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Р odstawowe zadanie, jakie stoi przed zapowiedzianym na 1973 r. Kon- 
gresem Nauki Polskiej, polega niewatpliwie na wskazaniu najkorzystniej- 
szych dróg pełnego rozwiązania we wszystkich podstawowych i stosowa- 
nych dyscyplinach problemu wzrostu efektywności badań naukowych do 
prawidłowego przyspieszenia rozwoju postępu technicznego i ekonomicz- 
nego naszego kraju. 

W leśnictwie, którego związki z gospodarką i kulturą narodową w wa- 
runkach rozwoju cywilizacji przemysłowej i poprzemysłowej są wyższe, 
niż kiedykolwiek przedtem, utrzymuje się tradycyjnie niska efektywność 
badań naukowych nie tylko dlatego, że na skutek wyjątkowo długiego 
cyklu produkcyjnego „na pniu* upływa wiele dziesiątków lat między przy- 
czyńą a skutkiem, to jest od koncepcji naukowej przez wdrożenie do 
praktycznego efektu, ale także na skutek braku zainteresowania efektami 
naukowymi po obu stronach „ogniwa sprzężonego*, jakie łączy lub łączyć 
powinno naukę i praktykę. Słabość tego ogniwa nie tylko powiększa roz- 
piętość między zapotrzebowaniem na surowce leśne dla rozwijającego się 
przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego, ale nadto uzależnia dal- 
szy rozwój tego przemysłu od importu, a ten w warunkach trwałego defi- 
cytu drzewnego w całej współczesnej Europie staje się nierealny. Stosunki 
między nauką i praktyką można kształtować pomyślnie, jak tego dowodzą 
  

* Referat wygłoszony dnia 12 stycznia 1971 r. w Krakowie na otwartym zebraniu 
Wydziału Leśnego WSR poświęconym realizacji uchwał IV Plenum PZPR. 
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doświadczenia wielu krajów. Niektóre gałęzie gospodarki narodowej rów- 

nież w naszym kraju weszły z powodzeniem na drogę utylizacji wyników 

badań naukowych i mierzenia wynikających stąd korzyści za pomocą ra- 

chunku ekonomicznego w postaci bilansu nakładów i efektów po obu 

stronach „ogniwa sprzężonego |. 

Przedkongresowa dyskusja nad przyczynami słabej efektywności badań 

naukowych w leśnictwie i drzewnictwie oraz nad środkami i etapami 

aktywizacji i utylizacji tych badań powinna doprowadzić do opracowania 

i realizacji takiego programu badań naukowych, który zabezpieczałby 

w pełni w okresie najbliższych 30 lat wzrost zasobów drzewnych w na- 

szych lasach na miarę krajów sąsiednich o zbliżonych warunkach przy- 

rodniczych. Jak wiadomo, NRD (2) ma od wielu lat plan powiększenia 

zasobów drzewnych na pniu o około 30 m*/ha (23%) w ciągu 25 lat (do 
1985 r.), a specjaliści naukowi radzieccy postawili naukom leśnym i prak- 

tyce zadanie, w rejonie kaliningradzkim (na północ od Mazur), aby w ciągu 

40 lat zwiększyć zasoby drzewne na pniu z 39,9 mln m” do 60,5 mln m”, 

czyli 1,5-krotnie. Oznacza to, że dzięki pomocy nauki i włączeniu się prak- 

tyki leśnictwa nastąpi w 2000 r. w tym rejonie 60-procentowy wzrost 

produktywności lasu (4). 

Gdyby takie zadania postawił najbliższy Kongres Nauki Polskiej 

naukom leśnym w Polsce, zlikwidowalibyśmy prawdopodobnie po 2000 

roku rozpiętość między krajowym zapotrzebowaniem na drewno przemy- 

słowe (28 mln m) a realnymi możliwościami ekstensywnego dziś gospo- 

darstwa leśnego, dostarczając w efekcie gospodarce narodowej około 

15 mln m? dodatkowej produkcji towarowej leśnictwa wartości 4,5 mld 

zł dewizowych przy przeliczeniu 1 dolar równy 15 zł w handlu zagranicz- 

nym. 

W systemie gospodarki planowej naszego kraju kierunki badań nauko- 

wych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, reguluje dla wszystkich 

gałęzi nauki i techniki polityka naukowa i techniczna państwa, pod egidą 

Komitetu Nauki i Techniki, w oparciu i na podstawie dyrektywnych wy- 

tycznych partii uchwalanych co pewien okres przez plenarne zebrania 

Komitetu Centralnego PZPR. W okresie ostatnich kilku lat dyrektywne . 

wytyczne partii dla krajowej polityki integracji nauki i gospodarki 

określone zostały dwukrotnie, mianowicie: 

— w 1965 r. na plenum lipcowym w związku z ustaleniem kierunko- 

wych zmian w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową 

w latach 1966—1970 oraz 
— w 1969 r. na plenum listopadowym w sprawie „zwiększenia efek- 

tywności badań naukowych i postępu techniczno-organizacyjnego* w bie- 

żącej 5-latce (1971—1975). 
W kształtowaniu polityki integracji nauki z gospodarką tezy uchwa- 

lone przez IV plenum w listopadzie 1969 r. stanowią jakościowy skok 
w rozwinięciu tempa rozwoju nauki i techniki w stosunku do treści uchwał 
plenum lipcowego. W polityce naukowej państwa listopadowe IV plenum 
jest zwrotnym punktem z uwagi na swój charakter kompleksowy i po- 
stawienie nauce polskiej zadań na krawędzi współczesnego etapu rozwoju 
rewolucji naukowo-technicznej i technologicznej w świecie. Stawia ono 
rolę nauki i techniki w sytuacji wiodącego ogniwa odpowiedzialnego za 
efekty systemu intensywnego rozwoju gospodarki narodowej. 

2



W kontynuowaniu polityki integracji nauki z gospodarką narodową 
podstawowe tezy lipcowego plenum (1965) nie straciły nic na swej aktu- 
alności. Chodziło wtedy o: 

-—- najszersze wykorzystanie współczesnych osiągnięć naukowych, za- 
równo krajowych jak i zagranicznych, przodujących krajów świata uprze- 
mysłowionego, sprawdzonych na podstawie rachunku ekonomicznego, 

-—- koncentrację dotychczas nadmiernie rozproszonych i nie w pełni 
wykorzystanych kadr naukowych i środków badawczych na najważniej- 
szych dla gospodarki narodowej kierunkach badań i wdrożeń, 

—-  operatywną koordynację badań naukowych w skali krajów człon- 
ków RWPG opartą o plany międzynarodowej wymiany naukowo-technicz- 
nej i o plany zakupu licencji technicznych za granicą. 

— wprowadzenie w życie, w stosunku do zadań produkcyjnych, wio- 
dącej roli planów badań stosowanych i prac rozwojowych (w cyklach 
2-letnich) oraz badań podstawowych (w cyklach 5-letnich) z tym, ze 
przedsiębiorstwa, zjednoczenia i resorty, wiążąc swe plany gospodarcze 
z planami badań całego krajowego zaplecza naukowo-technicznego pod 
względem nakładów i efektów, „powinny uwzględniać efekty prac badaw- 
czych w bieżących planach gospodarczych, 

— wreszcie — o ściślejsze powiązanie prac placówek naukowo-badaw- 
czych z aktualnymi potrzebami praktyki gospodarczej, a to w celu skró- 
cenia cykli badań oraz wdrażania do praktyki rezultatów prac badawczych, 
konstrukcyjnych i projektowych w oparciu o system umów-zleceń ną 
prace naukowo-badawcze oraz o fundusz nowych uruchomień. 

