
W gronie dyrektorów, z który-
mi miałem okazję już poroz-
mawiać, było dwóch z połu-

dniowych rubieży Polski – Józef Kubica 
(Katowice) i Arkadiusz Wojciechowicz 
(Wrocław), a  także dwóch z  szero-
ko rozumianej północy – Andrzej 
Brusiło (Piła) oraz Łukasz Maciejunas 
(Szczecinek). 

Palącym problemem jest sytuacja przedsię-
biorców leśnych, którzy wskutek wstrzyma-
nia prac w lesie zostali pozbawieni znaczą-
cych środków, niezbędnych do funkcjono-
wania firm. Co może im pan powiedzieć?
Już na samym początku, zanim rząd 
ogłosił tarczę antykryzysową mają-
cą ochronić firmy przed ekonomicz-
nymi konsekwencjami pandemii, Lasy 
już weszły w  konstruktywne rozmo-
wy z przedsiębiorcami. Podstawowym 
celem było zapewnienie ich firmom, 
a mówiąc precyzyjnie – ludziom w nich 
zatrudnionym, pracy. I  tak się stało. 
Z uwagi na specyfikę zakładów usług 
leśnych udało się tak przesuwać zada-
nia, by nawet jeśli jakiś pracownik nie 
brał udziału w danym procesie techno-
logicznym, to był angażowany w inny. 
Chodziło o to, by działanie było płynne 

i by sytuacja nie odbijała się drastycznie 
na zarobkach ludzi pracujących w po-
szczególnych firmach. Dziś mogę po-
wiedzieć, że udało nam się to zrobić. 
Okres sadzeń mamy już za sobą, teraz 
powoli wracamy do kolejnych prac.

A co z pozyskaniem, które zostało wstrzy-
mane, a  które przynosi przecież przedsię-
biorcom największy dochód? Będziecie je 
jakoś „nadganiać”? 
Staraliśmy się przesuwać pozycje cięć. 
Natomiast ich zwiększania nie planu-
jemy. Nie możemy doprowadzić do 
deprecjonowania się surowca. 

A czy wobec tego pozyskanie zwiększy się 
w trzecim lub czwartym kwartale tego roku?
Staramy się nieco zmieniać proce-
sy produkcyjne, nastawiając się na 

Nowa władza – nowe porządki?
Bartosz Szpojda

Mniej więcej w połowie maja w Lasach Państwowych doszło do kilku zmian na stanowi-
skach dyrektorów dyrekcji regionalnych. Sytuacja taka, nie nowa w Lasach, zawsze i nie-
odmiennie wprowadza pewien stan niepokoju zarówno wśród pracowników, jak i part-
nerów biznesowych. Co czeka przedsiębiorców leśnych pod nowymi rządami?

RDLP 
Katowice

RDLP w Katowicach 
Dyrektor Józef Kubica
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drewno energetyczne, choćby poprzez 
produkcję zrębki. Jest coraz więcej 
firm, które są zainteresowane odbio-
rem właśnie tego surowca. W nieda-
lekiej przyszłości pojawi się zapewne 
temat tzw. miksu drewna energetycz-
nego, co jest dla Lasów bardzo istot-
ną sprawą, ponieważ niejako pozby-
wamy się problemu przelegiwania 
drewna średniowymiarowego, które 
bardzo szybko jest odbierane z lasu. 
Nas z kolei do takich działań zachęca 
cena, którą proponują firmy – jest bar-
dzo satysfakcjonująca. To napawa nas 
optymizmem. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że to system na-
czyń powiązanych...
Oczywiście. Jesteśmy poniekąd wszy-
scy ze sobą związani niczym małżeń-
stwo – na dobre i na złe. Musimy ten 
okres przejść razem. Myślę, że wa-
runki, które zaproponowaliśmy, są 
przez wszystkich do przyjęcia. Jestem 
przekonany, że pandemia niedługo 
się skończy, a przynajmniej zostanie 
opanowana. 

