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Autoreferat 

1. Imię i nazwisko:    

 

       Elżbieta Mikołajczak 

2.  Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:  

 stopień  doktora   nauk  leśnych  w  zakresie  drzewnictwa, uzyskany na Wydziale 

Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu – 23.11.2001 r.,    

Tytuł rozprawy: „Organizacyjne i ekonomiczne aspekty  wykorzystania makulatury  jako 

substytutu drewna”, 

 dyplom wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, potwierdzający 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego dla Kandydatów do Rad 

Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa – 5.02.1994 r., 

 dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w zakresie 

szkolnictwa zawodowego – 10.06.1985 r., 

 tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii drewna uzyskany na Wydziale 

Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu – 20.04.1985 r. 

 

3.  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

 
1.02.2002 – (aktualnie) adiunkt w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw  

w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu (do 30.09.2017 r. – Katedra Ekonomiki 

i Organizacji Drzewnictwa, do 2007 r.  na Wydziale Technologii 

Drewna UPP), 

* główne kierunki badań: mechaniczny przerób drewna; efektywność, 

wydajność i bilans tartacznych produktów ubocznych; kierunki oraz 

opłacalność zagospodarowania drzewnych produktów ubocznych, 

karpiny i drewna poużytkowego, wartość tartacznych produktów 

ubocznych w przerobie na paliwa ekologiczne i energię, makulatura 

jako źródło surowca dla przemysłu papierniczego; udział  

i znaczenie drzewnych produktów ubocznych w gospodarce 

o  obiegu zamkniętym. 

1.10.1997 – 31.01.2002 asystent w Katedrze   Ekonomiki   i   Organizacji    Drzewnictwa, 

Wydział Technologii Drewna  Akademii   Rolniczej w Poznaniu,  

* tematyka badań: procesy prywatyzacyjne, funkcjonowanie MSP 
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branży drzewnej, aspekty technologiczne, ekonomiczne  

i organizacyjne pozyskiwania i przerobu makulatury w Polsce.   

1.09.1985 – 31.10.1997     nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 

 

Osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wskazanej wyżej Ustawy o stopniach 

naukowych, stanowi cykl powiązanych tematycznie publikacji, zatytułowany: 

„Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania  

racjonalizacji przerobu drzewnych produktów ubocznych” 

 

a) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (D1-D11):  

 

1. Mikołajczak E. (2011): Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa 

ekologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań, s. 261, tab. 55, rys. 

86, poz. bibl. 138, monografia naukowa, recenzent wyd.: prof. dr hab. Leszek 

Żukowski [D1]. 

 

W pracy, mającej charakter monografii naukowej, przedstawiono analizę stanu wiedzy, 

metodyczne podstawy badań, dokumentację badań, zestawienie wyników, ich dyskusję, 

wnioski oraz rekomendacje, odnoszące się do celu poznawczego (naukowego) wraz  

z operacjonalizacją teoretyczną formuły optymalizacji przerobu drzewnych produktów 

ubocznych na paliwa ekologiczne. Zaproponowano też zastosowania utylitarne.  

Mój udział procentowy określam na 100% (20 pkt. MNiSW). 

 

2. Mikołąjczak E. (2012): Profitability of converting sawmill by-products into energy. 

Drewno. Vol. 55, Nr 188. Instytut Technologii Drewna, Poznań 2012. s. 88-102, tab 4, 

poz. bibl. 8 [D2].            

 

W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną przerobu drzewnych produktów 

ubocznych na energię, weryfikując w tym kontekście autorską formułę miary 

optymalizacji przerobu pozostałości poprodukcyjnych, jako modelu w gospodarce  

o obiegu zamkniętym. Mój wkład polegał na kompleksowym opracowaniu, realizacji 

badań i przygotowaniu ich do publikacji.  

Mój udział procentowy określam na 100% (15 pkt. MNiSW, lista A). 

 

3. Mikołajczak E., Marciniak P. (2014): Analysis of the volume and means of utilizing 

post consumer recovered wood on the selected landfills in Wielkopolska. Intercathedra.  

No 30/1. ISSN 1640-3622. Poznań 2014: tab. 3, poz. bibl. 4 [D3]. 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań własnych wybranych zastosowań drewna 

poużytkowego w Wielkopolsce, w perspektywie optymalizacji drzewnych produktów 

ubocznych. Mój wkład polegał na kompleksowym opracowaniu, realizacji badań  
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i przygotowaniu ich do publikacji, za wyjątkiem przeprowadzenia uzupełniających 

badań ankietowych w niektórych przedsiębiorstwach, które wykonał współautor.  

Mój udział procentowy szacuję na 90% (10 pkt. MNiSW, lista B). 

 

4. Mikołajczak E. (2015): Possibilities of using stump wood for energy generation 

purposes. Intercathedra. No 31/4. ISSN 1640-3622. Poznań 2015, s.51-58, rys. 2, tab. 

2, poz. bibl. 16 [D4]. 

 

W pracy przedstawiono analizę potencjalnych możliwości energetycznego 

wykorzystania karpiny, w tym przede wszystkim karpiny opałowej, istotnego składnika 

biomasy leśnej, tworzącego leśno-drzewny łańcuch wartości. Mój wkład polegał  

na kompleksowym opracowaniu, realizacji badań i przygotowaniu ich do publikacji.  

Mój udział procentowy określam na 100% (10 pkt. MNiSW, lista B). 

 

 

5. Mikołajczak E., Wieruszewski M. (2016): Productivity of pine wood conversion  

as a function of the cost of raw material and the assortment of products. Intercathedra. 

No 32/4. ISSN 1640-3622. Poznań 2016, s.29-35, rys. 4, tab. 1, poz. bibl. 14 [D5] 

 

W pracy przedstawiono analizę wpływu rodzaju zastosowanego surowca na obniżenie 

kosztów produkcji wybranych sortymentów tarcicy półfabrykatowej i tarcicy ogólnego 

przeznaczania, wyrobów opakowaniowych, palet oraz elementów i wyrobów 

architektury ogrodowej. Zbadano zależność między efektywnością produkcji  

i poziomem wydajności przerobu. Mój wkład polegał na całościowym opracowaniu 

badań i przygotowaniu ich do publikacji, za wyjątkiem przeprowadzenia części badań 

ankietowych w niektórych przedsiębiorstwach, które wykonał współautor.  

Mój udział procentowy szacuję na 90% (10 pkt. MNiSW, lista B). 

 

6. Mikołajczak E., Wanat L., Kusiak W. (2017). Criteria for evaluating profitability  

of processing sawmill wood by-products into wooden briquettes and pellet - selected 

examples from the Polish wood market. W: Innovations in forestry, wood processing 

and furniture manufacturing / Andreja Pirc-Barčic, Darko Motik, Richard P. Vlosky et al., 

Zagreb: WoodEMA, i.a. s. 129-139, tab. 1, poz. bibl. 28. ISBN: 978-953-57822-6-1 [D6]. 

 

W pracy, stanowiącej rozdział zagranicznej monografii naukowej, poświęconej 

aspektom innowacji technologicznych w leśnictwie i przemyśle drzewnym, 

przedstawiono analizę kryteriów opłacalności przerobu wybranych drzewnych 

produktów ubocznych, bazując na studiach przypadków z rynku polskiego. W tym 

przypadku analizę odniesiono w szczególności do możliwości optymalizacji produkcji 

brykietów i pelletów drzewnych. Mój wkład polegał na całościowym opracowaniu, 

realizacji badań i przygotowaniu ich do publikacji, za wyjątkiem przeprowadzenia 

części obliczeń, weryfikacji danych wraz z eliminacją obserwacji odstających 

(outliers), które wykonali współautorzy.  

Mój udział procentowy szacuję na 80% (5 pkt. MNiSW, rozdział w monografii 

zagranicznej). 

 

7. Mikołajczak E. (2017): Determinants of selective collection of waste paper and 

cardboard in Poland. Annals Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry 
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and Wood Technology. ISSN: 1898-5912. No 100. Warszawa: s. 86-94, rys. 3, tab. 3, 

poz. bibl. 22 [D7].  

 

W pracy przedstawiono analizę kryteriów opłacalności selektywnej zbiórki pozostałości 

z makulatury i kartonu, w kontekście optymalizacji technologicznego ich wykorzystania 

w leśno-drzewnym łańcuchu wartości. Mój wkład polegał na całościowym 

opracowaniu, realizacji badań i przygotowaniu ich do publikacji.  

Mój udział procentowy określam na 100% (10 pkt. MNiSW, lista B). 

 

8. Mikołajczak E., Wieruszewski M., Wanat L. (2018): Influence of selected factors  

on the share of by-products in sawmill processing. W: Increasing the use of wood  

in the global bio-economy: Belgrade, Republic of Serbia, September 26th-28th, 2018, 

Proceedings of scientific papers / Ed. in-chief Branko Glavonjic. University of 

Belgrade - Faculty of Forestry; WoodEMA, 2018, ISBN: 978-86-7299-277-9, s. 290-304 

[D8]. 

 

W pracy, przedstawionej i opublikowanej w ramach międzynarodowej konferencji 

naukowej (Wydział Leśny Uniwersytetu w Belgradzie), poświęconej optymalizacji 

użytkowania drewna w bio-gospodarce, zweryfikowano wpływ wybranych czynników 

na optymalizację przerobu drzewnych produktów ubocznych w przemyśle tartacznym.    

Mój wkład polegał na całościowym opracowaniu badań i przygotowaniu ich do 

publikacji, za wyjątkiem przeprowadzenia części analiz i statystycznej weryfikacji 

wyników badań, które wykonali współautorzy. Mój udział procentowy szacuję na 80% 

(15 pkt. MNiSW, zagraniczny referat konferencyjny, Web of Science). 

 

9. Mikołajczak E. (2018): Prerequisites for increased consumption of biofuels  

for heating purposes in Poland. Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 103, 

p-ISSN: 1898-5912, s. 28-34 [D9]. 

