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1. WPROWADZENIE 
+ 

J ednym ze sposobów zwiększania wydajności pracy jest ulepszanie jej 
lorm organizacyjnych. Jak wiadomo, wydajność pracy w leśnictwie 

w Polsce jest stosunkowo niska (1, 2). Dla uzyskania odpowiednich efektów 
technicznych i ekonomicznych Naczelny Zarząd Lasów Państwowych wpro- 
wadził przed kilku laty powszechnie obowiązujący brygadowy system pra- 
cy. Dotyczy on całego zakresu prac leśnych, przede wszystkim jednak —— 
pozyskiwania drewna. Dalszą formą udoskonalania organizacji pracy było 
wprowadzenie zespołów ścinkowo-zrywkowych. Pod koniec 1973 r. było 
1157 brygad roboczych i 298 zespołów ścinkowo-zrywkowych (5). Obie te 
iormy były jedną z przyczyn dość znacznego podniesienia wydajności pracy 
(2).R. Wacław podaje (5), że wydajność pracy brygad przy pozyskiwaniu 
drewna wynosi 4,20 m?/dzień roboczy, a zespołów — 6,50. Temat ten oma- 
wiał również Z. Patalas (3), a Instytut Badawczy Leśnictwa wykonał 
badania pracy zespołów ścinkowo-zrywkowych (4). Nie było jednak opra- 
cowań dotyczących efektów stosowania systemu brygadowego. 

Brygada robocza (mała, średnia i duża) obejmuje od 5 do 22 wykwalifi- 
kowanych robotników leśnych (drwali motorniczych) pracujących pod sta- 
łym kierownictwem tzw. technologa. Jest nim przeszkolony i doświadczony 
pracownik techniczny o średnim lub zasadniczym wykształceniu zawodo- 
wym (leśniczy, gajowy itp.). Planuje on i organizuje pracę brygady, kieruje 
i nadzoruje, wykonuje manipulację drewna i odbiórkę oraz ewidencjonuje 
rodzaj i ilość wykonanych robót. Obowiązkiem jego jest również zapewnie- 
nie właściwych i bezpiecznych warunków pracy. 

Robotnicy są dowożeni z miejsc zamieszkania do miejsc pracy i z po- 
wrotem specjalnym samochodem osobowo-towarowym; samochód przewozi 
na miejsce pracy również przyczepę z podręcznym warsztatem przystoso- 
wanym do wykonania mniejszych napraw sprzętu, przede wszystkim pila- 
rek, oraz ostrzenia pił. 

Brygada wykonuje prace zrębowe tradycyjnym sposobem w indywidu- 
alnych 1- lub 2-osobowych grupach roboczych pracujących na oddzielnych 
działkach według „systemu sortymentowego przy pniu (Scinka, okrzesy- 
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wanie, wyrzynka i korowanie przy pniu — Short Wood System at Stump). 

Nieodzownym warunkiem efektywnej pracy brygady jest koncentracja 

miejsc pracy, polegająca z reguły na doborze zrebow 1 powierzchni cięć 

trzebieżowych w oddziałach leżących blisko siebie (tzw. koncentracja prze- 

strzenno-czasowa). 
Taka organizacja robót, mimo zachowania tradycyjnej i przestarzałej 

indywidualnej formy pracy oraz starej i prymitywnej technologii (wyrób 

sortymentów przy pniu), stwarza jednak szereg korzystnych czynników dla 

osiągania wzrostu wydajności pracy, poprawia warunki pracy (wyelimino- 

wanie zmęczenia powodowanego dojściem do miejsc pracy, dowóz posiłków 

regeneracyjnych, szybkie i skuteczniejsze usuwanie uszkodzeń sprzętu itp.). 

