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KAZIMIERZ KRYCH 

O nowym systemie finansowym w Lasach Państwowych 

Об новой финансовой системе в Государственных Лесах 

About the new financial system in the State Forest 

W okresie minionego dziesięciolecia przemysł państwowy, a wraz 
z nim praktycznie cała niemal gospodarka narodowa, przechodziły 

dwukrotnie przez poważniejsze zmiany systemu finansowego: pierwszą 
na początku pięciolatki 1961—1965 oraz drugą w 1966 r. Lasy Państwowe 
pracowały w tym czasie niezmiennie na systemie wprowadzonym uchwa- 
łą 304 Rady Ministrów z 4 października 1962 r. w sprawie zasad gospo- 
darki finansowej przedsiębiorstw leśnych. 

Leśnictwo nie lubi zbyt częstych zmian w systemie zarządzania, 

a przede wszystkim podciągania do wspólnego mianownika z pozo- 

stałymi działami produkcji. Znane są okresy przeszczepienia leśnictwu 

metod branych żywcem z przemysłu — zwłaszcza w okresie 1950--1955, 

kiedy to na Lasy Państwowe nałożono obowiązek sporządzania formularzy 
planistycznych i sprawozdawczych opracowanych z myślą o przedsię- 

biorstwach przemysłowych, a rachunkowość leśna oparta była na nie- 

. zrozumiałym i kompletnie niedostosowanym do potrzeb leśnictwa jedno- 

litym planie kont (1950 r.). 

Lata 1956—1961 przyniosły stopniowy odwrót od tamtych metod. 

Leśnictwu przywrócono rok gospodarczy (październik — wrzesień) oraz 

potraktowano jako specyficzną, odrębną branżę gospodarki. Sądzę, że 

ukoronowaniem tego kierunku była likwidacja narzuconych leśnictwu 

przez ówczesny centralny system zarządzania rejonów lasów państwo- 

wych oraz opracowanie w latach 1960—1961 przez grupę resortowych 

specjalistów — kompleksowego systemu organizacji planowania, ewiden- 

cji, dokumentacji i sprawozdawczości i dopiero na tym gruncie odrębnego 

dla leśnictwa systemu finansowego. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że całość opracowania została 

zamknięta we wzajemnie powiązane instrukcje, formularze i ich wykazy. 

Najbardziej pracochłonny odcinek pracy biurowej w nadleśnictwach — 

księgowość, zorganizowana została w uproszczony system rejestrowy, 

dostosowany do warunków pracy służb finansowo-księgowych oraz do 

niemalże zerowego wyposażenia nadleśnictw w maszyny liczące. Jedno- 

cześnie w prasie fachowej, „Lesie Polskim' ukazała się seria artykułów 
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o charakterze komentującym, wyjaśniającym i wprowadzającym w Za- 

sodnienie — pióra Jana Daszkiewicza i Grzegorza Fomicza(1). 
Pomijając w tym miejscu ocenę stopnia w jakim system ten zdał 

egzamin, przejdźmy do oceny zmian wprowadzonych w 1971 r. uchwałą 

nr 72 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie gospodarki 

finansowej organizacji gospodarczej Lasy Państwowe (Mon. P. 25 poz.158). 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN 

Mówiąc o nowym systemie finansowym trzeba sobie zdać sprawę 

z tego, że oprócz nowych elementów składa się na niego wiele rozwiązań 

poprzednio istniejących. Stąd liczne instrumenty nowego systemu funk- 

cjonują na zasadach analogicznych, lub co najwyżej — tylko z nieistot- 

nymi, w porównaniu ze stanem przed reformą, korektami, na przykład: 

—- fundusz statutowy, 
— fundusze inwestycyjne (przedsiębiorstw i zjednoczenia), 

-— fundusz za osiągnięcia ekonomiczne załóg, 
—- fundusz rezerwowy, 
—- fundusz leśny i wiele innych funduszów specjalnych jak: fundusz 

opłaty leśnej dotyczącej lasów niepaństwowych, fundusz budżetowy, fun- 

dusz polowań dewizowych, fundusz mieszkaniowy. 

Z pewnymi zmianami, o których będzie jeszcze mowa, pozostaje rów- 

nież dotychczasowy mechanizm podziału akumulacji na podatek obro- 

towy, część zysku przypadającą dla załóg, część zysku dla budżetu oraz 

część na zasilenie środków finansowych jednostki gospodarczej. 