 

W pracy przedstawiono analizę uwarunkowania popytu na paliwa ekologiczne,  

w szczególności na granulat i brykiety, bazujące na poprodukcyjnych odpadach 

drzewnych oraz agobiomasie. Analizowano między innymi: dostępność paliw 

ekologicznych, perspektywy rozwoju ich produkcji oraz konkurencyjność cenową 

różnych nośników energii, badając na ich tle potencjalny udział rynkowy drzewnych 

produktów ubocznych. Mój wkład polegał na całościowym opracowaniu badań, ich 

realizacji, analizie i przygotowaniu ich do publikacji.  

Mój udział procentowy określam na 100% (10 pkt. MNiSW, lista B). 

 

 

10. Mikołajczak E., Wajszczuk K. (2018): Optimizing the method of sawmill by-product 

management: selected methodological issues. W: 10th Economics and Finance 

Conference: Rome, 10-13 September 2018 / Ed. by: Klara Cermakova, Simin 

Mozayeni, Eduard Hromada. Prague: International Institute of Social and Economic 

Sciences, Seria: Proceedings of the Economics and Finance Conference, ISBN  978 

-80-87927-77-9, ISSN 2336-6044, s. 369-382. DOI: 10.20472/EFC.2018.010.025 

[D10]. 

 

W pracy, przedstawionej i opublikowanej w ramach międzynarodowej konferencji 

naukowej (Sapienza University of Rome, 2018), poświęconej agregacji teoretycznych 
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aspektów modelowania matematycznego dla opracowanej formuły optymalizacyjnej 

przerobu drzewnych produktów ubocznych. Mój wkład polegał na kompleksowym 

opracowaniu modelu formuły, jej opisie, uzasadnieniu i przygotowaniu do publikacji, 

za wyjątkiem uporządkowania kodyfikacji oraz weryfikacji metodycznej struktury 

oznaczeń poszczególnych formuł, które to wykonał współautor.  

Mój udział procentowy szacuję na 90% (15 pkt. MNiSW, zagraniczny referat 

konferencyjny, Web of Science). 

 

 

11. Wanat L., Mikołajczak E., Chudobiecki J (2018): The Value and Profitability  

of Converting Sawmill Wood By-Products to Paper Production and Energy 

Generation: The Case of Poland. [In:] Pulp and Paper Processing,  Salim Newaz Kazi 

(eds.), IntechOpen, London, UK. 2018, pp. 109-130, ISBN: 978-1-78923-847-1, s. 

109-130. DOI: 10.5772/intechopen.80044 [D11]. 

 

W pracy, stanowiącej rozdział zagranicznej monografii naukowej, poświęconej 

utylitarnym aspektom innowacyjnych rozwiązań technologicznych poddano analizie 

wybrane czynniki przerobu drzewnych produktów ubocznych na papier i energię,  

z punktu widzenia ich optymalnej wartości i opłacalności. Metodą wielokrotnego 

studium przypadku wykazano kierunki praktycznego zastosowanie opracowanej w toku 

badań formuły teoretycznej. Mój wkład polegał na całościowym opracowaniu badań, 

ich realizacji i przygotowaniu ich do publikacji, za wyjątkiem przeprowadzenia analizy 

porównawczej wybranych studiów przypadku dla badanych produktów końcowych, 

które wykonali współautorzy, a jeden z nich był administracyjnym kierownikiem 

projektu z ramienia uczelni partnerskiej.  

Mój udział procentowy szacuję na 80% (5 pkt. MNiSW, rozdział zagranicznej 

monografii naukowej, Web of Science). 

 

Podsumowując, przedstawiony cykl prac pod wspólnym tytułem „Technologiczne 

i  ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji przerobu drzewnych produktów 

ubocznych” składa się z 11 tematycznie powiązanych publikacji, w tym jednej w języku 

polskim i dziesięciu w języku angielskim (łącznie 125 pkt. MNiSW). 

 

 

b) Omówienie celu naukowego cyklu prac stanowiących osiągnięcie naukowe, 

uzyskanych wyników wraz ze wskazaniem potencjalnych kierunków ich 

zastosowania: 

 

W cyklu powiązanych tematycznie publikacji, zebranych pod wspólnym tytułem  

„Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji przerobu drzewnych 

produktów ubocznych”, opracowano kompleksową metodę wyceny drzewnych produktów 

ubocznych, powstających w wybranych sekwencjach produkcyjnych łańcucha leśno 

-drzewnego. Poszukiwano formuły optymalnej, zarówno z technologicznej,  

jak i z ekonomicznej perspektywy, odnosząc się do wybranych, najważniejszych kierunków 

wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych w przedsiębiorstwie tartacznym. Zastosowanie 
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formuły i uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę racjonalizacji doboru adekwatnej 

struktury dalszego użytkowania drzewnych produktów ubocznych w gospodarce o obiegu 

zamkniętym.  

Badania odniesiono przede wszystkim do następujących elementów gospodarczego 

łańcucha wartości, bazującego na drewnie: drzewnych produktów ubocznych, powstających 

w produkcji tartacznej, zarówno w przerobie pierwiastkowym, jak i pogłębionym; drewna 

poużytkowego, gromadzonego na składowiskach odpadów; karpiny leśnej oraz papieru  

i makulatury. W tym kontekście budowano i weryfikowano model optymalizacyjny,  

na przykładzie przerobu drzewnych produktów ubocznych na paliwa ekologiczne i energię.  

W rezultacie opracowano metodę i formułę racjonalizacji, odnoszącą się do produkcji 

ubocznej w przemyśle tartacznym, mogącą mieć równocześnie zastosowanie do oceny 

opłacalności działalności gospodarczej priorytetowo zorientowanej na produkcję wybranych 

wyrobów, bazujących na zakupionym surowcu. Modelowa formuła, którą zaproponowano, 

opiera się na ustaleniu wartości poszczególnych rodzajów tartacznych produktów ubocznych: 

trocin, zrębków defibracyjnych i papierniczych oraz odpadów kawałkowych, o różnej 

wilgotności, w przerobie na granulat drzewny i brykiety oraz bezpośrednio na energię,  

a następnie jej odniesieniu do cen rynkowych „odpadów”, na bazie których powstają 

analizowane w pracy „nowe” wyroby. Opracowano formułę względnie elastyczną, zdolną do 

modyfikacji, zależnie od doboru produktu finalnego, stanowiącego rezultat racjonalnego 

wykorzystania pozostałości ubocznych pierwiastkowego lub pogłębionego przerobu drewna 

w łańcuchu wartości. Elastyczność przeznaczeniowa formuły optymalizacyjnej stanowi 

zarazem o jej użyteczności, pozostającej w bezpośrednim związku z kierunkiem 

zagospodarowaniem wybranych do dalszego przerobu drzewnych produktów ubocznych, 

czyli produkcji nowych wyrobów oraz ich zastosowania, jako istotnych elementów zielonej 

gospodarki, decydujących o jej integralnym rozwoju. Aspekt ten stanowił rozwinięcie 

podjętych w pracy badań, realizowanych we współpracy z organizacjami samorządowymi. 

Dotyczyły one wpływu racjonalnego zastosowania drzewnych produktów ubocznych  

na rozwój lokalny i regionalny oraz wspierania przedsiębiorczości w leśno-drzewnych 

obszarach funkcjonalnych. Ich wyniki opublikowano w 2018 roku w czasopiśmie Forests. 

Wartość utylitarna zaproponowanego w pracy podejścia może stanowić bazę nowych, 

innowacyjnych modeli biznesowych w zielonej gospodarce, w tym przede wszystkim  

w sektorze leśnym i innych branżach, bazujących na drewnie. Wobec zmieniającego się  

w zielonej gospodarce paradygmatu konkurencyjności, opartego dotychczas zasadniczo  

na zasobach, a skłaniającego się w kierunku budowania sieci współpracy, perspektywa 
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racjonalnego gospodarowania produktami ubocznymi stanowi szansę rozwoju branży. 

Przedsiębiorczość w sektorze leśno-drzewnym może wykorzystać potencjał rozwoju, jaki 

tkwi w sile współpracy międzysektorowej i międzysamorządowej, zwłaszcza w tych 

obszarach funkcjonalnych, w których dostępność badanych w pracy drzewnych produktów 

ubocznych jest relatywnie duża. W tej perspektywie wykorzystanie formuły wyceny 

drzewnych produktów ubocznych, pozwalającej na podejmowanie racjonalnych 

technologicznie i uzasadnionych ekonomicznie decyzji biznesowych, stanowić może nową 

jakość w kształtowaniu łańcucha wartości w sektorze leśno-drzewnym i realnego wpływu na 

budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 

4.1 Uzasadnienie podjęcia badań 

 

 Niestabilność cen konwencjonalnych źródeł energii, wyzwania ochrony środowiska  

i poszukiwanie możliwości rozwoju gospodarczego w przestrzeni zielonej gospodarki,  

a równocześnie konieczność wypełnienia zobowiązań członkowskich w Unii Europejskiej, 

stanowią w konsekwencji przyczynę wymiernego wzrostu cen drzewnych pozostałości 

poprodukcyjnych. Czynniki te stworzyły zarazem szansę na poprawę efektywności, 

działających często na granicy opłacalności, przedsiębiorstw mechanicznej obróbki drewna  

– dysponentów „odpadów” drzewnych. Zakłady te jednak, oprócz naturalnego kierunku 

sprzedaży pozostałości produkcyjnych branży płyt drewnopochodnych, przemysłowi 

celulozowo – papierniczemu, czy energetyce, coraz intensywniej poszukują możliwości 

przewartościowania drzewnych produktów ubocznych w miejscu ich powstawania. 

Identyfikując oczekiwania przedsiębiorców z perspektywy podażowej zauważono,  

że konieczne jest znalezienie takiego technologicznego rozwiązania, w którego efekcie 

przetworzenie trocin, wiórów, czy odpadów kawałkowych w produkty nowe, w tym brykiety 

lub granulat drzewny, będzie prowadziło do znaczącego podniesienia ich wartości. 

Stwierdzono, że przemysł mechanicznego przerobu drewna, dysponujący odpowiednią ilością 

odpadów drzewnych stanowiących materiał do przerobu na wartościowe produkty pochodne, 

gwarantując niezależność surowcową oraz eliminację kosztów transportu, wykazuje w tym 

aspekcie przewagę konkurencyjną nad pozostałymi producentami biopaliw stałych.  