Listopadowe plenum (1969) dokonało gruntownej analizy zadań nauki 
1 techniki, głównie z punktu widzenia pełnego wykorzystania aktualnych 
osiągnięć na miarę światową rewolucji naukowo-technicznej, wynikiem 
czego było: 

— przyjęcie zasady, że „między sferą badań a sferą produkcji działać 
musi zasada sprzężenia zwrotnego”; 

— dokonanie krytycznej oceny stanu bazy naukowo-technicznej i za- 
plecza naukowego produkcji w skali gospodarki narodowej i niektórych 
branż, ujawniające podstawowe osiągnięcia i braki stanu tego zaplecza 
w wielu gałęziach produkcji przemysłowej i rolnictwa oraz — przyczyny 
istniejących opóźnień w podnoszeniu jakości i unowocześnieniu produkcji; 

— ustalenie ramowego programu wzrostu potencjału naukowo-ba- 
dawczego, na najbliższe lata, przy czym udział nakładów finansowych na 
prace badawcze i rozwojowe w dochodzie narodowym zwiększy się w la- 
tach 1969—1975 z 2 do 3,5%, dzięki czemu stworzone zostaną warunki 
rozwoju nauki i techniki zbliżone do tych, jakimi dysponują dziś kraje 
uprzemysłowione w świecie, przyjęto po raz pierwszy preferencję dla tych 
dziedzin nauki i techniki, które są i będą bezpośrednio powiązane z roz- 
wojowymi gałęziami przemysłu, uwarunkowano możliwość zwiększania 
nakładów na rozwój nauki i techniki od uzyskiwanej efektywności eko- 
nomicznej konkretnej działalności naukowej i rozwojowej, zarówno w ba- 
daniach stosowanych, jak i podstawowych, preierencja ta objęła określone 
dziedziny nauki i techniki na lata 1971—1975; m. in.: przemysł elektro- 
niczny i elektryczny, maszynowy i chemiczny i niektóre działy rol- 
nictwa; 
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— uznanie podstawowych badań za priorytetowe, naczelne zadania 
w polityce integracji nauki i gospodarki, jeśli one konkretnie przyczyniają 
się do szybkiego zbliżenia wyników badań stosowanych do standardu 
światowego nauki i techniki, oczywiście z uwzględnieniem rozszerzonej 
współpracy naukowo-technicznej z zagranicą, zwłaszcza w ramach umów 
z krajami RWPG; 

-—- stwierdzenie dużego i narastającego zapotrzebowania na kadrę 
wysoko wykwalifikowanych pracowników badawczych dla zaplecza nau- 
kowo-technicznego i dla produkcji wielu gałęzi gospodarki narodowej, 
a w związku z tym ustalono nowe tempo wzrostu intensyfikacji kształcenia 
fachowców z wyższymi stopniami naukowymi, m. in. na drodze studiów 
podyplomowych i studiów doktoranckich; © 

— wzmocnienie podstaw finansowych systemu zawierania umów-zle- 
ceń, dotyczących konkretnych rozwiązań na rzecz gospodarki narodowej 
z zastosowaniem bodźców ekonomicznych po stronie zleceniodawcy i zle- 
ceniobiorcy, m. in. ustalono operatywne zadania odpowiednich funduszów 
(np. funduszów efektów wdrożeniowych); 

— zalecenie placówkom naukowo-badawczym wszystkich resortów sto- 
sowania zasady w ich polityce kadrowej preferowania tych pracowników 
naukowych i naukowo-technicznych, którzy przejawiają szczególną ini- 
cjatywę i dokumentują w pracy naukowej odpowiedzialność za postęp 
techniczny, organizacyjny i ekonomiczny w gospodarce narodowej oraz 
przyczyniają się do wdrażania wyników badań do praktyki produkcyjnej; 

— wprowadzenie systemu instytutów uczelnianych jako powszechnej 
formy organizacji jednostek podległych resortowi MOiSW; 

— otwarcie pełnych możliwości podejmowania i realizacji inicjatywy 
i zaangażowania personelu naukowego i technicznego, który za wysoką 
aktywność i efektywność pracy badawczej i rozwojowej będzie otoczony 
szczególną troską i społecznym uznaniem; wreszcie — 

— nałożenie na organizacje partyjne placówek naukowo-badawczych 
i rozwojowych obowiązku dopomożenia ogółowi pracowników tych pla- 
cówek w pełnym i prawidłowym zrozumieniu przez nich intencji, znacze- 
nia i treści programu i kierunków rozwoju nauki i techniki ustalonych 
dyrektywnie przez listopadowe plenum (1969). 

ZAPLECZE NAUKOWO-TECHNICZNE LEŚNICTWA 

Leśnictwo PRL oddaje na rzecz przemysłu corocznie co najmniej 90'%b 
swej produkcji towarowej. Można więc powiedzieć, że stanowi w całości. 
surowcową gałąź przemysłu krajowego, zwłaszcza przemysłu drzewnego 
i celulozowo-papierniczego. Dynamika rozwoju leśnictwa i drzewnictwa 
przedstawia również „ogniwo sprzężone. Jako kierunki rozwojowe tych 
przemysłów, preferowane w 5-latce 1971—1975 wypada uznać co najmniej 
następujące działy produkcji: celulozę i papier, płyty drzewne (sklejkowe, 
pilśniowe, wiórowe) i meble, nie wymieniając tarcicy, która jest „wąskim 
gardłem wielu przemysłów z budownictwem na czele. 

W systemie ekonomiki planowej leśnictwo, jako działalność gospodar- 
cza na rzecz pełnego pokrycia stale narastających potrzeb społeczeństwa 
w zakresie drewna i świadczeń kulturalnych ma do spełnienia wiele celów, 
m. in.: 
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— wzrostu produktywności lasów do osiągalnego poziomu przez popie- 

ranie nowoczesnej mechanizacji i automatyzacji produkcji, 

— maksymalizacji wzrostu kulturalnych świadczeń lasu na rzecz śro- 

dowiska przyrodniczego i otoczenia człowieka (przez człowieka dla czło- 

wieka), wreszcie — 
— maksymalnego reżimu oszczędności drewna i reżimu substytucji we 

wszystkich działach przemysłowej konsumpcji drewna, jak również mak- 

symalnego stopnia utylizacji wszelkich odpadów pochodzenia leśnego. 

Wymienione cele są wspólne w działalności produkcyjnej jak i w dzia- 

łalności naukowo-badawczej i rozwojowej na rzecz leśnictwa bez względu 

na przynależność resortową. 
Zaplecze naukowo-techniczne leśnictwa PRL w 25 roku gospodarki 

planowej składa się z trzech instytutów resortowych MLiPD, blisko 

20 instytutów uczelnianych utworzonych (1969—1970) na wydziałach leś- 

nych i wydziałach technologii drewna na miejsce tradycyjnych katedr, 

z dwu komitetów naukowych PAN (Komitet Nauk Leśnych i Komitet 

Technologii Drewna) z Biura Urządzenia Lasu 1 Projektów Leśnictwa 

z kilkunastu przedsiębiorstwami terenowymi, podległymi MLiPD oraz ze 

średnich i podstawowych (przyzakładowych) szkół zawodowych leśnictwa, 

drzewnictwa i papiernictwa podległych różnym resortom. 

Kierunki badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie leśnictwa, 

drzewnictwa i papiernictwa podlegają koordynacji pod egidą Komitetu 

Nauki i Techniki. W tym celu w Wydziale V PAN działa międzyresor- 

towa komisja do spraw koordynacji badań w trzech branżach zbiorczych: 

rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz leśnictwa z przemysłem 

drzewnym i celulozowo-papierniczym. Operatywne zadania koordynacji 

badań w branżach leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa sprawuje pod- 

komisja leśnictwa i drzewnictwa podległa poprzednio wymienionej mię- 

dzyresortowej komisji PAN. 

Ponieważ PAN nie ma i nie przewiduje u siebie jednostek naukowo- 

-badawczych leśnictwa i drzewnictwa w formie zakładów, instytutów itp. 

przeto wykonywanie funkcji koordynacji badań naukowych w dziedzinie 

leśnictwa i drzewnictwa sprawują od lat instytuty resortu leśnictwa (Insty- 

tut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, Instytut Technologii Drewna w Po- 

znaniu i Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi). 