Sądzę, że oddzielenie tego co już istniało od rzeczy nowych powinno 

stanow.ć punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju analiz i ewentualnych 

dyskusji. 
Zmiany, które wprowadza nowy system finansowy sprowadziłbym do 

sześciu najważniejszych elementów. 
l. Wprowadzenie do obrachunku roku kalendarzowego, kwartalnych 

kalkulacji kosztów oraz kwartalnych bilansów „netto'. 
2. Ustalenie odrębnego źródła finansowania kosztów produkcji drew- 

na na pniu (zagospodarowanie lasu). 
3. Uznanie „de jure* kredytu bankowego, jako jednego ze źródeł 

finansowych zapasów bieżących. 
4. Zapowiedź finansowania całości remontów środków trwałych ze 

środków obrotowych, a inwestycji — z kredytu bankowego. 
5. Przerzucenie obowiązku odprowadzania podatku obrotowego w ca- 

łości na nadleśnictwa. 
6. Nałożenie na nadleśnictwa obowiązku pokrywania ze środków 

obrotowych odszkodowań łowieckich, finansowanych dotąd z budżetu 
państwa. 

Są to w sumie zmiany poważne, w istotny sposób wpływające na 
wyniki ekonomiczne nadleśnictwa, a przez powiązanie tych wyników 
odrębnymi aktami prawnymi, z systemem premii i nagród za osiągnięcia 
ekonomiczne załóg — kształtujące w określony sposób sytuację material- 
ną załóg leśnych. 

I tu nasuwa się już pierwsza uwaga ogólna na tle wdrażania zmian 
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do praktyki gospodarczej Lasów Państwowych. O ile zasady gospodarki 
finansowej z 1962 r. stanowiły ukoronowanie uprzednio już opracowa- 
nego kompleksowo systemu zarządzania — o tyle obecna reforma zastała 
Lasy Państwowe kompletnie nie przygotowane do przyjęcia zmian. Dla 
przykładu podam, że nie opracowano dotychczas i nie wydano skorelo- 
wanych zmian w instrukcji planowania, w zakresie rachunkowości ogra- 
niczono się do zmiany samego wykazu kont oraz do oderwanych komen- 
tarzy 1 wyjaśnień, we wzorach sprawozdawczych nie zarezerwowano 
odpowiednich pozycji, a sprawa dokumentacji nie była w ogóle przed- 
miotem rewizji. W dodatku omawiania uchwała Rady Ministrów wpro- 
wadzająca zmiany od 1 stycznia 1971 r. podjęta została de facto dopiero 
2 kwietnia, a jej tekst opublikowano na początku maja tegoż roku. W re- 
zultacie przez pierwsze 4 miesiące 1971 r. jednostki lasów państwowych 
pracowały na podstawie projektów rozwiązań przyszłej uchwały. 

2. ZMIANY OKRESU OBRACHUNKOWEGO I ZASAD BILANSOWANIA 

WYNIKÓW FINANSOWYCH 

Reforma systemu finansowego dokonana w 1971 r. nie wyrosła z za- 
potrzebowania organizacji gospodarczej Lasy Państwowe. Szczególnie 
kontrowersyjnego charakteru nabrały propozycje roku kalendarzowego, 

kwartalnych kalkulacji kosztów oraz zmiany w systemie finansowania 
kosztów zagospodarowania lasu. Problem roku gospodarczego od wielu 

lat był przedmiotem dyskusji. Leśnictwu do zakończenia obrachunku 

potrzebny jest okres, w którym kończą się prace eksploatacyjne oraz pra- 

ce odnowieniowe. Takim okresem jest przełom września i października. 

Można się zgodzić z J. Gregorowiczem, że plan leśnictwa powinien 

być ściśle powiązany z narodowym planem gospodarczym i budżetem pań- 

stwa (2). Czy jednak oznacza to konieczność prowadzenia rachunku eko- 

nomicznego i ustalenia wyniku w roku kalendarzowym w nadleśnic- 

twach? Okres jesienno-zimowy (listopad—marzec), to okres nasilenia 

prac zrębowych, „żniwa leśne'. A który to gospodarz w środku żniw bę- 

dzie dokonywał podziału produktów na przynależne do różnych okresów 

gospodarczych? Data 31 grudnia, jako zamknięcie roku obrachunkowego 

znacznie wygodniejsza byłaby dla rolnictwa, bo przecież w tym okresie 

niewiele się w polu dzieje. A jednak rolnictwo (PGR) zachowało swój 

odrębny okres — od 1 lipca do 30 czerwca. Jak należy obecnie postępo- 

wać z zaliczeniem w planie urządzenia gospodarstwa leśnego powierzchni 

zrębów rozpoczętych i niedokończonych w grudniu? Dlaczego nie zmie- 
niono dotychczas zasad instrukcji urządzania lasu nakładającej obowią- 