Jednym z najważniejszych jest wzrost dyscypliny pracy 1 pełne wykorzy- 

stanie czasu roboczego. Wiadomo bowiem, że w dotychczasowym tradycy j- 

nym systemie pracy indywidualnej wykorzystanie czasu roboczego wynosl 

0,4—0,5. 
Przedstawiona wyzej organizacja pracy brygady ulegala w roznych 

wypadkach pewnym modyfikacjom. Tak wiec niekiedy stosuje sie niepel- 

ny system drewna długiego (Semi Lenght Tree System). Przy pniu wyko- 

nuje się ścinkę, okrzesywanie i wyrzynkę drewna długiego (typu tartacz- 

nego i kopalniakowego); drewno wierzchołkowe i cieńsze (odmanipulowane) 

jest zzywane na składnicę zrębową (przyzrębową) i tu wyrabiane na sorty- 

menty stosowe. Zrywka drewna wykonywana jest przez odrębne grupy 

robocze. 
Zespoły ścinkowo-zrywkowe, będące wyższą formą organizacji pracy 

oraz stosujące bardziej nowoczesną technologię, umożliwiają osiąganie 

wyższej wydajności pracy niż brygady robocze. Ponieważ jednak w obu 

wypadkach poziom stosowanej techniki (pilarki starego typu 1 ciągniki 

rolnicze) oraz stopień koncentracji są bardzo niskie, przeto różnice między 

efektami obu tych form pracy są stosunkowo niewielkie. 

2. CEL BADAŃ 

Celem badań jest dokonanie analizy i oceny całorocznej pracy brygady 

roboczej w jednym z nadleśnictw i określenie wydajności pracy w różnych 

warunkach pozyskiwania drewna. | 

3. METODYKA 

1. Konstrukcja doświadczenia — polegała na określeniu przeciętnej 

wydajności pracy małej brygady roboczej w ciągu całego roku oraz w róż- 

nych wybranych warunkach i porównaniu tej wydajności z normami ro- 

boczymi, wynikającymi z Układu Zbiorowego Pracy, przyjętymi za poziom 

odniesienia. Przedmiotem oceny były bezwzględne wartości liczbowe wy- 

dajności pracy i procent przekroczenia norm. 
Wydajność pracy wyliczano według wzoru: 

W=m:T, m%h (1) 

gdzie 
m — oznacza ilość m”? pozyskanego przez brygadę drewna, 
T, — czas wykonania w godzinach. 
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Ilość pozyskanego drewna ustalono z odpowiednich wykazów odbior- 
czych; czas wykonania obliczono jako sumę godzin pracy robotników za- 
trudnionych przy pozyskaniu tego drewna, wykazanych w dziennikach 
obecności prowadzonych przez technologa. Materiał badawczy zgrupowano 
według: 1) pozycji wńiosku cięć, 2) kategorii użytkowania (cięć), 3) stopni 
trudności zrębów zupełnych, 4) wieku drzewostanów, w których wykonano 
cięcia trzebieżowe, 5) gatunków drzew i 6) grup sortymentów. 

Normy pracy (lub tzw. normy zadane) wyliczono według wzoru: 

N,zm:T, mh (2) 

gdzie 

T[., — oznacza czas zadany w godzinach na pozyskanie w m* drewna 
w danych warunkach. 

Ponieważ Układ Zbiorowy Pracy podaje tylko stawki jednostkowe 
w zł/m, przeto do obliczenia norm zastosowano następujące wzory: 

Oj” Nj= Sg (3) 
stąd 

N; — Sg . Sj (4) 

i 
Т=Т: М, =: 5, (5) 

T, =T;°m (6) 

gdzie 

S; — stawka jednostkowa w zł/m* podana w odpowiedniej tabeli Ukła- 

du Zbiorowego Pracy, 

S, — stawka godzinowa w zł/h dla drwala danej kategorii, podana 
w UZP, 

N; — norma jednostkowa w m5/h wyliczona według wzoru 4, 

T; — czas jednostkowy w h/m* wyliczony według wzoru 5. 