Mimo wieloletniej działalności przedstawionego systemu koordynacji 

badań naukowych w dziedzinie leśnictwa zamówienia praktyki gospodar- 

czej na prace naukowo-badawcze podstawowe i zespołowe są dotychczas 

zjawiskiem sporadycznym, co wynika z wielu przyczyn, m. in. z ograni- 

czonych kredytów na badania naukowe w leśnictwie, nie pokrywających 

przeważnie potrzeb samych instytutów resortu leśnictwa (etaty, środki 

obrotowe, inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne). Odpowiedzial- 

ność za niedorozwój i słabą aktywność zaplecza naukowo-technicznego 

w leśnictwie nie jest ani ściśle skonkretyzowana ani egzekwowana. W in- 

nych gałęziach gospodarki narodowej, zwłaszcza w przemyśle i rolnictwie, 

intensyfikacja stosunków między nauką i praktyką przestała być od dawna 

problemem, dzięki inicjatywom podejmowanym przez obie strony proce- 

sów integracji nauki z gospodarką narodową. 

W tych warunkach można mówić o niepełnym i nierównomiernym 

wykorzystaniu w leśnictwie zaplecza naukowo-technicznego o nierówno- 
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miernym rozmieszczeniu kadr badawczych, a zwłaszcza o braku tej kadry 
w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach leśnictwa. 

Dość liczna kadra samodzielnych pracowników nauki wykształcona już 
po wojnie umożliwia rozwiązać (z lepszym od dotychczasowego skutkiem) 
problem wzrostu efektywności badań naukowych w leśnictwie przez pra- 
widłową integrację nauki i praktyki. . 

Według „Informatora Nauki Polskiej* PRL dysponowała w 1969 roku 
kadrą profesorów i docentów leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa 
w ilości 119 osób w 8 jednostkach naukowo-badawczych w tym w leśnic- 
twie 76 osób, w drzewnictwie 38 i w papiernictwie 5, to jest średnio 15 sa- 
modzielnych pracowników naukowo-badawczych na jeden wydział leśny 
lub technologii drewna, lub na jeden instytut resortu leśnictwa. Poniżej 
tej średniej znajdują się: Wydział Leśny w Krakowie (13) oraz ITD (3) 
i ICP (5 osób), a powyżej średniej krajowej — Wydział Leśny w Pozna- 
niu (24) przed IBL (22), WTD Poznań (16) i WTD Warszawa (17 osób). 
W dziale produkcji resort leśnictwa zatrudniał w 1969 r. tylko jednego 
samodzielnego pracownika nauki. 

Illościowo stan kadry samodzielnych pracowników nauki w leśnictwie 
w 1969 r. wielokrotnie przewyższa stan z ostatnich lat przedwojennych. 
S5wiadczy to nie tylko o pozytywnych rezultatach powojennej polityki 
naukowej w dziedzinie rozwoju młodej kadry naukowej dla potrzeb 
leśnictwa, ale nadto stwarza podstawę do planowego wzrostu efektywności 
badań naukowych na rzecz przedsiębiorstw leśnych. Jednakże rozwój 
kadry pracowników badawczych nie może prowadzić do samouspokojenia 
w obliczu innych braków i trudności, zwłaszcza stanu bazy technicznej, 
stopnia modernizacji aparatury naukowo-badawczej, dysproporcji roz- 
mieszczenia kadry samodzielnych pracowników nauki i struktury jej za- 
trudnienia. wreszcie — stopnia mechanizacji i automatyzacji prac w lasach 
doświadczalnych. 

Spośród innych źródeł słabości zaplecza naukowo-technicznego naszego 
leśnictwa wymienia się także: nadmierne rozdrobnienie prac naukowo- 
-badawczych, braki w zakresie kompleksowości i zespołowości badań, dość 
żywiołowy rozwój kadry naukowej bez względu na stopień deficytowości 
poszczególnych gałęzi nauk leśnych, słabość wykonawstwa systemu koor- 
dynacji i finansowania, słabe zainteresowanie praktyki gospodarczej wyni- 
kami badań naukowych, a w konsekwencji — nienadążanie za standardem 
światowym nauk leśnych i nieuzasadniona słaba efektywność prac badaw- 
czych, mierzona wielkością i efektami wdrożeń do praktyki produkcyjnej. 
Narazie nikt nie mierzy wpływu nauki leśnej na zmniejszenie się kosz- 
tów produkcji leśnej lub na wzrost efektów produkcyjnych w ramach 
środków dostępnych przedsiębiorstwom lasów państwowych. 

Ogrom zadań jakie IV plenum (1969) nakłada na rozwój nauki i tech- 
niki prowadzi do konieczności aktywizacji całego zaplecza naukowego 
i technicznego leśnictwa, w szczególności: 

-—- utworzenia i dalszego wzmocnienia na wzór IBL (Warszawa, Seko- 
cin) bazy materialno-technicznej instytutów uczelnianych i przyzakłado- 
wych laboratoriów (ochrony lasu, nawożeriia lasu itp.), 

— optymalnego wzmocnienia kadry naukowej i technicznej instytutów 
proporcjonalnie do potrzeb w zakresie wyników działalności naukowo- 
-badawczej, niezależnie od ich działalności podstawowej (dydaktyczno- 
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-wychowawczej na wyższych uczelniach, usługowo-informacyjnej w insty- 
tutach resortu leśnictwa) ograniczonej limitami kadrowymi i finanso- 

wy, 
—- usamodzielnienia instytutów uczelnianych przez nadanie im iormy 

zakładu budżetowego, na miejsce wspólnego „gospodarstwa pomocniczego 
opartego na systemie narzutów finansowych, z tendencją do stopniowego 
i dostosowanego do charakteru badań wprowadzania zasad rozrachunku 
gospodarczego na wzór instytutów przemysłowych, 

— ustalenia operatywnego systemu umów-zleceń ze strony zjednoczeń 

i przedsiębiorstw leśnych na prace naukowo-badawcze instytutów uczel- 

nianych, zarówno w planowanych pracach podstawowych jak i stosowa- 

nych, kierowanego przez powołane w każdym instytucie rady programo- 

we o charakterze opiniodawczym, z udziałem odpowiedzialnych prakty- 
ków administracji lasów państwowych, 

— wprowadzenia obowiązku posiadania stażu zawodowego przez pra- 

cowników naukowych wszystkich szczebli i ukończenia studiów podyplo- 

mowych lub studiów doktoranckich przez pracowników lasów państwo- 

wych odpowiedzialnych za wdrażanie wyników badań naukowych do prak- 

tyki gospodarczej, 
—_- ustalenia stałych w skali krajowej i regionalnej komisji rzzczo- 

znawców (uczonych i wybitnych praktyków) odpowiedzialnych za pra- 

widłowe wykorzystywanie i wdrażanie wyników badań do praktyki 

w oparciu o statutowo ustalony tryb postępowania, zasady i środki, 

—- ustalenia programu likwidacji deficytu kadry naukowej w poszcze- 

gólnych dyscyplinach nauk leśnych i jednostkach organizacyjnych zaplecza 

naukowo-technicznego resortu leśnictwa m. in. przez ustalenie planowych 

zadań dla instytutów resortu oświaty i leśnictwa w zakresie studiów pody- 

plomowych i studiów doktoranckich, 

—- powiązania organizacyjnego, kadrowego i finansowego przyrodni- 

czych badań leśnictwa z badaniami technicznymi i ekonomicznymi, bo- 

wiem rola i zadania instytutów technicznych i ekonomicznych leśnictwa 

po IV plenum (1969) nie tylko nie maleją, ale wprost przeciwnie gwał- 

townie rosną, na wzór instytutów politechnicznych. 

System finansowy jednostek naukowo-badawczych leśnictwa przed- 

stawia się niejednolicie, przeważnie niekorzystnie z punktu widzenia zało- 

żeń integracji nauki i gospodarki narodowej. Stosunkowo najsilniej posta- 

wiono dotychczas pod tym względem instytuty resortu leśnictwa z IBL 

na czele. Resort oświaty i szkolnictwa wyższego przeznacza na cele badaw- 

cze wydziałów leśnych i technologii drewna bardzo skromne środki obro- 

towe i inwestycyjne, koncentrując się na zadaniach dydaktyczno-wycho- 

wawczych i zostawiając działalność instytutów w dziedzinie badań, 

zwłaszcza podstawowych, na uboczu. Polska Akademia Nauk w ogóle nie 

finansuje badań naukowych, ani podstawowych, ani stosowanych w leśnic- 

twie, ograniczając się do pewnej formy dofinansowywania wybranych 

tematów w wysokości nieomal symbolicznej (do 10 tys. zł na 1 temat). 

