wy- 
dajności pracy uzależnionych od właściwej koncepcji organizacji wyko- 
nawstwa. Rezerwy te wzrastają wraz ze wzrostem wprowadzanych dc 
leśnictwa drogich środków technicznych. Na wysoki stopień trudności 
w organizowaniu prac leśnych wpływają: 

-—- duże rozproszenie miejsc pracy i ograniczone możliwości jej kon- 
centrowania, 

— biologiczne rygory czasowe, z którymi jest związane wykonywanie 
poszczególnych prac, 

— konieczność wykonywania wszystkich prac pod gołym niebem 
w zmiennych warunkach atmosferycznych, 

— znaczna czasochłonność dojazdów do pracy i powrotów z pracy, 
— ograniczone możliwości stałego nadzoru pracy, 
— miemożłiwość zorganizowania przy miejscach pracy takiego zaple- 

cza socjalnego, jakie istnieje w warunkach przemysłowych. 
Dość znaczne, łatwe do stwiierdzenia rezerwy w wydajności pracy 

mają swoje przyczyny głównie: 
— w nieporadności zaopatrzenia w części zamienne, 

— w miepełnym dostosowaniu zaplecza technicznego do specyfiki pra- 
cy, np. brak drugiej zmiany, 

— w braku precyzyjnych planów okresowych i łatwych kontaktów 
dyspozycyjnych z wykonawcami, które w większości polegają na ustnych 
zleceniach i kontaktach bezpośrednich bez stosowania połączeń radiote- 
lefonicznych, 

— w przypadku maszyn ciezkich, szczególnie drogich, charakteryzu- 
jących się znacznymi marzutami amortyzacyjnymi, coraz bardziej dra- 
stycznie zarysowuje się brak dwuzmianowości w pracy. 

Stopień i jakość mechanizowania poszczególnych operacji nie jest 
wynikiem realizacji kompleksowej koncepcji technologicznej, lecz w więk- 
szości jest wiązaniem operacji, których stopień zmechanizowania jest bar- 
dzo różny. Szczególnie drastycznie zjawisko to występowało do niedawna 
w transporcie drewna, gdzie — przy znacznym potencjale urządzeń prze- 
wozowych — był bardzo niski potencjał urządzeń za- i wyładowczych. 

Pozostawiając na uboczu elementy szczegółowej analizy aktualnego 
stanu organizacji prac gospodarczych w leśnictwie, warto zwrócić uwagę 
na te problemy, których właściwe potraktowanie może wpłynąć na znacz- 
ną poprawę aktualnego stanu rzeczy. W obecnej sytuacji gospodarczej 
leśnictwa w naszym kraju szczególnie wnikliwego i kompleksowego po- 
traktowania wymagają następujące problemy. 

1. Stabilizacja zatrudnienia wykwalifikowanych robotników leśnych. 
aby traktowali oni pracę w Lasach Państwowych jako główne, a w miarę 
możności jedyne źródło zarobkowania. 
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2. Doprowadzenie do kompleksowej mechanizacji prac leśnych umoż- 
liwiającej płynność całych procesów technologicznych i wykluczające 
szkodliwe odziaływania przebiegu jednych operacji na drugie. 

3. zapewnienie transportu do przewozu ludzi i sprzętu. 
4. Powszechne stosowanie harmonogramów wykonawczych przewidu- 

jących optymalne wykorzystanie sił ludzkich i środków technicznych. 
. Przygotowanie, wyposażenie i przeszkolenie specjalistów dla stałych 

punktów dyspozycyjno-kontrolnych mających połączenia bezprzewodowe 
z poszczególnymi miejscami pracy i ze środkami transportu technologicz- 
nego. 

6. Wprowadzenie dwuzmianowości pracy punktów konserwacyjno-na- 
prawczych oraz uruchomienie czołówek technicznych do napraw sprzętu 
szczególnie drogiego w miejscach pracy. 

1. Przechodzenie na system pracy dwuzmianowej przy urządzeniach 
szczególnie cennych i wydajnych. 

8. Opracowanie kompleksowych koncepcji organizacyjnych przez służ- 
by technologiczne, uwzględniających wszystkie wyżej podane punkty dla 
regionalnych układów. 

