
1 
 

Algorytm szacowania kosztów postulatów związków zawodowych – prognoza sytuacji finansowo-

gospodarczej Lasów Państwowych na lata 2017-2021.  

 

1. Wstęp 

2. Prognoza przychodów  

3. Prognoza kosztów 

4. Funkcjonalność arkusza symulacyjnego 

5. Szacowane koszty poszczególnych postulatów związków zawodowych: 

a. Indeksacja roczna (1,5%)  współczynnika miesięcznego stawek wynagrodzenia 

zasadniczego. 

b. Odprawy jednorazowe w przypadku likwidacji stanowiska pracy.  

c. Dodatkowa nagroda jubileuszowa za 45 lat i więcej.  

d. Zwiększenie podstawy nagrody jubileuszowej (do 400 % stawki wyjściowej) 

e. Dodatkowe okresy pracy zaliczone do naliczania nagród jubileuszowych 

f. Wzrost ekwiwalentu za używanie własnych środków transportowych (dodatek 

transportowy) 

g. Wzrost wartości równoważnika pieniężnego (30% stawki wyjściowej) 

h. Pracowniczy program emerytalny 

i. Dożywotni program leczenia sanatoryjnego – choroby zawodowe 

j. Umundurowanie dla pracowników poza Służbą Leśna 

k. Pożyczki bezzwrotne dla nowoprzyjętych pracowników (10x stawka wyjściowa) 

l. Zwiększenie wynagrodzenia za dyżur p.poż do 3 % stawki wyjściowej 

m. Zmiana zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich 

pracowników – 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.  

 

   

1. Wstęp 

Podstawą niniejszego opracowania jest pismo Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 

16 czerwca 2016 roku, znak OI.0414.2.2016 w kontekście realizacji postulatów związków 

zawodowych, zawartych w piśmie Związku Leśników Polskich RP z dnia 26 stycznia 2016 roku, znak 

L.dz. 30/20/2016.  

2. Funkcjonalność arkusza symulacyjnego 

Arkusz symulacyjny składa się z dwóch sekcji: 
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1) Sekcja prezentacyjna – składa się z interaktywnego wykresu słupkowego prezentującego wynik 

finansowy w latach 2017-2021, z uwzględnieniem przyjmowanych postulatów. Drugą cześć stanowi 

synteza prezentująca koszty poszczególnych postulatów w poszczególnych latach oraz łączne koszty 

przyjętych postulatów  w poszczególnych latach analizowanego okresu. Dodatkowo w tej części 

zawarte są również indeksy łańcuchowe prezentujące dynamikę wzrostu przychodów ogółem, 

kosztów ogółem orz kosztów wynagrodzeń w zależności od przyjętych wariantów w arkuszu 

symulacyjnym.  

2) Sekcja symulacyjna – składa się z kilku działów; pierwszy dział składa się z podsekcji dotyczących 

wysokości wynagrodzeń, z opcją wyboru różnych wariantów danej zmiennej. Kolumna wart. AKT 

zawiera informacje (poglądowe) o wartości zmiennych w roku 2015 (za pełny zamknięty okres).  

Poszczególne podsekcje zawierają następujące warianty i funkcjonalności: 

a. Stawka wyjściowa – ta podsekcja umożliwia przyjęcie jednego z czterech scenariuszy 

projektowanej stawki wyjściowej (podstawą jest stawka wyjściowa w kwocie 1450 zł): (1) 

symulacja ręczna - przyjęcie odrębnej stawki wyjściowej dla każdego roku bez zależności i 

korelacji z innymi zmiennymi i/lub przyjętymi scenariuszami; (2) średnioroczny wzrost o stałą, 

przyjęta kwotę; (3) stawka wyjściowa oparta o wzrost wynagrodzeń w sektorze 

przedsiębiorstw – domyślnie przyjęto średnią dynamikę wzrostu (średnia geometryczna)  

wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw od roku 2010 (średnio 3,64) – domyślna wartość 

wskaźnika może być zmieniana; (4) stawka wyjściowa indeksowana wskaźnikiem inflacji 

