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Gospodarstwo leĞne jako miejsce zatrudnienia i Ĩródáo
dochodów ludnoĞci wiejskiej
Forestry as a working place and a source of income for rural
population
Synopsis. W opracowaniu dokonano analizy zmian leĞnictwa jako miejsca pracy. Obecnie we
wszystkich „leĞnych” krajach europejskich obserwuje siĊ tendencje spadku zatrudnienia bezpoĞrednio
przy realizacji prac leĞnych. Z badaĔ przeprowadzonych w Zakáadzie Ekonomiki LeĞnictwa SGGW
wynika, Īe gospodarstwo leĞne o powierzchni 15 tys. ha kreuje 587 miejsc pracy, w tym tylko 90 w
formie zatrudnienia bezpoĞredniego, zaĞ poĞrednio aĪ 471 miejsc pracy i 26 miejsc w formie
zatrudnienia indukowanego. Jedna osoba pracująca w leĞnictwie posiada na utrzymaniu w wspólnym
gospodarstwie domowym ponad trzy osoby.
Sáowa kluczowe: gospodarka leĞna, zatrudnienie, miejsca pracy
Abstract. After a short historical review, the forest as a working place creating jobs is discussed.
Present trends in the forestry workforce in practically all European countries show a continuing sharp
decline in the total number of jobs in the forests. When analyzing forest as a working place at local
level it appears that a forest holding of 15 000 hectare contributes to creation of 587 jobs including 90
jobs as direct employment, 471 jobs as indirect employment, and 26 jobs as induced employment.
Forest jobs provide subsistence for four times more people than the directly employed.
Key words: forest management, employment, jobs

Rys historyczny rynku pracy w leĞnictwie
Powstanie jakiegokolwiek zawodu jest wynikiem zapotrzebowania na okreĞlony
rodzaj pracy. Zawody robotnicze związane z lasem powstaáy gáównie w związku ze
zwiĊkszającym siĊ zapotrzebowaniem na surowiec drzewny. Lasy odgrywaáy najwiĊkszą
rolĊ w Īyciu czáowieka w okresie wczesnohistorycznym i Ğredniowiecznym. Początkowo
ludnoĞü pozyskiwaáa jedynie páody runa leĞnego, trudniáa siĊ myĞlistwem, ryboáówstwem i
bartnictwem, co przez dáugi okres czasu byáo gáównym zajĊciem czáowieka [Marszaáek
1997]. ĩywicĊ zaczĊto pozyskiwaü we Francji juĪ w V wieku p.n.e. W okresie feudalizmu
oprócz tartacznictwa dobrze rozwiniĊty byá przemysá budniczy, obejmujący: palenie
popioáów, wyrób potaĪu, smoáy, dziegciu, wĊgla drzewnego, terpentyny, klepek i gontów.
Od XV wieku rozwijaáa siĊ równieĪ w Polsce produkcja papieru, a od XVIII wieku
stolarstwo i wyrób mebli giĊtych. Ogromne znaczenie drewna w zwiĊkszeniu zatrudnienia
wynikaáo równieĪ z faktu, Īe byáo ono podstawowym budulcem, wykorzystywanym przez
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cieĞli, stolarzy, koáodziejów, bednarzy oraz gontarzy [WiĊcko 1979]. W związku z potrzebą
transportu surowca drzewnego pojawili siĊ równieĪ wozacy oraz flisacy, zajmujący siĊ
spáawem rzecznym. Pierwsze grupy staáych robotników leĞnych pojawiáy siĊ w naszym
kraju w koĔcu lat trzydziestych XX wieku. Wraz z rozwojem techniki pracĊ Īywą
zastĊpowano pracą maszynową (związaną gáównie z pracami hodowlanymi, zrĊbowymi
oraz z wywozem drewna), co przyczyniaáo siĊ do powstania zawodów zajmujących siĊ
obsáugą nowych urządzeĔ (operatorzy maszyn). Obecnie w klasyfikacji zawodów i
specjalnoĞci w grupie robotników leĞnych wyróĪnia siĊ tylko cztery specjalnoĞci, tj. drwala,
robotnika leĞnego, wozaka-zrywkarza oraz pozostaáych robotników leĞnych [Gong 2002;
Zając i in. 2001].
Rola lasów jako miejsca pracy w przyszáoĞci postrzegana jest w granicach dwóch
skrajnych scenariuszy. Scenariusz 1 to intensywna, wysoko nasycona techniką gospodarka
leĞna nastawiona na produkcjĊ drewna, co pociąga za sobą nasiloną mechanizacjĊ i
redukcjĊ miejsc pracy. Scenariusz 2 to trwaáa, przyjazna Ğrodowisku gospodarka leĞna,
zakáadająca takĪe wzrost pozyskania drewna, co oznacza rozszerzenie zadaĔ stawianych
staáym robotnikom leĞnym, a co za tym idzie powstanie nowych miejsc pracy. Scenariusz
ten ma wiĊksze szanse zaistnienia w dáuĪszym horyzoncie czasowym ze wzglĊdu na
problemy globalne, takie jak przeludnienie, zanieczyszczenie Ğrodowiska, czy zmniejszenie
róĪnorodnoĞci biologicznej [Warkotsch 1997].