9. Podnoszenie kwalifikacji technologów i dyspozytorów w celu sta- 
iego doskonalenia procesów technologicznych i podnoszenia skuteczności 
sterowania ich wykonaniem. 

10. Polepszanie zaplecza socjalnego dla pracowników leśnictwa 
uwzględniających warunki pracy i stopień jej niebezpieczeństwa. | 

W miarę rozwoju mechanizacji prac leśnych i w miarę nasycania 
gospodarstwa leśnego coraz większą liczbą wysokosprawnych maszyn za- 
chodzi potrzeba przygotowania kadry operatorów: Nabywanie sprzętu 
wysokowydajnego i drogiego bez wcześniejszego przygotowania kadry 
operatorów prowadzi do obniżania wydajności pracy i do miekorzystnych 
wskaźników ekonomicznych. Trzeba więc ustalić. gdzie i ilu wysoko kwa- 
ifikowanych robotników leśnych jest potrzebnych, aby zapewnić rozwoj 

mechanizacji prac. | 
Wynikom tych rozważań powinien być podporządkowany program 

budownictwa mieszkaniowego, od którego realizacji z kolei zależeć będzie 
głównie efekt starań o kwalifikowaną kadrę. Pocieszające tu być może 

jedno zjawisko. Przy wnikliwym analizowaniu potrzeb okaże się, iż liczba 
potrzebnych ludzi będzie stosunkowo mała w porównaniu z liczbami za- 
trudnienia, jakimi w leśnictwie przywykło się operować do niedawna. 

Polityka płacowa musi być również wyjątkowo korzystna dla tej grupy 
pracowników. | 

Brak kompleksowości w mechanizowaniu procesów. technologicznych 
powoduje z reguły znaczne straty i obniżenie wydajności. Leśnictwo ma 
szereg własnych oryginalnych przykładów na tę okolicznoścć. Po dziś dzien 

wywołują ujemne skutki dysproporcje między stopniem mechanizowania 
transportu drewna i prac na składnicach. Powoduje to wysokie zapotrze- 
bowanie na środki transportu, które nie są w pełni wykorzystywane ze 

względu na techniczną nieporadność składnic. Brak urządzeń wyładow- 

czych na składnicach mści się nie tylko w postaci stałych trudności trans- 

portowych, lecz również na tych ogniwach gospodarczych, które z orga- 

nizacją transportu technologicznego łączą się, a więc przede wszystkim 
na zapleczu technicznym. 

F 
W chwili obecnej szczególnie konieczne jest wyrównanie dysproporcji 
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między mechanizacją takich operacji jak: zrywka i wywóz, załadunek 

i wywóz, wyładunek i wywóz. W zakresie zagospodarowania lasu szcze- 

gólnego wysiłku wymaga pełna, kompleksowa mechanizacja prac w szkół- 

kach skoncentrowanych i przejście na sposób nasadzeń z okrytym sy- 

stemem korzeniowym. 

Podobnego potraktowania wymaga również pozyskiwanie zrębków zie- 

lonych. Do niedawna mieliśmy przodującą pozycję w pozyskiwaniu zręb- 

ków. Obecnie tracimy ją wskutek usztywnień naszych krajowych od- 

biorców, podczas kiedy za granicą zrębki zielone są surowcem masowo 
już przekazywanym przemysłowi drzewnemu. 

Pełne wykorzystanie czasu dnia roboczego na cele produkcyjne nastrę- 

cza w leśnictwie wyjątkowe trudności ze względu na znaczne odległości 
miejsc pracy od miejsc zamieszkania pracowników. Dojazd do miejsca 