A czy w myśl pewnej dywersyfikacji ryzyka 
związanego choćby z brakiem rąk do pracy 
w  lesie, będącego pokłosiem sytuacji eko-
nomicznej w firmach leśnych, planuje pan 
zezwolenie na zakup kolejnych maszyn 
wielooperacyjnych?
Maszyny, którymi dysponujemy w Kło- 
bucku czy Gidlach, pozostaną. Nato- 
miast nie widzę potrzeby rozwija-
nia tego kierunku. Ten model go-
spodarki, czyli samowystarczalno-
ści Lasów Państwowych, bez udzia-
łu firm zewnętrznych, już przerabiali-
śmy. Ani ja, ani pan nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć skutków tej pande-
mii. Generalnie jednak kierunek, któ-
ry od kilkunastu lat funkcjonuje, i to 
funkcjonuje nie najgorzej, jest słuszny. 
Proszę zauważyć, że przedsiębiorstwa 
zewnętrzne zatrudniają na naszym te-
renie ponad 50 tys. ludzi – to napraw-
dę potężna armia pracowników. Nie 

możemy wobec tego ad hoc zmienić 
modelu tylko dlatego, że ktoś tak na-
gle postanowi. Trzeba myśleć o tych ty-
siącach ludzi, którzy swój byt związali 
z Lasami. Czynnik ludzki musi pozo-
stać najważniejszy. I to niezależnie od 
tego, gdzie człowiek jest zatrudniony 
– w przedsiębiorstwie leśnym, Lasach 
Państwowych czy przemyśle drzewnym.

aukcje na e-drewnie, gdzie umieścili-
śmy nasz zapas. W każdej jednostce 
w  tym samym czasie daliśmy na za-
kup raptem trzy dni z zaznaczeniem, 
że w ramach tej transakcji i ceny (70 zł/
kubik – S2AP), drewno trzeba odebrać 
jak najszybciej, nie dłużej niż do koń-
ca czerwca i sierpnia – w zależności od 
daty ogłoszenia aukcji. Łącznie to pra-
wie 210 tys. metrów, które udało nam 
się sprzedać w 85%. Ruszają więc fir-
my wywozowe, zapas się kurczy, a my 
możemy wejść w pozyskanie, a co za 
tym idzie, uruchamiamy zakłady usług 
leśnych w pełnym wymiarze. 

A  jeśli to nie pomoże, czy będziecie nali-
czać kary tym, którzy nie mogą się wywią-
zać z umów, bo nie mają pracowników ze 
względu na wstrzymanie pozyskania?
Na razie przedsiębiorcy mówią, że 
mają ludzi, którzy czekają na pracę. 
Dla wielu właścicieli firm bardzo po-
mocna okazała się tarcza antykryzy-
sowa, pozwalająca na „łatanie” tego, 
co stracili w związku z zatrzymaniem 
rynku. Na szczęście w marcu zakoń-
czono w dyrekcji wrocławskiej odno-
wienia, więc przedsiębiorcy leśni tuż 
przed lockdownem otrzymali jeszcze 
pewien zastrzyk gotówki, co pozwoliło 
im dodatkowo zapewnić swego rodza-
ju postojowe.

Może więc trzeba kupić własne maszyny?
Maszyny drogowe tak, bo mamy dwa 
tzw. zule, które zajmują się drogami, 
ale innych raczej nie będziemy ku-
pować. Jest to na pewno pewien ele-
ment uniezależnienia się od usług ze-
wnętrznych, ale myślę, że to już chy-
ba nie ten czas. Choć nie ukrywam, 
że bardzo podoba mi się model, który 
działa w nadleśnictwie Gidle (RDLP 
w Katowicach), ale o tym trzeba było 
myśleć już 20 lat temu. Patrząc znów 
na koszty, widać, że nasz pracow-
nik, nasz robotnik leśny jest o wie-
le bardziej kosztowny niż pracownik 
zewnętrzny.

RDLP 
Wrocław

RDLP we Wrocławiu 
Dyrektor Arkadiusz Wojciechowicz

Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców leś- 
nych?
Jeszcze się trzymają, ale w ich przypad-
ku zagranica kusi. W momencie, gdy 
u nas pozyskanie się zatrzymało, to ci, 
którzy mieli więcej maszyn i kontak-
ty, przerzucili je poza Polskę. To zro-
zumiałe rozpraszanie ryzyka, jeśli chce 
się utrzymać i firmę, i pracowników. 

Jesteśmy również po spotkaniu 
z małą komisją wspólną, reprezen-
tującą zakłady usług leśnych, z któ-
rą utworzyliśmy model wzajemnej 
współpracy polegający na jej ciągłości  
przy, jak wiemy, obniżonym pozy-
skaniu z uwagi m.in. na COVID-19. 
Kolejne spotkanie planowane jest na 
30 czerwca br., gdzie omówimy zarys 
procedur przetargowych na rok 2021, 
przedstawimy założenia do SIWZ 
oraz zaprezentujemy bieżącą sytuację 
na rynku drzewnym.