zek operowania rokiem gospodarczym 1 październik — 30 wrzesień, 

przy opracowywaniu planów urządzenia lasu, wobec lat kalendarzowych 
przyjętych do planów rocznych, pięcioletnich i perspektywicznych? Nie 

są to pytania retoryczne. Wymagają one rozstrzygnięć, bez których trud- 
no wydać cenzurę nowemu systemowi. 

Odrębną sprawę stanowią skutki ekonomiczne wprowadzenia roku 

kalendarzowego. Wiadomo powszechnie, że pozyskanie i wywóz, a więc 

tym samym sprzedaż i wyniki w okresie październik—grudzień ulegają 

stosunkowo znacznym wahaniom w zależności od warunków atmoste- 
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rycznych. Jaką wartość wobec tego będzie miał wynik finansowy roku 
obrachunkowego kończonego w takich warunkach? 

Zwolennicy roku kalendarzowego wskazują, że bezpośrednie powią- 
zanie leśnictwa z centralnym systemem planowania spowoduje wzmoc- 
nienie roli planowania w Lasach Państwowych. A przecież dawno już od- 
kryto prawdę, że bez pogłębienia rachunku ekonomicznego na nic się nie 
zda najbardziej odgórne, drobiazgowe wiązanie planów. Zresztą oddajmy 
głos J. Gregorowiczowi (2): „Jest sprawą niezaprzeczalną, że w ro- 
ku gospodarczym zawierają się przesłanki do dokładnej oceny pracy jed- 
nostek gospodarczych . 

Istotną zmianę w nowym systemie stanowi odwrót od rocznych okre- 
sów kalkulacji kosztów produkcji. Wprowadzając swego czasu (1961 r.) 
taką uproszczoną koncepcję rachunku w leśnictwie miano na względzie 
nie tylko kłopoty kadrowe w obsadzie służb finansowo-księgowych 
w nadleśnictwach. Brano sądzę i to pod uwagę, że kalkulacje kosztów 
i wyniki finansowe w poszczególnych kwartałach, zamiast wyjaśnić za- 
ciemnią często rzeczywisty obraz rachunku ekonomicznego. Wynika to 
z sezonowości i wahań w czasie jak i rozmiarach poszczególnych zabie- 
gów związanych z produkcją drewna na pniu (zagospodarowania lasu), 
kosztów remontów oraz niektórych innych kosztów działalności produk- 
cyjnej i pozaoperacyjnej Lasów Państwowych. Jeśli do tego uwzględnić 
sezonowość samego pozyskania i wywozu drewna, kalkulacja kosztów 
jednostkowych w poszczególnych kwartałach przedstawia złudny obraz, 
nie wyłączając nawet kosztów bezpośrednich drewna. Obrazują to choćby 
wyniki ostatnich dwóch lat w skali całości Lasów Państwowych (tab. 1). 

Jak wynika z tabeli 1 — poziom kosztów jednostkowych, a przez to 
samo i wyników finansowych w poszczególnych kwartałach wykazuje nie- 
regularne, duże wahania. Stąd też dla prawidłowości rachunku należa- 
łoby stosować bezwzględnie tzw. rozliczenie kosztów w czasie. Rozlicze- 
niu takiemu poddano od 1 stycznia 1971 r. koszty ogólnoadministracyjne 
(nowe zasady kalkulacji) oraz przez wprowadzenie funduszu — koszty 
zagospodarowania lasu. System rozliczania kosztów w czasie, stosowany 

  

  

              
  

Tabela 1 
Koszty jednostkowe w Lasach Państwowych (4) 

