
ostatnich stu lat nastąpił ogromny postęp technologiczny w leśnictwie, od 

niebezpiecznego, ręcznego pozyskania drewna, do bardzo nowoczesnego, gdzie 

rola człowieka sprowadza się do obsługi wielkich, wysokowydajnych maszyn 

wielooperacyjnych. Zmodernizowano i skonstruowano wiele maszyn i urządzeń 

przeznaczonych do pozyskania - harwestery oraz do zrywki drewna – forwardery. 

Te skomputeryzowane maszyny, wyposażone w klimatyzację i wszelkiego rodzaju 

udogodnienia, dają poczucie pełnego bezpieczeństwa, zapewniając ergonomię i 

komfort pracy obsługującym je operatorów. Praca za pomocą maszyn staje się 

bardziej wydajna, a przede wszystkim bezpieczna dla osoby, która ją wykonuje. Pod 

uwagę brane są również inne kryteria oceny procesów technologicznych: na równi z 

kryterium ekonomii i bezpieczeństwa stawia się kryterium „przyjazności” maszyn 

dla środowiska. Zastępowanie technologii ręcznej lub ręczno – maszynowej 

technologią maszynową stanowi od szeregu lat powszechną tendencję w 

gospodarce leśnej krajów uprzemysłowionych. Wydaje się, że nie wprowadzonoby 

maszynowych technologii pozyskiwania drewna, gdyby nie fakt, że są one znacznie 
2

wydajniejsze niż technologie ręczno – maszynowe, a mogą być również tańsze .

W Polsce w Lasach Państwowych ponad 90% prac związanych z 

pozyskaniem i zrywką drewna wykonywanych jest przez Zakłady Usług Leśnych. 

Ich wyposażenie w sprzęt techniczny jest niewystarczające, więc stopień 

mechanizacji prac jest stosunkowo niski. Większość spotykanych technologii 

oparta jest na pilarce spalinowej oraz na ciągnikach rolniczych i skiderach, jako 

środkach zrywkowych. Kolejnym elementem charakteryzującym zakłady usług 

leśnych jest brak wykwalifikowanych robotników leśnych, bez których zlecone 

prace nie mogą zostać dokładnie wykonane. Większość używanej przez ZUL 

technologii nie jest dostosowana w pełni do wymagań współczesnego leśnictwa. 

Również używane środki techniczne wykazują znaczny stopień zużycia. 

Zastosowanie maszynowego procesu pozyskania i zrywki drewna, oczywiście tam, 

gdzie jest to możliwe powinno mieć na celu poprawienia jakości i wydajności 

wykonywanych prac. O zastosowaniu maszynowego sposobu pozyskania drewna 

decydują, następujące czynniki: ograniczenie ciężkiej i niebezpiecznej pracy 

ludzkiej,niższe, w porównaniu z pracą ręczną, koszty jednostkowe,

możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających wymagań rynku drewna,

wymagania hodowli i ochrony lasu, możliwości ograniczenia szkód środowiska 

glebowego oraz pozostającego drzewostanu.

Las jest zróżnicowanym ekosystemem, dlatego też zastosowanie pełnej 

mechanizacji nie jest możliwe. Są drzewostany, które wymagają tradycyjnego 

1 Laurow Z., „Pozyskanie drewna”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999
2 Moskalik T., „Model maszynowego pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie 
polskim” Warszawa 2004
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Abstract. The paper presents training needs in educational range for multifunction 

forestry machinery operators. The current multifunction forestry machinery market 

status has been analyzed in terms of obtaining timber. The conclusion draws 

attention on systemic solutions that ought to standardize the principles of training, 

quality of training and legal requirements.

WSTĘP

Uwarunkowania naturalne człowieka wynikające z elementów 

bezpieczeństwa pracy i ekonomii, wymuszają na organizacjach, (PGL LP, ZUL itp.) 

oraz ich pracownikach ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji 

zawodowych. Zarówno Lasy Państwowe, Zakłady Usług Leśnych jak i 

poszczególni pracownicy tych firm, planując swój rozwój zawodowy, w coraz 

większym stopniu dostrzegają potrzebę organizowania oraz brania udziału w 

szkoleniach, kursach i treningach. Mają one na celu przygotowanie merytoryczne i 

praktyczne w zakresie wdrażania nowych technologii pozyskania surowca 

drzewnego. 

Dziedziną, w której praca jest uznawana za jedną z najcięższych i 

najbardziej niebezpiecznych, jest niewątpliwie użytkowanie lasu. „W jego skład 

wchodzi wiedza i umiejętności związane z racjonalnym wykorzystaniem drewna 

(nauka o surowcu drzewnym) i innych płodów leśnych (uboczne użytkowanie lasu), 
1metod pozyskiwania surowców leśnych wraz z ich zrywką i wywozem” . W ciągu 
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Stan prawny

Za bezpieczeństwo prac leśnych wykonywanych przez harwester lub 

forwarder odpowiedzialny jest operator. Jego praca nie może stwarzać zagrożenia 

zarówno dla niego samego, jak i dla innych osób. W związku z tym do powyższych 

wymagań należy zastosować przepisy określające zasady bhp oraz ergonomii 

stosowane podczas pracy maszynami leśnymi wielooperacyjnymi typu harwester I 

forwarder:

- Kodeks Pracy ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z 

późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2003 roku, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U., nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych 

prac z zakresu gospodarki leśnej,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dn. 

29.10.2003 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U., nr 193, poz. 1890 z późn. zm.).

Obecnie w naszym kraju są określone w sposób jednoznaczny wymagania, 

jakie powinien spełniać operator maszyn typu harwester I forwarder:

- posiadanie aktualnego badania lekarskiego, zezwalającego na pracę tego typu 

maszynami,

- zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, 

uprawniającego do obsługi maszyn wyposażonych w żurawie,

- posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii – „B”,

- ukończenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktaż 

ogólny oraz instruktaż stanowiskowy),odbycie szkolenia i zdobycie kwalifikacji 

uprawniających do obsługi maszyn typu harwester lub forwarder.

Najwięcej wątpliwości budzi podpunkt ostatni mówiący o odbytym 

szkoleniu i zdobytych kwalifikacjach. Żaden dokument prawny w naszym kraju nie 

normalizuje merytoryki i zakresu odbytego szkolenia oraz nie określa, kto i w jaki 

sposób może nadawać kwalifikacje potencjalnemu kursantowi. 

Predyspozycje zawodowe operatorów

Do podstawowych zadań operatora maszyn leśnych, wykonującego prace 

w zakresie pozyskania surowca drzewnego należy: obsługa, konserwacja i drobne 

naprawy maszyn wielooperacyjnych wraz z ich osprzętem, udział w procesie 
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sposobu pozyskania i zrywki drewna przy użyciu pilarki spalinowej. Polskie 

leśnictwo jest nadal w fazie adaptacji tych technologii do realiów gospodarczych i 

ekonomicznych. W polskim leśnictwie pracuje około 650 maszyn (harwestery i 

forwardery), a ponad 550 z nich to maszyny używane o okresie eksploatacji 

powyżej 5 lat. 

Uwzględniając wymagania współczesnego europejskiego leśnictwa i 

występujące w tej dziedzinie tendencje, można mieć nadzieję, że w polskim 

leśnictwie również dojdzie do wzrostu udziału maszyn w pozyskiwaniu surowca 

drzewnego. Dlatego też, aby sprostać pojawiającym się potrzebom, należy 

stworzyć przede wszystkim możliwości i warunki organizacyjne do szybszego 

wprowadzania technologii maszynowego pozyskiwania drewna. Dobrym 

początkiem długiej drogi powinno być wykreowanie wykwalifikowanej kadry 

operatorów poprzez systemowe programy szkoleniowe przeznaczone dla osób, 

które nabyły umiejętności obsługi i pracy harwesterami i forwarderami.

Aby sprostać powyższym potrzebom konieczne są ośrodki szkoleniowe, 

szkoły, centra dydaktyczne itp.. Powinny one zatrudniać fachową kadrę 

instruktorską oraz zapewniać wyposażenie w niezbędne urządzenia i materiały 

dydaktyczne służące procesom kształcenia.

CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy było określenie potrzeb w zakresie szkolenia operatorów 

wielooperacyjnych maszyn leśnych. Potrzeby szkoleniowe zostały sprecyzowane 

w oparciu o diagnozę stanu obecnego oraz o analizę prognozującą rozwój rynku 

maszynowego pozyskania i zrywki surowca drzewnego do roku 2020. Podczas 

diagnozy stanu obecnego brano pod uwagę stan prawny, predyspozycje zawodowe 

operatorów, ilość kursantów, problem nieciągłości i nieujednolicenie programów 

szkoleń oraz problematykę związaną z finansowaniem tychże szkoleń. 

Po przeprowadzeniu analizy przedstawiono propozycję działań i 

rozwiązań systemowych w przedmiotowym zakresie. 

 

ANALIZA STANU OBECNEGO

Obecnie w Polsce grupa wykwalifikowanych operatorów leśnych maszyn 

wielooperacyjnych jest bardzo nieliczna. Ograniczona liczba danych, dotycząca 

zatrudnionych operatorów specjalistycznych maszyn, nie pozwala, na określenie 

statystycznych zależności. W związku z powyższym informacje służące do 

opracowania analizy przyjmują charakter prognostyczny i opisowy. Zastosowana 

analiza ma na celu usystematyzowanie przedstawionych założeń, sprecyzowanie 

wniosków i uogólnień na temat przygotowania teoretycznego i praktycznego 

operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych. 
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maszynowego pozyskania i zrywki surowca drzewnego do roku 2020. Podczas 

diagnozy stanu obecnego brano pod uwagę stan prawny, predyspozycje zawodowe 

operatorów, ilość kursantów, problem nieciągłości i nieujednolicenie programów 

szkoleń oraz problematykę związaną z finansowaniem tychże szkoleń. 

Po przeprowadzeniu analizy przedstawiono propozycję działań i 

rozwiązań systemowych w przedmiotowym zakresie. 

 

ANALIZA STANU OBECNEGO

Obecnie w Polsce grupa wykwalifikowanych operatorów leśnych maszyn 

wielooperacyjnych jest bardzo nieliczna. Ograniczona liczba danych, dotycząca 

zatrudnionych operatorów specjalistycznych maszyn, nie pozwala, na określenie 

statystycznych zależności. W związku z powyższym informacje służące do 

opracowania analizy przyjmują charakter prognostyczny i opisowy. Zastosowana 

analiza ma na celu usystematyzowanie przedstawionych założeń, sprecyzowanie 

wniosków i uogólnień na temat przygotowania teoretycznego i praktycznego 

operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych. 
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pracy w tym zawodzie. W znacznej mierze są to osoby, które w sposób 

przypadkowy realizują zawód operatora, nabywając umiejętności do pracy 

maszynami poprzez własne doświadczenie, bądź w czasie krótkich form 

szkoleniowych. Jest to naturalna zależność powiązana z faktem, iż mechanizacja 

jest wprowadzana do gospodarki leśnej w ostatniej dekadzie, a nawet w okresie 

ostatnich pięciu lat. Próby wdrażania maszyn do pozyskiwania drewna rozpoczęte 

jeszcze w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku, stanowiły jedynie wstęp do 

zjawiska, jakie gwałtownie rozwija się aktualnie. W związku z pojawieniem się w 

kraju w okresie ostatnich kilku lat większości maszyn typu harwester i forwarder 

należy zakładać, że znaczna część operatorów ma doświadczenie krótsze niż pięć 

lat. Potencjalnie około 10% operatorów stanowi grupę o co najmniej 5 letnim 

doświadczeniu w pracy zawodowej na harwesterze. Co piąty operator osiągnął 

średni staż pracy na forwarderze - typowy dla Unii Europejskiej (co najmniej 7 lat 

wartość średnia dla UE). Mówiąc o liczbie operatorów maszyn typu harwester i 

forwarder powinniśmy sugerować się ilością maszyn tego typu pracujących w 

polskim leśnictwie, czyli około 650 osób. Z grupy tej ok. 60 operatorów zostało 

przeszkolonych w kraju podczas różnych form szkoleniowych. 

Problem nieciągłości zainteresowania szkoleniami

Podstawowe czynniki, które skłaniają pracownika do podnoszenia 

kwalifikacji i do objęcia stanowiska operatora leśnych maszyn wielooperacyjnych 

związane są ze stabilizacją zawodową, która może gwarantować sukces i trwałość 

zatrudnienia. Do podstawowych czynników, jakie mogą mieć wpływ na nieciągłość 

zainteresowania szkoleniami są:poprawne/niepoprawne stosunki na linii 

pracownik - pracodawca, kontrakty (warunki, czas trwania) na wykonanie prac w 

leśnictwie, kryteria doboru zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem 

parametrów psychotechnicznych (nie wszyscy spełniają), właściwe szkolenia 

zawodowe wstępne i okresowe, badania lekarskie, wstępnie eliminujące z zawodu 

pracowników ze schorzeniami powiązanymi z pracą monotypową i statyczną, 

sprawne zarządzanie pracą z elementami rozszerzania zadań.

Brak maszyn wielooperacyjnych w kraju spowodował mniejsze 

zainteresowanie potencjalnych operatorów szkoleniami. Obecnie, na etapie prawie 

100% prywatyzacji zadań z zakresu pozyskiwania drewna, koszty nabierają 

dodatkowego znaczenia. Lasy Państwowe kształtują w dużej mierze model 

gospodarowania w lasach zarówno państwowych jak i prywatnych. Prowokują 

firmy prywatne do modernizacji parku maszynowego. Podstawowymi czynnikami 

decydującymi o wdrażaniu nowoczesnych technologii stosowanych w 

pozyskiwaniu drewna były przez długie lata czynniki ekonomiczne i 

technologiczne. 
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pozyskania drewna,znajomość klasyfikacji surowca drzewnego,sortowanie i 

obróbka surowca drzewnego.

Operator powinien być w pełni sprawny fizycznie i ruchowo, odporny 

psychicznie, gdyż jest narażony na stres wynikający z dużej odpowiedzialności i 

zagrożenia wypadkami. Powinien też mieć sprawny układ kostno-stawowy, 

oddechowy i krwionośny, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, gdyż jego praca 

polega przede wszystkim na precyzyjnym manipulowaniu ciężkimi maszynami. 

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

ludzi i za urządzenia, rozwaga, ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna i 

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań. Operator musi umieć 

skoncentrować się na konkretnych czynnościach i jednocześnie mieć świadomość 

tego, co dzieje się wokół niego. W zawodzie tym, często potrzebny bywa refleks, 

gdyż trzeba podejmować decyzje w sytuacjach awaryjnych oraz umiejętnie 

wykonywać pracę w warunkach niebezpiecznych. Jednocześnie operator powinien 

być odporny na monotonię pracy, dokładny, sumienny, solidny. Do obsługi maszyn 

leśnych przydatne są zainteresowania i umiejętności techniczne, uzdolnienia 

manualne.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia równowagi i 

świadomości, wady wzroku, których nie można skorygować, daltonizm, schorzenia 

słuchu, wady i choroby kręgosłupa, choroby serca i układu krążenia, schorzenia 

układu oddechowego, alergie, epilepsja. Praktycznie, więc, każdy rodzaj 

niepełnosprawności nie pozwala na pracę w tym zawodzie. Zawód ten obarczony 
3jest ryzykiem zachorowań na choroby odkleszczowe .

Ilość przeszkolonych

Biorąc pod uwagę okres działania krajowych ośrodków szkoleniowych i 

dostępność wszelkich form niestacjonarnego kształcenia operatorów, należy 

zdawać sobie sprawę, iż obecnie mamy do czynienia z kadrą operatorów, która 

została wykształcona poza systemem szkoleń nadzorowanych. Najbardziej 

doświadczeni krajowi operatorzy to głównie pracownicy nadleśnictw 

wdrożeniowych np. Gidle (RDLP Katowice), Dąbrowa (RDLP Toruń) i innych oraz 

nieliczni pracownicy zakładów usług leśnych. Instytucje te wprowadziły system 

nowoczesnych rozwiązań pozyskania surowca drzewnego już w latach 70 i 80 

ubiegłego wieku, a w firmach leśnych w latach 90. Grupa tych pracowników 

stanowi najcenniejsze i najbardziej doświadczone ogniwo wśród operatorów. W 

pozostałej części grupy zawodowej, jaką niewątpliwie staje się zawód operatora 

wielooperacyjnych maszyn leśnych, trudno mówić o osobach ”przeszkolonych” do 

3 Nowacka W., „Czynnik ludzki jako bariera rozwoju mechanizacji prac w polskim leśnictwie”, 
Warszawa 2009
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pracy w tym zawodzie. W znacznej mierze są to osoby, które w sposób 

przypadkowy realizują zawód operatora, nabywając umiejętności do pracy 

maszynami poprzez własne doświadczenie, bądź w czasie krótkich form 
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forwarder powinniśmy sugerować się ilością maszyn tego typu pracujących w 

polskim leśnictwie, czyli około 650 osób. Z grupy tej ok. 60 operatorów zostało 

przeszkolonych w kraju podczas różnych form szkoleniowych. 