To oznacza pewien odpływ pracowników. 
Co więc pan zrobi, gdy nagle zabraknie na 
naszym rynku rąk do pracy?
Na razie musimy ożywić rynek, czyli 
sprzedać zapasy, a to się właśnie dzieje. 
Otworzyliśmy i zamknęliśmy specjalne 
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Wspomina pan o ludziach, którzy są zwią-
zani z pracą w lesie – jak na nich odbiła się 
sytuacja związana ze sprzedażą surowca? 
Oczywiście w skali dyrekcji pilskiej.
Obecnie nie mamy danych, na podsta-
wie których moglibyśmy wnioskować, 
jak będzie wyglądał rynek pracy. A ja 
lubię operować na twardych danych. 
Z terenu spływają pewne informacje, 
które pozwalają wyrobić sobie jakiś 
pogląd. Po pierwsze w tym roku dość 
szybko zakończono odnowienia, co 
dało pewien zastrzyk gotówki przed-
siębiorcom. Po drugie pozyskanie, któ-
re jest najbardziej dochodowe dla firm, 
przebiega u nas w miarę płynnie, mimo 
pewnych opóźnień. Nie docierają do 
nas zatem sygnały o jakichś większych 
tąpnięciach na tym rynku. Szefowie 
firm podejmowali bardzo odważne, ale 
też świadome decyzje, które miały pro-
wadzić do obniżania kosztów. 

Dzisiaj chyba każdy trzeźwo my-
ślący pracodawca wie, a w tej wyso-
ko wyspecjalizowanej branży w szcze-
gólności, że jeśli zwolni pracownika, 
to może mieć trudności z  jego po-
nownym znalezieniem. Gospodarka, 
która jest obecnie bardzo niepewna, 
z czasem się ustabilizuje. I wtedy taki 
pracownik znów będzie potrzebny.

I tu pytanie – czy wobec tego jesteście, jako 
zleceniodawcy, przygotowani na sytuację, 
gdy wykonawca pracy będzie chciał zada-
nie zrealizować, ale nie będzie miał do tego 
ludzi?
W tej chwili monitorujemy sytuację na 
rynku pracy u naszych wykonawców. 

W tym trudnym czasie, gdy pozyska-
nie istotnie się zmniejszyło, pilskie 
nadleśnictwa skupiły się na zlecaniu 
niezbędnych i koniecznych prac z za-
gospodarowania lasu. Odbyłem już 
spotkanie z niektórymi przedsiębior-
cami. Nie zgłaszali, że ich sytuacja 
ekonomiczna jest tragiczna. To być 
może pokłosie działań, które podjął 
mój poprzednik na początku kwiet-
nia, kiedy poprosił nadleśniczych, by 
w tym trudnym dla wszystkich czasie 
postarali się o jak najlepszą współpra-
cę z podmiotami świadczącymi usługi 
leśne. Trudno jednak robić dalekosięż-
ne plany w sytuacji, gdy tak naprawdę 
nikt nie wie, co nas czeka w przyszło-
ści. Wobec tego obserwujemy sytuację 
i staramy się odpowiednio reagować. 
Jeśli jednak dojdzie do poważnych 
problemów na linii zamawiający – wy-
konawca, to z całą pewnością będzie-
my rozmawiać i szukać sposobów ich 
rozwiązania. 

Czy wobec tego rozwiązaniem może być za-
kup maszyn wielooperacyjnych przez Lasy?
To na pewno jest jakiś rodzaj dywer-
syfikacji działań w lesie, pozwalający 
na pewne uniezależnienie się w sytu-
acjach wyjątkowych, czasem klęsko-
wych, praktykowane już w niektórych 
dyrekcjach. Wydaje się jednak, że zbyt 
mocne pójście w tym kierunku dużej 
części nadleśnictw może z czasem ro-
dzić problem z wykonaniem prac zwią-
zanych z zagospodarowaniem, a więc 
hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną 
przeciwpożarową czy ochroną przyro-
dy oraz turystyką.  