Koszty w zł na 1 m$ drewna | Wskaźniki % 

Treść cało- I II Ш 
rocz- | kwar-| kwar-| kwar- 3:2 4:2 5:2 

ne tał tał tał 

1. Koszty zagosp. lasu | 
1968/69 88 40 16 302 45 18 341 
1969/70 86 45 18 211 52 21 246 

2. Koszty og. administr. | 
1968/69 134 104 79 277 т 59 207 
1969/70 135 116 92 195 86 69 145 

3. Koszty pozyskania 
1968/69 52 36 39 66 70 74 127 
1969/70 55 37 42 58 67 77 107 

4. Koszty wywozu 

1968/69 108 114 111 100 105 103 92 
1969/70 113 122 119 104 108 106 "92 
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jest powszechnie w księgowości przemysłowej. Wprowadzony w 1971 r. 
do nadleśnictw spowoduje z pewnością w pierwszym okresie sporo kło- 
potów zarówno księgowym prowadzącym rozliczenie, jak i gronu odbior- 
ców sprawozdań finansowych Lasów Państwowych nie obeznanych z me- 
chanizmem rachunku. W nowych warunkach zdeterminowanych przez 
iakt wprowadzenia kwartalnych bilansów netto stanowiących podstawę 
rozliczania zysku, system rozliczania kosztów w czasie staje się konie- 
cznością. 

3. FUNDUSZ ZAGOSPODAROWANIA LASU 

Najważniejszym instrumentem rozliczania kosztów w czasie i prze- 
strzeni jest w warunkach nowego systemu fundusz zagospodarowania 
lasu. Jego bezpośrednio zamierzonym celem jest jednak nie tylko rozli- 
czenie kosztów ile raczej stworzenie odrębnego źródła finansowania cało- 
kształtu zabiegów związanych z zagospodarowaniem lasu. Koncepcji odrę- 
bnego źródła finansowania kosztów zagospodarowania lasu przyświecała 
niewątpliwie myśl zaostrzenia dyscypliny finansowej w zakresie kosztów 
działalności eksploatacyjnej (pozyskania, wywozu i spedycji drewna) oraz 
działalności pomocniczo-produkcyjnej. Do 1970 r. gdy istniało wspólne 
żródło finansowania — mogły mianowicie następować stosunkowo łatwo 
przerzuty środków na tę działalność ze środków planowanych na zago-: 
spodarowanie lasu. Mogły, ale czy rzeczywiście następowały? Czy środki 
planowane na zagospodarowanie lasu były uszczuplane w trakcie wyko- 
nawstwa? Otóż z reguły istniało zjawisko odwrotne. Niech świadczy 
o tym statystyka wykorzystania limitów na zagospodarowanie lasu przez 
nadleśnictwa za ostatnie dziesięciolecie (tab. 2), Wydano więc w okresie 
dziesięciolecia na reprodukcję drzewostanów o 111 mln zł więcej aniżeli 
plany zakładały. Praktycznie dopiero w ostatnich dwóch latach wystą- 
piły tendencje uszczuplania środków na zagospodarowanie lasu. Bieżące 
potrzeby zabezpieczenia dostaw drewna zaczęły brać górę nad potrze- 
bami intensyfikacji przyrostu zapasów i zabezpieczeniem przyszłych po- 
trzeb. Mimo wszystko określenie tego zjawiska nieprawidłowością by- 

    

  

    
  

  

Tabela 2 
Nakłady na zagospodarowanie lasu (4) 

‚ | Przekroczenie +- 
Rok Plan Wykonanie | niewykorzyst. — 

gospod. środków pla- 

| min zł nowych 

1960/61 1 103 1 146 + 47 
1961/62 1 213 1 194 — 17 
1962/63 1 034 1 215 — 12 
1963/64 1 282 1 327 + 46 
1964/65 1 336 1 366 + 30 
1965/66 1 378 1 430 + 52 
1966/67 1 459 1518 + 59 
1967/68 1 501 1 523 + 22 
1968/69 1 582 1 559 — 23 
1969/70 1636 1543 — 93 

Razem 13 524 13 821 + 111 
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toby z pewnością nieuzasadnione, zważywszy, że proporcje ustalone przez 
Narodowy Plan Gospodarczy oraz plany techniczno-ekonomiczne — 
muszą w trakcie wykonywania podlegać korektom jeżeli tego wymaga 
kooperacja i rachunek ekonomiczny (mikro-rachunku, w nadleśnictwie). 
Działalność gospodarcza to nie działalność budżetowa i stąd problem dy- 
scypliny finansowej w warunkach nadleśnictwa nabiera specyficznego 
charakteru. Tworzenie w przedsiębiorstwie zbyt dużej liczby odrębnych 
źródeł finansowania w postaci najprzeróżniejszych funduszów ogranicza 
operatywne kierownictwo i w przeciwieństwie do zamierzeń twórców 
systemu prowadzi do minimalizacji efektów gospodarczych, a tym samym 
do marnotrawstwa środków. 