(wskaźnik przyjęty na podstawie scenariusza możliwego do projekcji w innej podsekcji 

arkusza symulacyjnego), 

b. Awanse – w ramach podsekcji uwzględniono dwie zmienne: (1) % awansowanych 

pracowników, (2) kwota awansu (na etat)  – domyślnie przyjęto jak w poprzednich latach z 

możliwością własnej projekcji;  

c. Nagrody i premie – podsekcja zawiera trzy zmienne: (1) nagrody i premie w równej wysokości 

na pracownika – wartości szacowane na podstawie zaksięgowanych nagród przez składnik 

wynagrodzenia 400 (NAGR.ST.KWOT Nagr. w równej kwocie dla wszystkich 

pracownik) w roku 2015; (2) nagrody i premie motywacyjne (średnio na pracownika) – 

wartość szacowana dla roku 2015 (informacyjnie w kolumnie wart. AKT) na podstawie 

wynagrodzeń zaksięgowanych składnikami wynagrodzeń 403 NAGR.MOTYWAC.Nagroda 

motywacyjna),  409 (NAGRODA RYCZ Nagroda z podatkiem ryczałtowym 

10%);(3) inne – inne nagrody/premie planowane do wypłaty, 

d.  Składniki podlegające bieżącym negocjacjom (postulaty) – szczegóły szacowania kosztów 

poszczególnych postulatów omówiono w kolejnych punktach; składniki, które nie podlegają 

projekcji, a jedynie możliwy jest ich wybór należą: (1) indeksacja wynagrodzeń, (2) 



3 
 

umundurowanie dla pracowników SL, (3) podstawa naliczania nagród jubileuszowych, (4) 

dodatkowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, (5) zaliczenie „zielonych miejsc pracy” do 

nagród jubileuszowych, (6)  do składników podlegających ewentualnej projekcji w kolejnych 

latach należą, ryczałt za jazdy lokalne, (7) DWR w kwocie 1/12 za każdy przepracowany 

miesiąc; do składników podlegających dodatkowej projekcji należą: (8) zwiększone 

wynagrodzenie za dyżury ppoż. (% stawki wyjściowej), gdzie projekcji może podlegać łączna 

liczba dni dyżuru (do wyboru są dwie opcje: 1- stała liczba dni na podstawie oszacowanej 

liczby dni w  2015 roku; 2- hipotetyczna liczba dni w kolejnych latach (projekcja)); (9) 

odprawa za likwidację miejsc pracy, gdzie projekcji podlega liczba stanowisk 

prognozowanych do likwidacji; (10) pożyczki bezzwrotne dla młodych, gdzie projekcji podlega 

wysokość kwoty stanowiącej pożyczkę, projektowanej poprzez przyjętą krotność stawki 

wyjściowej, (11) równoważnik wypłacany uprawnionemu pracownikowi za mieszkanie 

służbowe, gdzie projekcji podlega procentowy wskaźnik stawki wyjściowej stanowiący 

wysokość (wartość) równoważnika.  

e.  DZIAŁ ZATRUDNIENIE – dział zawiera informacje o stanie zatrudnienia (w roku 2015) według 

struktury organizacyjnej z podziałem na DGLP, Nadleśnictwa, RDLP i Zakłady oraz wg grup 

ADM, SL, ROB (w nadleśnictwach dodatkowo ROB AD, ROB ZA) . Domyślnie stan zatrudnienia 

w kolejnych latach pozostaje bez zmian. Dział umożliwia projektowanie stanu zatrudnienia 

wg wyżej wymienionych struktur.  

f. DZIAŁ NARZUTY NA WYNAGRODZENIA – PRACODAWCA – dział zawiera informacje dotyczące 

narzutów na wynagrodzenia, stanowiących dodatkowy koszty wynagrodzeń, w zakresie: 

składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Wskaźnik 

procentowy na kolejne lata przyjęto wg obowiązujących wskaźników procentowych.  

g. Dział Wskaźniki gospodarczo – finansowe – dział składa z kilku podsekcji: (1) warianty 

projekcji średniej ceny drewna: ceny oparte o trend cen drewna w Niemczech, cena drewna 

prognozowana przez DGLP, (2) pozyskanie drewna ogółem bez kory – prognoza wynikająca z 

danych DGLP, (3) wskaźniki makroekonomiczne : prognozowana inflacja na podstawie 

raportów NBP (do roku 2018), natomiast w pozostałych latach przyjęto wartość celu 

inflacyjnego (wg strategii przyjętej przez NBP); projektowany kurs EURO, (4) indeksy 

dynamiki zmian kosztów jednostkowych pozyskania i zrywki drewna ora zagospodarowania 

lasu oraz projektowany stosunek przychodów i kosztów działalności zakładów (indeksy 

podlegające własnej projekcji).       