Problem nieciągłości zainteresowania szkoleniami

Podstawowe czynniki, które skłaniają pracownika do podnoszenia 

kwalifikacji i do objęcia stanowiska operatora leśnych maszyn wielooperacyjnych 

związane są ze stabilizacją zawodową, która może gwarantować sukces i trwałość 

zatrudnienia. Do podstawowych czynników, jakie mogą mieć wpływ na nieciągłość 

zainteresowania szkoleniami są:poprawne/niepoprawne stosunki na linii 

pracownik - pracodawca, kontrakty (warunki, czas trwania) na wykonanie prac w 

leśnictwie, kryteria doboru zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem 

parametrów psychotechnicznych (nie wszyscy spełniają), właściwe szkolenia 

zawodowe wstępne i okresowe, badania lekarskie, wstępnie eliminujące z zawodu 

pracowników ze schorzeniami powiązanymi z pracą monotypową i statyczną, 

sprawne zarządzanie pracą z elementami rozszerzania zadań.

Brak maszyn wielooperacyjnych w kraju spowodował mniejsze 

zainteresowanie potencjalnych operatorów szkoleniami. Obecnie, na etapie prawie 

100% prywatyzacji zadań z zakresu pozyskiwania drewna, koszty nabierają 

dodatkowego znaczenia. Lasy Państwowe kształtują w dużej mierze model 

gospodarowania w lasach zarówno państwowych jak i prywatnych. Prowokują 

firmy prywatne do modernizacji parku maszynowego. Podstawowymi czynnikami 

decydującymi o wdrażaniu nowoczesnych technologii stosowanych w 

pozyskiwaniu drewna były przez długie lata czynniki ekonomiczne i 
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Operator powinien być w pełni sprawny fizycznie i ruchowo, odporny 

psychicznie, gdyż jest narażony na stres wynikający z dużej odpowiedzialności i 

zagrożenia wypadkami. Powinien też mieć sprawny układ kostno-stawowy, 

oddechowy i krwionośny, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, gdyż jego praca 

polega przede wszystkim na precyzyjnym manipulowaniu ciężkimi maszynami. 

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

ludzi i za urządzenia, rozwaga, ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna i 

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań. Operator musi umieć 

skoncentrować się na konkretnych czynnościach i jednocześnie mieć świadomość 

tego, co dzieje się wokół niego. W zawodzie tym, często potrzebny bywa refleks, 

gdyż trzeba podejmować decyzje w sytuacjach awaryjnych oraz umiejętnie 

wykonywać pracę w warunkach niebezpiecznych. Jednocześnie operator powinien 

być odporny na monotonię pracy, dokładny, sumienny, solidny. Do obsługi maszyn 

leśnych przydatne są zainteresowania i umiejętności techniczne, uzdolnienia 

manualne.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia równowagi i 

świadomości, wady wzroku, których nie można skorygować, daltonizm, schorzenia 

słuchu, wady i choroby kręgosłupa, choroby serca i układu krążenia, schorzenia 

układu oddechowego, alergie, epilepsja. Praktycznie, więc, każdy rodzaj 

niepełnosprawności nie pozwala na pracę w tym zawodzie. Zawód ten obarczony 
3jest ryzykiem zachorowań na choroby odkleszczowe .

Ilość przeszkolonych

Biorąc pod uwagę okres działania krajowych ośrodków szkoleniowych i 

dostępność wszelkich form niestacjonarnego kształcenia operatorów, należy 

zdawać sobie sprawę, iż obecnie mamy do czynienia z kadrą operatorów, która 

została wykształcona poza systemem szkoleń nadzorowanych. Najbardziej 

doświadczeni krajowi operatorzy to głównie pracownicy nadleśnictw 
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nowoczesnych rozwiązań pozyskania surowca drzewnego już w latach 70 i 80 

ubiegłego wieku, a w firmach leśnych w latach 90. Grupa tych pracowników 

stanowi najcenniejsze i najbardziej doświadczone ogniwo wśród operatorów. W 

pozostałej części grupy zawodowej, jaką niewątpliwie staje się zawód operatora 

wielooperacyjnych maszyn leśnych, trudno mówić o osobach ”przeszkolonych” do 

3 Nowacka W., „Czynnik ludzki jako bariera rozwoju mechanizacji prac w polskim leśnictwie”, 
Warszawa 2009
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Podobny problem stwarza brak zainteresowania szkoleniami osób niezwiązanych z 

branżą leśną, a chcącą przystąpić do grupy zawodowej operatorów. Uzyskanie 

określonych uprawnień operatora harwestera i forwardera potencjalnemu 

kandydatowi nie daje zbyt dużego spektrum do podejmowania i szukania 

zatrudnienia. Ze względu na bardzo wąską specjalizację, osoba, która pragnie 

podnieść swe kwalifikacje nie będzie zainteresowana inwestowaniem w szkolenie, 

które ogranicza możliwości zatrudnienia w innych branżach.

PROPOZYCJA DZIAŁANIA SYSTEMOWEGO

Rozwiązania systemowe dają możliwość niezależności od niektórych 

warunków zewnętrznych jednocześnie mogą być na tyle elastyczne, że 

wprowadzane zmiany, zależne od rynku (maszyn, drewna, pracy), nie rujnują 

zasady ich działania. 

Propozycja przejrzystości prawnej i interpretacyjnej

Interpretacja prawna dotycząca wymagań zawodowych, jakie musi 

spełniać operator wielooperacyjnych maszyn leśnych została sprecyzowana i 

dokładnie określona we wcześniejszej części pracy. Wątpliwość budzi jedno z 

wymagań, jakie musi spełnić przyszły operator, dotyczące odbytych szkoleń i 

uzyskania kwalifikacji uprawniającej do obsługi maszyn typu harwester i 

forwarder. Obecnie nie znajduje się jasnych kryteriów, co do kwalifikacji 

potencjalnych operatorów. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który w 

sposób prawny i instytucjonalny nie posiada normalizacji precyzującej system 

szkoleń i kwalifikacji, wymaganych od operatora harwesterów i forwarderów. 

Instytucją, która ma potencjał i mogłaby to w sposób jednoznaczny 

zdefiniować oraz zatwierdzić jako model obowiązujący jest PGL Lasy Państwowe. 

Ujednolicenie programów szkoleń

Dążąc do ujednolicenia programów szkoleń należałoby określić grupy 

kursantów. Kolejny etap miałby na celu dostosować harmonogramy kursów do 

indywidualnych możliwości i przygotowania merytorycznego szkolonych. 

Wyodrębnia się kilka grup osób trafiających do zawodu operatora:

Grupa pierwsza – dotychczasowi właściciele bądź pracownicy firm leśnych, 

nieposiadający wykształcenia leśnego zawodowego. Umiejętności opierają na 

zdobytym doświadczeniu podczas pracy w leśnictwie. Brak doświadczenia w pracy 

na maszynach wielooperacyjnych.

Druga grupa – charakterystyka tak jak w przypadku grupy pierwszej. Bez 

doświadczenia w pracy zarówno w branży leśnej jak i na maszynach 

wielooperacyjnych.
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Kolejnym czynnikiem braku zainteresowania szkoleniami są koszty związane z ich 

realizacją. 

Zdecydowana większość właścicieli maszyn wielooperacyjnych mówi o 

trudnościach w podejmowaniu decyzji o przeszkoleniu pracownika (ponosząc 

znaczne koszty) co najczęściej wiąże się z brakiem stabilizacji na rynku pracy 

(system rocznego przetargowania prac dla ZUL). Jednocześnie posiadając maszyny 

o tak wysokich wartościach, właściciele maszyn związani są wieloletnimi 

umowami leasingowymi czy kredytowymi. 