pracy i powrót po pracy do domu zajmują w pracach leśnych ilości czasu 

nie spotykane w innych dziedzinach działalności gospodarczej. Przy krót- 
kich zimowych dniach ośmiogodzinny dzień pracy nie może być dotrzy- 
mywany często z tego względu, iż dostawanie się do miejsc pracy lub 
powrót do domu musiałyby się odbywać po ciemku. Stąd też w miarę 
zaangażowania w leśnictwie coraz większych środków na mechanizację 
prac niedopuszczalne jest szczególnie ze względów ekonomicznych skazy- 
wanie robotników leśnych na czasochłonne i energochłonne dochodzenie 
i donoszenie sprzętu do miejsc pracy: Ze względu na ogólną ekonomikę 
jak i z uwagi na aspekty dyscypliny pracy dominować powinno do- 
wożenie ludzi wraz ze sprzętem do miejsc pracy według ścisłych termi- 
nów i tras dowożenia. Dojeżdżanie własnym prostym środkiem transpor- 
towym robotników jest z wielu względów rozwiązaniem połowicznym, 
które na tle praktycznych doświadczeń nie zdało egzaminu. Wydaje się. 
że problem dowożenia ludzi do pracy w leśnictwie nie został opatrzony 
właściwą rangą. Tymczasem doraźne choćby tylko obserwacje wskazuja. 
iż są tu ukryte rezerwy wydajnościowe pracy 20 do 40%. Obecnie naj- 
częściej dowozi się robotników do miejsc pracy tylko rano. Powoduje 
to z kolei skracanie dnia pracy przez robotników i znaczne straty ener- 
petyczne robotników, co nie jest bez znaczenia w następnym dniu pracy. 
Przygotowanie mieodzownego taboru do przewożenia robotników leśnych 
może znacznie złagodzić brak siły roboczej oraz podnieść rangę zawodu. 
Jeżeli ponadto w warunkach leśnych nie można zapewnić takiego zaple- 
cza socjalnego jak to ma miejsce w przemyśle, to trzeba w dowożeniu 
na miejsce pracy dostrzegać aspekty dbałości socjalnej o pracowników 
leśnictwa. 

Harmonogramy wykonawcze mające na celu optymalne wykorzysty- 
wanie środków ludzkich i technicznych przyjmują się w leśnictwie ze 
znacznie większymi oporami miż w jakiejkolwiek innej dziedzinie gospo- 
darczej. Harmonogramy prac są dziś głęboko utrwalanym elementem do- 
brej organizacji prac nie tylko w przemysłach i budownictwie, lecz rów- 
nież w rolnictwie, gdzie zmienność warunków atmosferycznych stwarza 
dodatkowe utrudnienie w precyzyjnym planowaniu prac. Rezerwy, jakie 
tkwią w opóźnionych przerzutach sprzętu, w nieprzygotowywaniu miejsc 
pracy, dróg przejazdu ciężkiego sprzętu, a w szczególności w koordyno- 
waniu poszczególnych prac z sobą są rezerwami pokaźnymi. Obserwacje 
Pracowni Organizacji Prac Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa wy-



kazały, że przerwy w pracy i niepełne wykorzystywanie ludzi i środków 
z braku właściwego harmonogramowania prac są znacznie większe aniżeli 
przypuszczają osoby, które są odpowiedzialne za organizację prac. Rzecz 
nie sprowadza się jednak do zastosowania jakichś analogicznych formu- 
larzy harmonogramu. Chodzi o sprawę głębszą, mianowicie o ujęcie 
w przemyślany sposób takich elementów jak: rodzaj i wielkość zadania, 
miejsce wykonania, maksymalna ciągłość pracy maszyn, pełne wykorzy- 
stanie ludzi, organizowanie przerzutów według ładu geograficznego 
l w miarę możności bez naruszania dnia roboczego, uzgodnienie przeglą- 
dów sprzętu z jednoczesnym zatrudnieniem robotników przy pracach nie 
związanych ze sprzętem itp. Harmonogramy prac powinny zapewniać 
płynność wykonawstwa. Kontrola realizacji harmonogramów powinna po- 
nadto ujawniać wszelkie nieporadności planowania i wykonawstwa i sta- 
nowić dla kierowmictwa podstawowy element oceny. , 

Dyspozycyjność i kontrola muszą być ze sobą ściśle połączone i mieć 
ciągły charakter działania. Oznacza to, iż połączenia porozumiewawcze 
z poszczególnymi miejscami pracy powinny mieć charakter stały, co mie- 
zmiernie ułatwia zarówno wydawanie dyspozycji jak i przeprowadzanie 
kontroli. Przy znacznym zainwestowaniu w środki techniczne nie może 
spełnić właściwie swej roli metoda dyspozycji i kontroli przez bryga- 
dzistów dojeżdżających od czasu do czasu na miejsce pracy. Powinna 
to być kontrola ciągła, bezpośrednia, bądź też ciągła wynikająca ze stałej 
iączności bezprzewodowej z miejscami pracy lub ze środkami transpor- 
tu. W zakresie transportu ogromne usługi mogą oddać automatyczne urzą- 
dzenia samopiszące, umieszczone mna pojazdach tramsportu i połączenia 
radiotelefoniczne. Stałe punkty dyspozycyjne mogą znacznie podnieść 
efekty pracy. 