 

3. Prognoza przychodów 
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Prognoza przychodów została oparta o strukturę przychodów w Rachunku Zysków i Strat. 

Szczegóły zawiera arkusz Synteza.  

a. Działalność podstawowa – (1) przychody ze sprzedaży drewna – prognoza 

przychodów ze sprzedaży drewna w poszczególnych latach stanowi iloczyn 

prognozowanej wielkości pozyskania drewna i prognozowanej średniej ceny drewna. 

(2) pozostałe przychody działalności podstawowej poza sprzedażą drewna – 

prognozę oparto o dotychczasowy udział przychodów działalności podstawowej poza 

sprzedażą drewna do przychodów ogółem z działalności podstawowej. Wg analiz 

udział ten utrzymuje się na poziomie wskaźnika 0,01 i został on utrzymany w okresie 

prognozy.  

b. Działalność administracyjna – prognozę przychodów z działalności administracyjnej 

oparto o trend liniowy. Na podstawie danych przeszłych  i przy wykorzystaniu regresji 

liniowej przyjęto, że przychody z działalności administracyjnej będą spadać w tempie 

3 % r/r.  

c. c). Działalność uboczna - prognozę przychodów z działalności ubocznej oszacowano 

w oparciu o udział procentowy tych przychodów w przychodach ogółem z 

działalności podstawowej. Na podstawie danych przeszłych ustalono wskaźnik 

udziału przychodów z działalności ubocznej w przychodach z działalności 

podstawowej ogółem na poziomie 0,009. Wskaźnik ten utrzymano bez zmian do 

końca okresu prognostycznego.   

d. Działalność dodatkowa - prognozę przychodów z działalności dodatkowej 

oszacowano w oparciu o udział procentowy tych przychodów w przychodach ogółem 

z działalności podstawowej. Na podstawie danych przeszłych ustalono wskaźnik 

udziału przychodów z działalności dodatkowej w przychodach z działalności 

podstawowej ogółem na poziomie 0,003. Wskaźnik ten utrzymano bez zmian do 

końca okresu prognostycznego.   

e. Działalność socjalno-bytowa - prognozę przychodów z działalności socjalno-bytowej 

oszacowano w oparciu o udział procentowy tych przychodów w przychodach ogółem 

z działalności podstawowej. Na podstawie danych przeszłych ustalono wskaźnik 

udziału przychodów z działalności socjalno-bytowej w przychodach z działalności 

podstawowej ogółem na poziomie 0,006. Wskaźnik ten utrzymano bez zmian do 

końca okresu prognostycznego.   

f. Przychody z działalności zakładów -  prognozę przychodów z działalności zakładów 

oparto o wskaźnik udziału kosztów w przychodach. Założono, że przychody będą 
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wzrastać w tym samym tempie co koszty natomiast wskaźnik przychody/koszty 

utrzyma się na poziomie 1,15. 

g. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – prognozę oparto o dane przeszłe i 

wyznaczono wartość przychodów z tytułu sprzedaży towarów i materiałów na 

podstawie trendu logarytmicznego (wolniejsza dynamika wzrostu przychodów w 

ciągu okresu prognostycznego). 

h. Pozostałe przychody operacyjne -   prognozę oparto o dane przeszłe i wyznaczono 

wartość przychodów operacyjnych na podstawie trendu logarytmicznego (wolniejsza 

dynamika wzrostu przychodów w ciągu okresu prognostycznego).  

i. Pozostałe przychody finansowe - prognozę oparto o dane przeszłe i wyznaczono 

wartość przychodów operacyjnych na podstawie średniej ruchomej (3 okresy, szereg 

czasowy bez tendencji).  