Problem nieujednolicenia programu szkoleń operatorów

Głównym powodem nieujednolicenia programów szkoleń jest brak 

regulacji, określającej formę, czas trwania kursu z podziałem na część teoretyczną, 

praktyczną warsztatową i praktyczną na mobilnych maszynach. Programy szkoleń, 

które obecnie są dostępne (OSOML Gidle, CKPL Poznań, ZSL w Tucholi) są 

programami stworzonymi na podstawie doświadczeń, wiedzy i zaangażowania ich 

autorów. Często podlegają modyfikacjom wynikającym z możliwości 

interpersonalnych kursantów, ich wykształcenia, umiejętności i zaangażowania w 

proces kształcenia. Kolejnym powodem braku ujednolicenia programów są 

przyczyny niedofinansowania bazy szkoleniowej, która w przypadku kształcenia 

operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych jest bardzo kosztowna. 

Unormowanie i dostępność systemu szkoleń, rozumiane tutaj jako 

ujednolicenie wymagań programowych ma na celu stworzenie pracownikom jak 

najlepszych warunków do wydajnej pracy, gwarantujących bezpieczeństwo oraz 

pełną ergonomię. Operatorzy powinni prowadzić tak procesy pozyskania surowca 

drzewnego, aby odbywały się na zasadach naturalnej współpracy pomiędzy 

zarządzającymi lasami, a grupą wykonawców prac leśnych. 

Problem finansowania szkoleń

Głównym problemem finansowania szkoleń operatorów leśnych maszyn 

wielooperacyjnych jest brak stabilizacji zawodowej pracowników – operatorów. 

Koniecznym staje się fakt wzmocnienia współpracy pomiędzy operatorem, a 

właścicielem firmy leśnej, gwarantujący stabilność zatrudnienia. Pracodawca 

zarządzający własną firmą powinien być zainteresowany doborem odpowiednich 

kadr oraz starać się o podnoszenie ich kwalifikacji. Proces technologiczny 

wykonywany przez wykwalifikowany zespół pracowniczy przynosi oczekiwany 

skutek zarówno dla strony zlecającej pracę (LP) jak i dla samego zleceniobiorcy 

(ZUL). Znaczna część firm leśnych, pozyskane środki finansowe stara się 

przeznaczać na usprzętowienie i modernizację zaplecza maszynowo technicznego 

jednocześnie ograniczając środki na szkolenia pracowników. Alternatywą stają się 

kursy i szkolenia częściowo rekompensowane z innych źródeł zewnętrznych. 
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Podobny problem stwarza brak zainteresowania szkoleniami osób niezwiązanych z 
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wprowadzane zmiany, zależne od rynku (maszyn, drewna, pracy), nie rujnują 
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Propozycja przejrzystości prawnej i interpretacyjnej

Interpretacja prawna dotycząca wymagań zawodowych, jakie musi 

spełniać operator wielooperacyjnych maszyn leśnych została sprecyzowana i 

dokładnie określona we wcześniejszej części pracy. Wątpliwość budzi jedno z 

wymagań, jakie musi spełnić przyszły operator, dotyczące odbytych szkoleń i 

uzyskania kwalifikacji uprawniającej do obsługi maszyn typu harwester i 

forwarder. Obecnie nie znajduje się jasnych kryteriów, co do kwalifikacji 

potencjalnych operatorów. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który w 

sposób prawny i instytucjonalny nie posiada normalizacji precyzującej system 

szkoleń i kwalifikacji, wymaganych od operatora harwesterów i forwarderów. 

Instytucją, która ma potencjał i mogłaby to w sposób jednoznaczny 

zdefiniować oraz zatwierdzić jako model obowiązujący jest PGL Lasy Państwowe. 

Ujednolicenie programów szkoleń

Dążąc do ujednolicenia programów szkoleń należałoby określić grupy 

kursantów. Kolejny etap miałby na celu dostosować harmonogramy kursów do 

indywidualnych możliwości i przygotowania merytorycznego szkolonych. 

Wyodrębnia się kilka grup osób trafiających do zawodu operatora:

Grupa pierwsza – dotychczasowi właściciele bądź pracownicy firm leśnych, 

nieposiadający wykształcenia leśnego zawodowego. Umiejętności opierają na 

zdobytym doświadczeniu podczas pracy w leśnictwie. Brak doświadczenia w pracy 

na maszynach wielooperacyjnych.

Druga grupa – charakterystyka tak jak w przypadku grupy pierwszej. Bez 

doświadczenia w pracy zarówno w branży leśnej jak i na maszynach 

wielooperacyjnych.
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Kolejnym czynnikiem braku zainteresowania szkoleniami są koszty związane z ich 

realizacją. 

Zdecydowana większość właścicieli maszyn wielooperacyjnych mówi o 

trudnościach w podejmowaniu decyzji o przeszkoleniu pracownika (ponosząc 

znaczne koszty) co najczęściej wiąże się z brakiem stabilizacji na rynku pracy 

(system rocznego przetargowania prac dla ZUL). Jednocześnie posiadając maszyny 

o tak wysokich wartościach, właściciele maszyn związani są wieloletnimi 

umowami leasingowymi czy kredytowymi. 

Problem nieujednolicenia programu szkoleń operatorów

Głównym powodem nieujednolicenia programów szkoleń jest brak 

regulacji, określającej formę, czas trwania kursu z podziałem na część teoretyczną, 

praktyczną warsztatową i praktyczną na mobilnych maszynach. Programy szkoleń, 

które obecnie są dostępne (OSOML Gidle, CKPL Poznań, ZSL w Tucholi) są 

programami stworzonymi na podstawie doświadczeń, wiedzy i zaangażowania ich 

autorów. Często podlegają modyfikacjom wynikającym z możliwości 

interpersonalnych kursantów, ich wykształcenia, umiejętności i zaangażowania w 

proces kształcenia. Kolejnym powodem braku ujednolicenia programów są 

przyczyny niedofinansowania bazy szkoleniowej, która w przypadku kształcenia 

operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych jest bardzo kosztowna. 

Unormowanie i dostępność systemu szkoleń, rozumiane tutaj jako 

ujednolicenie wymagań programowych ma na celu stworzenie pracownikom jak 

najlepszych warunków do wydajnej pracy, gwarantujących bezpieczeństwo oraz 

pełną ergonomię. Operatorzy powinni prowadzić tak procesy pozyskania surowca 

drzewnego, aby odbywały się na zasadach naturalnej współpracy pomiędzy 

zarządzającymi lasami, a grupą wykonawców prac leśnych. 

Problem finansowania szkoleń

Głównym problemem finansowania szkoleń operatorów leśnych maszyn 

wielooperacyjnych jest brak stabilizacji zawodowej pracowników – operatorów. 

Koniecznym staje się fakt wzmocnienia współpracy pomiędzy operatorem, a 

właścicielem firmy leśnej, gwarantujący stabilność zatrudnienia. Pracodawca 

zarządzający własną firmą powinien być zainteresowany doborem odpowiednich 

kadr oraz starać się o podnoszenie ich kwalifikacji. Proces technologiczny 

wykonywany przez wykwalifikowany zespół pracowniczy przynosi oczekiwany 

skutek zarówno dla strony zlecającej pracę (LP) jak i dla samego zleceniobiorcy 

(ZUL). Znaczna część firm leśnych, pozyskane środki finansowe stara się 

przeznaczać na usprzętowienie i modernizację zaplecza maszynowo technicznego 

jednocześnie ograniczając środki na szkolenia pracowników. Alternatywą stają się 

kursy i szkolenia częściowo rekompensowane z innych źródeł zewnętrznych. 
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Kursanci należący do grupy czwartej, czyli absolwenci szkół leśnych 

(głównie średnich) szkolenie powinni rozpocząć od ćwiczeń na symulatorach 

komputerowych. Kolejny etap szkolenia to trenażery stacjonarne. Te dwa etapy 

powinny zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Kolejna część szkolenia to 

ćwiczenia warsztatowe z obsługi maszyn. Dalszy etap kursu to praca na maszynach 

rzeczywistych w terenie leśnym (od uruchamiania maszyny, przez bezpieczeństwo 

poruszania się i pracy maszynami do procesów pozyskania surowca drzewnego na 

wybranych powierzchniach leśnych).