Zmiany w poziomie zatrudnienia w leĞnictwie wybranych krajów
NajwiĊkszą lesistoĞü w Europie wykazują kraje skandynawskie Finlandia i Szwecja,
po 68%, przy czym Szwecja posiada teĪ najwiĊkszą powierzchniĊ leĞną (30,6 mln ha).
Kraje te mają równieĪ najwiĊcej lasów w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca (Finlandia
4,42 ha, Szwecja 3,46 ha). DuĪą powierzchniĊ leĞną posiada takĪe Hiszpania (26,3 mln ha),
której lesistoĞü wynosi 52%. Najmniejszą lesistoĞcią charakteryzuje siĊ Irlandia (9%),
Wielka Brytania (11%) oraz Holandia (10%), która posiada teĪ najmniejszą powierzchniĊ
leĞną w przeliczeniu na jedną osobĊ (0,02 ha). Jednak z danych statystycznych wynika, Īe
w roku 2000 najwiĊcej zatrudnionych (ponad 62 tys.) w peánym wymiarze pracy w
leĞnictwie byáo w Niemczech, gdzie przeciĊtny wskaĨnik zatrudnienia na 1 000 ha lasu
ksztaátowaá siĊ na poziomie 5,7 osób. RównieĪ duĪe zatrudnienie, w wysokoĞci ponad 60
tys. osób, notowano w Polsce (6,6 osób na 1 000 ha). Sektor leĞny jako miejsce pracy
odgrywa znaczącą rolĊ takĪe w Rumunii, gdzie w lasach pracuje prawie 58 tys. osób oraz
na Ukrainie, gdzie 54 tys. osób. Zdecydowanie najwiĊcej osób w przeliczeniu na 1 000 ha
pracuje w Czechach (12,9), natomiast najmniej w krajach skandynawskich: w Szwecji 0,7
osoby oraz Finlandii 1,1 osoby.
Z raportów przygotowywanych na odbywające siĊ co dwa lata europejskie konferencje
ministrów odpowiedzialnych za sprawy leĞnictwa wynika, Īe na skutek wzrostu
mechanizacji prac leĞnych nastĊpuje ciągáe zmniejszanie siĊ liczby pracujących w sektorze
leĞno-drzewnym. W latach 1990-2000 w wiĊkszoĞci krajów europejskich zatrudnienie w
leĞnictwie áącznie z przemysáem drzewnym i celulozowo-papierniczym ulegáo
zmniejszeniu o 22%. NajwiĊkszy spadek (73%) odnotowano w Holandii, w Polsce (59%) i
w Niemczech (57%) [Kocel 2000].
JeĪeli chodzi o zatrudnienie w jednostkach prowadzących usáugi leĞne, to nie jest ono
w peáni znane nawet w Niemczech, tj. w kraju, w którym prowadzone są dokáadne
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statystyki w tym zakresie. W literaturze zazwyczaj podawane są wielkoĞci od 17,5 tys. do
22,5 tys. osób, czĊĞciej jednak są to liczby bliĪsze wyĪszej z przytoczonych granic.
NajwiĊcej osób (61%) pracowaáo przy zrywce drewna. DuĪy udziaá w zatrudnieniu miaáa
równieĪ Ğcinka przy pomocy piáy motorowej (33%) oraz Ğcinka przy pomocy maszyn
specjalistycznych (15%) [Parzych 2008].
Porównując ksztaátowanie siĊ cen 1 m3 drewna i kosztów pracy jednej godziny w
Niemczech, moĪna zauwaĪyü ciągáą zmianĊ dysproporcji miĊdzy tymi zmiennymi. W 1981
r. cena 1 m3 drewna pokrywaáa koszty 1,2 godziny pracy. Podobnie byáo w Austrii, gdzie
przychód ze sprzedaĪy 1 m3 drewna na koniec XX wieku stanowiá równowartoĞü 2,5
godziny wynagrodzenia robotnika leĞnego, natomiast roczne koszty wynagrodzenia
leĞniczego stanowiáy równowartoĞü 1 000 m3 [Klocek 2000].
W Szwecji nastąpiáa zmiana proporcji ksztaátowania siĊ ceny sprzedaĪy 1 m3 drewna i
kosztów jednej godziny pracy. W 2002 r. sprzedaĪ 1 m3 drewna sosnowego wystarczyáa na
pokrycie 3,5 godziny pracy, natomiast w 2006 r. na pokrycie kosztu 3,2 godziny. Z kolei w
Czechach odnotowano zarówno spadek zatrudnienia w sektorze leĞnym z 63 tys. osób w
1988 r. do 31 tys. w 2005 r., jak i pogorszenie siĊ relacji cen drewna do kosztów pracy w
leĞnictwie. W roku 1998 sprzedaĪ 1 m3 drewna sosnowego dáuĪycowego pierwszej klasy
jakoĞci pokrywaáa koszt 36,1 godziny pracy, natomiast w roku 2005 juĪ tylko niecaáych 24
godzin.

Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia w leĞnictwie polskim
Wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce w latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku,
nastąpiáy równieĪ zmiany w funkcjonowaniu leĞnictwa. ZaczĊáy pojawiaü siĊ pierwsze
prywatne firmy leĞne zakáadane przez dotychczasowych pracowników zatrudnionych w
nadleĞnictwach. W roku 1996 uzyskano juĪ wskaĨnik 80% prywatyzacji prac leĞnych
[KwiecieĔ 2004]. Obecnie prace leĞne są w caáoĞci sprywatyzowane.
Najistotniejszym elementem przemian strukturalnych w Lasach PaĔstwowych byáo
zmniejszenie zatrudnienia [Kocel 2000], bĊdące gáównie skutkiem zmian legislacyjnych.
CzĊĞü jednostek organizacyjnych ulegáa likwidacji, bądĨ teĪ staáa siĊ zakáadami poddanymi
prawom rynku. W związku z wprowadzeniem zasady sprzedaĪy drewna „loco las”
organizacją wywozu drewna zajĊli siĊ jego odbiorcy, pozbawiając oĞrodki transportu
leĞnego frontu robót. Natomiast do likwidacji oĞrodków remontowo-budowlanych
przyczyniáo siĊ powstanie rynku usáug budowlanych. Warto zauwaĪyü, Īe pomimo
prywatyzacji usáug leĞnych nadleĞnictwa nie pozbyáy siĊ wszystkich pracowników leĞnych,
co miaáo miejsce w innych krajach o gospodarce rynkowej.
JeĪeli chodzi o zatrudnienie bezpoĞrednie w jednostkach organizacyjnych Lasów
PaĔstwowych, to rosáo ono od 107 tys. w roku 1955 do 129 tys. osób w 1986 r., po czym
zaczĊáo ponownie maleü. W 1990 r. w sektorze leĞnym pracowaáo ponad 123 tys. osób, ale
juĪ 6 lat póĨniej byáa to liczba o poáowĊ mniejsza (60 tys. pracujących). W kolejnych latach
nastĊpowaá nadal spadek liczby zatrudnionych, lecz w znacznie mniejszym tempie. Do roku
2007 zatrudnienie w Lasach PaĔstwowych spadáo do poziomu 24 tys. osób.
Zmiany w dziaáalnoĞci nadleĞnictw, zmierzające do prywatyzacji usáug w leĞnictwie,
pociągnĊáy za sobą zmniejszenie zatrudnienia gáównie na stanowiskach robotniczych.
NastĊpstwem byáo zmniejszenie siĊ liczby pracowników biurowych zaáatwiających sprawy
pracownicze robotników leĞnych. Z badaĔ wynika, Īe prywatny sektor zaabsorbowaá
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wiĊkszoĞü byáej kadry robotniczej nadleĞnictw [Kocel 2002]. W 815 badanych prywatnych
firmach leĞnych pracĊ znalazáo 79% byáych robotników nadleĞnictw objĊtych redukcją
zatrudnienia w latach 1990-1995. Natomiast, jeĞli chodzi o pracowników na stanowiskach
nierobotniczych, to do 1995 r. nie odnotowano praktycznie Īadnych zmian. Jednak
dokáadna liczba pracujących w zakáadach usáug leĞnych w Polsce nie jest znana. Dane
prezentowane w rocznikach statystycznych opierają siĊ w znacznej mierze na badaniach
ankietowych. Wedáug danych pochodzących z Gáównego UrzĊdu Statystycznego liczba
zatrudnionych bezpoĞrednio w sektorze leĞnym naszego kraju uksztaátowaáa siĊ na
poziomie 53 tys. osób (rys. 1).

Zatrudnionych ogóáem
52 580 osób

Sektor publiczny

Sektor prywatny

24 890 osób

27 690 osób

WáaĞciciele i
wspóáwáaĞciciele
10 473 osoby

Zatrudnieni na
podstawie umowy o
pracĊ 17 186 osób

Rys. 1. Zatrudnienie w leĞnictwie w Polsce
Fig. 1. Employment in Polish forestry

W Polsce w latach 1990-2008 tempo wzrostu cen drewna byáo mniejsze w porównaniu
ze wzrostem kosztu pracy 1 godziny. SprzedaĪ 1 m3 drewna w roku 1990 pokrywaáa koszt
26,5 godziny pracy w leĞnictwie, natomiast w 2005 r. juĪ tylko niecaáych 4 godzin pracy.
W roku bieĪącym (2009) nastĊpuje dalsze pogarszanie siĊ omawianych relacji, tym razem
gáównie z powodu znaczącego (w granicach 10%) spadku cen drewna.