  

4. Prognoza kosztów 

a. Pełne koszty wynagrodzeń – tabela pośrednia – w celu oszacowania kosztów wynagrodzeń, 

odnoszonych docelowo do poszczególnych pozycji kosztów opracowana tabelę szacującą 

całkowite koszty wynagrodzeń.  Szacowanie kosztów oparto na danych źródłowych wg stanu 

na 2015 rok. W celu oszacowania kosztów poszczególnych postulatów, odnoszących się do 

konkretnych składników wynagrodzeń, do szacowania pełnych kosztów pobrano wartości: 

-   stan zatrudnienia [Z] , wg rodzaju zatrudnienia (kod SILP) i struktury organizacyjnej (DGLP, 

RDLP, Nadleśnictwo, Zakład) w układzie  

DGLP 
 

188 

 SL 108 

 ADM 78 

 ROB 2 

Nadleśnictwo  23307 

 SL 16305 

 ADM 4450 

 ROB 169 

 ROBAD 426 

 ROBZA 1267 

 STAŻ 690 

RDLP  1165 

 SL 647 

 ADM 457 

 ROB 53 

 STAŻ 8 

ZAKŁAD  966 

 SL 10 

 ADM 541 

 ROB 415 

 

- suma współczynników wynagrodzenia zasadniczego [Wz] dla każdego rodzaju zatrudnienia 

- suma współczynników dodatku funkcyjnego [Wf] 
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- nagrody stałe [Ns] 

- nagrody motywacyjne [Nm] 

- równoważnik mieszkaniowy [R] [składnik wynagrodzenia 500] 

- dopłata do czynszu [Dc] [składnik wynagrodzenia 515] 

- dodatek za dyżur ppoż.[Pp] [składnik wynagrodzenia 135] 

- deputat opałowy [Do] 

- narzuty na wynagrodzenia [Np] [pracodawca] 

- Ryczałt [Km] za używanie samochodów do celów służbowych 

- Koszty umundurowania [U] 

- stawka wyjściowa 

- inne 

 

Algorytmy obliczania pełnych kosztów wynagrodzenia dla roku bazowego (2015) – 

dekompozycja wynagrodzeń roku bazowego jest konieczna ze względu na symulacje 

poszczególnych składników całkowitego rocznego wynagrodzenia. 

a. Roczne wynagrodzenie brutto [Wb]  dla i-tej grupy wynagrodzenia (wynagrodzenie 

wydzielone do indeksacji płac w kolejnych latach): 

𝑊 𝑏 = (∑ 𝑊𝑧 + ∑ 𝑊𝑓) ∗ 𝑆𝑇 ∗ 12 

 

b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne [DWR] 

𝐷𝑊𝑅 =  𝑊𝐵 ∗ 8,5% 

 

c. Roczne wynagrodzenie całkowite brutto [WB –suma składników]: 

𝑊𝐵 = 𝑊𝑏 + 𝐷𝑊𝑅 + 𝑁𝑠 + 𝑁𝑚 + 𝐼 + 𝑅 + 𝐷𝑐 + 𝑃𝑝 + 𝐷𝑜 

 

d. Narzuty na wynagrodzenia (pracodawca): 

𝑁𝑝 = 𝑊𝐵 ∗ 𝑤𝑠𝑘% 

Gdzie wsk% - stanowi narzutów (%) płatnych przez pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, wypadkowe, fundusz pracy) 

 

e. Razem koszty wynagrodzeń w roku bazowym [KW]: 

𝐾𝑊 = 𝑊𝐵 + 𝑁𝑝 + 𝐾𝑚 + 𝑈  
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Algorytmy obliczania pełnych kosztów wynagrodzenia dla roku prognozowanego (rok 2016 

przyjęto jako rok przejściowy do łańcucha zmiennych). W szacunkach pojawia się dodatkowy 

składnik – indeksacja płac [Ip] w wysokości 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego [Wz].  Procedura 

szacowania kosztów: 

a. Roczne wynagrodzenie brutto [Wb] oparte jest na przeciętnym współczynniku 

wynagrodzenia zasadniczego obliczonym jako iloraz sumy współczynników w okresie t-1 

przez stan zatrudnienia w okresie t-1 dla danej grupy zatrudnienia.  Wynagrodzenie Wb dla 

okresu t uwzględnia również inne zmienne (awanse i indeksację) 