Podczas prowadzonych szkoleń zarówno z wykorzystaniem trenażerów 

stacjonarnych, jak i mobilnych maszyn typu harwester i forwarder należy 

bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Zasady 

bezpieczeństwa w szczególności odnoszą się do stref niebezpiecznych, wymagań 

względem operatorów, odzieży roboczej, dostosowania stanowiska pracy oraz 

bezpieczeństwa podczas pracy i napraw serwisowych. Urządzenia i maszyny 

używane do szkoleń muszą być bezwzględnie sprawne. Przed przystąpieniem do 

szkolenia należy sprawdzić działanie wszystkich wskaźników, przyrządów oraz 

funkcji trenażera i maszyn mobilnych.

Kurs może się odbywać jedynie w obecności instruktora. Kadra 

instruktorska może zostać podzielona w ramach kompetencji zawodowych:

- instruktorzy szkolenia teoretycznego I symulacyjnego,

- instruktorzy szkolenia warsztatowego,

- instruktorzy szkolenia praktycznego na trenażerach i na maszynach

   rzeczywistych.

Jest to podział dobrowolny wynikający z przygotowania merytorycznego 

kadry instruktorskiej. Wszyscy instruktorzy muszą posiadać przygotowanie 

pedagogiczne. Grupa instruktorów szkolenia teoretycznego i symulacyjnego 

powinna posiadać wykształcenie wyższe leśne. Instruktorzy warsztatowi powinni 

posiadać wykształcenie minimum średnie techniczno - mechaniczne. Prowadzący 

szkolenia praktyczne powinni posiadać wykształcenie średnie bądź wyższe leśne 

jednocześnie legitymując się uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego do 

nadzoru prac wykonywanych przy użyciu żurawi hydraulicznych. Szkolenie na 

symulatorach komputerowych, trenażerach i maszynach mobilnych należy 

przeprowadzać stopniowo, w zależności od indywidualnych predyspozycji 

kursantów. Szkolenie rozpoczyna się od wykonywania prostych czynności, by w 

kolejnym etapie przejść do czynności bardziej złożonych i wymagających coraz 

większych umiejętności.
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Trzecia grupa – dotychczasowi operatorzy maszyn typu harwester i forwarder z 

doświadczeniem zawodowym, lecz bez wykształcenia leśnego.

Czwarta grupa – absolwenci dziennych szkół leśnych z bardzo dobrym 

przygotowaniem teoretycznym (wykształcenie leśne) bez umiejętności pracy 

maszynami wielooperacyjnymi chcący pracować jako operatorzy maszyn 

wielooperacyjnych.

Specyfika i system programów szkoleniowych powinien zostać 

dopasowany do kursantów określonych podczas naboru na kurs w ramach 

wymienionych grup. W celu ograniczenia ilości programów szkoleń należałoby 

osoby znajdujące się w grupie pierwszej i drugiej, czyli te bez wykształcenia 

leśnego i bez doświadczenia w pracy operatora maszyn leśnych przeszkolić w 

ramach jednego programu zawierającego największą liczbę godzin kursu. Kurs 

powinien rozpocząć się od wiadomości teoretycznych z zakresu użytkowania lasu, 

maszynoznawstwa leśnego, bhp podczas wykonywania prac leśnych. Następnie 

należałoby przystąpić do szkolenia z wykorzystaniem symulatorów stacjonarnych i 

trenażerów stanowiskowych. Po weryfikacji umiejętności kursanta powinien 

zostać przeprowadzony egzamin wstępny, który pozwoliłby określić czy kursant 

może przejść do następnego etapu szkolenia. W dalszej kolejności kursant 

rozpoczyna szkolenie warsztatowe na maszynach rzeczywistych, a w ostatnim 

etapie przystępuje do szkolenia na maszynach mobilnych. Szkolenie w warunkach 

drzewostanowych na mobilnych maszynach powinno również zostać podzielone na 

etapy. Pierwszym etapem powinno być uruchamianie maszyny oraz sposób 

przemieszczania się mając na uwadze uwarunkowania środowiskowe, 

bezpieczeństwo operatora i osób trzecich. Dopiero po dopuszczeniu kursanta przez 

instruktora do dalszego etapu należałoby rozpocząć prace w drzewostanie. Podczas 

pracy należy zastosować odpowiednie modele i techniki maszynowego sposobu 

pozyskania surowca drzewnego uzależnionego od faz rozwojowych drzewostanu. 

Kursanci należący do grupy trzeciej, czyli z doświadczeniem zawodowym, lecz bez 

wykształcenia leśnego powinni rozpocząć szkolenia w innej formule niż to 

przedstawione zostało dla kursantów z pierwszej i drugiej grupy. W pierwszej fazie 

szkolenia powinna nastąpić weryfikacja przeprowadzona przez instruktorów 

dotychczasowych umiejętności operatorów na mobilnych maszynach w warunkach 

drzewostanowych. Po potwierdzeniu przez instruktora umiejętności kursanta, 

powinno nastąpić szkolenie teoretyczne mające na celu zapoznanie z 

maszynowymi technologiami pozyskania surowca drzewnego w różnych fazach 

rozwojowych drzewostanu. Część teoretyczną należy zakończyć egzaminem. 

Kolejny etap to praca w terenie na mobilnych maszynach ćwicząc poznane metody 

pozyskania w warunkach rzeczywistych.
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Kursanci należący do grupy czwartej, czyli absolwenci szkół leśnych 

(głównie średnich) szkolenie powinni rozpocząć od ćwiczeń na symulatorach 

komputerowych. Kolejny etap szkolenia to trenażery stacjonarne. Te dwa etapy 
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bezpieczeństwa w szczególności odnoszą się do stref niebezpiecznych, wymagań 

względem operatorów, odzieży roboczej, dostosowania stanowiska pracy oraz 

bezpieczeństwa podczas pracy i napraw serwisowych. Urządzenia i maszyny 

używane do szkoleń muszą być bezwzględnie sprawne. Przed przystąpieniem do 

szkolenia należy sprawdzić działanie wszystkich wskaźników, przyrządów oraz 

funkcji trenażera i maszyn mobilnych.

Kurs może się odbywać jedynie w obecności instruktora. Kadra 

instruktorska może zostać podzielona w ramach kompetencji zawodowych:

- instruktorzy szkolenia teoretycznego I symulacyjnego,

- instruktorzy szkolenia warsztatowego,

- instruktorzy szkolenia praktycznego na trenażerach i na maszynach

   rzeczywistych.

Jest to podział dobrowolny wynikający z przygotowania merytorycznego 

kadry instruktorskiej. Wszyscy instruktorzy muszą posiadać przygotowanie 

pedagogiczne. Grupa instruktorów szkolenia teoretycznego i symulacyjnego 

powinna posiadać wykształcenie wyższe leśne. Instruktorzy warsztatowi powinni 

posiadać wykształcenie minimum średnie techniczno - mechaniczne. Prowadzący 

szkolenia praktyczne powinni posiadać wykształcenie średnie bądź wyższe leśne 

jednocześnie legitymując się uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego do 

nadzoru prac wykonywanych przy użyciu żurawi hydraulicznych. Szkolenie na 

symulatorach komputerowych, trenażerach i maszynach mobilnych należy 

przeprowadzać stopniowo, w zależności od indywidualnych predyspozycji 

kursantów. Szkolenie rozpoczyna się od wykonywania prostych czynności, by w 

kolejnym etapie przejść do czynności bardziej złożonych i wymagających coraz 

większych umiejętności.
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Trzecia grupa – dotychczasowi operatorzy maszyn typu harwester i forwarder z 

doświadczeniem zawodowym, lecz bez wykształcenia leśnego.

Czwarta grupa – absolwenci dziennych szkół leśnych z bardzo dobrym 

przygotowaniem teoretycznym (wykształcenie leśne) bez umiejętności pracy 

maszynami wielooperacyjnymi chcący pracować jako operatorzy maszyn 

wielooperacyjnych.