Czas zadany T, wyliczono według wzoru 6. 

Ponieważ wykonanie robót (ilość m* pozyskanego drewna) było rozli- 
czane indywidualnie na każdego robotnika, przeto dla wyliczenia czasów 

zadanych dla całej brygady posłużono się schematem podanym w tab. 1. 

Zestawienia takie wykonano dla każdej pozycji wniosku cięć, traktując je 

jako jedno stanowisko pracy. Dalsze obliczenia wykonano według podanych 

niżej wzorów: 
norma zadana 

N, = Zm; :Zm;T; mh (7) 

wydajność pracy | 
W=Zm;:Ty mh (8) 

wykonanie norm 
w=(W :N,)100 % (9) 

Przykład wyliczeń podano w tab. 1. 
2. Charakterystyka nadleśnictwa. Jest ono położone w zachodniej części 

kraju wzdłuż Odry, powierzchnia ok. 8000 ha w zwartym kompleksie. 80 % 

to bory, 15% — lasy łęgowe, reszta — olsy. Pozyskanie roczne wynosi 
15 000 m3 drewna; około połowy tego drewna pozyskuje omawiana brygada 

robocza, resztę pozyskuje się w sposób tradycyjny. 
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3. Charakterystyka brygady. Brygada zostala zorganizowana w 1969 r. 
spośród stałych pracowników leśnych, mieszkających w jednej miejscowo- 

ści. Skład brygady i charakterystykę robotników podano w tab. 2. Brygada 

wyposażona jest w typowy sprzęt do pozyskiwania drewna (pilarki BK-3a 

itd.) i przewoźny warsztat typu Z-750 (przyczepa 1-osiowa). 

Brygada dowożona jest do pracy i z powrotem samochodem terenowym 

Muscel. Średni czas przejazdu wynosi ok. 25 min. 

  

                  
  

  

Tabela 1 
Sposób wyliczenia norm i wydajności pracy 

, Nor- Wy- 
Ilość Czas Czasy Wyko: 

Sor- Ga- wyk. jedn. asy wyko- а. oa) nanie 
tyment tunek jedn. I. nane i normy 

m3 |. ne h h dana pracy о 
h/m m3/h m3/h о 

т 2 3 4 5 6 | 7 8 9 

1 ПУ Та myT 4 

2 По Тр Mylo 

! my Ti MTG 
Razem =m T =m.T T N W W 

W 

  

Przykład: Pozycja nr 18. Drzewostan sosnowy rębny; zrąb zupełny o pow. 1,93 ha 
w III stopniu trudności. Drwal V kategorii. 

Drewno 
tartaczne 
w korze 

{2 ас 24 cm* 
25 1 wyżej 

Drewno 

sklejkowe 
O do 24 cm 

25i wyżej 
Drewno 

kop. 
w korze 
@ 7—11 ст 

12—16 cm 

Papierów- 
ka w korze 
wałki 

Grub. opał Sosna 
w korze 
szczapy 

sosna 

sqsna 

sosna 

sosna 

230,75 
70,29 

0,79 
27,54 

23,10 

3,00 

1,048 
0,800 

1,143 
0,914 

2.029 
1,410 

2,519 

1,838 

241,83 
06,23 

1,60 
38,83 

08,19 

6,43 
  

Razem : 359,76 406,70 316 0,885 1,138 128,6 
  

Uwaga: Stawka godzinowa drwala V kategorii wynosi 10,50 zł/godz.; stawka jednost- 

kowa dla poz.* wynosi 11,00 zł/m, stąd norma jednostkowa wyno 
zł/m3: 10,50 zł/h = 1,048 h/m3 
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Tabela 2 

Sklad i charakterystyka brygady roboczej 
—" 

  

Wiek Stan Kategoria Liczba lat 
Skład brygady | robot- zdro- | Kwalifikacje zaszerego- pracy w 

ników | wotny wania leśnictwie 

          
  