Zgodzić się wypada z twierdzeniem, że „zasada odnoszenia kosztów 
zagospodarowania lasu efektywnie ponoszonych w danym roku na pozy- 
skanie (drewna — dopisek K. K.) danego roku kryje w sobie nieprawi- 
dłowości'* (3). Więcej nawet, w myśl przysłowia, że jak się powiedziało 
„a to należy powiedzieć i „b* — uważam, że nieprawidłowość polega 
na zaliczaniu poniesionych w danej jednostce kosztów zagospodarowania 
lasu na pozyskanie drewna tej samej jednostki. Zasady nowego systemu 
nie precyzują jednak wyraźnie, aby fundusz zagospodarowania lasu two- 
rzyć w oparciu o jednolitą stawkę w skali kraju. Przeciwnie, sugerują 
jej różnicowanie dla poszczególnych przedsiębiorstw lasów państwowych, 
dając w tej mierze odpowiednie uprawnienia naczelnemu dyrektorowi 
Lasów Państwowych. Uważam, że na system funduszu ograniczonego 
do „granic* przedsiębiorstwa szkoda byłoby wysiłku służb księgowości 
nadleśnictwa. Dopiero jednolity narzut w skali kraju stanowi postęp 
w zasadach konstrukcji rachunku kosztów produkcji drewna. 

Co oznacza taka jednolita stawka obowiązująca wszystkie nadleśnic- 
twa, w miarę stabilna, jako że ustalona na podstawie wycinków planu 
pięcioletniego? Oznacza cenę drewna na pniu, odpowiednie „taksy” 
w rozumieniu rodzieckiego systemu opłat za drewno na pniu. Abstrahu- 
jąc od spraw czysto organizacyjnych — należy mieć na uwadze, że tak- 
sy radzieckie są jednak zróżnicowane w zależności od drzewostanów 
i przewidywanych do uzyskania sortymentów, podczas gdy nasze „staw- 
ki' są jednakowe dla każdego metra grubizny, bez względu na to czy 
chodzi o sortymenty wartościowe czy też odpadowe. 

Uważam to za pierworodny grzech nowego systemu. 
W imię prawidłowego wykorzystania zasobów leśnych, koszty zago- 

spodarowania lasu zawarte w stawce powinny obciążać poszczególne sor- 
tymenty proporcjonalnie do ich wartości użytkowej. W celu stworzenia 
ekonomicznych warunków lepszego wykorzystania drewna, zarówno 
w leśnictwie jak i w przemyśle drzewnym, sortymenty odpadowe, nie 
tylko drobnica, ale opał, żerdzie a nawet procochłonne papierówki i ko- 
palniak nie mogą i nie powinny być obciążane narzutem kosztów zago- 
spodarowania lasu. Takie rozwiązanie umożliwi zastosowanie niskich, 
konkurencyjnych cen na te sortymenty, atrakcyjnych dla przemysłu. 
System zróżnicowanych stawek zagospodarowania lasu w zależności od 
wartości użytkowej drewna, jego podaży i popytu zadość by uczynił wy- 
maganiom prawa wartości oraz rachunku ekonomicznego i byłby praw- 
dziwym fundamentem programu zagospodarowania niewykorzystanych 
dotychczas rezerw drewna odpadowego. 
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Uwazam, ze stawki narzutow na fundusz zagospodarowania lasu, przez 
analogię do. cen surowców, nie powinny być zmieniane co roku. Należa- 
łoby je wyliczyć i stosować w tej samej wysokości przynajmniej w okre- 
sie całego pięciolecia, skoro już za podstawę wyliczenia przyjmuje się 
okres pięcioletni. Oczywiście rozumiem „fiskusa (aby nie było nieporo- 
zumień — Ministerstwo Finansów), który przedkładając projekt uchwały 
o systemie finansowym Lasów Państwowych zadbał o to, aby w tychże 
lasach nie gromadziły się na kontach bankowych nadmierne środki pie- 
niężne. 

4. FINANSOWANIE ZAPASÓW 

Problem nadmiernych zapasów, nierzadko tzw. bubli pochłaniających 

część dochodu narodowego i hamujących tym samym spożycie, stanowi 

od wielu lat przedmiot troski ekonomistów w Polsce. Да pomocą syste- 

mu finansowego starają się oni skierować zainteresowanie załóg i kie- 

rownictw przedsiębiorstw na zmniejszanie zapasów. 

Do 1970 r. tego rodzaju instrumentem były w Lasach Państwowych 

tzw. normatywy finansowane funduszem statutowym przedsiębiorstwa. 