Specyfika i system programów szkoleniowych powinien zostać 

dopasowany do kursantów określonych podczas naboru na kurs w ramach 

wymienionych grup. W celu ograniczenia ilości programów szkoleń należałoby 

osoby znajdujące się w grupie pierwszej i drugiej, czyli te bez wykształcenia 

leśnego i bez doświadczenia w pracy operatora maszyn leśnych przeszkolić w 

ramach jednego programu zawierającego największą liczbę godzin kursu. Kurs 

powinien rozpocząć się od wiadomości teoretycznych z zakresu użytkowania lasu, 

maszynoznawstwa leśnego, bhp podczas wykonywania prac leśnych. Następnie 

należałoby przystąpić do szkolenia z wykorzystaniem symulatorów stacjonarnych i 

trenażerów stanowiskowych. Po weryfikacji umiejętności kursanta powinien 

zostać przeprowadzony egzamin wstępny, który pozwoliłby określić czy kursant 

może przejść do następnego etapu szkolenia. W dalszej kolejności kursant 

rozpoczyna szkolenie warsztatowe na maszynach rzeczywistych, a w ostatnim 

etapie przystępuje do szkolenia na maszynach mobilnych. Szkolenie w warunkach 

drzewostanowych na mobilnych maszynach powinno również zostać podzielone na 

etapy. Pierwszym etapem powinno być uruchamianie maszyny oraz sposób 

przemieszczania się mając na uwadze uwarunkowania środowiskowe, 

bezpieczeństwo operatora i osób trzecich. Dopiero po dopuszczeniu kursanta przez 

instruktora do dalszego etapu należałoby rozpocząć prace w drzewostanie. Podczas 

pracy należy zastosować odpowiednie modele i techniki maszynowego sposobu 

pozyskania surowca drzewnego uzależnionego od faz rozwojowych drzewostanu. 

Kursanci należący do grupy trzeciej, czyli z doświadczeniem zawodowym, lecz bez 

wykształcenia leśnego powinni rozpocząć szkolenia w innej formule niż to 

przedstawione zostało dla kursantów z pierwszej i drugiej grupy. W pierwszej fazie 

szkolenia powinna nastąpić weryfikacja przeprowadzona przez instruktorów 

dotychczasowych umiejętności operatorów na mobilnych maszynach w warunkach 

drzewostanowych. Po potwierdzeniu przez instruktora umiejętności kursanta, 

powinno nastąpić szkolenie teoretyczne mające na celu zapoznanie z 

maszynowymi technologiami pozyskania surowca drzewnego w różnych fazach 

rozwojowych drzewostanu. Część teoretyczną należy zakończyć egzaminem. 

Kolejny etap to praca w terenie na mobilnych maszynach ćwicząc poznane metody 

pozyskania w warunkach rzeczywistych.
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Dla uproszczenia przyjęto okres 15 lat, z których 4 pierwsze są wypełnione 

danymi empirycznymi, a 11 kolejnych określanych jest na podstawie przyjętych 
4

założeń. Symulacja oparta jest o dane publikowane w prasie branżowej  oraz 

badania własne DGLP, a także o historię zmian na rynku maszyn 
5

wielooperacyjnych w Niemczech . 

Aby zasymulować przybliżony do rzeczywistości rozkład ilości 

potrzebnych wykwalifikowanych operatorów uzależniono go od stosunków 

wydajności pracy przy użyciu technik maszynowych do ilości drewna możliwego 

do pozyskania.

Dla przejrzystości obliczeń założono trzy warianty rozwoju wydajności 

pracy harvesterem (rycina 1):
3

- minimalny postęp wydajności pracy (od ok 14000 m  w 2006 roku do 16000 
3 6

m /rok/harvester w 2020 roku) ,
3

- maksymalny postęp wydajności pracy (od ok 14000 m  w 2006 roku do ok 30000 
3

m /rok/harvester w 2020 roku),

- uśredniony (zbieżny z dzisiejszym stanem wydajności pracy w Niemczech od ok 
3 3

14000 m  w 2006 roku do ok 22000 m /rok/harvester w 2020 roku).

Ilość maszyn na rynku uzależniono również od danych takich jak:
3

- roczne przewidywane pozyskanie drewna w Polsce na poziomie ok 30 - 31 mln m ,

- roczne przewidywane pozyskanie harvesterami w Polsce w latach 2006 do 2008 na 
3 3poziomie ok 2,5 mln m /rok do ok 10 mln m /rok w 2020 roku,

- przyrost ilości maszyn, na potrzeby niniejszej pracy, uniezależniono od klęsk 

(wiatrołomów i innych),

- za pożądaną ilość operatorów uznano ilość operatorów przeszkolonych 

w certyfikowanych ośrodkach i jest ona sumą ilości harvesterów 

i forwarderów w Polsce w zakładanym okresie.

Stosunek ilości harvesterów do ilości forwarderów jest kolejnym 

wskaźnikiem optymalizowania wydajności pracy tymi maszynami w danych 

warunkach. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto go na poziomie - 1:1,7 

(jeden harvester na 1,7 forwardera) w 2009 roku do 1:2 w 2020.

Ilości maszyn widoczne na uproszczonej rycinie (rycina 2), są wynikiem 

zastosowania funkcji wielomianowych drugiego i pierwszego stopnia, które swoim 

przebiegiem pokrywają się z linią trendu dla obliczonych wartości wydajności 

pracy harvesterem (z lat 2006-2009) oraz założonej wartości wydajności pracy w 

4 Kusiak Władysław, Przegląd Leśniczy nr 8/2008.
5 Hofmann Reiner, Lars Nick, Der Forstmaschinenmarkt in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz: KWF-Forstmaschinenstatistik.
6 3 Jednostki przyjęte dla niniejszego opracowania są uproszczone i tak np. m /rok ma określić 
wydajność w roku kalendarzowym a nie odzwierciedlać ilości godzin pracy w danym roku 
kalendarzowym.
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SYSTEM MONITOROWANIA RYNKU MASZYN 

WIELOOPERACYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Należy zwrócić uwagę na fakt, że systemy monitorowania spełniać mogą 

zasadniczą rolę w procesie kontroli, niezwłocznego reagowania a nawet wpływania 

na te potrzeby. System monitorowania rynku maszyn wielooperacyjnych poza jego 

niewątpliwą cechą – wiedzą na temat stanu i ilości maszyn, miałby również swoje 

implikacje związane z budowaniem systemu szkolenia i programów szkoleniowych 

dla operatorów i kandydatów na operatorów.

Podobnie jak w przypadku monitorowania rynku maszyn, należałoby 

monitorować potrzeby szkoleniowe wśród pracowników firm leśnych oraz 

uczniów techników leśnych. Ze względu na częściej zmieniającą się sytuację na 

rynku pracy, monitoring pracowników powinien być przeprowadzany w cyklach 

półrocznych. Kontrola rynku potrzeb wśród firm leśnych pozwoliłby Lasom 

Państwowym na wypracowanie jednolitego systemu szkoleń. Planowanie szkoleń 

mogłoby uwzględniać lokalizację, czas i miejsce ich prowadzenia.

METODYKA OKREŚLANIA ILOŚCI MASZYN

Fakt, że ilość operatorów jest bardzo zbliżona (może być tożsama) do ilości 

maszyn na rynku nie powinien dziwić. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane zawarte 

we wcześniejszych rozdziałach, rozbieżność pomiędzy ilością operatorów, a ilością 

maszyn w Polsce jest dość znaczna. Mowa jest tutaj o operatorach 

wykwalifikowanych na kursach specjalistycznych, z programem i czasem trwania 

dającym szansę na wdrożenie się i zapoznanie z charakterystyką pracy maszynami 

wielooperacyjnymi. Mówiąc o operatorach nie może być mowy o osobach 

przeszkolonych na kilkugodzinnych przeszkoleniach przeprowadzanych przez 

posiadającą zasób wiedzy, lecz niedysponującą wymaganą ilością czasu kadrę 

sprzedawców maszyn lub właścicieli maszyn.

Występujące różnice w interpretacji ilości operatorów zależne są od stopnia 

zaawansowania maszynowego pozyskania i zrywki drewna w danym kraju. 

W systemach jednozmianowych najczęściej jest to 1:1 (jeden operator: jedna 

maszyna) i dla ułatwienia obliczeń taki stosunek przyjęto na rycinie 2 i 3. 