Również Komitet Nauki i Techniki, kierujący resortowo polityką naukowa, 

nie partycypuje w finansowaniu badań leśnych, kierując się hierarchią 

potrzeb naukowych i uznanych priorytetów w skali gospodarki narodo- 

wej. W tych warunkach najskromniej przedstawia się sytuacja finansowa 

w zakresie podstawowych badań leśnictwa i drzewnictwa, które mimo 
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swego wielkiego znaczenia i potrzeby nowoczesnego wyposazenia technicz- 
nego nie są jednoznacznie ani zlokalizowane w istniejącym zapleczu nau- 
kowo-technicznym leśnictwa, ani kompleksowo 1inansowane. 

Potrzeby finansowe w zakresie środków obrotowych i inwestycyjnych, 
nawet w instytutach resortu leśnictwa, są tak wielkie i niezaspokojone, że 
w zakresie corocznych środków resortu leśnictwa, głównego odbiorcy wy- 
ników prac naukowo-badawczych odpowiedzialnego za właściwe tempo 
postępu technicznego i ekonomicznego w leśnictwie i drzewnictwie, pozo- 
stała część zaplecza naukowo-technicznego leśnictwa w ogóle nie znajduje 
miejsca. W tych warunkach zbędne byłoby dowodzić o ujemnych dla go- 
spodarki narodowej skutkach dysproporcji, jaka dzieli naszą bazę nauko- 
wo-techniczną intytutów resortu oświaty i leśnictwa z analogicznymi 
bazami w krajach przodujących, nie wyłączając żadnego z krajów RWPG. 
Pod względem modernizacji wyposażenia instytutów naukowych i nauko- 
wo-badawczych leśnictwa zajmujemy nadal jedno z ostatnich miejsc w Eu- 
ropie. O skali potrzeb w tej dziedzinie dowodzi m. in. zestawienie potrzeb 
instytutów i szkolnictwa zawodowego resortu MLiPD. Potrzeby te ocenia- 
ne na 20-lecie 1965—1985 rosną w zakresie środków obrotowych ze 184 do 
700 mln zł rocznie (3,8-krotnie), a w zakresie inwestycji z 12 do 200 mln 
złotych rocznie, czyli 14-krotnie. Potrzeby instytutów uczelnianych są 
znacznie wyższe. 

STAN I KIERUNKI BADAŃ PODSTAWOWYCH W LEŚNICTWIE 

Podniesienie roli badań podstawowych w polityce wzrostu efektyw- 
ności badań naukowych na wyższe miejsce, na froncie walki o pełne wy- 
korzystanie możliwości, jakie stwarza współczesna faza rewolucji nauko- 
wo-technicznej i technologicznej oraz jako drogowskazu dla badań stoso- 
wanych, jest jedną z podstawowych tez IV plenum (1969). W konsekwencji 
można się spodziewać, że zbliża się moment przecięcia węzła gordyjskiego, 
jakim od dawna są badania podstawowe w leśnictwie i drzewnictwie. 
Powstaje pytanie: jakie główne problemy w badaniach podstawowych 
leśnictwa czekają na rozwiązanie i jakich efektów ekonomicznych po ich 
rozwiązaniu można realnie oczekiwać? 

W PRL czynna rola rozwoju podstawowych badań naukowych i prac 
rozwojowych przypada formalnie jednostkom naukowym leśnictwa pod- 
1е ут MOiSW oraz MLiPD. Nauki podstawowe w leśnictwie nigdy do- 
tychczas nie były ściśle zdefiniowane, aczkolwiek przyjmuje się powszech- 
nie, że są to badania wieloletnie, przeważnie długofalowe, które wyjaśniają 
podstawowe związki przyczynowe i funkcyjne w lesie jako elemencie 
biosiery i makroekologii środowiska przyrodniczego oraz jako części skła- 
dowej majątku narodowego. Jedną z nowych form badań podstawowych 
są wreszcie tzw. prognozy naukowe i gospodarcze, przewidujące dziś przy- 
szły pożądany i osiągalny stan nauk leśnych w świecie (wyniki przyszłych 
badań) i etapy rozwoju gospodarstwa leśnego. Jeśli mimo tej wiodącej roli 
wyniki badań podstawowych w leśnictwie nie są zadowalające, to jedna 
2 glownych przyczyn polega na tym, że możliwości resortu oświaty w tym 
zakresie są stale ograniczone niedoborem kredytów środków obrotowych 
1 inwestycyjnych, a resortu leśnictwa — naciskiem resortu na własne 
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instytuty, aby cała zdolność przerobowa tych intytutów (przynajmniej 
w 90%) zabezpieczona była wyłącznie na prace stosowane (usługowe) 
w służbie najpilniejszych potrzeb praktyki gospodarczej. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: w jakich dyscyplinach granicz- 
nych badania mają charakter podstawowy, można się oprzeć za doc. drem 
H. Mullerem z Tharandtu (3) na podziale nauk leśnych na grupy: 
przyrodniczą, techniczną, ekonomiczną i filozoficzną. 

Grupa przyrodnicza podstawowych nauk leśnych obejmuje wiele 
dyscyplin, przeważnie słabo reprezentowanych w dydaktyce na wydzia- 
łach leśnych szkół wyższych i wybitnie deficytowych pod względem kadcy 
samodzielnych pracowników badawczych. 

W grupie technicznej mieści się matematyka stosowana, mechanika 
techniczna, maszynoznawstwo ogólne, technika mechanizacji i automaty- 
zacji procesów produkcyjnych w leśnictwie, elektroniczna technika prze- 
twarzania danych oraz inżynieria, budownictwo i melioracje w zakresie 
postępu technicznego. Wobec ubytku siły roboczej w leśnictwie, jako pro- 
cesie trwałym, powstaje pilna potrzeba kształcenia specjalistycznego 
mechanizatorów leśnictwa w szkołach wyższych i średnich zawodowych, 
na podstawie wyodrębnionego programu. 

Grupa ekonomiczna nauk podstawowych składa się z teoretycznych 
podstaw ekonomii, ekonomik: rolnictwa, gospodarki wodnej, melioracji 
i budownictwa, należy tu również: planowanie przestrzenne i gospodar- 
cze, prognozowanie i programowanie gospodarcze oraz nauka o pracy 
i zarządzanie. 

Wreszcie grupę filozoficzną tworzą: metodologia badań naukowycn. 
podstawy prakseologii i psychologii pracy, historia lasów i leśnictwa. 
teoria ustawodawstwa gospodarczego z ustawodawstwem leśnym oraz 
prognozy naukowe. 

Niedostateczna liczba samodzielnych pracowników nauki, specjalizują- 
cych się w badaniach podstawowych leśnictwa i posiadających wyższe 

stopnie naukowe, utrzymuje się w Polsce od dawna, a przecież w tych 
podstawowych badaniach znajduje się klucz generalnej poprawy siedlisk 
leśnych umożliwiający rozwiązanie podstawowego problemu naszego 
leśnictwa, to jest maksymalnego wzrostu produktywności lasów. Deficy- 
towy .charakter kadr i dorobku naukowego w podstawowych dyscyplinach 
leśnictwa jest powszechnie znany i odnosi się do stosowania szkodliwego 
poglądu o celowości limitowania liczby samodzielnych pracowników nau- 
kowych w instytutach uczelnianych zakresem i przekrojem dydaktyki. 

O możliwości poprawy tej krytycznej, a w niektórych dyscyplinach nawet 

groźnej sytuacji (np. w zakresie hydrologii leśnej) dowodzi m. in. fakt, że 

dzięki inicjatywie samych uczonych powstały w tym czasie szkoły nauko- 

we, np. Alexandrowicza w typologii leśnej, Żżabko-Potopo- 
wicza w historii leśnictwa. 

W większości dyscyplin podstawowych leśnictwa na skutek deficytu 

wysoko kwalifikowanej kadry badawczej i nowoczesnych warsztatów 

pracy naukowej zmuszani jesteśmy zbyt często zaczynać badania symbo- 
licznie „od zera* lub zadowalać się przejmowaniem wyników obcych badań 
mimo braku analogii, co stanowi oczywiście niedopuszczalny błąd. W tej 
sytuacji należałoby sobie życzyć pełnego zastosowania w leśnictwie wy- 
tycznych IV plenum w osiągalnie krótkim czasie w celu gwałtownego oży- 
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wienia badan podstawowych lesnictwa w warunkach krajowych i regio- 
nalnych w oparciu o mobilizację sił i środków zainteresowanych resortów. 