O ile czołówki techniczne zaczynają stopniowo spełniać swoją rolę 
w zapewnieniu ciągłej sprawności sprzętu, o tyle działanie zaplecza tech- 
nicznego w leśnictwie wymaga unowocześnienia. Działanie zaplecza tech- 
nicznego na drugiej zmianie, to jest po powrocie maszyn z lasu, może 
zdecydowanie wpłynąć na podniesienie gotowości technicznej sprzętu, 
który dotychczas musi nierzadko oczekiwać na przeprowadzenie drobnej 
naprawy czy regulacji w następnym dniu. Połączenie pracy w lesie z usłu- 
gową działalnością zaplecza technicznego, choćby na zasadzie pogotowia 
technicznego działającego po powrocie sprzętu z lasu, może oddać znaczne 
usługi przy podnoszeniu wydajności prac leśnych. 

Dwuzmianowość prac w leśnictwie jest zagadnieniem wyjątkowo trud- 
nym z przyczyn, które omówiono na wstępie. Nie może to jednak ozna- 
cząć braku zastanowienia nad tym tematem w szczególności w przypad- 
kach nabywania maszyn szczególnie drogich i wysokowydajnych. Można 
zaryzykować twierdzenie, że maszyny wielooperacyjne w leśnictwie i ma- 
szyny do nich podobne pod względem wydajności pracy lub cen powin- 
ny działać w systemie dwuzmianowym, gdyż w przeciwnym razie wy- 
niki ich pracy mogą być niekorzystne. 

Przygotowanie w leśnictwie pracy na dwie zmiany wymaga dobrego 
oświetlenia stałych i zmiennych miejsc pracy i solidnego przygotowania 
stanowisk roboczych. Stwierdzenie to należałoby na obecnym etapie przy- 
jąć jako pewną sygnalizację problemu, który winien być rozpoznany dla 
naszych warunków w drodze badań.



Opracowywanie koncepcji technologicznych powinno być domeną do- 

brze przygotowanych służb technologicznych. Koncepcyjni pracownicy 

służb technologicznych powinni być przygotowani dla wszystkich nad- 

leśnictw w trybie wyczerpujących studiów podyplomowych. Wydaje się 

również, że mimo wielu korekt programy nauczania zarówno w szkołach 
średnich jak i wyższych z zakresu leśnictwa nie uwzględniają jeszcze 
w zadowalającym stopniu aspektów organizacji pracy i opracowywania 
procesów technologicznych. Sprawa wydaje się paląca, gdyż nie wiąże 
się ani z nakładami inwestycyjnymi ani z zakupami, a doskonałe przy- 
kłady działania w podobnych warunkach służb technologicznych uzyskują 
nasi sąsiedzi z Czechosłowacji i NRD. Wydaje się więc, 1z ustawicznie 
prowadzona działalność szkoleniowa i konsultacyjna z technologami i dy- 
sponentami sprzętu mogłaby dać znaczne korzystne efekty. 

Mając na uwadze fakt, iż świadczenia socjalne zakładu pracy są w le- 
śnictwie niższe niż w przemyśle, należałoby szczególny nacisk położyć, 
poza dowożeniem do pracy, na jakość i przydatność odzieży ochronnej 
pracowników leśnych i na dożywianie regeneracyjne. Zarówno odzież 
jak i dożywianie mogą mieć szczególnie w okresach zimowych prac duży 
wpływ na zachorowalność i wiążącą się z nią wydajność pracy. 