LeĞnictwo jako miejsce pracy i Ĩródáo dochodów na szczeblu
lokalnym na przykáadzie nadleĞnictwa Krynki
PoniĪej przedstawiono wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w nadleĞnictwie
Krynki, które organizacyjnie wchodzi w skáad Regionalnej Dyrekcji Lasów PaĔstwowych
w Biaáymstoku. Badaniami objĊto wszystkich pracowników zatrudnionych w nadleĞnictwie
Krynki, tj. 44 osoby, w tym na stanowiskach: nierobotniczych w sáuĪbie leĞnej 29 osób,
nierobotniczych poza sáuĪbą leĞną 10 osób i na stanowiskach robotniczych 5 osób.
W celu ustalenia związku miĊdzy zmiennymi socjologicznymi takimi jak wiek,
wyksztaácenie i czas pracy a uzyskiwanym dochodem rozporządzalnym, respondentów
podzielono na:
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a) trzy klasy wiekowe, pierwsza do 30 lat, druga 31-50 lat, trzecia powyĪej 50 lat,
b) cztery grupy wyksztaácenia, pierwsza: podstawowe, druga: zasadnicze zawodowe,
trzecia: Ğrednie, czwarta: wyĪsze.
c) piĊü przedziaáów czasowych (liczba godzin poĞwiĊconych na wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy w nadleĞnictwie): pierwszy to 50 godzin, drugi
51-100, trzeci 101-150, czwarty 151-200 i piąty powyĪej 200 godzin miesiĊcznie.
Do badaĔ struktury grupy respondentów wykorzystano 40 ankiet. NajwiĊcej z
badanych osób zatrudnionych byáo na stanowiskach nierobotniczych w sáuĪbie leĞnej
(65,0%), natomiast najmniej na stanowiskach robotniczych (12,5%) (tab. 1). WĞród 40
osób ankietowanych 12 osób stanowiáy kobiety (30%), a 28 osób mĊĪczyĨni (70%). W
strukturze wiekowej dominowali respondenci w wieku 31-50 lat (67,5%), natomiast
najmniej liczną grupĊ wiekową stanowiáy osoby poniĪej 30 roku Īycia (15,0%). Uzyskane
wyniki wskazują równieĪ, Īe osoby najmáodsze, tj. w wieku do 30 lat, w ogóle nie pracują
na stanowiskach robotniczych.
Tabela 1. Respondenci w klasach wieku wedáug páci i stanowiska
Table 1. Surveyed group by sex and position
Klasy
wieku,
lat

Páeü
kobiety

mĊĪczyĨni

Stanowiska
nierobotnicze
w sáuĪbie leĞnej poza sáuĪbą leĞną
liczba
%
liczba
%
4
10,0
2
5,0

< 30

liczba
1

%
2,5

liczba
5

%
12,5

31-50

9

22,5

18

45,0

19

47,5

5

>50

2

5,0

5

12,5

3

7,5

2

Razem,
osób
Razem,
%

12

x

28

x

26

x

x

30,0

x

70,0

x

65,0

Razem
klasy
wieku

robotnicze
liczba
-

%
-

%
15,0

12,5

3

7,5

67,5

5,0

2

5,0

17,5

9

x

5

x

x

x

22,5

x

12,5

100

(-) zjawisko nie wystąpiáo, (x) wypeánienie pozycji jest niemoĪliwe lub niecelowe
ħródáo: badania wáasne.
Tabela 2. Wyksztaácenie respondentów wedáug stanowisk
Table 2. Education in surveyed group by position
Poziom
wyksztaácenia

% respondentów na stanowisku
robotniczym
nierobotniczym
w sáuĪbie leĞnej

Podstawowe
Zasadnicze
ĝrednie
WyĪsze
Razem
(-) zjawisko nie wystąpiáo

53,8
46,2
100

Ogóáem

poza sáuĪbą leĞną
77,8
22,2
100

20,0
20,0
60,0
100

2,5
2,5
60,0
35,0
100

ħródáo: badania wáasne.

Przy badaniu poziomu wyksztaácenia (tab. 2) aĪ 60,0% respondentów zadeklarowaáo
wyksztaácenie Ğrednie. Ponad jedna trzecia z badanych osób ukoĔczyáa studia wyĪsze
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(35,0%). Natomiast niewielka liczba osób posiadaáa wyksztaácenie podstawowe i
zasadnicze zawodowe (po 2,5%). Szczególną uwagĊ trzeba zwróciü na fakt, Īe na
stanowiskach robotniczych nie byáo osób z wyĪszym wyksztaáceniem, a na stanowiskach
nierobotniczych z wyksztaáceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Natomiast w
sáuĪbie leĞnej prawie poáowa osób legitymowaáa siĊ wyksztaáceniem wyĪszym (46,2%).
Jak wynika z danych tab. 3 tylko jeden z respondentów zadeklarowaá, Īe Ğrednio
miesiĊcznie poĞwiĊca 51-100 godzin na wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
w nadleĞnictwie. NajwiĊcej osób pracuje przeciĊtnie w granicach 151-200 godzin
miesiĊcznie (70,0%). Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe 30,8% z liczby respondentów bĊdących
w sáuĪbie leĞnej, mimo nienormowanego czasu pracy, obowiązkom sáuĪbowym poĞwiĊcaáo
powyĪej 200 godzin miesiĊcznie, w przypadku stanowisk nierobotniczych poza sáuĪbą
leĞną 22,2%, natomiast na stanowiskach robotniczych 25,0%.
Tab. 3. MiesiĊczny czas pracy respondentów wynikający z obowiązków sáuĪbowych
Table 3. Time sacrified to fulfilling work duties, hours monthly
Czas pracy
(godzin)