Robotnik 

A 55 średni drwal-motorn. V 22 

B 56 » » У 20 

С 54 s» ,, У 18 

D 59 |, + V 10 

E 25 dobry > V 5 

F 46 3 ,, У 8 

Technolog 59 średni technolog podleśniczy 31 

4. Organizacja pracy i stosowana technologia. Brygada wykonywała 
prace zrębowe prawie przez cały rok i we wszystkich kategoriach cięć. 
Prace te zajęły 70% rocznego czasu pracy brygady (przyjmując, że rok ro- 
boczy ma 49 tyg. =52 tyg. minus 2 tyg. urlopów i minus 1 tydz. dni świą- 
tecznych). Poza tym brygada wykonywała inne prace gospodarcze w nadle- 
śnictwie. Robotnicy pracowali najczęściej w pojedynkę, często po dwóch, 
rzadko — w grupach trzyosobowych i dla takich grup prowadzona była 
ewidencja czasu roboczego i wykonanych robót oraz wyliczanie zarobków. 
Na większych zrębach wszystkie grupy pracowały równocześnie, ale na 
osobnych działkach róboczych i były oddzielnie rozliczane. 

Pozyskanie drewna było wykonywane według „niepełnego systemu 
drewna długiego”, tzn. ścinka drzew, okrzesywanie i wyrzynka drewna dłu- 
giego wykonywane były przy pniu. Po zrywce cieńszego drewna wierzchoł- 
kowego na składnicę zrębową następowała wyrzynka drewna stosowego, 
które w większości nie było korowane. Schemat technologiczny przedsta- 
wiono na ryc. 2. 

4. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 

Brygada pozyskała ogółem 7173 m drewna, z czego 81,5% na zrębach 
zupełnych i to głównie w II i III stopniu trudności; w trzebieżach, głównie 
IV i III klasie wieku, pozyskano tylko 13,8% ogólnej ilości drewna (tab. 3 
iryc. 1). W cięciach rębnych uzyskano ponad 72% drewna typu tartacznego, 
w trzebieżowych tylko 12%, pomimo że były one wykonane w drzewosta- 
nach starszych klas wieku. Głównym sortymentem pozyskanym z trzebieży 
byłe drewno kopalniakowe (70%). Okorowano zaledwie 78 m? papierówki. 
Ogólnie można ocenić, że warunki pracy ze względu na strukturę wyrabia- 
nych sortymentów, kategorie cięć, wiek drzewostanów, przewagę gatunków 
iglastych (65 %), prostotę wyróbki, znikomą ilość korowania — były bardzo. 
korzystne i sprzyjały osiągnięciu dość wysokiej wydajności pracy. 

Marginesowo można dodać, że w strukturze pozyskanego drewna wy- 

stępują pewne anomalie i nieregularności. W drewnie pozyskanym na zrę- 

bach zupełnych występuje niezrozumiałe zmniejszanie się udziału drewna 
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Tabela 3 

  

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
        

  

  

    

    
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                  

Normy i wydajnosé pracy (Srednie) przy pozyskiwaniu drewna w roznych kategoriach 

użytkowania przez brygadę roboczą w nadleSnictwie Z w 1972 r. 

Czas pracy wh 
Sto- |Liez-| p, | Nor. | WY” | WYKO 

Kategorie р1ей | Ба |; ту. Маза та | daj | nanie 
użytkowania trud- |pozy- hni m$ za- |wyko- m3/h ność | normy 

ności | cji | HTi2 dany | nany m*/h | % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 

II 6 10,18 1769,29 1862,8 1896 0,950 0,933 98,2 

Zreby zupeine III 11 16,87 3146,64 4655,0 3753 0,676 0,838 124,0 

IV 3 257 507,56 836,4 730 0,607 0,695 114,5 

V 3 3,61 420,53 885,2 670 0,475 0,628 132,2 

Razem 23 33,23 5844,01 8239,4 7049 0,709 0,829 116,9 

Uż. przyg. w 

drzewost. IV--20% 2 161,32 5448 300 0,296 0,538 181,8 

rębn. 