Ogrom i pilność badań podstawowych w leśnictwie wiąże się z kierun- 
kami stałego wzrostu potrzeb społeczeństwa, wyrażających się trendem 
maksymalizacji zapotrzebowania na surowiec drzewny dla przemysłu 
i maksymalizacją świadczeń lasu dla ludności wielkich miast i centrów 
przemysłowych. Najpilniejszym i najważniejszym kierunkiem badań pod- 
stawowych w leśnictwie staje się niewątpliwie naukowe opracowanie pro- 
gnoz rozwoju i osiągnięć nauki w możliwie najdalszej przyszłości i podej- 
mowanie badań na granicy światowego standartu osiągnięć nauki i tech- 
niki. 

O możliwościach wzrostu efektywności badań podstawowych możemy 
obecnie mówić realnie w oparciu o bieżące informacje naukowej światowej 
literatury, opublikowanej zwłaszcza na dwu ostatnich Światowych Kon- 
gresach Leśnych (Seattle 1960, Madryt 1966), na międzynarodowych kon- 
ierencjach JUFRO (Wiedeń 1965, Monachium 1967), zwłaszcza zaś na pod- 
stawie wyników badań ankietowych w ZSRR nad głównymi osiągnięciami 
nauk leśnych w ostatnich latach, ich stanem obecnym i najważniejszymi 
problemami stojącymi do rozwiązania w pierwszej kolejności, opubliko- 
wanych przez P. W. Wasiliewa (4). 

O skali realnych możliwości utylizacji osiągnięć podstawowych badań 
naukowych leśnictwa świadczą również wyniki międzynarodowej konfe- 
rencji biologicznej w Paryżu w 1968 r. z udziałem luminarzy nauki świa- 
towej. Stwierdzono na niej m. in., że ogólne zasoby leśne świata zajmujące 
około 4.12 mld ha produkują corocznie biomasę w stanie suchym rzędu 
21.4 mld ton, czyli 4,9 tony na 1 ha. Natomiast wielkość rocznej eksplo- 
atacji leśnej szacuje się, zwystarczającą dokładnością, na 2,4 mld m3 drew- 
na, co odpowiada 1,5 mld ton rocznie, a więc zaledwie 7—8% rocznej 
biomasy, tj. drewna, kory, liści itp. W krajach tropikalnych ten odsetek 
eksploatacji biomasy nie przekracza 1%, w ZSRR 15%, w krajach zachod- 
niej Europy 30—40%. 

Stale rosnące zapotrzebowanie społeczeństw na drewno i na kulturalne 
swiadczenia lasu mogą być zaspokajane różnymi metodami, ale najbardziej 
dostępna i pewna droga polega przynajmniej w najbliższej przyszłości na 
wdrażaniu postępu technicznego i naukowego, co wymaga aktywizacji 
i koncentracji badań podstawowych i opartych na nich leśnych badań sto- 
sowanych. 

Zapotrzebowanie społeczne na kulturalne wartości biosfery, której czę- 
ścią składową są lasy, wzrasta jeszcze szybciej niż tempo wzrostu zapo- 
trzebowania na drewno przemysłowe. Znaczenie kulturalnej funkcji lasu 
w społeczeństwie przemysłowym i poprzemysłowym, dla którego pracuje 
obecna generacja leśników, osiągnie prawdopodobnie swą kulminację. 

Wobec braku innej alternatywy zachodzi konieczność ustawienia pod- 
stawowych badań naukowych w leśnictwie na wielokierunkowy rozwój 
lasów i na stałą maksymalizację ich świadczeń zarówno gospodarczych, 
jak i kulturalnych. Potwierdziła ten pogląd konferencja UNESCO w 1968 
roku w sprawie ochrony biosfery. Przedstawione zostały na niej doku- 
menty świadczące o tym, że „bezprzykładny techniczny, ekonomiczny 
i społeczny postęp ludzkości w 20 stuleciu wykazuje głębokie zmiany 
w składzie, strukturze i zasobach energetycznych biosfery. Rozwój ten 
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prowadzi do nowych sytuacji i nowych powiązań między człowiekiem 
cywilizacji przemysłowej i biosferą. Jest rzeczą nie tylko celową, ale i nie- 
uniknioną, aby człowiek współczesny świadomie wpływał na te zmiany 
głównie przez ostrożne, naukowo uzasadnione korzystanie z zasobów bio- 
sfery' (4). W tym samym duchu przygotowuje się pod egidą Organizacji 
Narodów Zjednoczonych międzynarodową konferencję w Sztokholmie na 
rok 1972 w sprawie światowych problemów ochrony „biosiery'”. 

Na tym tle wysuwa się na pierwsze miejsce kierunek badań podsta- 

wowych nad utrzymaniem i pomnożeniem wielostronnych świadczeń lasu 

na rzecz poprawy stosunków hydrologicznych, wypoczynkowych, ochrony 

gleb przed erozją i nad podniesieniem do maksimum produktywności 

lasów w interesie człowieka i poprawy warunków jego bytu. 

Pouczające pod tym względem są cytowane przez P. W. Wasilie- 

w a (4) prognozy amerykańskie. Przewidują one dla USA, że w latach 

1955—2000 nastąpi potrojenie obszarów masowego wypoczynku i ich 

wzrost do 30% obecnego areału lasów. 

W stosunku do lasu jako elementu biosfery determinująca rola przy- 

pada badaniom podstawowym, jak stwierdza bowiem w swej ostatniej 

pracy znany ekolog N. W. Sukaczow (1967) o roli biogeocenologii 

leśnej kwestia wzrostu produktywności lasu wymaga przyspieszenia badań 

eksperymentalnych w takich podstawowych dyscyplinach leśnych, jak: 

senetyka leśna i selekcja, fizjologia i mikrobiologia lasu, hydrologia leśna, 

gleboznawstwo leśne i inne. Wiele z tych dyscyplin w ogóle nie istnieje 

w aktualnej strukturze instytutów uczelnianych, a w pokrewnych dla nich 

dyscyplinach stosowanych brak im bazy technicznej, samodzielnej kadry 

uczonych (etatów) i stawianych na pierwszym planie zadań badawczych. 

Twierdzenie N. W. Sukaczowa o priorytecie badań podstawowych 

w leśnictwie pokrywają wyniki empiryczne podejmowane początkowo 

z niewiarą w różnych krajach w zakresie nawożenia lasów. 

Pod tym względem doświadczenia fińskie i skandynawskie dowodzą. 

że prawidłowe nawożenie gleb leśnych zwiększa przyrost drzewny co naj- 

mniej w granicach 40—50 %, a w skrajnych warunkach — nawet dwukrot- 

nie. przy stosowaniu nawożenia w odstępach 3—8 lat zaleznie od warun- 

ków lokalnych. Finowie nawożą piaszczyste gleby leśne co 5—8 lat, a tor- 

fiaste raz na 20 lat. Realność wysokiego stopnia utylizacji podstawowych 

badań nie budzi za granicą zasadniczych wątpliwości, o czym świadczy 

m. in. fakt powszechnego wzrostu obszarów gleb leśnych poddawanych 

systemowi nawożenia mineralnego. Na przykład w Finlandii w 1964 r. 

nawożono tylko 7 tys. ha gleb leśnych, w 1967 r. już 50 tys. ha, a w roku 

1980 przewiduje się nawozić w całej Finlandii około 1 mln ha lasów, mimo 

zdecydowanej przewagi prywatnej własności leśnej nad państwową. 