 Decyzja o uruchomieniu produkcji któregokolwiek z wyrobów, wytworzonych  

z drzewnych produktów ubocznych, wymaga jednak przeprowadzenia szczegółowej analizy. 

W jej ramach konieczne jest uwzględnienie czynników technologicznych, zasobowych, 

w  tym określenia bazy surowcowej (wielkość przetarcia, zakres przerobu drewna, rodzaj 
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pozostałości poprodukcyjnych), a równocześnie czynników ekonomicznych, w tym 

wyznaczenia niezbędnych nakładów inwestycyjnych oraz prognozowania wielkości 

sprzedaży założonego produktu po określonej cenie, odpowiadającej założeniom producenta 

(odniesienie do optimum). Wielkości te determinują ewentualną decyzję o uruchomieniu 

produkcji, ale także o wyborze technologii: stopniu i sposobie przetworzenia odpadów, 

wydajności urządzeń produkcyjnych oraz organizacji produkcji (w tym o wielkości 

zatrudnienia). Punkt odniesienia decyzji biznesowych przedsiębiorców określają przede 

wszystkim: wartości rynkowe poszczególnych rodzajów drzewnych produktów ubocznych, 

stanowiących „surowiec” do przerobu na „nowe” produkty, odpowiadające im jednostkowe 

koszty produkcji, a także komplementarne uwarunkowania otoczenia gospodarczego.   

 Identyfikacja i ocena zjawisk charakterystycznych dla rynku tartacznych produktów 

ubocznych pozwala wnioskować, że tendencja wzrostu popytu na odpady drzewne i paliwa 

powstałe na ich bazie pozostanie względnie trwała przynajmniej w perspektywie 

średniookresowej. Trend ten wzmacniają zarówno formalne zobowiązania państw 

członkowskich UE w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym (finalnym) zużyciu 

energii brutto, regulowane w dokumentach Unii Europejskiej, jak również popularność 

drewna, jako relatywnie taniego surowca i ekologicznego nośnika energii. Ponadto  

w strukturze pozyskania energii odnawialnej w Polsce dominuje biomasa. Jej najłatwiej 

dostępnym i szczególnie cennym dla energetyki rodzajem jest drewno, produkty uboczne, 

stanowiące pochodne jego przerobu oraz paliwa drzewne, powstałe na ich bazie. 

Zainteresowanie drewnem, jako nośnikiem zielonej energii, wynika również z jego cenowej 

konkurencyjności, szczególnie wobec popularnych paliw konwencjonalnych. Mimo 

zauważalnego wzrostu znaczenia wpływu czynników pozacenowych na decyzje zakupowe, 

okazuje się, że na rynku energii podstawę zachowań konsumenckich nadal stanowi cena,  

co jest szczególnie charakterystyczne dla decyzji gospodarstw domowych. 

W takim kontekście poszukiwanie racjonalnego uzasadnienia dla podejmowania 

aktywności produkcyjnej w kierunku pogłębionego przerobu drzewnych produktów 

ubocznych, uwzględniającego integralność kryteriów technologicznych i ekonomicznych, ma 

znaczenie poznawcze, wzbogacające model gospodarki o  zamkniętym obiegu o  ważny 

element leśno-drzewnego łańcucha wartości, a zarazem znaczenie utylitarne, bezpośrednio 

związane z programowaniem rozwoju przedsiębiorczości w sektorze leśno-drzewnym, 

szczególnie w perspektywie lokalnej i regionalnej. 
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4.2 Cel pracy 

 

Celem pracy było opracowanie formuły racjonalizującej proces zagospodarowania 

strumienia tartacznych produktów ubocznych, służącej zarówno identyfikacji optymalnego 

sposobu przerobu (aspekt technologiczny) jak i ocenie opłacalności podejmowanej 

działalności gospodarczej (aspekt ekonomiczny), stanowiącej narzędzie wsparcia decyzji 

produkcyjnych w przedsiębiorstwach mechanicznego przerobu drewna. 

4.3 Hipoteza badawcza 

 

W zaprojektowanych badaniach przyjęto do weryfikacji hipotezę badawczą, w której 

założono, że uszlachetniający przerób tartacznych produktów ubocznych podnosi ich wartość, 

zaś najbardziej opłacalnym sposobem zagospodarowania tych produktów, przez dysponujące 

odpowiednią ilością surowca przedsiębiorstwa przerobu drewna (tartaki), jest przetworzenie 

na granulat drzewny.  

Założono, że uwarunkowania technologiczne i ekonomiczne, składające się na 

rozważany problem badawczy, należy rozpatrywać integralnie. W  scenariuszu uwzględniono 

analizę opłacalności różnych sposobów zagospodarowania produktów ubocznych (ujęcie 

ekonomiczne), powstających na każdym etapie obróbki drewna w tartaku, z uwzględnieniem 

ich ilości, wynikającej z wielkości i głębokości przerobu (ujęcie technologiczne). Rozważono 

zarówno użyteczność drzewnych pozostałości poprodukcyjnych do wykorzystania na miejscu 

(aspekt technologiczny loco zakład), jak również sprzedaż  pozostałości poprodukcyjnych 

przed oraz po uszlachetniającym przerobie, uwzględniając w tym drugim przypadku wzrost 

ich wartości w porównaniu ze stanem nieprzetworzonym (aspekt ekonomiczny). 

4.4 Zakres pracy 

 

 Przedmiot badań stanowiło zagadnienie racjonalizacji gospodarki tartacznymi 

produktami ubocznymi w przedsiębiorstwach mechanicznego przerobu drewna (aspekt 

technologiczny) z uwzględnieniem opłacalności ich produkcji (aspekt ekonomiczny). 

Wskazany zakres przedmiotowy odniesiono do zidentyfikowanej w przemyśle tartacznym 

sytuacji, gdy od optymalizacji procesu technologicznego (pierwiastkowego i pogłębionego 

przerobu drewna, w tym produkcji ubocznej) faktycznie zależy jego opłacalność  

i w konsekwencji rentowność przedsiębiorstwa. 

 W zakresie podmiotowym uwzględniono wybrane zakłady mechanicznego przerobu 

drewna (tartaki), podzielone na 4 grupy według kryterium wielkości produkcji rocznej, co 

scharakteryzowano szczegółowo w metodycznych podstawach badań. W selekcji badanych 
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przedsiębiorstw uwzględniono zasadę doboru celowego, szczegółowe analizy odnosząc  

do zakresu czasowego 2000-2017, w tym badań terenowych w okresie 2000-2010 

(pozyskanie i  analiza danych pierwotnych) [D1, D2, D3]
1
 oraz analizy wskaźnikowej  

i porównawczej (analiza danych wtórnych) w okresie 2010-2017 [D4, D5, D7, D9]. 

 W zakresie przestrzennym badania przeprowadzono na obszarze następujących 

województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko 

-pomorskiego oraz opolskiego, dobranych celowo z uwagi na ich istotny udział  

w pierwiastkowym przerobie drewna w Polsce. 

 W rezultacie poszukiwań możliwie najbardziej optymalnego z perspektywy 

przedsiębiorcy sposobu zagospodarowania tartacznych produktów ubocznych, opracowano 

[D1, ss. 176, 184, 243], a  następnie zweryfikowano formułę [D10, ss. 373, 376, 386], opartą 

na wyznaczeniu wartości poszczególnych rodzajów tartacznych produktów ubocznych  

w przerobie na paliwa ekologiczne i energię. 

 Punkt wyjścia zaprojektowanych badań stanowiła analiza stanu wiedzy, której 

głównym przedmiotem był proces mechanicznej obróbki drewna, jego struktura  

i uwarunkowania, uwzględniające w szczególności rodzaje i ilość powstających w trakcie 

tego procesu produktów ubocznych. Sporządzono model bilansu materiałowego tych 

produktów, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym [D1]. Studia nad 

możliwościami zagospodarowania drzewnych produktów ubocznych wyznaczyły kierunek 

badań empirycznych. Równocześnie zidentyfikowano uwarunkowania rozwoju rynku paliw 

ekologicznych, zestawiając doświadczenia polskie, a zarazem uwzględniając perspektywę 

międzynarodową [D1, D4, D9, D10]. Wobec zmienności uwarunkowań rynkowych konieczna 

była stała ewaluacja użyteczności surowca drzewnego oraz pozostałości z jego przerobu jako 

źródła energii w kontekście wykorzystania innych nośników energii [D2, D4, D5, D6]. 

Zagadnienia te analizowano w świetle obowiązujących regulacji prawnych, obowiązujących 

w Polsce i w Unii Europejskiej, dotyczących kierunków wykorzystania i udziału energii  

ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym [D1, D9]. 

 Bazując na wynikach analizy procesu technologicznego i jego uwarunkowań, 

wyprowadzono wzór, uwzględniający wieloczynnikowy charakter przerobu drzewnych 

produktów ubocznych, w tym udział następujących zmiennych: jednostkowych kosztów 

produkcji poszczególnych wyrobów, założonego poziomu marży zysku netto oraz ceny zbytu 

                                                 
1 D – publikacja wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac 

zawodowych, p. I, ppkt. B, s.2. 
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wytworzonych produktów [D1, ss. 176, 184, 243]. W badaniach własnych określono więc 

koszty przerobu tartacznych produktów ubocznych odnoszące się do każdego  

z analizowanych wyrobów [D1, D4, D5, D6, D7]. Rozważono przydatność wykorzystania 

drzewnych pozostałości poprodukcyjnych na miejscu (loco zakład) oraz potencjalną 

możliwość ich sprzedaży przed i po uszlachetniającym przerobie w zakładzie. W tym celu 

pozyskano i przeanalizowano dane wtórne, dotyczące realnych cen zbytu: poszczególnych 

rodzajów produktów ubocznych, a także ich pochodnych, w tym paliw drzewnych, 

powstałych na tej bazie surowcowej. Analiza cen produktów ubocznych została 

przeprowadzona najpierw na podstawie danych z lat 2000-2010 [D1, D2, D3], a następnie  

w okresie 2011-2017 [D4, D5, D7, D8, D11], umożliwiając identyfikację czynników 

wpływających na zmianę cen. Na tej podstawie, odwołując się do zagregowanych formuł 

optymalizacyjnych [D10, ss. 373, 376, 386], można szacować i prognozować wysokość tych 

cen w przyszłości [D11]. 