Liczba respondentów na stanowisku, osoby
robotniczym
nierobotniczym
w sáuĪbie leĞnej

 50
51-100
101-150
151-200
>200
Razem
(-) zjawisko nie wystąpiáo

Ogóáem

poza sáuĪbą leĞną

1
17
8
26

7
2
9

4
1
5

1
28
11
40

ħródáo: badania wáasne.
Tabela 4. Zatrudnienie w badanych gospodarstwach domowych pracowników nadleĞnictwa Krynki
Table 4. Employment in the households of the employees of the forest inspectorate Krynki
Zatrudnienie

Charakterystyka liczbowa

Liczba gospodarstw domowych
Liczba osób w gospodarstwach domowych
w tym:
pracujących zawodowo
pracujących w nadleĞnictwie
Osoby pracujące zawodowo, %
Osoby pracujące w nadleĞnictwie
w stosunku do pracujących zawodowo, %

36
122
60
40
49,2
66,7

ħródáo: badania wáasne.

Z danych w tab. 4 wynika, Īe badaniami objĊto 36 gospodarstw domowych, mimo Īe
byáo 40 osób ankietowanych. W niektórych przypadkach ankietowane osoby naleĪaáy do
jednego gospodarstwa domowego, czyli wiĊcej niĪ jedna osoba w rodzinie czerpaáa dochód
z pracy w nadleĞnictwie Krynki. Gospodarstwa domowe liczyáy Ğrednio z 3,4 osoby, z
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czego zawodowo pracowaáo 49,2%. W stosunku do ogólnej liczby pracujących zawodowo
66,7% byáo zatrudnionych w nadleĞnictwie.
Badane gospodarstwa domowe dysponowaáy w roku 2005 dochodem wynikającym z
pracy na rzecz nadleĞnictwa Krynki w wysokoĞci 756 824 zá (tab. 5). W przeliczeniu na
jedno gospodarstwo domowe przeciĊtny dochód wyniósá 21 023 zá. Natomiast osoba
zatrudniona w nadleĞnictwie otrzymaáa przeciĊtnie 18 921 zá. NajwiĊcej zarabiaáy osoby
pracujące w sáuĪbie leĞnej, przeciĊtne ich wynagrodzenie wyniosáo 22 047 zá, na
stanowiskach nierobotniczych poza sáuĪbą leĞną 16 655 zá, natomiast na stanowiskach
robotniczych zaledwie 6 740 zá. W przypadku stanowisk robotniczych niewielkie
przeciĊtne wynagrodzenie byáo wynikiem wliczenia do Ğredniej zarobków z pracy
sezonowej trzech osób, których zarobki z tytuáu pracy w nadleĞnictwie w 2005 r. wyniosáy
áącznie 9 700 zá.
Tabela 5. Ksztaátowanie siĊ dochodów gospodarstw domowych pracowników nadleĞnictwa w 2005 r.
Table 5. Forestry inspectorate employees’ incomes in 2005
Dochody

Charakterystyka liczbowa

Dochody sumaryczne, zá
Liczba rodzin
Liczba pracujących
PrzeciĊtny dochód gospodarstwa, zá
PrzeciĊtny dochód przypadający na jednego zatrudnionego, zá

756 824
36
40
21 023
18 921

ħródáo: badania wáasne.
Tabela 6. PrzeciĊtny dochód rozporządzalny w 2005 r. w gospodarstwach domowych pracowników nadleĞnictwa,
zá/osoba
Table 6. Average disposable income in forestry inspectorate employees’ households in 2005, PLN/person
Liczba osób w gospodarstwie domowym

Dochód przeciĊtny

1
2
3
4
5
6

8 650
15 400
8 078
5 475
4 118
4 200

ħródáo: badania wáasne.

PrzeciĊtne roczne dochody rozporządzalne w przeliczeniu na jedną osobĊ w zaleĪnoĞci
od iloĞci osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wahaáy siĊ od 4 200
zá w gospodarstwie szeĞcioosobowym do 15 400 zá w gospodarstwie dwuosobowym (tab.
6). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, Īe im wiĊcej osób w rodzinie, tym bardziej
przeciĊtny dochód przypadający na jedną osobĊ ulega zmniejszeniu. Od tej tendencji
wyraĨnie odbiegają gospodarstwa jednoosobowe, które osiągnĊáy podobne dochody jak
jedna osoba w gospodarstwach trzyosobowych, stanowiące zaledwie 56,2% dochodów
czáonka gospodarstw dwuosobowych. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią osoby poniĪej
30 roku Īycia, zaczynające karierĊ zawodową, osiągające najniĪsze wynagrodzenia, bądĨ
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osoby pracujące na stanowiskach robotniczych, mające wyksztaácenie podstawowe lub
zasadnicze.
Z wyników przedstawionych w tabeli 7 wynika, Īe w Ğród respondentów tylko w
jednym gospodarstwie domowym, osoby zatrudnionej na stanowisku nierobotniczym poza
sáuĪbą leĞną, wynagrodzenie pochodzące z pracy na rzecz nadleĞnictwa stanowiáo poniĪej
20,0% ogólnych dochodów gospodarstwa. Dla trzydziestu jeden gospodarstw (87,5%
respondentów) praca w nadleĞnictwie byá gáównym Ĩródáem utrzymania, natomiast w
gospodarstwach osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w 100%. Biorąc pod
uwagĊ liczbĊ osób w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz przeciĊtny udziaá
dochodów w dochodach ogóáem stwierdziü moĪna, Īe z ogólnej liczby 122 osób
wchodzących w skáad badanych gospodarstw 96 osób najwaĪniejsze Ĩródáo utrzymania
miaáo w zarobkach w nadleĞnictwie Krynki.
Tabela 7. Udziaá dochodów z pracy w nadleĞnictwie w ogólnych dochodach gospodarstw domowych, %
Table 7. Share of income from employment in the forestry inspectorate Krynki in the total household’s income, %
Udziaá w
dochodach
ogóáem, %