W Szwecji zaś według tego samego źródła (4) w latach 1963—1966 zwięk- 

szono obszar nawożenia gleb leśnych z 8,3 tys. ha do 150 tys. ha. | 

Pozytywne przykłady wysokiej efektywności nawożenia mineral- 

nego gleb leśnych można by podawać bez końca. Z braku miejsca 

ograniczmy się do dwóch dalszych przykładów: na VI Światowym Kon- 

gresie Leśnym w Madrycie (1966) przedstawiono uczestnikom rachunek 

ekonomiczny nawożenia lasów w Szwecji. Okazuje się, że przy dawce 

60 kg azotu (w preparacie 5% koncentracji) na 1 Ба pierwszy raz na 10 lat 

przed wyrębem i drugi raz na 5 lat przed wyrębem dxgewostanu nakłady 
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na nawożenie gleby leśnej wyniosły łącznie 300 kr/ha, a w wyniku wzro- 

stu przyrostu drzewnego na pniu otrzymano dodatkowo 15 m drewna, 

to jest 1,5 m3 z 1 ha rocznie, co zabezpiecza z nadwyżką rentowność nawo- 

żenia i dowodzi o możliwej rentowności nie tylko w młodnikach, ale 

i w drzewostanach bliskorębnych. Interesujące dane przytacza P. W. Wa- 

siliew (4) także o wynikach nawożenia uzyskanych w Białorusi pod 

Niegorełoje w młodnikach i drągowinach sosnowych, mianowicie uzyskano 

w wieku drągowiny na powierzchniach porównywalnych, z których jedne 

były „nawożone* trwałym łubinem, a drugie nie, wzrost przyrostu drzew- 

nego na pniu w wysokości 26—32%. Rentowność nawożenia gleb leśnych 

stwierdzono także w USA, przy nawożeniu azotem w ilości 115 kg na 1 ha 

uzyskano dla kolei rębności 100 lat dodatkowy przychód rzędu 600 dola- 

rów, wynik wysoce rentowny. 

KIERUNKI BADAŃ NAUK STOSOWANYCH W LEŚNICTWIE 

Nauki stosowane i opisowe, będące główną domeną kierunków badaw- 

czych w instytutach uczelnianych i resortu leśnictwa, można podzielić 

również na cztery grupy na styku z poprzednio wymienionymi grupami 

nauk podstawowych: 
— nauki przyrodnicze (melioracje leśne, nasiennictwo leśne, genetyka 

leśna, hodowla lasu, ochrona lasu, botanika i zoologia leśna, łowiectwo 

i rybactwo, meteorologia i klimatologia leśna, ochrona przyrody, fizjologia 

drzew, mikrobiologia leśna); 
— nauki techniczne (użytkowanie główne i uboczne, geodezja leśna, 

dendrometria z nauką o przyroście i produktywności lasu, maszynoznaw- 

stwo leśne, transport drewna, inżynieria leśna, budownictwo leśne, za- 

budowa potoków górskich, mechanizacja leśnictwa, projektowanie inwe- 

stycji leśnych); 

—_ nauki ekonomiczne (makroekonomika leśnictwa, ekonomika przed- 

siębiorstw leśnych z organizacją i zarządzaniem, rachunkowość leśna i oce- 

nianie lasów, rachunek ekonomiczny w leśnictwie, urządzanie lasów, pla- 

nowanie przestrzenne i normowanie lesistości, planowanie gospodarcze 

w leśnictwie, prognozowanie rozwoju leśnictwa, ekonomika zbytu, eks- 

portu i importu produktów leśnych); "a; 

— nauki prawne i humanistyczne (ustawodawstwo leśne, systemy 

finansowania i kontroli, kształcenie kadr wykwalifikowanych, ochrona 
pracy). 

W świetle uchwał IV plenum te właśnie dyscypliny podlegają bezpo- 
średnio kryteriom i wymaganiom wzrostu efektywności badań, ścisłego 
powiązania z aktualnymi perspektywicznymi potrzebami praktyki gospo- 
darczej, wzrostu koncentracji i zespołowości wykonawstwa pracy badaw- 
czej, pełnego wykorzystania osiągnięć nauki i techniki za granicą. One 
w szczególności mają służyć przyszłym celom nauki i techniki, przewidy- 
wać branżowo wyniki i możliwości przyszłych badań i maksymalnie za- 
bezpieczać wzrost produktywności lasów. Nauki stosowane spełniają za- 
szczytną rolę służebną w stosunku do praktyki gospodarstwa leśnego, 
ponosząc główną odpowiedzialność za przyszłość krajowej bazy leśnej. 

Ten proces służenia przyszłości jest w każdej z dyscyplin stosowanych 
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i opisowych złożony. Utrzymuje się ciągle jeszcze trudność przewidywania 
przyszłych osiągnięć nauki i techniki. Mimo to nigdy dotąd tak silnie nie 
podkreślano doniosłości prawidłowej oceny wyników badań przez ich 
wdrożenie w procesy materialnej produkcji i kultury społeczeństwa. 
Z tym większą precyzją i konsekwencją trzeba sobie uświadomić, że 
w grupie nauk stosowanych i opisowych utrzymują się najbardziej zako- 
rzenione i konserwatywne tradycje spojrzenia wstecz, cichego kopiowania 
osiągnięć obcych, podejmowania badań problemów dostatecznie w świecie 
znanych i zbadanych, drobnego przyczynkarstwa 1 unikania kontroli 
efektywności wyników za pomocą rachunku ekonomicznego. 

Chodzi teraz o to, żeby te stare nawyki niezaangażowania uczonego 

w realizację społecznych celów procesów badania naukowego i prac roz- 

wojowych przestawić gruntownie na przyszłe potrzeby społeczeństwa. 

W związku z tym należy się liczyć z możliwością takiego sposobu finan- 

sowania badań, stosowanego z dobrym skutkiem w najbogatszych nawet 

krajach świata, że preferencyjnie znajdą się środki obrotowe i inwestycyj- 

ne na operatywne i efektywne badania stosowane, natomiast nie starczy 

środków na prace typu opisowego. To przestawienie się teorii nauk sto- 

sowanych z pozycji opisowych na operatywne i wysoko efektywne oznacza 

proces, który skutecznie można rozwijać na drodze rozsądnej ewolucji, 

poczynając od planów badań na 1971 г. 

Konieczność progresywnego zbliżania nauki i praktyki występuje na 

obecnym etapie rozwoju cywilizacji przemysłowej we wszystkich dziedzi- 

nach nauk, ale szczególnie jaskrawo występuje tam, gdzie praktyka go- 

spodarcza stoi w obliczu braku siły roboczej 1 niedostatecznego tempa jej 

substytucji przez maszyny. W tej sytuacji znajduje się przede wszystkim 

leśnictwo, którego intensyfikacja wymaga wielokrotnego wzrostu udziału 

maszyn w procesach pracy leśnej. Granice wzrostu mechanizacji leśnictwa 

nie są jeszcze praktyce znane, ale doświadczenie innych krajów środkowej 

Europy dowodzi, że nawet 10-krotny wzrost udziału maszyn w polskim 

leśnictwie daleki byłby od stanu optymalnego. Na tle stałego i szybkiego 

ubytku siły roboczej w leśnictwie krajów uprzemysłowionych występuje 

z narastającym tempem kryzys tradycyjnych teorli leśnych, zwłaszcza 

w dziedzinie zagospodarowywania lasu, hodowli i ochrony lasu, polegający 

na tym, że zalecenia gospodarcze wypracowane przez te dyscypliny 

w przeszłości w warunkach nadmiaru siły roboczej i stałego bezrobocia 

na wsi stają się niewykonalne w warunkach deficytu robotników leśnych, 

natomiast przestawienie ich na model leśnictwa zmechanizowanego jeszcze 

nie nastąpiło. 

Ocena efektywności badań w dziedzinie stosowanych nauk leśnych, 

zarówno w skali krajowej, jak i poszczególnych jednostek zaplecza nauko- 

wo-technicznego leśnictwa, to odrębny trudny problem. Do 1970 r. włącz- 

nie nie robiono analiz efektywności badań podstawowych i stosowanych 

w leśnictwie. Nie miał w tym zainteresowania ani wykonawca, ani od- 

biorca wyników badań, a stan nieświadomości w sprawie utylizacji nauki 

był uważany za korzystny, bezkonfliktowy dla zainteresowanych stron. 
Publikacja wyników badawczych uważana była powszechnie za uznaną, 

końcową fazę procesu badawczego. 