W oparciu o zaproponowaną formułę optymalizacyjną, dokonano wyceny wartości 

różnych rodzajów tartacznych produktów ubocznych w przerobie na paliwa ekologiczne  

i energię [D1]. Rozpatrzono dwa warianty: przerób w miejscu powstawania (loco zakład),  

bez kosztów transportu oraz przerób drzewnych produktów ubocznych zakupionych przez 

przedsiębiorcę nie będącego ich dysponentem. Wyznaczoną wartość odniesiono  

do rynkowych cen produktów ubocznych, które stanowiły bazę surowcową  

dla analizowanych produktów. Badanie służyło weryfikacji przyjętej na wstępie hipotezy,  

w której założono, że przerób uszlachetniający tartacznych produktów ubocznych znacząco 

podnosi ich wartość. Wyniki wyceny poddano analizie, zagregowano, a w konsekwencji 

przyjęto za punkt odniesienia dla kryterium opłacalności zagospodarowania rozpatrywanych 

rodzajów tartacznych produktów ubocznych na paliwa ekologiczne i energię [D1, D6, D8, 

D11].  

 Wyprowadzona formuła wyceny tartacznych produktów ubocznych [D1, ss. 176, 184, 

243] posłużyła następnie do przeprowadzenia analizy, mającej na celu wieloczynnikową 

ocenę opłacalności ich przerobu na wybrane produkty, alternatywnie do sprzedaży w stanie 

nieprzetworzonym, przez wyznaczenie następujących wielkości:  

– marży granicznej – maksymalnej do zrealizowania marży, przy określonych 

jednostkowych kosztach przerobu,  danej  cenie  zbytu  nieprzetworzonych produktów 

ubocznych  oraz akceptowanej przez rynek cenie sprzedaży wyrobu,  
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– maksymalnej ceny tartacznych produktów ubocznych – ceny, powyżej której, przy 

założeniu mgr = 0 i ustalonych pozostałych zmiennych, przedsiębiorcy nie będącemu ich 

dysponentem nie opłaca się ich kupować i przerabiać,  

– maksymalnych jednostkowych kosztów przerobu, łącznie z kosztami transportu, czyli 

kosztów, których wysokość stanowi granicę opłacalności produkcji, przy założonej marży 

mgr = 0  i określonej cenie sprzedaży wytworzonego produktu,  

– maksymalnych jednostkowych kosztów transportu – po wyłączeniu jednostkowych 

kosztów przerobu,  

– granicznej odległości pozyskiwania tartacznych produktów ubocznych do przerobu  – 

maksymalnej odległości od źródła ich powstawania, powyżej której, przy danej cenie 

zakupu, określonych jednostkowych kosztach przerobu i założonej marży mgr = 0, 

pozyskiwanie surowca do przerobu jest nieopłacalne, ze względu na zbyt wysokie koszty 

transportu, 

– minimalnej, możliwej do zaakceptowania przez wytwórcę, ceny zbytu wytworzonego 

produktu, czyli ceny, której brak możliwości zrealizowania, przy określonych kosztach 

przerobu i założonej marży mgr = 0, sprawia, że podejmowanie przerobu produktów 

ubocznych, jest ekonomicznie nieuzasadnione.   

4.5 Metodyczne podstawy badań 

 

Dane pierwotne, niezbędne do wykonania bilansu produktów ubocznych w tartaku 

oraz dane wtórne, dotyczących agregacji i weryfikacji cen ich zbytu, pozyskano w wybranych 

przedsiębiorstwach mechanicznego przerobu drewna (zakres podmiotowy), sklasyfikowanych 

w cztery grupy. Kryterium podziału na grupy stanowiła wielkość rocznego przetarcia drewna 

w danej jednostce, która bezpośrednio rzutuje na ilość odpadów, powstających w procesie 

produkcji: 

 

I grupa – tartaki bardzo małe (firmy rodzinne) o przerobie do 10 000 m
3
 surowca 

drzewnego rocznie, 

II grupa – tartaki małe o przerobie od 11 000 m
3 

do 24 000 m
3
 surowca drzewnego 

rocznie, 

III grupa – tartaki średnie o przerobie od 25 000 m
3 

do 99 000 m
3
 surowca drzewnego 

rocznie, 

IV grupa – tartaki duże o przerobie równym bądź większym od 100 000 m
3
 surowca 

drzewnego rocznie. 
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Z każdej grupy tartaków, w próbie nielosowej, w stosując zasadę doboru celowego 

wybrano trzy zakłady, dla których potencjał dostarczenia wiarygodnych informacji do badań 

oceniono jako największy. Przedsiębiorstwa wytypowano w ten sposób, aby znalazły się 

wśród nich zarówno tartaki tradycyjne, jak i zakłady o wysokim poziomie mechanizacji 

i automatyzacji produkcji [D1, D6, D8]. Badania objęły obszar województw: 

wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz 

opolskiego (zakres przestrzenny). Szczegółowy bilans ilościowy i wartościowy dla produktów 

ubocznych pochodzących z pierwiastkowego przerobu drewna opracowano dla modelowego 

przedsiębiorstwa tartacznego, przerabiającego rocznie 30 000 m
3
 drewna okrągłego,  

na podstawie średniej arytmetycznej, wyznaczonej z macierzy danych uzyskanych u trzech 

przedstawicieli grupy tartaków średnich, co zapewniło uzyskanie miarodajnych wyników.  

Dwuwariantowość analizy porównawczej, zastosowanej do wyceny poszczególnych 

rodzajów tartacznych produktów ubocznych nadała szczególny profil zakresowi 

podmiotowemu badań. Dane pierwotne, a także dostępne w raportach branżowych dane 

wtórne, zebrano nie tylko w tartakach, które przerób taki uruchomiły, ale również w tych 

przedsiębiorstwach, które surowiec do produkcji zmuszone są nabywać na rynku. Typologię 

badanych zakładów wyznaczono w próbie nielosowej, stosując zasadę doboru celowego.  

Do badań wybrano: 

 tartak wytwarzający granulat drzewny na linii o wysokiej wydajności, 

 trzy tartaki wytwarzające brykiety drzewne na liniach o różnej wydajności  

i wyposażeniu, 

 dwa przedsiębiorstwa, wytwarzające każdy z analizowanych produktów na bazie 

zakupionych surowców. 

W wytypowanych przedsiębiorstwach wyznaczono: 

 strukturę rodzajową i ilościową produktów ubocznych, powstających w wyniku 

mechanicznej obróbki drewna, 

 ceny zbytu tartacznych produktów ubocznych, 

 jednostkowy koszt przerobu zidentyfikowanych produktów ubocznych na paliwa 

ekologiczne w dwóch wariantach: przerób w miejscu powstawania, bez kosztów transportu 

oraz przerób drzewnych produktów ubocznych zakupionych przez przedsiębiorcę nie 

będącego ich dysponentem.  

Badania własne w wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach mechanicznego przerobu 

drewna, dotyczące wyznaczenia bilansu pozostałości poprodukcyjnych przeprowadzono  
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w latach 2009-2010 roku [D1, D2], weryfikując je następnie w okresie 2011-2017 [D3, D4, 

D6, D7]. Punktem odniesienia dla wyznaczenia kosztów produkcji brykietów i granulatu 

drzewnego były dane, pozyskane w roku 2010 [D1, D2], następnie zaś sukcesywnie 

weryfikowane w latach 2011-2017 [D3, D4, D6, D8, D11].  Podobnie, możliwe  

do osiągnięcia ceny zbytu analizowanych produktów otrzymanych w wyniku przerobu 

tartacznych produktów ubocznych, wyznaczono w oparciu o analizę średnich cen 

transakcyjnych w roku 2010, weryfikowanych następnie w okresie 2011-2017 [D3, D4, D6, 

D8, D11].   

4.6 Uzyskane wyniki i wnioski 

 

 Na bazie formuły umożliwiającej wyznaczenie wartości poszczególnych rodzajów 

tartacznych produktów ubocznych w przerobie na paliwa ekologiczne i energię, 

wyprowadzonej [D1, ss. 176, 184, 243], zoperacjonalizowanej i zagregowanej [D10, ss. 373, 

376, 386], sformułowano metodę racjonalizacji sposobu zagospodarowania badanych 

pozostałości poprodukcyjnych w przedsiębiorstwach mechanicznego przerobu drewna.  

W  szczególności zweryfikowano kierunki racjonalizacji przerobu tartacznych produktów 

ubocznych na brykiety drzewne, granulat i energię [D1, D6, D7, D9], na podstawie analizy 

wieloczynnikowej [D1, D8, D11]. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki umożliwiły 

sformułowanie następujących wniosków: 

 

1. Formuła racjonalizująca wykorzystanie strumienia tartacznych produktów ubocznych, 

poprzez ustalenie wartości poszczególnych ich rodzajów, pozwala na wybór 

najbardziej opłacalnego, z punktu widzenia przedsiębiorstwa tartacznego, sposobu 

zagospodarowania drzewnych pozostałości poprodukcyjnych [D1, D10]. Tym samym 

stanowi dla dysponentów „odpadów” drzewnych podstawę strukturalną ich klasyfikacji 

przeznaczeniowej, a następnie optymalnych decyzji produkcyjnych. Metoda ta może 

mieć również zastosowanie przy ocenie opłacalności produkcji, podejmowanej jako 

główny przedmiot działalności, przez przedsiębiorców bazujących na surowcu 

kupowanym na wolnym rynku [D1, D8, D9].  

 

2. Największy wzrost wartości tartacznych produktów ubocznych w przerobie na 

brykiety zidentyfikowano, przy zastosowaniu do ich produkcji odpadów kawałkowych, 

na linii o wydajności 1 t/h [D1, D4, D5, D9]. Przy sprzedaży brykietów w opakowaniach 

typu big bag, wartość odpadów kawałkowych wzrasta, po przerobie, o prawie 117%, 
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natomiast w opakowaniach typu small bag i luzem o około 100%, nawet dla najwyższej 

przyjętej marży 15%. Zakup surowca do przerobu, pociągający za sobą konieczność 

poniesienia dodatkowych kosztów transportu, przy tej samej marży, wywoła mniejszy  

o ponad 20% wzrost wartości tej grupy pozostałości [D7, D8, D9]. 