Liczba
gospodarstw

do 20
1
21-40
41-60
4
61-80
11
81-100
20
Razem
36
(-) zjawisko nie wystąpiáo

Respondenci o danym udziale dochodów, na stanowisku
nierobotniczym
robotniczym
w sáuĪbie leĞnej

poza sáuĪbą leĞną

2
8
16
26

1
2
2
4
9

1
4
5

Ogóáem liczba
respondentów
1
4
11
24
40

ħródáo: badania wáasne.
Tabela 8. Rozkáad dochodów pracowników nadleĞnictwa Krynki w 2005 r.
Table 8. Distribution of forestry inspectorate employees’ incomes in 2005
Grupa
dochodowa

Zakres
dochodów w
grupie, zá

1
2
3
4
5
6
7

do 5 000
5 001-10 000
10 001-15 000
15 001-20 000
20 001-25 000
25 001-50 000
powyĪej 50 000

7,5
2,5
30,0
20,0
17,5
20,0
2,5

1,3
1,0
19,5
17,2
20,8
33,1
7,1

-

100

100

Ogóáem

Odsetek
Udziaá dochodów w
osób w danej
danej grupie w
grupie, %
dochodach ogóáem, %

Skumulowany
odsetek osób, %

Skumulowany
odsetek
dochodów, %

7,5
10,0
40,0
60,0
77,5
97,5
100,0

1,3
2,3
21,8
39,0
59,8
92,9
100,0

ħródáo: badania wáasne.

Przyporządkowując dochody pracowników nadleĞnictwa do poszczególnych grup
dochodowych moĪna stwierdziü, Īe najwiĊksza liczba respondentów (30,0%) otrzymywaáa
roczne wynagrodzenie w granicach 10 001-15 000 zá (tab. 8). Licznie reprezentowane byáy
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teĪ grupy 4 (20,0%), 5 (17,5%) oraz 6 (20,0%), w której miaá miejsce zarazem najwiĊkszy
odsetek dochodów wszystkich grup (33,1%). Najmniej licznie reprezentowana byáa grupa 2
(udziaá 2,5%) oraz 7 (2,5%), która jednak miaáa juĪ 7,1% udziaáu w caáoĞci badanych
dochodów.
Warto zauwaĪyü, Īe 37% dochodów pracowników nadleĞnictwa Krynki przypadáo dla
20% respondentów o najwyĪszych dochodach (piąta grupa kwintalowa) (tab. 9). Jest to
prawie tyle samo, co osiągnĊáo 60% respondentów o najniĪszych dochodach (pierwsza,
druga i trzecia grupa kwintalowa) (39% dochodów). Natomiast najbardziej wyrównany
podziaá dochodów, odbiegający nieznacznie od stanu idealnej równoĞci (20% dochodów
dla 20% osób) wystĊpuje w grupie trzeciej (17,2% dochodów) oraz w czwartej grupie
kwintalowej, dla której przypada 24,0 % dochodów.
Tabela 9. StopieĔ nierównoĞci dochodów pracowników nadleĞnictwa Krynki w 2005 r.
Table 9. Skewness of distribution of forestry inspectorate Krynki employees’ incomes in 2005
Grupa
kwintylowa

Rzeczywisty
odsetek
dochodów
ogóáem, %

Skumulowany
odsetek osób, %

1
2
3
4
5

8,0
13,8
17,2
24,0
37,0

20,0
40,0
60,0
80,0
100,0

Skumulowany odsetek dochodów, %
idealna równoĞü

caákowita
nierównoĞü

rozkáad
rzeczywisty

20,0
40,0
60,0
80,0
100,0

0
0
0
0
100,0

8,0
21,8
39,0
63,0
100,0

ħródáo: badania wáasne.