Przedstawiona symulacja wzrostu ilości maszyn (harwester i forwarder) na 

przestrzeni kilku najbliższych lat ma dać pogląd na nieproporcjonalny do ilości 

maszyn wzrost ilości przeszkolonych operatorów. Tym samym, symulacja ta 

mogłaby stać się zaczątkiem do projektowania systemowego wpływania na rynek 

szkoleń operatorów.
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Dla uproszczenia przyjęto okres 15 lat, z których 4 pierwsze są wypełnione 

danymi empirycznymi, a 11 kolejnych określanych jest na podstawie przyjętych 
4

założeń. Symulacja oparta jest o dane publikowane w prasie branżowej  oraz 

badania własne DGLP, a także o historię zmian na rynku maszyn 
5

wielooperacyjnych w Niemczech . 
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potrzebnych wykwalifikowanych operatorów uzależniono go od stosunków 
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pracy harvesterem (rycina 1):
3

- minimalny postęp wydajności pracy (od ok 14000 m  w 2006 roku do 16000 
3 6

m /rok/harvester w 2020 roku) ,
3

- maksymalny postęp wydajności pracy (od ok 14000 m  w 2006 roku do ok 30000 
3

m /rok/harvester w 2020 roku),
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3 3
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3

- roczne przewidywane pozyskanie drewna w Polsce na poziomie ok 30 - 31 mln m ,

- roczne przewidywane pozyskanie harvesterami w Polsce w latach 2006 do 2008 na 
3 3poziomie ok 2,5 mln m /rok do ok 10 mln m /rok w 2020 roku,
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Stosunek ilości harvesterów do ilości forwarderów jest kolejnym 

wskaźnikiem optymalizowania wydajności pracy tymi maszynami w danych 

warunkach. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto go na poziomie - 1:1,7 

(jeden harvester na 1,7 forwardera) w 2009 roku do 1:2 w 2020.
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zastosowania funkcji wielomianowych drugiego i pierwszego stopnia, które swoim 

przebiegiem pokrywają się z linią trendu dla obliczonych wartości wydajności 

pracy harvesterem (z lat 2006-2009) oraz założonej wartości wydajności pracy w 

4 Kusiak Władysław, Przegląd Leśniczy nr 8/2008.
5 Hofmann Reiner, Lars Nick, Der Forstmaschinenmarkt in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz: KWF-Forstmaschinenstatistik.
6 3 Jednostki przyjęte dla niniejszego opracowania są uproszczone i tak np. m /rok ma określić 
wydajność w roku kalendarzowym a nie odzwierciedlać ilości godzin pracy w danym roku 
kalendarzowym.
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SYSTEM MONITOROWANIA RYNKU MASZYN 

WIELOOPERACYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH
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roku 2020, zgodnie z przebiegiem funkcji uśrednionego postępu wydajności (linia 

niebieska na rycinie 1). 

Dla zobrazowania wpływu na ilość operatorów czynników takich jak: 

emigracja zarobkowa, wypadki, przyczyny naturalne, uwarunkowania rodzinne i 

inne, zaproponowane zostały poniższe kryteria oraz zasymulowano przebieg 

krzywych ilości maszyn i operatorów (rycina 3).
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Źródło: Opracowanie własne, IBL.

Podstawowe założenia do symulacji:
- od roku 2011 do roku 2020 wzrasta, o 1% rocznie, ilość maszyn 
wykorzystywanych do pracy w systemie dwuzmianowym. Według założenia w 
2020 roku 10% wszystkich maszyn pracuje na dwie zmiany,
- od roku 2006, co roku ubywa pracujących, wykwalifikowanych operatorów 
odchodzących z polskiego rynku pracy z przyczyn naturalnych, zdrowotnych, 
wypadków, emerytur, zmiany miejsca pracy (emigracja zarobkowa) zgodnie z 
przyjętą charakterystyką: w latach 2006 –  2010 - 20% rocznie, 2011-19% aż do 
10% w 2020.
Założenie mówi o stopniowej stabilizacji rynków usług i maszyn 
wielooperacyjnych:
- nie zmienia się przebieg wydajności „uśrednionej” pojedynczego harvestera – do 

3
osiągnięcia maksymalnego poziomu 20000 -22000 m /rok,
- ilość pracujących w Polsce operatorów uzupełniana jest na bieżąco. Ilość tych 
operatorów zawsze, co najmniej, równa się ilości maszyn w danym okresie.
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Ryc 2. Symulowany przebieg zależności ilości operatorów w stosunku do ilości maszyn 
na rynku (nie uwzględniono prognoz zmian na rynku usług i maszyn wielooperacyjnych), 
(R. Selwakowski)Źródło: Opracowanie własne, IBL.
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Źródło: Opracowanie własne, IBL.
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roku 2020, zgodnie z przebiegiem funkcji uśrednionego postępu wydajności (linia 

niebieska na rycinie 1). 

Dla zobrazowania wpływu na ilość operatorów czynników takich jak: 

emigracja zarobkowa, wypadki, przyczyny naturalne, uwarunkowania rodzinne i 

inne, zaproponowane zostały poniższe kryteria oraz zasymulowano przebieg 

krzywych ilości maszyn i operatorów (rycina 3).
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wielooperacyjnych:
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osiągnięcia maksymalnego poziomu 20000 -22000 m /rok,
- ilość pracujących w Polsce operatorów uzupełniana jest na bieżąco. Ilość tych 
operatorów zawsze, co najmniej, równa się ilości maszyn w danym okresie.
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Ryc 2. Symulowany przebieg zależności ilości operatorów w stosunku do ilości maszyn 
na rynku (nie uwzględniono prognoz zmian na rynku usług i maszyn wielooperacyjnych), 
(R. Selwakowski)Źródło: Opracowanie własne, IBL.

 

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2 00 6 2 0 07 2 00 8 2 00 9 2 01 0 2 01 1 20 1 2 2 01 3 2 01 4 20 15 20 1 6 20 17 20 18 2 0 19 20 20

L a ta

W
yd

aj
n
o
ść

p
ra

cy
ha

rv
es

te
re

m
[m

3/
ro

k
]

uśredn iony  postęp  wy da jnośc i  w m 3/rok

m in ima lny  postęp  w yda jnośc i w m 3/ rok

m ak sy ma lny  postęp  w yda jnośc i  w m 3/rok

 

98

2 18

39 4

5 27

65 2

7 73

88 6

9 90

1 08 6

11 74

1 25 3

13 25

1 38 8

1 4 43
14 8 9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20 06 2 00 7 20 08 2 00 9 20 10 2 01 1 2 0 12 20 1 3 20 1 4 2 01 5 20 1 6 2 01 7 20 18 2 01 9 20 20

L a t a

Ilo
ść

m
as

zy
n

io
pe

ra
to

ró
w

i lość  h arves ter ów

ilość  p rzeszkolonych

oper ator ów ( tr end obecny )
i lość  f orw arde rów

pożąd ana ilość  pr zeszkolonych
oper ator ów

Ryc 1. Ujednolicone wydajności pracy harvesterem w warunkach Polskich (R. Selwakowski)
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operatorów maszyn.  Opracowany materiał powinien podlegać dalszej rozbudowie 

i analizie w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną osób zajmujących się 

tematyką szkoleń w kraju. 

Wszelkie uwagi, co do jakości informacji, zakresu, treści, tematyki 

powinny zostać wykorzystane do dalszego opracowania analitycznego, mającego 

na celu doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych. 

Niezaprzeczalnym zjawiskiem w naszych realiach gospodarki leśnej jest 

fakt, iż rozwój mechanizacji podczas pozyskania surowca drzewnego będzie 

postępował. Tym samym objawia się pilna potrzeba wyłonienia z grupy 

pracowników leśnych przyszłej, dobrze przygotowanej kadry operatorów 

harwesterów i forwarderów. 

Wspomniana kadra operatorów znajduje (czy też znajdzie) zatrudnienie 

poza strukturami PGL LP. Należy zwrócić uwagę, że wykonuje ona pracę na rzecz 

Lasów Państwowych i dla jakości oraz efektywności tych prac nie jest obojętnym 

stan kompetencji owej kadry. 

Propozycja stworzenia programów szkoleń dla pracowników PGL LP 

odpowiedzialnych za zlecanie i nadzorowanie prac leśnych związanych 

z mechanicznym pozyskiwaniem drewna jest konsekwencją bardzo dynamicznego 

przyrostu ilości maszyn w ostatnich latach. 