Razem uż. 
rębnych 25 6005,33 8784,2 7349 0,683 0,817 119,6 3 

Czyszczenia V+150% 4 446 4140 4023 234 0,102 0,177 173,5 | 

Trzebieże 
II kl. w. ГУ--50% 4 1410 73,80 2276 134 0,324 0,551 170,1 

III kl. w. IV--20 % 17 53,18 510,05 1241,7 826 0,411 0,617 150,1 

IV kl. w. III 6 33,98 406,46 705,4 650 0,576 0,625 108,0 | 

Razem 
trzebieze 27 101,26 990,31 2174,7 1610 0,455 0,615 135,2 | 

Uz. przyg. 
w drzewo- | 
stanie IV--20% 4 136,24 400,8 312 0,341 0,438 128,4 

przedręb. | 

Razem uż. 
przedreb. 35 1167,95 2977,8 2156 0,392 0,541 138,0 

Ogółem 60 7173,28 11762,0 9505 0,610 0,755 123,8 

. 7173 m° 5844 m” 990m 

0 815 138 06 22 19 100% 303 538 67 72 100% 401 515 £5 100% 
7 г. p" | — 

5 | |5. 5 silsiisi(s| [s $5][$] [5] [$ 

К 
605 ТК 1$ | 15 К 

| К КИК] 
40- TILT yr yy rye 

K Т 

20- 
| | K | 

o WUJLILIEJLI LILILILIL ПЕ. 
Zręby lrzeb. Czyszcz. Przygodne  Sredn. и Ш Ш УИ гей У И М! średn. 

zup. rebne przedr. Stopnie trudności Klasy wieku 
Kategorie użytkowania na zrębach zupelnych w trzebiezach 

Ryc. 1. Struktura pozyskanego przez brygadę w ciągu 1972 r. drewna według kategorii 

użytkowania, stopni trudności i klas wieku: T — drewna typu tartacznego, K — ko- 

palniakowego, S — stosowego 
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    - OPERACJE Rębne  |Przedrębne IRazem Schemat technologiczny pozyskania drew. 

  

  

  
  

      
    

        
  

IG | li | 16 \ Ll \m? iglasiego __ | [156451890 

1. Scinka M| |347312365\1053 | 109 |7000 | 

2.Okrzesywanie _ |M| |3473|2365 [1053 | 109 rooo| Prożnica O órubizna 4 
J. Spal. iukladanie gal. |R |= por odes © © 

4 Krzesanie galęzi |R\ | 167| - 6|- | 173 O 

0. Ukladanie żerdzi |R 7|- | 48] - | 44 О 

6.Manipulac. dr dlug.| | |3242|7374| 837| 4 5397 

7 Wyrzynka dr dlug. M| 1824211314 |837| 4 5397 327 
6. Odbiórka 3410/1374 | 886| 4 |5614 

oN SOS > 
it oe а 

9. Zrywka Ursus 
Konie A 

70. Wyrzynka dr stos.|M| Ż| 230|1051| 173| 105 1559 
  

1]. Korowanie 
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sk
la
dn
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eb
ow
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2
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0
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т
 
b
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12.Odbiórka 230 |1051| 173 |105 |1559 SU 

R =. Ot, 
13.Wywóz Praga VIS et by SZĄ 

Konie vv YY 

Ogólem pozysk. \m| m% 1364012365 7059 10917773 G galezie krzesane 

Czas zadany Iz\ h 8784 2978 111762 Z żerdzie 

Czas wykon. wi h | 7349 | 2756 |%05 T dr typu tartacz. 