Czy są plany na zakup maszyn w  RDLP 
w Pile?
Nie. Na razie takich planów nie mamy. 
Dobre funkcjonowanie każdej fir-
my musi się opierać również na out-
sourcingu, na usługach zewnętrznych, 
oczywiście w pewnym zakresie. Lasy 
Państwowe pamiętają czasy, gdy nadle-
śnictwa zatrudniały setki pracowników 

RDLP 
Piła

RDLP w Pile  
Dyrektor Andrzej Brusiło

RDLP 
Szczecinek

RDLP w Szczecinku 
Dyrektor Łukasz Maciejunas

(200–300 osób w  nadleśnictwie). 
Dzisiaj w nadleśnictwie pracuje 50–60 
osób, razem z terenową Służbą Leśną. 
W obecnych czasach, biorąc pod uwa-
gę fakt, że koszty pracownicze w każ-
dej firmie są jednymi z większych, nie 
wyobrażam sobie, by sytuacja z przero-
stem zatrudnienia mogła mieć miejsce. 
Wykonawstwo prac leśnych jest już 
od wielu lat poza strukturami Lasów 
Państwowych. Cenimy sobie zarówno 
współpracę, jak i profesjonalizm usług 
świadczonych przez te firmy.

Czy tniecie tylko pod konkretne zamówie-
nie?
Tak, pod konkretne, ale nie tylko, 
gdyż wiele pozycji jest realizowanych 
zgodnie z planem. Sporo firm nie od-
czuło spowolnienia rynku lub odczu-
ło je nieznacznie. Odbierają one su-
rowiec zgodnie z zapisami zawartymi 
w umowach. Oczywiście obserwuje-
my spadek zainteresowania surow-
cem, ale są takie branże, jak choćby 
budowlana, gdzie wynosi on około 
4%. Ten sektor surowiec budowla-
ny kupuje prawie bez zmian. Proszę 
wziąć pod uwagę też to, że od dawna 
kwiecień był miesiącem przestojów 
technologicznych w wielu firmach. 
To oznacza, że spora część z nich za-
reagowała na wstrzymanie produkcji 
bardzo spokojnie. 

Podobnie jak w Lasach, gdzie wtedy raczej 
się sadzi, a nie pozyskuje.
Właśnie. Choć ten rok wymusił nieco 
wcześniejsze podjęcie tych działań. 
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Staraliśmy się przestawić zadania 
do wykonania tak, by zapewnić pra-
cę naszym partnerom, firmom le-
śnym. Ostro ruszyły w tym czasie pra-
ce typowo gospodarcze, np. hodow-
lane. Na dodatek te wcześniejsze na-
sadzenia spowodowały, że te firmy, 
tuż przed zamrożeniem gospodarki, 
otrzymały spory zastrzyk gotówki. To, 
w połączeniu z pakietami pomocowy-
mi rządu, zapewniło im warunki do 
przetrwania.

Dochodzą do pana sygnały, że jakiś przed-
siębiorca nie przetrwał tego czasu i  teraz 
jest problem z  wykonywaniem prac w  ja-
kimś nadleśnictwie?
Nie. Nie zanotowaliśmy ani jednego 
takiego przypadku. 

Pozostaje pytanie, czy ludzie, którzy w tych 
firmach pracowali i nie mieli stałych umów, 
i być może zostali zwolnieni w ramach cięć 
kosztów, wrócą i zechcą ponownie zająć się 
pracą w lesie?
To zagadnienie, z którym przyjdzie się 
zapewne prędzej czy później zmierzyć. 
Może bowiem dojść do takiej sytuacji, 
gdy pracowników wykwalifikowanych 
zabraknie. Istnieje więc możliwość, że 
powstanie pewna „dziura”, którą trud-
no będzie załatać.

Nie od dziś jednak wiadomo, że mieszkań-
cy obszaru dyrekcji w Szczecinku żyją z lasu 
– i  to w różnoraki sposób. Zapewne spora 
część z nich innego życia sobie nie wyobra-
ża. Ale nawet w takiej sytuacji może dojść 
do rozwoju scenariusza, gdy któryś z przed-
siębiorców, mimo chęci i  starań, nie znaj-
dzie pracowników i nie będzie mógł się wy-
wiązać ze swoich zobowiązań. Co wtedy?
Oczywiście bierzemy taką sytuację 
pod uwagę. Samo naliczenie kary za 
niewywiązywanie się z  umów, poza 
wypełnieniem zapisów tych umów, 
niewiele nam da. 

Ale jej nienaliczenie może zostać uznane za 
działanie niegospodarne...