 

3. Przerób pozostałości poprodukcyjnych na granulat drzewny charakteryzuje się 

akceptowalnym przez przedsiębiorców [D9] wskaźnikiem opłacalności dla każdej  

z założonych marż (5%, 10%, 15%), dla wszystkich badanych rodzajów produktów 

ubocznych, zarówno na linii o wydajności 1,5 t/h, jak i 8 t/h. Ze względu na niższe 

jednostkowe koszty przerobu, odpowiednio wyższą wartość osiągały będą „odpady”, 

przetwarzane na linii o wyższej wydajności [D3, D4]. Największą wartość w przerobie  

na granulat drzewny osiąga się przy użyciu odpadów kawałkowych o wilgotności 25%, 

sprzedawanych w opakowaniu typu small bag, Najmniej opłacalnym surowcem do 

przerobu na granulat są zrębki papiernicze o wilgotności 50%. Ich wysoka cena rynkowa 

sprawia, że dla przedsiębiorcy traktującego produkcję granulatu jako podstawową, nie 

jest możliwe zrealizowanie 10% marży dla produktu sprzedawanego luzem [D1, D11]. 

 

4. Wyznaczenie wartości drzewnych produktów ubocznych w przerobie na energię, 

zgodnie z opracowaną formułą, oznacza dla przedsiębiorstwa tartacznego ustalenie 

poziomu opłacalności zastąpienia określonego rodzaju nośnika energii drewnem 

poprodukcyjnym [D1, D2, D4].  W przypadku przedsiębiorcy wytwarzającego energię  

z biomasy drzewnej z zamiarem sprzedaży, formuła ta pozwala nie tylko na ustalenie 

możliwości zrealizowania oczekiwanej marży zysku netto - przez wyznaczenie wartości 

poszczególnych rodzajów biomasy drzewnej w przerobie i odniesienie jej do ceny zakupu 

spalanego materiału, ale również na wyznaczenie najniższej do zaakceptowania przez 

wytwórcę ceny zakupu energii przez zakład energetyczny [D1, D9, D10]. 

 

5. Istotnie wyższy wzrost wartości produktów ubocznych, uzyskany wskutek ich 

przerobu, jest możliwy do osiągnięcia w miejscu powstawania produktów ubocznych, 

eliminując koszty transportu. Najwyższą wartością wskaźnika opłacalności 

charakteryzuje się proces przerobu drzewnych pozostałości poprodukcyjnych na brykiety 

drzewne, a nieco niższą przerób na granulat drzewny. Najmniej opłacalny jest proces 

przerobu „odpadów” drzewnych na energię, Wyjątek stanowią zrębki defibracyjne  

o wilgotności 50%, których spalanie okazuje się konkurencyjne w stosunku do przerobu 

na granulat drzewny oraz na brykiety, nawet w przypadku, gdy surowiec musi zostać 
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przetransportowany do miejsca przetwarzania.  Również wykorzystywanie trocin  

o wilgotności 50% na cele grzewcze, poza miejscem powstawania, jest ekonomicznie 

bardziej opłacalne, niż ich przeznaczenie do produkcji granulatu [D1, D7, D8]. 

 

6. Model wieloczynnikowej analizy opłacalności zagospodarowania tartacznych 

produktów ubocznych, łatwo adaptowalny dla różnych kierunków przerobu 

technologicznego, polega na wyznaczeniu: marży granicznej, maksymalnych kosztów 

przerobu, maksymalnej ceny zakupu produktów ubocznych, przeznaczonych  

do przerobu, maksymalnej odległości pozyskiwania surowca oraz minimalnej, możliwej 

do zaakceptowania przez wytwórcę, ceny zbytu wytworzonego produktu, przy założeniu, 

ceteris paribus, niezmienności pozostałych uwarunkowań [D1, D10, D11]. 

 

7. Stosując zaproponowaną formułę racjonalizacyjną [D1, D11] można również ocenić 

opłacalności pozyskiwania karpiny, wyznaczając jej wartość w przerobie na zrębki. 

Ten ważny składnik biomasy leśnej może stanowić surowiec do produkcji płyt 

drewnopochodnych, pelletów i brykietów drzewnych. Zasoby karpiny szacuje się  

na poziomie porównywalnym, z prognozowaną na 2013 r. wielkością bazy drewna   

na cele energetyczne [D4, s. 56-57]. Mimo, że karpina jest materiałem trudnym  

do przerobu, to optymalizacja procesu pozyskania i technologii produkcji może problemy 

te zminimalizować [D4, s. 58]. 

 

8. Najwyższy poziom marży granicznej: 37,3%, uzyskano analizując proces produkcji 

brykietów z odpadów kawałkowych. Najmniej opłacalnym surowcem do produkcji 

brykietów okazały się zrębki papiernicze o wilgotności 50% [D1, D6, D11]. Wykazano, 

że producent nie ponoszący kosztów transportu, może zrealizować marżę wyższą od 

4,7% (odpady kawałkowe) do 9% (trociny o wilgotności 50%), w stosunku do sytuacji 

kupującego drzewne produkty uboczne do przerobu na wolnym rynku [D1, D6]. 

 

9. Maksymalna marża zysku netto, jaką wyznaczono dla granulatu drzewnego, osiągnęła 

poziom średnio od 7,6% (z kosztami transportu) do 8% (bez kosztów transportu) niższy,  

niż rentowność przerobu produktów ubocznych na brykiety. Dysponent pozostałości 

drzewnych potencjalnie uzyska marżę porównywalną do analogicznej marży, możliwej 

do osiągnięcia przez przedsiębiorcę kupującego surowiec do produkcji brykietów. 

Wykazano, że wartość w przerobie na granulat na linii o wydajności 8 t/h jest zbliżona do 

wartości w przerobie na brykiety, wytwarzane na linii o wydajności  1t/h [D1, D6, D8]. 
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10. Najwyższą opłacalność w przerobie na energię wykazano analizując proces przerobu 

zrębków defibracyjnych o wilgotności 50% (mgr=26,8%) oraz trocin o tej samej 

wilgotności (mgr=25,3%), spalanych w miejscu ich powstawania [D1, D5].  

Gdy producent energii pozyskuje surowiec, zauważono, że marża graniczna spada 

odpowiednio o 4,9% i 2,7%. Na granicy opłacalności oceniono działalność dysponenta 

zrębków papierniczych o wilgotności 25% (mgr=1,3%). Z kolei uwzględnienie w procesie 

produkcji kosztów transportu, skutkuje brakiem rentowności przerobu tego materiału  

na energię (mgr= - 2,6 %) [D5, D8]. 

 

11. Wyznaczone wartości pozostałych wskaźników pozwoliły na potwierdzenie 

prawidłowości, wykazanych przy pomocy wskaźnika marży granicznej. W tym 

zakresie potwierdzono:  najwyższą opłacalność przerobu odpadów kawałkowych  

i  odpowiednio najniższą opłacalność przerobu mokrych zrębków papierniczych, 

zarówno na brykiety drzewne, jak i granulat. Ponadto wykazano najwyższą opłacalność 

przerobu na energię zrębków  defibracyjnych o wilgotności 50% i odpowiednio najniższą 

opłacalność, gdy do przerobu użyto zrębków papierniczych o wilgotności 25% [D1, D6, 

D8].  

 

12. Tendencja, wskazująca kierunek przeznaczenia drzewnych produktów ubocznych  

do produkcji papieru okazuje się trendem względnie marginalnym, zależnym  

od zdolności badanych zakładów mechanicznego przerobu drewna do realizacji 

inwestycji w optymalne ekonomicznie technologie przerobu pogłębionego. Trend ten 

wykazuje tendencję rosnącą wtedy, gdy przetwórstwo drzewnych pozostałości 

poprodukcyjnych okazuje się z różnych  przyczyn nieopłacalne, a opłacalna staje się 

sprzedaż zrębków papierniczych. W tym kontekście wyraźnie wzrasta znaczenie 

makulatury, jako ważnego surowca dla przemysłu papierniczego, co wydaje się istotnym 

elementem w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym [D3, D7, D11]. 

 

13. W rezultacie zastosowania do obliczeń i analizy porównawczej formuły racjonalizacyjnej 

[D1, D10] sformułowano rekomendacje dla przerobu technologicznego drzewnych 

produktów ubocznych. W ogólnym modelu przeznaczeniowym zaproponowano 

następujące kierunki produkcji: 

a) granulat, do produkcji którego rekomenduje się suche trociny i zrębki papiernicze, 

ze względu na niewielkie różnice w możliwej do osiągnięcia maksymalnej marży oraz 
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ze względu na wysoką jakość produktu (brak zanieczyszczeń korą), za który ponadto 

można uzyskać wyższą niż średnia cenę zbytu [D1, D8, D9], 

b) brykiety, do produkcji których rekomenduje się zrębki defibracyjne o wilgotności 

25% oraz odpady kawałkowe o tej samej wilgotności, ze względu na znacząco 

wyższą, niż dla produkcji granulatu opłacalność i niższe wymagania jakościowe 

w  stosunku do gotowego wyrobu [D1, D5, D6], 

c) energię, do produkcji której rekomenduje się trociny i zrębki defibracyjne 

o  wilgotności 50%, z uwagi na relatywnie najwyższą marżę, możliwą do osiągnięcia 

w badanych procesach przerobu technologicznego [D1, D4, D9, D11]. 

 

 Uzyskane wyniki pozwoliły w konsekwencji na potwierdzenie zasadniczej części 

hipotezy badawczej, w której założono, że uszlachetniający przerób tartacznych 

produktów ubocznych podnosi ich wartość. Wykazano zarazem, że nie jest możliwe 

potwierdzenie, iż najbardziej opłacalnym sposobem zagospodarowania pozostałości 

poprodukcyjnych jest produkcja granulatu drzewnego.  