Mając na wzglĊdzie zasygnalizowane wyĪej zjawiska i uwarunkowania warto
przytoczyü niektóre dane dotyczące moĪliwoĞci gospodarki leĞnej w tworzeniu miejsc
pracy na przykáadzie omawianego nadleĞnictwa Krynki. Z przeprowadzonych badaĔ
wynika, Īe w tym gospodarstwie:
a) zatrudnienie bezpoĞrednie ksztaátuje siĊ na poziomie 90 osób, w tym 55 osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracĊ, pozostaáe 35 osób to zatrudnienie
obliczone w zakáadach usáug leĞnych wykonujących caáoĞü robót gospodarczoleĞnych na rzecz gospodarstwa leĞnego;
b) zatrudnienie poĞrednie siĊga 470 osób, w tym 160 osób w jednostkach
zaopatrujących gospodarstwo leĞne w czynniki produkcji oraz 310 osób u
odbiorców zajmujących siĊ przerobem surowca drzewnego;
c) zatrudnienie indukowane na poziomie 30 osób.
Zatem gospodarstwo to kreuje áącznie 590 miejsc pracy.
WskaĨniki poszczególnych rodzajów zatrudnienia w odniesieniu do 1 000 ha
powierzchni leĞnej przedstawiają siĊ zatem nastĊpująco:
a) zatrudnienie bezpoĞrednie 6,7 osób;
b) zatrudnienie poĞrednie 34,8 osób;
c) zatrudnienie indukowane 1,9 osób.
àączny zatem wskaĨnik zatrudnienia przypadający na kaĪde 1 000 ha ksztaátuje siĊ na
poziomie przekraczającym 43 osoby.
Dochody uzyskiwane z pracy w opisywanym gospodarstwie leĞnym o powierzchni
okoáo 15 tys. ha stanowiáy gáówne Ĩródáo utrzymania dla 31 gospodarstw domowych
156

liczących 108 osób, a tylko dla jednego gospodarstwa (liczącego 3 osoby) byáy to dochody
dodatkowe. MoĪna zatem stwierdziü, Īe praca w gospodarstwie leĞnym jest w zasadzie
jedynym Ĩródáem dochodów caáych rodzin, a nie tylko osób tam zatrudnionych.
JednoczeĞnie jedna osoba pracująca bezpoĞrednio w badanym gospodarstwie posiadaáa
przeciĊtnie na wspólnym utrzymaniu w gospodarstwie domowym 3,4 osoby [Parzych
2008].
NadleĞnictwo Krynki, oprócz tworzenia miejsc pracy, stanowi takĪe Ĩródáo zasilania
budĪetów samorządów lokalnych oraz budĪetu paĔstwa z tytuáu páaconych podatków. Z
danych zebranych w trakcie badaĔ wynika, Īe przekazuje ono co roku ponad 200 tys. zá do
budĪetów lokalnych (w tym z tytuáu podatku leĞnego 170 tys. zá), natomiast na rzecz
Skarbu PaĔstwa odprowadza kwotĊ prawie 400 tys. zá, z czego okoáo 50 tys. zá w rezultacie
wtórnego podziaáu Ğrodków budĪetowych trafia ostatecznie do gmin lokalnych.
JednoczeĞnie zakáady usáug leĞnych, Ğwiadczące usáugi na rzecz gospodarstwa leĞnego,
odprowadzają do budĪetów samorządów lokalnych podatki o wartoĞci ponad 300 tys.
zá/rok, oraz taką samą kwotĊ do budĪetu paĔstwa, z czego 100 tys. zá zasila budĪety
lokalnych gmin, co stanowi okoáo 6% ogólnych dochodów tych gmin i 18% ich dochodów
wáasnych.
Przychody gospodarstw domowych z tytuáu pozyskiwania produktów runa leĞnego na
terenie nadleĞnictwa Krynki nie byáy przedmiotem badaĔ, tym niemniej z dostĊpnych
danych wynika, Īe przybliĪony poziom korzyĞci uzyskiwanych z tego tytuáu siĊga kwoty
480 tys. zá. W przeliczeniu na jedną osobĊ zamieszkaáą w rejonie dziaáania nadleĞnictwa
Krynki poĪytki uzyskiwane z runa leĞnego siĊgają wartoĞci okoáo 60 zá. KorzyĞci te są
równowaĪne dochodom, jakie uzyskaáyby 324 osoby z pracy w leĞnictwie podlaskim
[Parzych 2008].