Zapasy ponadnormatywne musiały być w całości finansowane kredy- 

tem bankowym. Procent od kredytu, stanowiący przeciętnie około 40 tys. 

zł na jedno nadleśnictwo, płatny w ciężar kosztów działalności, miał peł- 

nić rolę hamulca przeciwko gromadzeniu zapasów. System ten istotnie 

egzaminu nie zdał i w przemyśle w latach sześćdziesiątych został zastą- 

piony bardziej elastycznym systemem zapasów bieżących, finansowanych 

wprost z tzw. funduszu rozwoju, tworzonego z odpisów zysku. Sztywny 

„normatyw zniesiono a przedsiębiorstwo, aby sfinansować zapasy mu- 

siało najpierw wygospodarować zysk, a potem gdy część tego zysku prze- 

znaczyło już na tzw. fundusz rowoju — mogło go zużyć albo na inwe- 

stycje przedsiębiorstw (pod warunkiem uzyskania na to limitu inwe- 

stycyjnego) albo też na zasilenie własnego funduszu w obrocie, w celu 

sfinansowania (wzrostu) zapasów. 
Lasy Państwowe przyjęły ten system w 1962 r., tylko częściowo po- 

zostając przy dawnym normatywie, a zapożyczając od przemysłu tylko 

sam sposób finansowania normatywu poprzez fundusz rozwoju. Prze- 

mawiają za tym argumenty: 
1. Przeciętnie około 65% zapasów bieżących (bez środków trwałych) 

a w sezonie 70—80% — przypada na drewno, które jest produktem re- 

glamentowanym i do „bubli* bynajmniej nie należy. Jego pozyskanie 

przypada głównie na miesiące jesienno-zimowe podczas gdy odbiorcy 

wymagają dostaw ciągłych i stąd okresowe gromadzenie zapasu w lesie 

i w składnicach jest zjawiskiem pożądanym. 

2. Każde nadleśnictwo kieruje się ekonomicznym interesem upłyn- 

nienia drewna, wynika on wszelako z działania zupełnie innych mecha- 

nizmów. Owe 40 tys. złotych odsetek niewiele znaczy w porównaniu do 

znacznie wyższych sankcji z tytułu kar za nieterminowe dostawy, mo- 

gących osiągnąć setki tysięcy złotych, skutków deprecjacji drewna 

z powodu nadmiernego przelegiwania w lesie, kosztów korowania czy 

wreszcie wykonanej realizacji (sprzedaży), która stanowi o finansowym 

bycie nadleśnictwa. 
3. Nadleśnictwa nie mają dotychczas pełnej samodzielności w za- 
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kresie zaopatrzenia i zbytu. Wiele materiałów, a szczególnie narzędzi, 
różnych środków materiałowo-technicznych jest zamawianych i rozdzie- 
lanych przez okręgowe zarządy lasów państwowych. Także i w zakresie 
zbytu zarówno samo rozdzielnictwo jak i kontakty z PKP leżą w rękach 
zarządów. Sankcje z tytułu nadmiernych zapasów materiałów, w postaci 
nie zawsze przydatnych narzędzi, owych szop pełnych starych pługów, 
czepców do zrywki itp. — kierowane być powinny zupełnie pod innym 
adresem. 

Nowy system finansowy przyjmuje bez najmniejszej modyfikacji roz- 
wiązanie wprowadzone w 1971 r. do systemu finansowego przedsię- 
biorstw przemysłowych. Polega ono na finansowaniu elastycznie ustalo- 
nych tzw. zapasów bieżących i zapasów nadmiernych: w 60% funduszem 
własnym w obrocie (funduszem statutowym) a w 40% kredytem banko- 
wym, a zapasów sezonowych w 100% kredytem bankowym. 

Jeżeli na skutek zwiększenia zapasów lub zmniejszenia funduszu 
w obrocie, udział kredytu bankowego w sfinansowaniu zapasu wzrośnie 
powyżej 45 W, wzrasta automatycznie o 1—6% stopa procentowa od kre- 
dytu — kredyt staje się drogi. Zjawisko odwrotne powoduje bonifikatę 
stopy procentowej. 