O tak zidentyfikowanej tendencji decydują przede wszystkim niestabilne koszty 

potencjalnych inwestycji, niezbędnych do optymalnej organizacji produkcji. Wydaje się,  

że w perspektywie średniookresowej, inwestycja w produkcję granulatu drzewnego może 

okazać się obarczona mniejszym poziomem ryzyka, niż wytwarzanie brykietów drzewnych. 

Możliwość całkowitej automatyzacji procesu spalania oraz niższy od brykietów koszt 

uzyskiwania użytecznej jednostki ciepła, relatywnie zwiększą przewagę konkurencyjną 

granulatu. Oczywiście, identyfikacja zmian cen rynkowych granulatu i brykietów drzewnych, 

pozwoli na ewaluację uzyskanych w  pracy wyników badań, odwołując się do 

zaproponowanej koncepcji racjonalizacji zagospodarowania drzewnych produktów 

ubocznych.  

W  konsekwencji decyzje konsumentów determinuje przede wszystkim rachunek 

ekonomiczny. Jednakże połączenie racjonalności z koncepcją gospodarki o  obiegu 

zamkniętym, w którą dobrze wpisuje się leśno-drzewny łańcuch wartości, wydaje się 

propozycją łączącą odpowiedzialność za trwały, integralny rozwój, naturalnym dążeniem do 

efektywności ekonomicznej, razem składających się na budowanie jakości życia. 

4.7 Oczekiwane rezultaty i możliwe zastosowania wyników badań 

W polskim sektorze leśno-drzewnym, ukształtowanym przez quasi monopolistyczny 

rynek surowca drzewnego, identyfikacja zróżnicowanych czynników konkurencyjności 
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nabiera szczególnego znaczenia. Z jednej strony uwarunkowania instytucjonalne stanowią 

silną barierę utrudniająca rozwój symbiozy przemysłowej w badanym sektorze.  

Równocześnie wzrost roli branż pokrewnych i wspierających, a także klastrów kooperacji 

i koopetycji, wywiera pozytywny wpływ na tendencję do tworzenia nowych i rozwoju 

działających przedsiębiorstw. Jako potencjalną szansę identyfikuje się komplementarność ich 

oferty rynkowej, zarówno w  perspektywie ekonomicznej, jak i środowiskowej. W tym 

kontekście zidentyfikowano oczekiwane rezultaty badań, a także potencjalne kierunki ich 

zastosowania, w tym: 

 wzrost wartości tartacznych produktów ubocznych, wskutek poddania ich przerobowi 

uszlachetniającemu u dysponenta; 

 kształtowanie poziomu rentowności przedsiębiorstw mechanicznego przerobu drewna 

przez maksymalizację i racjonalizację zagospodarowania produktów ubocznych; 

 optymalizację zatrudnienia w zakładach mechanicznej obróbki drewna, możliwość 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy związanych w inwestycjami technologicznymi 

w  procesie uszlachetniania drzewnych produktów ubocznych; 

 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu tartacznego, których 

funkcjonowanie ma relatywnie duże znaczenie dla rozwoju lokalnego, zwłaszcza 

w  lokalizacjach na zidentyfikowanych leśno-drzewnych obszarach funkcjonalnych; 

 wzrost jakości wyrobów finalnych przemysłu tartacznego, poprzez przez odstąpienie 

od dążenia do maksymalizacji wskaźnika wydajności produkcji materiałów tartych.  

Wskazane elementy składają się na budowanie łańcucha wartości w sektorze leśno-

drzewnym, którego konkurencyjność determinuje silny konflikt pomiędzy funkcją 

produkcyjną, a rekreacyjną i ochronną. Wydaje się, że konflikt ten może ograniczyć większa 

specjalizacja podmiotów, tworzących branżę, w tym kreowanie powiązań symbiotycznych 

w  zakresie produkcji pierwiastkowej i pogłębionej w  zakładach mechanicznego przerobu 

drewna. Szansę na kształtowanie nowej struktury branży leśno-drzewnej, stanowią 

przedsiębiorstwa tartaczne, budujące swoje modele biznesowe z uwzględnieniem gospodarki 

o obiegu zamkniętym, której istotnym elementem jest zarządzanie produkcją drzewnych 

produktów ubocznych, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

 

 Tematyka badań realizowanych w pierwszych latach po rozpoczęciu pracy naukowej 

(1997-1998) wyznaczona została zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym 

polskich przedsiębiorstw. Skuteczność konkurowania polskich firm, w tym branży 

drzewnej,  w perspektywie wejścia na rynki Unii Europejskiej, uwarunkowana była 

zarówno koniecznością nadania rodzimym wyrobom wysokiej jakości, jak i oferowania ich 

po atrakcyjnych cenach. Producenci wyrobów z drewna w różnym stopniu dostosowywali się 

do tych wymogów. Niektóre firmy z powodzeniem przeszły okres transformacji, innym 

zagroziła upadłość.  

 Adekwatnie do zidentyfikowanych problemów prowadzono badania mające na celu 

zdiagnozowanie sytuacji i zaplanowanie działań zmierzających do zwiększenia 

konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw. Badania prowadzono w Orzechowskich 

Zakłady Przemysłu Sklejek (OZPS) w Orzechowie, a  przedmiotem badań było zmniejszenie 

pracochłonności, zwiększenie wydajności urządzeń, modernizacja parku maszynowego, 

unowocześnienie technologii wytwarzania i poszerzenie asortymentu produkcji.  

Na podstawie wykonanych analiz, przy uwzględnieniu technologii przerobu materiałów 

drzewnych i spodziewanej zasobów surowcowych, rekomendowano podjęcie dwuetapowej 

inwestycji polegającej na zakupie nowego ciągu technologicznego do produkcji łuszczki 

(wymiana linii Raute) oraz na wymianie ciągu technologicznego Cremona 1300. Ustalono,  

że realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych pozwoli na podniesienie jakości 

produkowanych wyrobów oraz na kilkakrotny wzrost wydajności na nowych liniach. 

Przyniesie to wymierne oszczędności, głównie z tytułu zmniejszenia kosztów osobowych  

i w efekcie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa [E1]
2
. 

 Dalszymi badaniami objęto zakłady Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.: Zakład 

Swarzędz 1 – wytwarzający komplety sypialniane, Zakład Swarzędz 2 – produkujący krzesła, 

Zakład Kostrzyn – wytwarzający stoły oraz Zakład Kościan – produkujący kredensy.  

Ich przedmiot stanowiły: aktualna zdolność produkcyjna (przepustowość wydziałów), zadania 

wynikające z przyjętego planu produkcji oraz przewidywana zdolność produkcyjna 

wydziałów i ogniw produkcyjnych, uzyskana w wyniku realizacji inwestycji 

modernizacyjnych, zwiększających możliwości produkcyjne na stanowiskach limitujących 

wielkość produkcji i w pozostałych ogniwach objętych procesami modernizacyjnymi. 

W  pierwszym etapie restrukturyzacji przedsiębiorstwa rekomendowano zwiększenie 

                                                 
2 E – ekspertyza: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, p. III,  ppkt. M, s. 22. 



23 

 

możliwości produkcyjnych stanowisk limitujących poszczególnych wydziałów Swarzędzkich 

Fabryk Mebli. Likwidacja większości "wąskich przekrojów" wymagała w skali całego 

przedsiębiorstwa realizacji sześciu zadań inwestycyjno-modernizacyjnych. Trzy z nich 

dotyczyły zmian na Wydziale Obróbki Zasadniczej Zakładu Swarzędz 1, po jednym na 

Wydziale Obróbki Wstępnej Zakładu Swarzędz 1, na Wydziale Obróbki  Zasadniczej Zakładu 

w Kostrzynie i na Wydziale Lakierni Zakładu w Kościanie. Planowane zadania wymagały 

przeniesienia urządzeń z innych zakładów Swarzędza, zaś następne zakupu nowych urządzeń. 

Usunięcie zidentyfikowanych w badaniach „wąskich gardeł” wiązało się z koniecznością 

podjęcia działań o charakterze organizacyjno-technicznym, związanych głównie ze wzrostem 

zatrudnienia w wyniku uruchomienia dodatkowych stanowisk ręcznych o takim samym 

profilu. Bazując na wynikach analizy procesu, rekomendowano w drugim etapie prac 

restrukturyzacyjnych podjęcie zadań inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowym, 

mających na celu poprawę jakości produkcji oraz stanu bezpieczeństwa pracy [PB1]
3
. 

Konsekwencją przeprowadzonych analiz było podjęcie badań nad 

funkcjonowaniem i wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu 

drzewnego i celulozowo-papierniczego (1999-2000). Badania, w których uwzględniono 

również wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, wykazały, że w latach 1992-1998 

tylko nieliczne firmy unowocześniały technologie i park maszynowy, gwarantując wysoką 

jakość wyrobów. Większość z analizowanych podmiotów stanowiły przestarzałe, nierentowne 

zakłady, skazane – bez szybkiej pomocy finansowej – na bankructwo [P1, P3, P5]
4
. 

 W tym okresie w badaniach własnych podjęto również tematykę przekształceń 

własnościowych i zmian form prawnych podmiotów gospodarczych działających 

przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz zbadano czynniki mające wpływ na 

zainteresowanie przejmowaniem majątku państwowego przez inwestorów krajowych 

i  zagranicznych. Analizy dotyczyły form i udziału kapitału zagranicznego 

w  poszczególnych branżach. Ustalono, że znacznie bardziej intensywnie przebiegały 

zmiany w statusie prawnym podmiotów branży celulozowo-papiernicze (wzrost liczby spółek 

o 200%), niż w branży drzewnej (w dziale produkcja drewna i wyrobów z drewna wzrost 

o  98%), przy czym tempo powstawania spółek cywilnych było 3,5-krotnie wyższe niż 

tworzenia spółek prawa handlowego. Kapitał zagraniczny preferował udział w prywatyzacji 

dużych przedsiębiorstw. Najwyższą dynamikę wzrostu liczby spółek z jego udziałem 

                                                 
3 PB – praca badawcza: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, p. II, ppkt E, s.12 
4 P – publikacja naukowa: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, p. II, ppkt. D, s.5 
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zidentyfikowano w przemyśle celulozowo-papierniczym (75%) w latach 1994-1998 [M1
5
, P4, 

P6, K3
6
].  