Szacuje się, że ilość harvesterów pracujących w polskich lasach osiągnie 

poziom około 500 sztuk do 2020 roku, a ilość forwarderów w tym samym czasie 

osiągnie stan około 900 sztuk. Daje to liczbę około 1400 pracujących w Polsce 

operatorów maszyn wielooperacyjnych. Jest to potencjalny poziom potrzeb 

szkoleniowych w Polsce na najbliższe lata.

Analiza potrzeb szkoleniowych na tym etapie nie daje jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie o przyczynę niskiego zainteresowania zorganizowanymi 

(certyfikowanymi) szkoleniami. Jak wykazano w powyższych rozdziałach kwestie 

organizacyjne, mogą mieć podobne znaczenie jak i ceny takich szkoleń.

Zaproponowane symulacje mogą nabrać cech obiektywnej analizy 

rzeczywistości w przypadku przyjęcia przez PGL LP jednolitej strategii współpracy 

z przedsiębiorcami leśnymi i szeroko rozumianym przemysłem drzewnym. 

Ustabilizowanie warunków i wybranie modelu współpracy może mieć decydujące 

znaczenie w procesie rozwoju tej branży leśnictwa.

Należy oczekiwać, iż przeprowadzona analiza będzie stanowić fundament 

do dokonywania dalszych opracowań w tym zakresie. Kolejnym etapem powinno 

być przeprowadzenie pełnej, szczegółowej analizy opartej na kilkuletnich (2 do 3 

lat) badaniach ankietowych. Część analizy należy przeprowadzić wśród kadry 

operatorów bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. 
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WNIOSKI

Niezależnie od metody określania wzrostu ilości operatorów maszyn 

wielooperacyjnych, stan obecny i jego utrzymywanie się nie daje nadziei na wzrost 

popularności szkoleń (zorganizowanych) dla operatorów. 

Najbliższe lata (założone na potrzeby symulacji do 2020 roku) będą jak się 

wydaje kluczowymi dla rozwoju i ustabilizowania rynku maszynowego pozyskania 

i zrywki drewna w Polsce. 

Potrzeby szkoleniowe w zakresie szkolenia operatorów maszyn 

wielooperacyjnych kształtować się mogą zgodnie z założeniami i ryciną 2 lub z 

założeniami i ryciną 3. Wynika z tego, że potrzeba szkoleniowa, rozumiana jako 

ilość potrzebnych operatorów zgodna będzie z tendencją ryciny 2 i wynieść może 

nawet ponad 1400 operatorów do roku 2020 lub z tendencją ryciny 3, która także 

zakłada potrzebę szkoleniową na poziomie przekraczającym 1400 operatorów w 

2020 roku. Mowa tylko o miejscach pracy w Polsce.

Reakcja na dynamikę wzrostu ilości maszyn, a tym samym na potrzeby 

szkoleniowe potencjalnych operatorów powinna być systemowa, czyli w jak 

największym stopniu niezależna od chwilowych wahań na rynku sprzedaży 

maszyn. Jednym ze sposobów omówionym w powyższych rozdziałach jest 

profesjonalnie przygotowany program szkolenia, wysoko wykwalifikowana kadra 

instruktorska, zaplecze treningowe oraz utrzymywana na najwyższym poziomie 

jakość szkolenia. 

Zastosowanie nowoczesnych technik w pozyskiwaniu drewna napotyka na 

trudną do pokonania barierę - niedobór siły roboczej wysoko kwalifikowanej, 

stabilnej, która w najbliższych latach będzie współdecydowała o efektywności 

materialnej produkcji leśnej. Zachodzi pilna potrzeba ujednolicenia systemu 

szkoleń oraz prowadzenia polityki długofalowej przy doborze kadr do zawodu 

operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych. Należałoby wprowadzać do zawodu 

operatora osoby, które w sposób przemyślany podejmą pracę. Operatorzy tak 

trafiający do zawodu staną się partnerami dla kadry leśnej (podobnie jak teraz 

drwale/pilarze) przy wykonywaniu procesów gospodarczych. Będą świadomi 

specyfiki tego zawodu, która cechuje się monotonią, specyficznymi 

dolegliwościami zdrowotnymi, a w głównej mierze wykonywana jest w systemie 

zmianowym i często w odosobnieniu.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb szkolenia operatorów 

leśnych maszyn wielooperacyjnych wynika konieczność zapoczątkowania procesu 

tworzenia standardów proceduralnych, formalnych i prawnych dążących do 

przyjęcia jednolitej, certyfikowanej przez PGL LP metody szkoleniowej przyszłych 
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operatorów bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. 

283

WNIOSKI
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powinna być systemowa, czyli w jak największym stopniu uzależniona od 

chwilowych wahań na rynku sprzedaży maszyn. Program szkoleń powinien być 

profesjonalnie przygotowany, prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 

instruktorską, z odpowiednim zapleczem treningowym przy jednoczesnym 

utrzymaniu jakości szkolenia na wysokim poziomie.

SUMMARY

       The paper concentrates on training needs for multifunction forestry 

machinery operators. Its aim is to elaborate the methodology of training in order to 

make maximum utilization of forestry machinery that appears on domestic market. 

The introduction presents natural human considerations arising from safety 

regulations, principles of economy and constant enhancement of qualifications and 

professional experience. The second part is devoted to a detailed analysis of work 

connected with obtaining timber. At the same time, a group of multifunction forestry 

machinery operators is  characterized and specialized professional predispositions 

of forestry employees are specified. The next part of the paper focuses on legal status 

that sets legal requirements for multifunction forestry machinery operators, who 

start work in the given profession. A diagnosis of current state of maintaining the 

continuity of training interests has been conducted. The disadvantages of not 

standardized training program for forestry machinery operators and unused training 

centre with its financial resources has been presented. The analysis draws 

conclusions to standardize the training program and to introduce a monitoring 

multifunction forestry machinery system.

The analysis brought to formulate a main conclusion, that the forthcoming 

years will be of fundamental importance for the development and stabilization of 

forestry and timber machinery market in Poland. The reaction on growth dynamics 

of forestry machinery quantity as well as training needs of potential operators ought 

to be systemic, that is to the highest extent dependent on temporary fluctuations on 

the forestry machinery sales market. The training program ought to be 

professionally organized, conducted by qualified personnel with proper training 

resources and maintain the quality of education at a high standard.
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STRESZCZENIE

Praca przedstawia problematykę dotyczącą potrzeb w zakresie szkolenia 

operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych. Miała na celu opracowanie 

metodyki szkoleń i potrzeb w tym zakresie tak, aby w maksymalny sposób 

wykorzystać pojawiające się na krajowym rynku maszyny wielooperacyjne. W 

części wstępnej zostały przedstawione naturalne uwarunkowania człowieka 

wynikające z elementów bezpieczeństwa pracy, zasad ergonomii oraz ekonomii do 

ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. W dalszej części 

analizie została poddana praca związana z pozyskaniem i zrywką drewna. 

Jednocześnie scharakteryzowana i opisana została grupa operatorów maszyn 

wielooperacyjnych. Sprecyzowane zostały predyspozycje zawodowe osób 

wykonujących prace w zakresie pozyskania surowca drzewnego. W kolejnej części 

został przedstawiony obecny stan prawny określający wymagania stawiane 

operatorom maszyn wielooperacyjnych rozpoczynających pracę zawodową. 

Zdiagnozowano obecny stan związany z nieciągłością zainteresowania 

szkoleniami. Przedstawiono problematykę nieujednolicenia programów 

szkoleniowych operatorów oraz niewykorzystania obecnej bazy szkoleniowej wraz 

z ich źródłami finansowania. Po dokonaniu analizy stanu obecnego zostały 

przedstawione propozycje działań systemowych mające na celu ujednolicenie 

programów szkoleń oraz wprowadzenie systemu monitorowania rynku maszyn 

wielooperacyjnych. 

Analiza doprowadziła do sformułowania głównego wniosku mówiącego, 

iż najbliższe lata będą kluczowymi dla rozwoju i ustabilizowania rynku 

maszynowego pozyskania i zrywki drewna w Polsce. Reakcja na dynamikę wzrostu 

ilości maszyn, a tym samym na potrzeby szkoleniowe potencjalnych operatorów 
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