Nie jest to system, który by się wiązał z techniczno-przyrodniczymi 
ciektami produkcji drewna na pniu. Nie wiąże się on również dostatecz- 
nie z prawidłowym wykonaniem kooperacyjnej funkcji Lasów Państwo- 
wych w zakresie dostaw drewna ale ma również i swoje zalety. W po- 
równaniu do poprzedniego, opartego na praktycznie nigdy nie weryfi- 
kowanych normatywach — spowodował on jednak jednorazowy dopływ 
gotówki z budżetu z tytułu zwiększenia o 25—30% funduszu własnego 
w obrocie jednostek gospodarczych Lasów Państwowych, średnio około 
200 tys. zł na jedno nadleśnictwo. Tak wypadło z obliczenia, które wy- 
kazało, że w porównaniu z przemysłem nadleśnictwa były w starym sy- 
stemie znacznie niedofinansowane. 

Należy się spodziewać, że oparcie systemu finansowania zapasów leś- 
nych na systemie przemysłowym spowoduje pobudzenie troski o go- 
spodarkę zapasami materiałowymi oraz narzędziami w nadleśnictwach 
i prowadzić będzie do uzyskania w tym względzie większej samodziel- 
ności nadleśnictw w zakresie zaopatrzenia. 

W potocznym słowa znaczeniu termin „zapasy” nie obejmuje środków 
trwałych, w zakresie finansowania których nowy system nie wnosi sam 
przez się zmian lecz sankcjonuje zmiany wprowadzone odrębnymi aktami 
prawnymi. Chodzi tu o inwestycje, które w całym kraju, od 1970 r. roz- 
poczynając, przeszły na całkowite finansowanie kredytem bankowym 
oraz o zapowiadaną, lecz jeszcze nie zrealizowaną, reformę zasad nali- 
czania amortyzacji. Przyjęcie ogólnych zasad finansowania nie może tu 
budzić zastrzeżeń, tym bardziej że chodzi praktycznie o odcinek dzia- 
łalności okręgowych zarządów lasów państwowych gdyż nadleśnictwa 
nie mają samodzielności w zakresie inwestowania. 

Nowy system przewiduje finansowanie całości remontów, z remon- 
tami kapitalnymi — ze środków obrotowych. Wypada w związku z tym 
przypomnieć, że postulat taki wysuwany był przez Lasy Państwowe od 
1956 r., a w 1965 r. znalazł się jako jeden z punktów „Programu popra- 
wy działalności przedsiębiorstw Lasów Państwowych*. 
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Chodzi tu o uproszczenie stosunkowo uciążliwej procedury w zakre- 
się wprowadzenia do planu — remontów kapitalnych oraz o zniesienie 
sztucznych granic pomiędzy remontami (naprawami) bieżącymi, średnimi 
i kapitalnymi. W warunkach leśnictwa, które gospodaruje wartością 
środków trwałych przekraczających ponad dziesięciokrotnie wartość za- 
pasów środków obrotowych — oznacza to poważny krok na drodze 
usamodzielniania nadleśnictw i wzmocnienia rozrachunku gospodarczego 
jako metody gospodarowania. 

Innowacją omawianego systemu jest wprowadzenie do ekonomiki 
Lasów Państwowych oprocentowania środków trwałych. Oprocentowanie 
to ma jednak jeszcze mocno ograniczony zasięg. Dotyczy ono mianowicie 
wyłącznie środków transportowych należących do ośrodków transportu 
leśnego, a zastosowana stopa procentowa wynosi zaledwie 1,5%. Jest 
więc to tylko nieśmiała próba przyjęcia systemu wprowadzanego aktu- 
nie w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Wydaje się, że droga do podporządkowania gospodarki środkami trwa- 
łymi rachunkowi ekonomicznemu nie prowadzi jednak przez oprocento- 
wanie. Rozwiązanie problemu może przynieść reforma dotychczasowych 
metod amortyzacji. Reforma taka jest zapowiadana w skali ogólnopań- 
stwowej. 

5. NIEOCZEKIWANE OBCIĄŻENIA 

Znalazły się w nowym systemie dwa elementy, które mogą spowo- 
dować kontrowersje. Pierwszy dotyczy nałożenia obowiązku odprowa- 

dzania podatku obrotowego od drewna (grubizny) przemieszczanego 
z nadleśnictw do zespołów składnic, a więc od niezrealizowanych jeszcze 
dostaw. Chodzi tu przy tym o stosunkowo poważną masę i wartość pro- 
duktów. Przeciętny zapas drewna w zespołach składnic, od którego 
przedwcześnie odprowadzono podatek obrotowy stanowi blisko 1/5 za- 
pasów wszystkich środków obrotowych w Lasach Państwowych. Z teore- 
tycznego punktu widzenia dochodzi tu do, wypaczającego system, przy- 
padku kredytowania przez bank rozliczeń z budżetem państwa. Prze- 
ciętna kredytów bankowych przypadających na samo tylko sfinansowa- 
nie przedwcześnie odprowadzanej akumulucji (podatek obrotowy stanowi 
element akumulacji finansowej) od niesprzedanego drewna kształtować 
się będzie w granicach 4—6 mln zł a odsetki od zaciągniętego na ten cel 
kredytu — 160—240 tys. złotych, licząc na jeden zespół składnic rocznie. 