Gdyby jednak przeprowadzono analizę elektywności badań leśnych 
w skali krajowej za ostatnie 25 lat, to prawdopodobnie okazałoby się, że 
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efektywność badań naukowych w leśnictwie, mierzona ilością i jakością 
wdrożeń do praktyki gospodarstwa leśnego, była istotnie niska i nie mogła 
być inna w warunkach ekstensywnego systemu zagospodarowania lasów 
i braku kredytów inwestycyjnych na jego intensyfikację, a zarazem nad- 
spodziewanie wysoka z punktu widzenia rozwoju kadry naukowej z wyż- 
szymi stopniami naukowymi. Na małą skalę można określić zakres wdro- 
żeń wyników prac naukowo-badawczych w instytutach resortu leśnictwa, 
które w ubiegłej 5-latce wykonywały łącznie 240—250 prac stosowanych, 
z tego przypada na prace zakończone 50—60, a z kolei liczba prac corocz- 
nie wdrażanych wahała się w granicach 15—20, co stanowi około jednej 

trzeciej prac zakończonych. W jednostkach organizacyjnych leśnictwa 
podległych MOiSW odsetek ten kształtował się na znacznie niższym po- 

ziomie. 

Wdrażanie wyników prac badawczych do produkcji, powtórzone w te- 
zach IV plenum (1969) nie jest procesem ani łatwym, ani tanim, choć za- 
lecenie wdrażania jest całkowicie zrozumiałe i słuszne. Proces wdrażania 

wymaga stworzenia pewnego systemu organizacyjnego wyposażonego 

w odpowiednią kadrę uczonych i praktyków (wybitnych specjalistów), 

a nadto w odpowiednie środki, które często, jak wykazuje doświadczenie, 

wielokrotnie przekraczają nakłady na bezpośrednie badania naukowe. 

Gdyby się jednak te środki, na które leśnictwo nasze oczekuje od kilku 

generacji, miały znaleźć zgodnie z duchem dezyderatów IV plenum (1969), 

to proces wdrażania powinien być przesądzany od 1971 r. w koncepcji 

planu badawczego, poprzedzony stworzeniem odpowiedniego poligonu do- 

świadczalnego instytutów resortowych i uczelnianych leśnictwa i włączony 

do projektów NPG zainteresowanych resortów z MLiPD na czele. 

ZABEZPIECZENIE WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI PRACY INSTYTUTÓW 

UCZELNIANYCH LEŚNICTWA 

Uczelniane instytuty naukowe i naukowo-badawcze leśnictwa powstały 

w latach 1969 i 1970 r. w celu zabezpieczenia wysokiej sprawności w pro- 

cesach dydaktyczno-wychowawczych rozwoju kadry inżynierskiej dla le- 

śnictwa, jako gałęzi lub działu gospodarki narodowej, w procesach rozwoju 

kadry naukowo-badawczej z wyższymi stopniami naukowymi, w proce- 

sach rozwijania badań podstawowych, prognostycznych i stosowanych oraz 

w procesach koordynacii i współpracy naukowej z innymi organizacjami 
naukowymi leśnictwa, głównie z instytutami naukowo-badawczymi resortu 
leśnictwa. 

Zabezpieczenie wysokiej sprawności pracy instytutów naukowych le- 
śnictwa podległych resortowi oświaty i resortowi leśnictwa wymaga obty- 
malnego wyboru koncepcji podziału pracy i specjalizacji. Warunek ten 
jest trudny, choć nieunikniony ze względu na „wąskie gardło w zakresie 
kadry naukowej oraz stanu środków obrotowych i inwestycyjnych na cele 
naukowo-badawcze leśnictwa. 

Instytuty resortowe leśnictwa, które obciąża funkcja ogniwa wiodącego 
w skali leśnictwa krajowego i współpracy z zagranicą, nie mogą być ko- 
piowane przez instytuty uczelniane, mimo że część zadań dydaktycznych, 
zwłaszcza studia podyplomowe i studia doktoranckie mogą być z dobrym 
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skutkiem podejmowane w instytutach resortu leśnictwa. podobnie może 
nastąpić pewien podział w zakresie badań podstawowych, prac rozwojo- 
wych itp. 

Wzrost efektywności pracy naukowej instytutów leśnictwa uwarunko- 
wany jest nadto aktywizacją roli odbiorcy wyników badań i jego stano- 
wiska w zakresie planowania potrzeb badawczych i środków na badania 
naukowe, zarówno podstawowe, prognostyczne jak i stosowane i rozwo- 
jowe. 

Najstarszy instytut resortowy — IBL ma za sobą przeszło 37-letnią 
historię rozwoju, instytuty uczelniane leśnictwa powstałe bezpośrednio po 
pierwszej wojnie światowej w postaci katedr zwanych początkowo także 
instytutami obchodziły niedawno 50-lecie wyższego szkolnictwa leśnego 
w Polsce. Idea przewodnia współpracy obu typów instytutów leśnictwa 
powinna zmierzać konsekwentnie do postawionego przez IV plenum cele 
w postaci wzrostu efektywności kadań naukowych wszystkich branż 
l szczebli. 

Instytut Badawczy Leśnictwa zajął po wojnie pierwsze miejsce w nau- 
kach leśnych nie tylko w zakresie wiodącej funkcji koordynacji badań 
naukowych w dziedzinie leśnictwa, ale nadto pod względem stanu kadry 
naukowej z wyższymi stopniami naukowymi i nowoczesnej bazy material- 
no-technicznej (Sękocin). Uchwały IV plenum (1969) nie zmieniły jego 
struktury drobnozakładowej, ale zapoczątkowały wiele istotnych zmian, 
m. in. w systemie finansowania, mianowicie — przejście z jednostki budże- 
towej na zakład budżetowy MLiPD, a może w przyszłości na rozrachunek 
gospodarczy. W instytutach przemysłowych MLiPD również nie została 
dotychczas zmieniona struktura organizacji wewnętrznej w duchu aglo- 
meracji mniejszych zakładów na większe w przekroju kompleksowym, ale 
zmieniono ich charakter z jednostek budżetowych na jednostki rozrachun- 
ku gospodarczego, co otwiera przed tymi instytutami szeroką drogę umów- 
zleceń z zainteresowanymi gałęziami przemysłu. 

Trudno byłoby przesądzić apriorycznie, czy wprowadzenie rozrachunku 
gospodarczego do instytutów uczelnianych na wzór rozrachunku wprowa- 
dzonego do przedsiębiorstw lasów państwowych przed przeszło 20 laty 
miałoby korzystny wpływ na wzrost efektywności badań naukowych pla- 
nowanych do wdrożenia. Prawdopodobnie na pewnym etapie rozwoju in- 
stytutów uczelnianych będzie to nieuniknione. 

Instytuty uczelniane wydziałów leśnych i technologii drewna weszły 
dopiero w pierwszy etap swej działalności, mając za sobą tradycje jedno- 
stek dydaktyczno-wychowawczych szczebla inżynierskiego, a przed sobą 
poważne trudności programowe, kompetencyjne, kadrowe, organizacyjne, 
finansowe i przede wszystkim wąskie gardło w postaci bazy materialno- 
technicznej, niewspółmiernie małej w stosunku do stawianych zadań wy- 
sokiej przepustowości w dydaktyce i wysokiej efektywności w badaniach 
naukowych. 

Do tych trudności doliczyć trzeba wiele nierozpoznanych i nierozwią- 
zanych problemów, m. in.: 

— przerosty biurokracji z tytułu utrzymywania tych instytutów jako 
części składowych jednostek budżetowych oraz wąski zakres samodzielno- 
ści i kompetencji w kierunku rozwijania inicjatywy z możliwością zdoby- 
cia środków obrotowych i inwestycyjnych, 
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— brak mozliwosci publikowania w sposób operatywny osiąganych - 
wynikéw naukowych i dysponowania na biezaco informacja o wynikach 
badań naukowych w skali światowej twórczości naukowej, 

— brak zainteresowania materialnego resortu leśnictwa możliwościa- 
mi i potrzebami naukowo-badawczymi instytutów uczelnianych oraz słaby 
system dystrybucji zadań badawczych na rzecz praktyki gospodarczej 
leśnictwa, jako skutek bierności praktyki gospodarczej w dziedzinie pod- 
noszenia wzrostu efektywności badań naukowych regionalnych ośrodków 
nauki leśnictwa, 

--— tradycyjny brak środków finansowych i form organizacyjnych 
umożliwiających zwiększenie zakresu oraz koncentrację i zespołowość 
badań naukowych na rzecz gospodarstwa leśnego, 

—- brak systemu wdrożeniowego i środków na wdrażanie wyników do 
lasów państwowych i lasów nadzorowanych przez rady narodowe. 