Norma zadana  |Nimf/h| 0684 0392 1067101 М=т:Тг К adr kopalniakowe 

Wydajność pracy IWlar/h| 0817 | 0542 |0785| W=m:lw S dr słosowe 
Wykonanie normy |w|% | 1194 1383 |1238| w=(lw:Iz)l00 М wykon. pilarka 

» ręcznie     
Operacje : 3,9,13 byly wykonane przez odrębne grupy robocze cięcia pębne ( przedrębne 

lącznie z przygodnymi czyszczemami 

Ryc. 2. Zakres i ilość robót wykonanych przez brygadę przy pozyskaniu drewna 

w 1972 r. w nadl. Z 

tartacznego wraz ze wzrostem stopnia trudności prac zrębowych: w II — 

84%, w III — 73%,w IV —59%,w V —51%; równolegle wzrasta udział 

drewna kopalniakowego, a szczególnie — drewna stosowego, przy czym 

drewno kopalniakowe nie pojawiło się na zrębach w IV stopniu trudności. 

Również niezupełnie prawidłowa wydaje się struktura sortymentowa dre- 

wna pozyskanego w trzebieżach. Wydaje się, że manipulacja drewna, mimo 

wykonywania jej przez technologa, nie jest robiona dostatecznie dokładnie. 
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Średnia roczna wydajność pracy brygady wynosi 0,755 m>/h, czyli około 
5,8 m3 drewna na dzień roboczy. Jest to więcej niż podaje NZLP, trzeba 
jednak uwzględnić, że — jak wykazano wyżej — osiągnięto tę wydajność 
w korzystnych warunkach. Dla cięć rębnych średnia dzienna wydajność 
pracy wynosi ok. 6,3 m3, a dla cięć przedrębnych — 4,2 m3. 

Na ryc. 3 podano normy zadane i wydajność pracy w różnych katego- 
riach cięć, stopniach trudności i w klasach wieku. Największą wydajność 
pracy osiągnięto przy pracy na zrębach zupełnych II stopnia trudności 
(7,2 m3/rob. dzień); wydajność pracy w V stopniu trudności jest znacznie 
mniejsza (4,8 m?/rob. dzień). 

                                                  
  

J 

[ ‘Dy | ray ma р 
, o Cc) wy ajnośc 

982% 
09- р 
08- i 1240 b Je 2 238% 

07- 17149 % 

06 - 19% 108.5% 150% 192% 
| c | 1707% 1818 %e 

05- 
< 5 1284 %o 

“Tis His HS TS HS STs SHS | SOUS FS Fs ys SHS 3 

ии = Иа s (is [is [IS 
| = Hs Ms Fis = s Pis PIS NIS | 

07 VHS HS HIS 5 < > #1 u | | 

Stopnie trud. I III lV У Srednia Il W+20% W50% srednia  NW20% W+20% V+li0% średnia 

klasy wieku W M M ogólem 

kategorie zreby zupelne trzebieże użytki przygod. — użytki przyg. czyszczenie 

użytkowania w d-słanach rębn.  wd-st. przedrębnych 

Ryc. 3. Normy, wydajności pracy i b przekroczenia norm przy pozyskaniu drewna 

w różnych kategoriach użytkowania, klasach wieku i stopniach trudności. 

Wydajność pracy w cięciach trzebieżowych jest dla badanych warunków 
prawie jednakowa i niezależna od klas wieku drzewostanów (4,8 m3/rob. 
dzień). 

Wyniki uzyskane dla innych kategorii cięć są mało miarodajne, gdyż są 
uzyskane ze zbyt skąpego materiału obserwacyjnego. 

Interesujące są wyniki porównania uzyskanych wydajności pracy z wy- 
liczonymi normami zadanymi. 