Kolejny obszar badań, realizowanych w latach 2001-2002, objął zagadnienia 

związane z opłacalnością wykorzystania makulatury jako substytutu drewna, 

analizowane w warunkach niedoboru tego surowca dla szybko rozwijającego się 

przemysłu papierniczego w Polsce. Stwierdzono, że oprócz uwarunkowań środowiskowych 

(ochrona lasów przed nadmierną eksploatacją, zmniejszenie powierzchni wysypisk) oraz 

konieczności wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów unijnych, zastąpienie 

drewna surowcem wtórnym stwarza szanse na znaczące obniżenie kosztów produkcji 

wyrobów papierowych. Badania prowadzono w ramach projektu KBN pt.: „Technologiczno - 

organizacyjne aspekty wykorzystania makulatury jako substytutu drewna”. Jego celem było: 

określenie potrzeb przemysłu papierniczego w zakresie możliwości zagospodarowania 

makulatury i wymagań stawianych temu surowcowi, wyznaczenie potencjalnych zasobów 

makulatury w Polsce oraz opracowanie koncepcji organizacji systemu zbiórki umożliwiającej 

zwiększenie zużycia makulatury przez polski przemysł papierniczy w latach 2002-2010. 

W  rezultacie badań dokonano również oceny opłacalności wdrożenia koncepcji 

w  porównaniu z rozwiązaniami proponowanymi w  Programie restrukturyzacji zużycia 

surowców włóknistych przez przemysł papierniczy w  Polsce [P2, P7, P9].  

Na podstawie analizy wskaźnikowej zdolności pozyskania makulatury, opracowano 

model systemu zbiórki makulatury w skali całego kraju. Został on oparty na założeniach 

współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, bazując na identyfikacji relacji 

gospodarczych badanych gmin z zakładami papierniczymi. W przypadku silnej koncentracji 

zakładów przerabiających makulaturę, mniejszym zakładom przyporządkowano gminy 

bliższe (przeciętna odległość od zakładu: 50 km), większym zakładom – gminy położone 

dalej. Założono przy tym, że mieszkańcy miast zbierają 10-krotnie więcej makulatury, niż 

zamieszkujący gminy wiejskie. W opracowanej koncepcji założono zmniejszenie kosztów 

zbiórki z gospodarstw domowych  przez sortowanie makulatury u źródła jej powstawania, 

a  równocześnie wzrost efektywności pozyskania makulatury poprzez wprowadzenie 

udogodnień w jej zbiórce dla mieszkańców. Projektem objęto proces pozyskania (odzysku) 

makulatury z gospodarstw domowych, biur, urzędów, banków oraz małych placówek handlu 

detalicznego. Działanie systemu oparto o sieć punktów skupu, proponując zależnie od 

możliwości inwestycyjnych rozwiązania szczegółowe. 

                                                 
5 M – monografia: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, p. II, ppkt D, s.4 
6 K – praca konferencyjna: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, p. II, ppkt D, s.11 
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W wyniku analizy ekonomicznej wykazano relatywnie wysoką opłacalność projektu, 

zwłaszcza w zestawieniu z innymi rozwiązaniami dotyczącymi pozyskania makulatury (tzw. 

„Program Makulaturowy”). Koszty wdrożenia projektu stanowiły w podstawowej – I wersji  

– 26,8%, zaś  w  najbardziej  rozbudowanej – IV  wersji – 40,7%  kosztów uruchomienia  

„Programu Makulaturowego”. Jako główne źródło finansowania tego przedsięwzięcia 

wskazano środki pochodzące m.in. z opłat produktowych. Wykazano, że funkcjonowanie 

systemu umożliwi optymalne wykorzystanie mocy przerobowych makulatury w polskich 

papierniach, a w przyszłości osiągnięcie określonych w Dyrektywie Unii Europejskiej 

94/62/EC poziomów odzysku i recyklingu odpadów z papieru i tektury. Wyniki badań 

opublikowano w pracy doktorskiej pt.: „Organizacyjne i ekonomiczne aspekty wykorzystania 

makulatury jako substytutu drewna”. 

 Badania, stanowiące przedmiot pracy doktorskiej, rozszerzono następnie o ocenę 

stopnia zagospodarowania makulatury po długo oczekiwanym wprowadzeniu Ustawy 

o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o  opłacie produktowej i depozytowej. W latach 2002-2003na podstawie badań własnych 

wykazano, że w dostępności makulatury dla przemysłu papierniczego nie nastąpiła 

zauważalna poprawa. Utrzymujące się braki na rynku makulatury sprzyjały importowi 

przeważnie złej jakościowo makulatury z krajów Europy Zachodniej. Stwierdzono,  

że wyeliminowanie tego typu przypadków wymaga szybkiej nowelizacji przepisów Ustawy. 

Za niezbędne uznano również wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, łącznie  

ze skuteczną egzekucją prawa w zakresie realizacji obowiązków, jakie Ustawa nałożyła  

na przedsiębiorców. Stosowane  metody zbiórki makulatury oceniono jako niewydolne, 

rekomendując wprowadzenie na szeroką skalę efektywniejszego systemu pozyskiwania tego 

surowca [P10, P11].  

Badania, dotyczące gospodarki odpadami kontynuowano w latach 2003-2005, 

podejmując je w ramach dwóch interdyscyplinarnych projektów badawczych: „Możliwość 

energetycznego wykorzystania odrzutów z przerobu makulatury – aspekty ekologiczne 

i  ekonomiczne” oraz „Ekologiczne wykorzystanie odpadów w przemyśle celulozowo  

– papierniczym”, obejmujących opłacalność energetycznego zagospodarowania odpadów 

z  przeroby makulatury oraz aspekt ekologicznego zagospodarowania odpadów w przemyśle 

celulozowo-papierniczym. Kierunek badań wyznaczyły: wysoka energochłonność produkcji 

papieru i tektury – z jednej strony, z drugiej natomiast duże pokłady niewykorzystanej 

energii, tkwiącej w odpadach z przerobu makulatury. Ich zagospodarowanie przyniosłoby 

realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, ponieważ tylko niektóre z papierni kierowały 
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powstający odpad do produkcji energii cieplnej. Większość z zakładów preferowała najgorszy 

ze sposobów utylizacji – składowanie. Przedmiotem przeprowadzonych badań był pomiar 

ilości odpadów powstających w przemyśle celulozowo-papierniczym, rozpoznanie metod ich 

utylizacji i określenie wpływu zidentyfikowanej sytuacji na otoczenie – w świetle przepisów 

prawnych oraz z uwzględnieniem bilansu ekologicznego. Szczególną uwagę zwrócono na 

możliwość energetycznego wykorzystania odpadów z przerobu makulatury (wartość opałowa 

5,5 Gl/t). Wykazano, że z punktu widzenia dużego zapotrzebowania na energię, ich termiczne 

wykorzystanie przez papiernie, stanowi potencjalny kierunek poprawy opłacalności 

produkcji. Roczne oszczędności wynikające z zastąpienia dotychczasowych nośników 

energii cieplnej i elektrycznej energią pochodzącą ze spalania odrzutu z przerobu makulatury, 

z uwzględnieniem oszczędności związanych z eliminacją składowania odpadu na wysypisku, 

oszacowano w skali kraju na ponad 9 mln PLN (10% odrzutu) do 35 mln PLN (30% odrzutu). 

Wykazano, że odrzuty, które nie mogą być użyte jako biopaliwo energetyczne, mogą 

posłużyć, w szerszym niż dotąd stopniu, alternatywnie, jako surowiec wtórny dla przemysłów 

komplementarnych: (cementowego i materiałów budowlanych), rolnictwa (kultywacja 

gruntów), kształtowania krajobrazu: (kompost). Założono przy tym, że żadna frakcja 

organicznego, a nawet nieorganicznego odpadu stałego nie powinna być wywożona na 

wysypisko [P12, P13, M2, M3].  

 Ponadto w latach 2001-2005 zrealizowano badania w ramach projektu „Instrumenty 

i  strategie marketingowe firm drzewnych w okresie przystosowywania  

do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej”. Badania nad przystosowaniem firm 

drzewnych do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej wykazały, że zakres 

prowadzonych przez nie działań marketingowych jest niewystarczający, a instrumenty 

oddziaływania na rynek są często niedoceniane. W zakresie projektu, obejmującym badania 

własne, szczegółowej analizie poddano produkt oraz jego postrzeganie przez nabywców. 

Wskazano na związek pomiędzy stosowaniem przez producenta czystych technologii, 

a  podejmowaniem decyzji zakupowych [P15]. Określono wymagania jakościowe krajowych 

i  zagranicznych odbiorców paliw ekologicznych wytwarzanych z surowca drzewnego oraz 

zbadano wpływ wymagań rynku na sposoby oczyszczania makulatury [P8]. Wykazano 

również opłacalność wykorzystania kory (jako produktu ubocznego przerobu drewna),  

do produkcji energii cieplnej, a równocześnie wybranych produktów przerobu pogłębionego: 

kory ogrodowej i brykietów [P17].  

 Z kolei głównym celem realizowanych w latach 2006-2009 badań nt.: „Efektywność 

nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego”, była analiza 
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możliwości zwiększenia efektywności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu 

drzewnego. Zakresem badań objęto następujące obszary: planowanie zapotrzebowania  

na materiały, możliwości obniżenia kosztów produkcji podstawowej przez maksymalizację 

wykorzystania produktów ubocznych („odpadów”), procesy inwestycyjne i innowacyjne w 

przedsiębiorstwach [P34, P35] oraz ekonomiczne i technologiczne aspekty wytwarzania 

energii z odnawialnych źródeł, w tym z biomasy drzewnej [P36, P38]. W ich rezultacie 

wykonano bilans materiałowy w przedsiębiorstwie mechanicznego przerobu drewna [K6] 

oraz wyznaczono miary opłacalności przerobu tartacznych produktów ubocznych w  miejscu 

ich przetwarzania, wykazując racjonalność tego procesu. Porównano różne rodzaje paliw 

ekologicznych wytwarzanych na bazie drzewnych produktów ubocznych, wskazując granulat 

drzewny jako paliwo o największym potencjale rozwoju [P25]. Przeprowadzono również 

analizę kosztów wytwarzania ciepła z różnych nośników energii: konwencjonalnych  

i alternatywnych oraz wykazano korzyści wytwarzania energii z biomasy drzewnej [P30]. 