Omówione w dużym skrócie podstawowe aspekty warunkujące pod- 
noszenie wydajności pracy w leśnictwie są przedmiotem działalności ana- 
litycznej prowadzonej przez Samodzielną Pracownię Organizacji Prac Le- 
śnych IBL. Ta działalność analityczna zmierza do przygotowania komplek- 
sowej koncepcji dobrej organizacji pracy w leśnictwie. 

Краткое содержание 

Характерные условия работы в лесном хозяйстве влияют на особенно высокую 
степень трудности в организации этих работ, что ограничивает быстрое получение 
положительных эффектов под влиянием мероприятий организации труда. С другой 
стороны существуют резервы в организации труда, находящиеся в прямой зави- 
симости от организации исполнения. В связи с процессом насыщения лесного хозяй- 
ства дорогим и уже относительно большим кличеством технического оборудования 
существует необходимость комплексного подхода к тем обстоятельствам, которые 
детерминируют максимальное использование в эффектах труда как человеческих 
возможностей, так и машин. В свете проведенных ислледований на эту тему в поль- 
ских условиях можно определить десять основных предпосылок, которые обуславли- 
вают при комплексном применении получение значительного роста производитель- 
ности лесных работ. Эти комплексные организационные мероприятия должны быть 
устремлены, прежде всего к: стабилизации затруднения необходимой группы ква- 
лифицированных лесных рабочих, комплексным мероприятиям в насыщении лесного 
хозяиства техническими средствами механизации, обеспечению полного транспортно- 
го потенциала для перевозки людей всеобщему применению графиков работы, 
сисциалистическои подготовке диспонентов в управляющих центрах, к организо- 
ваннои деятельности по подготовке работы на две смены, к повышению квалифи- 
кации кадров технологов и ти. 
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Summary 

Characteristic work conditions in forestry induce a particularly high level of 

difficulty in the organization of these operatons, what restricts rapid obtaining 

of favourable effects resulting from activities in the field of work organization. 

n the other hand there are evident reserves in work productivity depending directly 

upon the organization of work. nI connection with the acquisition of expensive and 

already rather numerous technical means of mechanization in forest management 

there exists a need of a complex approach to factors determining the maximal 

utilization in work effects both human possibilities and machines themselves. In the 

light of carried out studies under Polish conditions one may identify ten funda- 

mental assumptions which, when treated jointly, condition the attaining of con- 

siderable increase in productivity of forest operations. These complex organizational 

efforts ought to aim first of all at: the stabilization of employment of an indispen- 

sable group of qualified forest labour, complex efforts of the saturation of forest 

mangement with technical means of mechanization, providing a complete tran- 

sportation of people, a common use of work graphic schedules, specialistic training 

of dispatchers in disposing centers, harmonized action towards the introduction 

o two-shits work, improvement of qualifications of the engineering staff, etc. 

Z LITERATURY 

Izabela Kiljańska — KWIATY 
W OGRÓDKU. Zdjęcia czarno- 

chociażby najmniejszy ogródek. Praca 
składa się z dwóch części. W części 
pierwszej podstawowe rozdziały są na- 

białe i kolorowe wykonali : A. Bal- stępujące: Kwiaty — hobby piękne 
cerzak, A. Bartosiewicz, T. Hertz, i pożyteczne; Jest z czego wybierać; 
Sz. Marczyński, F. Obrąpalska, J. Jak rozmieścić kwiaty w ogródku; 

Trochę ogólnych wiadomości o upra- Pacewicz, A. Zielonko. Rysunki 
wykonała E. Freudenreich. PWRiL 
1976, wyd. II poprawione i uzupeł- 
nione, 326 s., cena 80 zł 

Jest to piękna książka, bogato ilu- 
strowana, wydana przy tym na dosko- 
nałym papierze. Może być pomocną 
każdemu kto posiada czy może mieć 

wie. Natomiast w części drugiej mamy 

takie rozdziały jak: Kwiaty jednorocz- 

ne; Kwiaty dwuletnie; Rośliny trwałe, 

czyli byliny; Trawnik. | 
Książkę uzupełniają: zestawienie 

tabelaryczne wiadomości о uprawie 

kwiatów oraz skorowidze — jeden 

nazw kwiatów po polsku, drugi po ła- 

сие.