W cięciach na zrębach zupełnych przekroczenie norm w poszczególnych 
stopniach trudności jest bardzo różne: w II stopniu nie osiągnięto wykona- 
nia normy, w stopniu V przekroczono ją o 32,2%. Jeśli jednak porówna się 
wydajność pracy w poszczególnych stopniach trudności, to należy stwier- 
dzić prawidłowy i regularny jej wzrost od stopnia najtrudniejszego do 
najłatwiejszego. Natomiast układ norm można uznać za nieprawidłowy. 
Norma dla II stopnia jest zawyżona, dla V stopnia — nieco za niska. Po- 
dobne zjawisko zachodzi w układzie norm dla cięć trzebieżowych; dla drze- 
wostanów IV „KL. wieku norma jest zawyżona, dla niższych klas wieku — 
znacznie zaniżona. 

Ogólnie można stwierdzić, że dla istniejących warunków przyrodniczo- 
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lesnych, aktualnego poziomu stosowanej techniki (praca reczna i maszyno- 
wo reczna odpowiadajaca I/II poziomowi techniki) oraz technologii i orga- 
nizacji pracy obowiązująca tabela stawek jednostkowych w Układzie 
Zbiorowym Pracy, arwięc i wynikające z nich normy, są w zasadzie dość 
prawidłowe i umożliwiają 20—25% ich przekraczanie (a więc taki wzrost 
zarobków ponad podstawowy teoretyczny zarobek według płacy godzino- 
wej). Tak jest, jeśli robotnik pracuje stale cały rok. Przy pracach okresowo 
wykonywanych wystąpią nieprawidłowości polegające na „dobrych i łat- 
wych zarobkach” przy jednych robotach i „niskich i trudnych zarobkach” 
przy drugich. Najogólniej biorąc, wydaje się, że obowiązujące stawki jed- 
nostkowe wyraźnie preferują cięcia trzebieżowe, a ograniczają osiąganie 
równoważnych zarobków w cięciach na zrębach zupełnych w II stopniu 
trudności. 

Wydawać by się mogło, że nieprawidłowości ustawienia norm nie mają 
żadnego znaczenia, gdyż Układ Zbiorowy Pracy podaje tylko jednostkowe 
stawki w zi/m? i zarobki obliczane są według systemu akordowego: ile m3 
drewna robotnik wyrobi, za tyle ma zapłacone. Jest to słuszność tylko po- 
zorna. W istocie między stawkami jednostkowymi a normami zachodzi za- 
leżność typu hiperbolicznego według równania 3 (6): im wyższa norma, 
tym niższa stawka. 

Przy analizowahiu badanego materiału nasunęła się jeszcze jedna obser- 
wacja: okazuje się, że bardzo duży wpływ na wydajność pracy na zrębach 
zupełnych ma liczba wyrabianych sortymentów (ryc. 4). Im więcej wyra- 

m/h 
14- 

NL IV 

== 

Ryc. 4. Wpływ liczby wyrabia- 
nych sortymentów 

na wydaj- 14 

ność prac rz ozyskiwaniu 
j т т т т т 

а па zrebach 2 1] 3 5 7 9 1 drewna na zrębach zupełnych 

w różnych stopniach trudności 

    
Liczba sortymentów 

bianych sortymentów, tym bardziej spada wydajność, przy czym tempo 
spadku jest bardzo duże, szczególnie w łatwiejszych stopniach trudności. 
Fakt ten potwierdza od dawna głoszone poglądy o konieczności koncentracji 
w zakresie ilości wyrabianych sortymentów. 

Oceniając ogólnie wyniki całorocznej pracy brygady roboczej przy po- 
zyskaniu drewna w nadl. Z można stwierdzić, że ta forma pracy była pew- 
nym krokiem naprzód w unowocześnianiu organizacji pracy i przyczyniła 
się do podniesienia jej wydajności. Z uwagi jednak na znaczny prymity- 

wizm technologiczny i niski poziom wyposażenia technicznego ta forma 
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pracy ma charakter przejściowy. Najważniejsze znaczenie brygadowego sy- 

stemu pracy polega na wdrażaniu pracowników i robotników leśnych do 

dyscypliny i przemysłowych metod pracy. 