Podsumowanie
Zmniejszająca siĊ liczba ludnoĞci wiejskiej na korzyĞü mieszkaĔców miast jest
wynikiem ogólnych trendów w rozwoju cywilizacyjnym. Widoczne jest to w spadku
udziaáu zawodów związanych z rolnictwem (w tym z leĞnictwem) w ogólnej liczbie
zatrudnionych w krajach wysokorozwiniĊtych z 75% w 1800 r. do 5% w roku 2000,
początkowo na korzyĞü produkcji przemysáowej, póĨniej usáug, a obecnie gáównie
informatyzacji. Podobnie rzecz siĊ ma w leĞnictwie europejskim, gdzie pomimo wzrostu
powierzchni leĞnej i zwiĊkszonego pozyskania surowca drzewnego w ostatnich latach,
liczba osób zatrudnionych w gospodarce leĞnej ulega ciągáemu zmniejszaniu. Jedną z
istotnych przyczyn tego ubytku jest pogarszająca siĊ relacja cen surowca drzewnego do
kosztów jego wytworzenia. Dzieje siĊ tak gáównie z powodu rosnących kosztów pracy oraz
ĞwiadczeĔ spoáecznych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w krajach przemysáoworozwiniĊtych i posiadających stosunkowo duĪe zasoby leĞne, jak Niemcy.
Niekorzystne pod wzglĊdem zatrudnienia trendy w leĞnictwie europejskim nie
ominĊáy równieĪ leĞnictwa polskiego, moĪna rzec, Īe zostaáy jedynie przesuniĊte w czasie.
Mająca miejsce w koĔcu ubiegáego wieku reforma PaĔstwowego Gospodarstwa LeĞnego
Lasy PaĔstwowe byáa nastĊpstwem zarówno zmian ustrojowych kraju, jak równieĪ
pogarszającej siĊ sytuacji finansowej gospodarstwa leĞnego. Reforma ta znalazáa swój
najpeániejszy wyraz w procesie prywatyzacji prac leĞnych. PrzejĊcie przez prywatne
przedsiĊbiorstwa wykonawstwa prac leĞnych zmieniáo radykalnie zatrudnienie w
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jednostkach organizacyjnych Lasów PaĔstwowych. W wyniku duĪej konkurencyjnoĞci na
rynku usáug nastąpiáa znaczna poprawa sytuacji finansowej Lasów PaĔstwach, które
uwolniáy siĊ w ten sposób od koniecznoĞci wykonywania licznych czynnoĞci technicznoorganizacyjnych. Pomimo wielu nierozwiązanych problemów dotyczących funkcjonowania
prywatnych firm leĞnych, wydaje siĊ, Īe znalazáy one staáe miejsce w systemie naszego
leĞnictwa
Zmiany, jakie nastąpiáy w sposobie zarządzania Lasami PaĔstwowymi, w tym
zwáaszcza przy realizacji prac leĞnych, spowodowaáy powstanie konkurencyjnego rynku
pracy oraz nowej struktury gospodarki na szczeblu lokalnym. Zjawisko to w odniesieniu do
gospodarki leĞnej wymaga dalszych studiów i badaĔ, szczególnie w zakresie tworzenia
przez leĞnictwo miejsc pracy w warunkach wolnego rynku. WaĪnym wydaje siĊ teĪ rozwój
badaĔ z tego zakresu w odniesieniu do innych form wáasnoĞci leĞnej, w tym zwáaszcza
okreĞlenie poziomu samozatrudnienia wáaĞcicieli leĞnych oraz osiąganych przez nich
dochodów z tytuáu posiadania lasu.

Literatura
Analiza przesáanek i tendencji ksztaátowania siĊ leĞnictwa wielofunkcyjnego w zakresie struktury przepáywów
miĊdzysekcyjnych (input-output analysis) polityki leĞnej i prawa leĞnego – analiza przepáywów w ukáadzie
finansowym. [2003]. Maszynopis dokumentacji, Zakáad Ekonomiki LeĞnictwa SGGW, Warszawa.
Gong P. [2002]: Editorial Multiple – use forestry. Journal of Forest Economics 8, ss. 1-4.
Klocek A. [2003]: Ekonomiczne aspekty leĞnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Sylwan 1, ss. 1-11.
Klocek A., Páotkowski L. [2007]: Wyzwania przyszáoĞci polskiego leĞnictwa. PTL, Kraków, ss. 57–86
Kocel J. [2000]: Wpáyw prywatyzacji dziaáalnoĞci gospodarczej nadleĞnictw na przemiany ekonomicznoorganizacyjne w gospodarce leĞnej Polski w latach 1989-1996. Rozprawy i monografie. Instytut Badawczy
LeĞnictwa, Warszawa.
Kocel J. [2002]: Stan i uwarunkowania rozwoju prywatnego sektora usáug leĞnych w Polsce. Prace Instytutu
Badawczego LeĞnictwa, Seria A, nr 931.
Kocel J. [2005]: Prywatny sektor usáug leĞnych. LeĞne Prace Badawcze 2, ss. 17-34.
KwiecieĔ R. [2004]: Prywatne firmy w paĔstwowych lasach. Gáos Lasu 1, ss. 24-27.
Marszaáek T. [1997]: O dziedzictwie leĞnym Polski i Ğwiata. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Parzych S. [2008]: LeĞnictwo jako miejsce pracy i Ĩródáo dochodów ludnoĞci na przykáadzie nadleĞnictwa Krynki.
Maszynopis rozprawy doktorskiej, Zakáad Ekonomiki LeĞnictwa SGGW, Warszawa.
Páotkowski L. [1998]: Las jako majątek, miejsce pracy i Ĩródáo utrzymania. Sylwan 3, ss. 41-56.
Páotkowski L. [2002]: Las jako miejsce pracy. Sylwan 12, ss. 11-21.
Warkotsch W. [1997]: The future of forest work in Central Europe. [W:] ILO Report on People, Forests and
Sustainability, Social Elements of Sustainable Forest Management in Europe, ss. 151–177
WiĊcko E. [1979]: Gospodarstwo leĞne i przemysá drzewny w Polsce. PaĔstwowe Wydawnictwo Rolne i LeĞne,
Warszawa.
Zając S. i in. [2001]: Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leĞnej w regionie rolniczym. Instytut
Badawczy LeĞnictwa, Warszawa.

158