Drugim kontrowersyjnym elementem nowego systemu finansowego 
jest wprowadzenie do planów techniczno-ekonomicznych nadleśnictw 
płatności odszkodowań na rzecz rolnictwa z tytułu szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę. Problem dotyka odcinka, za który odpowiedzialność 
rozkłada się pomiędzy prezydia rad narodowych, Polski Związek Łowiec- 
ki oraz nadleśnictwa, przy czym te ostatnie mają w sprawach gospodarki 
łowieckiej najmniej do powiedzenia. Żywa zwierzyna stanowi ustawowo 
własność państwa i budżet państwa ponosi odpowiedzialność za szkody 
przez nią wyrządzone. Obciążenie materialną odpowiedzialnością nad- 
leśnictw z tego tytułu wymaga dalszego konsekwentnego działania na 
rzecz organizacyjnego uregulowania zagadnienia, w sposób przekazujący 
pełnię dyspozycji w zakresie gospodarki łowieckiej w ręce nadleśniczych. 
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Bez tego nie moze by¢ mowy o zasadności powyższego rozwiązania. 
"Sytuację pogarsza fakt nierównomierności kształtowania się szkód od 

zwierzyny w: poszczególnych latach i w poszczególnych jednostkach. Wy- 
płaty powyżej 100 tysięcy złotych, a tyle mniej więcej wynosi przeciętna 
na jedno nadleśnictwo, mogą często zniweczyć całoroczny wysiłek załogi, 
przekreślając uprawnienia do premii oraz do funduszu nagród za osią- 
gnięcia ekonomiczne załóg. 

6. WNIOSKI 

Przytoczone uwagi nie wyczerpują z pewnością całości problematyki 
gospodarczej Lasów Państwowych, która kojarzy się z dokonanymi zmia- 
nami w systemie finansowym. 

Wskazują one wyraznie na wyprzedzajacy, w porównaniu z istnieją- 
cymi zasadami planowania, ewidencji i dokumentacji charakter systemu 
finansowego. Nie ulega wątpliwości, że wskutek wprowadzenia tego 
systemu, wyraźnie dała się odczuć potrzeba szerszych reform i zmian 
w całokształcie problematyki zarządzania, ze strukturą organizacyjną 
Lasów Państwowych włącznie. 

Szczególnej uwagi wymagać będzie powiązanie mechanizmu finan- 
sów z aspektami bodźców materialnego zainteresowania załóg oraz pro- 
blematyką socjalno-bytową pracowników leśnictwa. Nie musi ono pole- 
gać na nadrzędności systemu finansowania w stosunku do wykształcają 
cego się aktualnie systemu płac, nagród oraz świadczeń socjalnych 
w Lasach Państwowych. Spodziewać się więc należy sprzężenia zwrot- 
nego, którego działanie ujawni z pewnością braki gospodarki finansowej 
oraz wysunie potrzeby korekt w metodach tworzenia i podziału fundu- 
szów specjalnych, funkcjonowania mechanizmu podatku obrotowego oraz 
podziału zysku. 

Nowy system kładzie nacisk na rolę wyników finansowych w nad- 
leśnictwach. Konsekwencją tego kierunku musi być dalsze porządkowa- 
nie rachunku kosztów, zwłaszcza kosztów produkcji drewna oraz szeroko 
pojętej problematyki cen. Ceny drewna mają znaczenie decydujące 
w kształtowaniu wyników, a przecież odcinek ten pozostawia jeszcze 
wiele do życzenia. 

Reasumując należy stwierdzić, że siłę a zarazem i słabość nowego 
systemu finansowego Lasów Państwowych stanowi zawarta w nim ana- 
logia rozwiązań do systemu obowiązującego w przemyśle. Siłę — ponie- 
waż przemysł jako przodujący dział gospodarki narodowej dysponuje da- 
leko bogatszym doświadczeniem i doskonalszymi metodami pracy; słabość 
— ponieważ mechanizm finansów przemysłu nie uwzględnia i nie może 
uwzględnić specyfiki produkcji leśnej. 
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