5. WNIOSKI 

Brygadowy system organizacji pracy przy pozyskiwaniu drewna zapew- 

nia wzrost wydajności pracy o 20—25% w stosunku do norm wynikają- 

cych z Układu Zbiorowego Pracy. Taki poziom przekraczania norm należy 

uznać za prawidłowy dla obecnego poziomu techniki, stosowanej technolo- 

gli i organizacji pracy. 

Wydaje się, że struktura obowiązujących norm jest na ogół prawidłowa, 

wymaga jednak pewnych korekt, gdyż niektóre z nich są zawyżone. 

Dla zwiększenia wydajności pracy przy pozyskiwaniu drewna należy 

dążyć do zmniejszania liczby wyrabianych sortymentów. 

Mimo pewnych walorów brygadowa forma pracy ma charakter przej- 

ściowy i stanowi wstęp do wprowadzania bardziej nowoczesnych i o wiele 

wydajniejszych form pracy, opartych na nowych technologiach i wysokim 

poziomie stosowanej techniki. 
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Краткое содержание 

В работе представлен анализ и оценка работы бригады в течении всего года 

в одном из надлесничеств и определена производительность труда в разных условиях 

заготовки древесины. Полученные бригадой средние годовые производительности труда 

сравнивались с нормами, вытекающими из Коллективного Договора Труда, принятыми 

как исходные. 
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Бригада состояла из 6 лесорубов-мотористов, снабжённых стандартным оборудо- 

ванием для заготовки древесины (моторные пилы ВК-За ит.д.), работающих под 

постоянным руководством технолога; бригада привозилась на место работы и обратно 

на машине Мусцель. 
Заготовка древесины производилась согласно упрощенной системе длинномерной 

древесины (Зегол Lenght Tree System). YuacTtue короткомерной древесины равнялось 

24%, из чего окорованной древесины только ок. 10%. 

Средняя годовая производительность труда бригады равнялась 5,8 м3 древесины 

за смену на 1 рабочего. Для рубок главного пользования средняя дневная произво- 

дительность труда равнялась 6,3 м3, а для рубок промежуточного пярльзования 4,2 м3. 

Бригадная система организации труда при заготовке древесины обеспечивает 

рост производительности труда на 20—25% по сравнению с нормами. Для увеличения 

этой производительности следует стремиться к уменьшению количества заготавляемых 

сортиментов. 

Независимо от некоторых положительных особенностей бригадная система труда 

носит переходный характер. Она представляет собой вводный этап для более совре- 

менных и значительно более производительных форм труда, основанных на новых 

технологиях и высоком уровне применяемой техники. 

Summary 

The paper presents analysis and evaluation of yearlong work of a worker team 

in one of forest districts and work efficiency under various conditions of wood harvest 

was determined. Attained by the team mean annual work efficiency was compared 

with work standards resulting from the Group Work System accepted as a reference. 

The team consisted of 6 motor-saw operators with standard equipment for wood 

harvesting (motor-saws BK-3a, etc.), working under the permanent supervision of 

engineer. Team had been brought to work and back with a Muscel car. 

Wood harvest was performed according to the Semi Length Tree System. The 

proportion of pile wood amounted to 24%, out of which only ca 10% was bark peeled. 

The mean annual efficiency of team work amounted to 5.8 m” of wood per work- 

day. For cutting operations the mean daily productivity amounted to 6.3 m, while 

for thinnig operations — to 4.2 m». 

The team system of work organization in wood harvesting assures an increase in 

work efficiency by 20—25% in relation to standards. In order to improve this effi- 

ciency one should aim at the reduction of number of assortments produced. 

In spite of some advantages, the team form of work is of transit character, being 

an introduction for more modern and by far more efficient forms of work based on 

new engineering and a high level of technology applied. 
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