 Naturalną konsekwencją prowadzonych wcześniej prac badawczych, obejmujących 

efektywność zagospodarowania odpadów w przemyśle celulozowo-papierniczym, było 

poszerzenie przedmiotowego zakresu badań o zagadnienia mechanicznego przerobu drewna. 

Podjęto badania nad opłacalnością różnych sposobów wykorzystania produktów 

ubocznych, powstających na każdym etapie pierwiastkowej obróbki drewna, 

uwzględniając ich ilość, skład frakcyjny i udział zanieczyszczeń [P14, P16]. Poszukiwano 

w  nich odpowiedzi na pytanie badawcze: czy przedsiębiorca powinien dążyć do ograniczania 

ilości odpadów kosztem gorszej jakości wyrobów finalnych, czy też za priorytet powinien 

uznać jakość tych wyrobów, akceptując zarazem zwiększenie ilości odpadów. Poddano 

analizie: 1) przydatność odpadów do wykorzystania w miejscu ich generowania, 2) zbycie 

w  stanie nieprzetworzonym  oraz 3) zbycie po uszlachetniającym przerobie w zakładzie, co 

mogłoby znacząco podnieść ich wartość w stosunku do odpadów nieprzetworzonych [P22, 

P26]. Ewentualne przyjęcie rozwiązania uwzględniającego uszlachetnianie pozostałości 

poprodukcyjnych w miejscu ich powstawania wymagało wskazania celu ich przerobu, w tym 

na energię, paliwa ekologiczne czy korę ogrodową [P23, P24, P27, P29], zaś w konsekwencji 

decyzji odnośnie  rodzaju i wielkości niezbędnych inwestycji [P28]. W kontekście 

prognozowania sprzedaży wytworzonych produktów, przeprowadzono analizę rynku 

odpadów drzewnych, paliw ekologicznych: granulatu drzewnego i brykietów oraz energii, 

zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym [P18, P19, P20, P31, P32, P33, P41, 

P42, P43, P44], uwzględniając aspekty prawne [39, 46].  
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 Głównym celem rozszerzonych badań było opracowanie optymalnej koncepcji 

zagospodarowania odpadów drzewnych, łącznie ze wskazaniem wyposażenia 

technologicznego, która gwarantowałaby wzrost rentowności przedsiębiorstwa przez 

maksymalne wykorzystanie tych odpadów. Badania  kontynuowano w ramach projektu 

habilitacyjnego pt.: „Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa 

ekologiczne” (2009-2011) [D1]. Zaproponowana w tej pracy metoda wyceny drzewnych 

pozostałości poprodukcyjnych umożliwiła podjęcie wszechstronnych badań. Objęto nimi 

kolejne składniki biomasy [P48]. Wskazano na potencjał energetyczny biomasy leśnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem karpiny. Oszacowano jej bazę w odniesieniu do wieloletnich 

prognoz podaży drewna na cele energetyczne. Rozpatrzono aspekty technologiczne, 

ekologiczne i ekonomiczne odnoszące się do potencjalnych kierunków zagospodarowania 

karpiny. Zaproponowano metodę oceny opłacalności przerobu karpiny na zrębki, a także 

bezpośrednio na energię [P55].  

 Kontynuując badania wyznaczono również ilości i rodzaju deponowanych na 

składowiskach drzewnych odpadów poużytkowych, takich jak: meble, okna, drzwi, belki, 

deski, palety itp. [P57]. Analizie poddano sposób zagospodarowania tych odpadów. 

Badaniami objęto składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowane w wybranych 

powiatach województwa wielkopolskiego. Stwierdzono, że drewno poużytkowe trafia na 

wysypiska jedynie w stopniu minimalnym. Większość tego materiału spalana jest przez 

użytkowników lub zagospodarowywana przez firmy wykonujące usługi stolarskie, najczęściej 

na cele grzewcze. Wykazano, że precyzyjne ustalenie udziału drzewnych odpadów 

poużytkowych w odpadach komunalnych jest trudne, choćby z uwagi na rozporoszoną 

klasyfikację statystyczną (odrębne grupy odpadów: „drewno”, „odpady opakowaniowe 

z drewna”, „odpady wielkogabarytowe”).  

Badania ukierunkowane na analizę procesu technologicznego i drzewnego łańcucha 

wartości rozszerzono o zagadnienia dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu 

drzewnego, identyfikując i analizując czynniki mające wpływ na poziom aktywności 

innowacyjnej oraz inwestycji innowacyjnych w tych przedsiębiorstwach [P59, P60]. 

W latach 2014-2017 poddano weryfikacji pierwotne wyniki badań w zakresie 

racjonalizacji zagospodarowania drzewnych produktów ubocznych oraz odpadów z papieru 

i  makulatury, uwzględniając zmiany zachodzące otoczeniu gospodarczym [P53, P54, M7]. 

Badano wpływ wybranych czynników wymiarowo-jakościowych na wydajność materiałową 

przerobu drewna iglastego i liściastego w średnich przedsiębiorstwach mechanicznego 

przerobu drewna. Wykazano, że teoretyczne wskaźniki wydajnościowe są wyższe od wartości 
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rzeczywistych, identyfikując przyczyny odchyleń [P62]. Zbadano też udział różnych postaci 

produktów ubocznych, powstających w procesie przetarcia różnych gatunków drewna 

iglastego i liściastego. Analizie poddano wpływ wielkości przerobu i wytwarzanych 

sortymentów na rodzaj generowanych pozostałości poprodukcyjnych: kory, trocin, zrębków 

oraz odpadów kawałkowych. Potwierdzono zidentyfikowaną uprzednio korelację między 

wielkością produkcji, technologią, rodzajem drewna oraz ilością i rodzajem drzewnych 

produktów ubocznych [P61, P64, P67].  

W koncepcję zielonej gospodarki, bazującej na teorii zrównoważonego rozwoju, 

wpisuje się proces zastępowania mas włóknistych wytwarzanych z drewna – masami 

pochodzącymi z przerobu makulatury. Wykazano, ich ważnym zasobem, relatywnie słabo 

wykorzystanym, są odpady komunalne, objęte systemem selektywnej zbiórki. 

W  konsekwencji podjęto badania, dokonując w nich oceny wpływu zidentyfikowanych 

uwarunkowań selektywnej zbiórki makulatury na jej dostępność jako źródła surowca dla 

przemysłu papierniczego [P63]. Uwzględnienie tego aspektu w budowaniu leśno-drzewnego 

łańcucha wartości jest ważnym elementem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Identyfikując powiązania symbiotyczne o  charakterze lokalnym, łączące 

przedsiębiorstwa, które w toku procesu technologicznego generują drzewne produkty 

uboczne, podjęto badania o charakterze interdyscyplinarnym. Realizowano je w ramach 

projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, 

dotyczących planowania miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF 1 i MOF 2). Ponadto 

w  analizach uwzględniono rezultaty Programu Regionalnego: "Rozwój miast poprzez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", realizowanego w ramach 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). 

Badania w latach 2007-2017 realizowano przy współpracy Związku Miast Polskich, Związku 

Gmin Wiejskich RP oraz Związku Powiatów Polskich. Celem badań, obejmujących zakresem 

tematykę dotyczącą sektora leśno-drzewnego, była próba określenia zdolności do tworzenia 

międzysektorowych oraz międzygminnych partnerstw branżowych w leśno-drzewnych 

obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowano czynniki prowadzące do współpracy między 

władzami samorządowymi, a  podmiotami gospodarczymi sektora leśnego i drzewnego 

[ZRZ2, JCR2].  

Stwierdzono, że potencjalna symbioza przemysłowa w sektorze leśno-drzewnym 

zależy zarówno od branżowej polityki państwa, jak również od lokalnych uwarunkowań 

instytucjonalnych. Stabilizacja tych czynników może wywierać wpływ na budowanie już na 
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poziomie lokalnym przewag konkurencyjnych dla przedsiębiorstw mechanicznego przerobu 

drewna. W rezultacie badań interdyscyplinarnych sformułowano następujące wnioski: 

 istotnym czynnikiem funkcjonowania partnerstw międzysektorowych jest trwała 

zdolność finansowania ich rozwoju; 

 miarę stabilności finansowej, obok indywidualnego potencjału przedsiębiorstwa, 

kształtuje nadwyżka operacyjna będąca w  dyspozycji gminy, stanowiąca zarazem 

wskaźnik potencjalnych możliwości rozwoju. 

Ponadto zauważono, że podejmowana, także w naukach leśnych, dyskusja nad 

alternatywnymi modelami rozwoju branżowych obszarów funkcjonalnych stanowi jeden 

z głównych dylematów poszukiwania powiązań sieciowych oraz symbiotycznych dla 

kreowania partnerstw międzysektorowych. Rekomendacją dla rozwoju branżowych obszarów 

funkcjonalnych objęto następujące koncepcje: 

 dla obszarów jednorodnych: programowanie wzrostu spójności społeczno-

gospodarczej w wymiarze terytorialnym; 

 dla obszarów o naturalnym zróżnicowaniu przestrzenno-osadniczym: świadome 

utrzymanie zróżnicowania (nowe funkcjonalności, równoważenie dostępu do 

zasobów oraz usług lokalnych) [ZRZ2, JCR2]. 

W rezultacie, uwzględniając trwałość budowania łańcucha wartości w sektorze leśno-

drzewnym na poziomie lokalnym, można uwzględnić udział branży w tworzeniu kapitału 

terytorialnego, stanowiącego o zdolności konkurencyjnej w stopniu większym, niż 

efektywność wykorzystania zasobów i „klasyczny” potencjał konkurencyjny. Proces ten 

zmierza do redefinicji pojęcia konkurencyjności przez partnerstwo w wymiarze terytorialnym, 

a udział w tym procesie gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego wydaje się konieczny. 

 

 