To prawda. Jednak zgodzi się pan ze 
mną, że w takich sytuacjach musimy 
szukać innych możliwości. Kara nie 
sprawi, że ktoś, kto nie może wykonać 
zadania z przyczyn obiektywnych, na-
gle je wykona. To samo działa w dru-
gą stronę – jeśli z przyczyn obiektyw-
nych nie możemy pozyskiwać, żadne 
kary nie zmuszą nas do takiego dzia-
łania, bo byłoby ono nieracjonalne. 
Dlatego uważam, że musimy szukać 
rozwiązań. 

Każdy z dyrektorów, który zarządza 
mieniem Skarbu Państwa, musi kie-
rować się przepisami prawa i dobrem 
ogólnym. Jednak to nie znaczy, że nie 
powinien starać się zrozumieć drugiej 
strony, z którą przychodzi mu współ-
pracować. Jeśli tak będziemy postę-
pować – bardzo sztywno i nadzwyczaj 
rygorystycznie – w pewnym momen-
cie staniemy przed ścianą wzajem-
nych animozji i niezrozumienia. 

W  takiej sytuacji trzeba, poza dialogiem, 
szukać alternatywnych rozwiązań. Na 
przykład kupować maszyny i  nimi wyko-
nywać planowane pozyskanie. Jest pan 
zwolennikiem takiego rozwiązania? 
Jestem zwolennikiem dywersyfikacji 
zagrożenia. Musimy liczyć się z sytu-
acją, że taki zakup będzie konieczny. 
Oczywiście oznacza to, że nasze kosz-
ty nagle się zwiększą. Jednak suro-
wiec i tak musimy pozyskać, choćby 
z tego względu, że taki wymóg stawia 

przed nami plan zatwierdzony przez 
ministra. W takiej sytuacji uważam, 
że powinniśmy dysponować pewnym 
zapleczem maszynowym, które wyko-
rzystamy wtedy, gdy stanie się coś, na 
co wpływu nie mamy, a co stanowić 
będzie zagrożenie dla wykonania po-
wierzonych nam zadań i obowiązków. 
Proszę wziąć pod uwagę sytuację, któ-
ra już w Lasach miała miejsce, gdy 
przez długi czas dana jednostka nie 
może wyłonić wykonawcy w drodze 
przetargu. Choćby po to, by zapewnić 
jej możliwość funkcjonowania, powin-
niśmy mieć zaplecze. Jesteśmy jedną 
firmą, działamy wspólnie.

Jeśli jesteśmy przy dywersyfikacji 
ryzyka, to jestem także zwolennikiem 
rozdzielania pakietów. To, w moim 
przekonaniu, prowadzi do oszczęd-
ności także dla firm, które z góry wie-
dzą, co biorą, i  jaki rodzaj prac na 
nie czeka. Dzięki temu mogą łatwiej 
przygotować się sprzętowo i osobo-
wo do przyszłych prac. 

Co na to sami zainteresowani?
Jestem właśnie przed spotkania-
mi z przedsiębiorcami i będę z nimi 
na ten temat rozmawiał. Skłaniam 
się ku przedyskutowaniu takich kwe-
stii z tymi, którzy w tym temacie mają 
własne zdanie, patrzą na różne kwe-
stie z innej, nieznanej mi perspekty-
wy. Konsensus w tej sprawie jest nader 
istotny. C

Jak widać, sprawy związane z przedsiębiorcami drzewnymi i ich sytuacją nie są czymś, co nowo 

powołani dyrektorzy bagatelizują. To akurat cieszy. Podczas każdej z rozmów można było odnieść 

wrażenie, że w obecnej sytuacji pewnej niestabilności rynku wszyscy panowie starają się znaleźć 

rozwiązanie, które w jak najmniejszym stopniu odbije się na wzajemnych relacjach. Wiadomo prze-

cież, że stan lasów zależy od dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych. I, miejmy nadzieję, 

mimo sytuacji krytycznych, które z pewnością jeszcze nieraz się powtórzą, dialog będzie nie tylko 

trwał, ale ewoluował, oczywiście w jak najlepszym kierunku. 

Pełne rozmowy z nowo powołanymi dyrektorami kolejnych dyrek-

cji regionalnych ukazują się na łamach dwutygodnika „Las Polski”.  

Zainteresowanych zapraszam do lektury!

A może tym razem?
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