Docelowa koncepcja instytutów uczelnianych jest przejściowo wielką 
niewiadomą in statu nascendi, ocenianą przez jednych pesymistycznie, 
jako zwykła zmiana nazwy bez nowych środków i zadań, względnie dekla- 
ratywnie, że chodzi o nową jakość i nowy etap. Nadchodząca 5-latka po- 
trafi prawdopodobnie usunąć wiele z tych trudności i wątpliwości. W aktu- 
alnej fazie działalności instytutów uczelnianych mimo trudnych warunków 
wewnętrznych i zewnętrznych, trzeba wysiłkiem samych pracowników 
nauki stworzyć twórczą atmosferę w dziedzinie dydaktyczno-wychowaw- 
czej, naukowo-badawczej i rozwoju kadry naukowej w dyscyplinach defi- 
cytowych. Mamy w tych instytutach ludzi zdolnych, nierzadko utalento- 
wanych, a nade wszystko młodych i wychowanych całkowicie w PRL, 
którzy mogą i powinni podjąć gotowość realizacji i ponieść odpowiedzial- 
ność za odpowiedni do potrzeb gospodarki narodowej wzrost efektywności 
badań naukowych. 

WNIOSKI 

Wzrost efektywności badań naukowych całego zaplecza naukowo-tech- 
nicznego leśnictwa i wzrost produktywności lasów stanowią w polityce 
naukowej i gospodarczej „ogniwo sprzężone' wymagające: aktywnego 
udziału zarówno twórcy, jak i odbiorcy prac naukowych instytutów uczel- 
nianych i resortowych, przezwyciężenia tradycji izolacjonizmu w stosun- 
kach między nauką i praktyką w leśnictwie oraz wzrostu zakresu i inten- 
sylikacji procesów badawczych odpowiednio do potrzeb ekonomiki i kul- 
tury narodowej. 

Plany naukowo-badawcze instytutów leśnictwa wymagają gruntownej 
rekonstrukcji dla prawidłowego wzrostu efektywności badań, m. in.: sta- 
rannej selekcji tematów pod kątem widzenia stopniowego przechodzenia 
i popierania prac o wysokiej efektywności; ustalania stopnia utylizacji prac 
podstawowych, stosowanych i rozwojowych oraz systemu wdrożeń w skali 
krajowej i regionalnej; skracania do minimum cyklów badawczych; po- 
działu i operatywnej koordynacji prac badawczych między instytuty uczel- 
niane i resortowe oraz ustalenia perspektywicznych i prognostycznych 
planów prac naukowo-badawczych w powiązaniu z perspektywicznymi 
planami rozwoju leśnictwa i drzewnictwa. 

Instytuty uczelniane tworzą nową formę rozwojową organizacji jed- 
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nostek naukowo-badawczych, ktorych treść i efektywność pracy zależy od 
tempa likwidacji niedoboru środków obrotowych i inwestycyjnych na ba- 
dania naukowe w leśnictwie i niedoboru kadry naukowej w dyscyplinach 
podstawowych i stosowanych. 
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Краткое содержание 

В Народной Польше созданы условия развития наук лесоведения и древесино- 

ведения, благодаря: 

— созданию 3 лесных факультетов и двух факультетов технологии древесины на 

университетском уровне (Варшава, Познань, Краков); 

— созданию трех отраслевых научно-исследовательских институтов (Варшава, 

Познань, Лодзь), проводящих научные исследования в пользу лесоводства, деревообра- 

батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также Бюро Лесоустройства 

и Проектов Лесного Хозяйства (Варшава), подчиняющихся Министерству Лесного 

Хозяйства и Деревообрабатывающей Промышленности; | 

— организации в Польской Академии Наук (Варшава) огдельной единицы ко- 

ординации научных исследований в области лесного хозяйства, древесиноведения и бу- 

мажного производства, а также двух Комитетов Лесных Наук и Наук Технологии 

Древесины для правильного контяоля и инспирации научных исследований в обще- 

народном масштабе; 

— воспитанию довольно многочисленных, для трех названных отраслей, научных 

кадров (119 доцентов и профессоров); 

— признанию в научной политике государства приоритета принципа интеграции 

науки и техники с хозяйственной практикой и планами развития народного хозяйства, 

а также принципа увеличения эффективности научных исследований и техническо-орга- 

низационного прогресса. 

Несмотря на достижение значительного приближения наук лесного хозяйства и дре- 

весиноведения к хозяйственной практике, эффективность научных исследований еще 

не достаточно удовлетворительна. 

Предметом проведенного автором анализа низкой эффективности научно-исследо- 

вательских работ являются как основные науки, так и прикладные науки лесоводства 

и древесиноведения. 

Анализ охватывает целый ряд основных, по сих пор не решенных проблем, ко- 

торые тормозят процесс роста эффективности научных исследований в актуальных 

Условиях польского лесоводства и древесиноведения, как со стороны осозидателей, так 

и потребителей научных исследований. Выводы содержат целый ряд постулатов по 

вопросу улучшения ситуации в области увеличения эффективности исследований, 

между другими: новые формы активизации участия созидателей и потребителей научных 

исследований, влияние стимулов материального заинтересования научных учреждений 

2 — Sylwan nr 12 17



и государственных предприятий, оптимализация границ концентрации научно-исследо- 

вательских тем и сокращение цикла их реализации, рост приоритетной роли основных 

исследований, отношение специалистических исследований к комплексным, а также 

дальнейщий соответствующий рост оборотных и инвестиционных средств на модерни- 

зацию научно-технической базы. 

Статья ставит своей целью — развитие дискуссии над ростом эффективности 

научных исследований в лесоводстве и древесиноведении в период предшествующий 

второму послевоенному конгрессу польской науки, предусмотренный на 1973 год. 

Summary 

In People’s Poland forestry and wood sciences were provided with conditions 

favouring their development owing to: 

— establishment of 3 forestry faculties and 2 faculties of wood technology with 

university standing (Warszawa, Poznan, Krakow), 

— establishment of three scientific research institutes (Warszawa, Poznan, Lodz) 

carrying scientific research for forestry, woodworking industry, and cellulose-paper 

industry, as well as the Bureau of Forest Management and Designing (Warszawa) all 

subjected to the Ministry of Forestry and Woodworking Industries; 

— organization of a separate unit within the Polish Academy of Sciences (War- 

szawa) for the coordination of scientific research in the field of forestry, wood and 

paper technology, and two committees (of forest sciences and wood technology sciences) 

for a proper control and inspiration of scientific research on the national scale; 

— education of rather numerous scientific staff for the three fields mentioned 

(119 dozents and professors) ; 

— establishment of the priority to the principle of integration of science and 

techniques with economic practice and plans of national economy development in the 

scientific policy of state. 

Despite the achievement of a remarkable contact between the forestry and wood 

sciences and the management practice, the effectiveness of scientific research is still 

not fully satisfactory. 

The carried out by the author analysis of the low effectiveness of scientific re- 

search works concerned both fundamental disciplines and applied ones within forestry 

and wood science. 

The analysis includes many fundamental, yet not solved problems which inhibit 

the process of an improvement in the effectiveness of scientific research under recent 

conditions of Polish forestry and wood science both on the side of producers and 

receivers of research findings. Conclusions contain numerous suggestions aimed at the 

improvement of situation in the sphere of increasing the effectiveness of research, 

among others: new forms of the activization of the contribution of producers and 

receivers of scientific research, effect of stimuli of the material interest of scientific 

institutions and state enterprises, optimization of limits of the concentration of re- 

search projects and shortening their completion cycles, increase in the priority role of 

basic research, ratio between specialistic and complex investigations, and further 

adequate increase in rotary and investment means for the modernization of technical 

background of science. 

The article aims at the inspiration of discussion on the improvement of effec- 

tiveness cf scientific research in forestry and wood science during the period preceding 
the second postwar congress of Polish science scheduled on 1973. 
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