Suma współczynników wynagrodzenia zasadniczego  dla danej grupy zatrudnienia 

obliczana jest na podstawie algorytmu: 

𝑊𝑏 = ((𝑍 ∗ 𝑃𝑊𝑧 + ((𝑍 ∗ 𝐴%) ∗ 𝐴𝑤𝑠𝑝)) + ∑ 𝑊𝑓) ∗ 𝑆𝑇 ∗ 12  

Lub  

𝑊𝑏 = (((𝑍 ∗ 𝑃𝑊𝑧 + ((𝑍 ∗ 𝐴%) ∗ 𝐴𝑤𝑠𝑝)) ∗ 𝐼𝑝) + ∑ 𝑊𝑓) ∗ 𝑆𝑇 ∗ 12  

jeżeli ujęto postulat indeksacji płac 

Gdzie:  

Pwz – przeciętny współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla grupy zatrudnienia 
(obliczany jak w komentarzu wyżej) 

A% - % awansowanej załogi (domyślnie 33%, z możliwością zmiany oddzielnie na każdy 
rok okresu prognozowanego 

Awsp – współczynnik awansu obliczany jako iloraz kwoty awansu i obowiązującej w 
danym roku stawki wyjściowej  

b. Prognoza kosztów nagród (stałych i motywacyjnych) oparta jest o strukturę (współczynniki) 

wypłat nagród z roku 2015 obliczone dla poszczególnych grup zatrudnienia i rodzaju 

jednostek. Współczynniki przeliczeniowe rozkładają przyjętą standardową kwotę ustalonej 

nagrody (w arkuszu symulacyjnym).  Założono, że ta struktura nie zmieni się do końca 

okresu prognostycznego.  

Pozostałe algorytmy pozostają bez zmian. Ujęcie w poszczególnych algorytmach niektórych 

składowych (np. nagrody) jest zależne o ujęcia ich w arkuszu symulacyjnym lub jako postulat 

(poszczególne postulaty i ich sposób obliczania i ujmowania w wynagrodzeniach opisane dalej). 

c. Koszty ogólnego zarządu -  do oszacowania kosztów ogólnego zarządu wzięto pod uwagę 

koszty działalności Służby Leśnej w Nadleśnictwach, koszty funkcjonowania DGLP i rdLP, 
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koszty stanowisko robotniczych w nadleśnictwach na rzecz ogólnego zarządu, pozostałe 

koszty administrowania.  

 Koszty osobowe przeniesione są z arkusza pośredniego pełne koszty wynagrodzeń. Koszty 

osobowe stanowią wynagrodzenia dla ogółem DGLP (SL, ADM i ROB AD), rdLP (SL, ADM, 

ROB AD, STAŻ), Nadleśnictwo (SL, ADM, ROB AD, STAŻ). Wynagrodzenia w Nadleśnictwie 

dla grup ROB i ROB ZA stanowią koszt działalności operacyjnej. Wynagrodzenia w 

Zakładach stanowią koszt działalności Zakładów, oszacowanych w punkcie Koszty 

działalności zakładów.  

 Koszty pozaosobowe oszacowano na podstawie kwot zaksięgowanych na kontach 501 – 

koszty Służby Leśnej i 503 – pozostałe koszty administracyjne. Ze względu na duże różnice 

na kontach miedzy wynagrodzeniami i świadczeniami osobowymi  a pozostałymi kosztami, 

koszty pozaosobowe szacowano oddzielnie dla tych grup.  

Procedura szacowania: 

 Odrębnie dla każdego konta (501, 503) obliczono stosunek kosztów pozaosobowych (suma 

wszystkich MPK w ramach konta poza wynagrodzeniami) do wynagrodzeń i świadczeń w 

okresie 2004 - 2015. Dla Służby Leśnej wskaźnik te wynosił od 0,36 (w 2004 roku) i 

sukcesywnie spadał do 0,18 (w 2015 roku). Dla pozostałych kosztów administracyjnych 

wskaźnik ten wynosił od 0,76 (w 2004 roku) do 0,55 w roku 2015. Przez analizowany okres 

obydwa wskaźniki sukcesywnie spadały.  

 Do prognozy kosztów pozaosobowych – w całym okresie prognostycznym - przyjęto wskaźnik 

0,18 dla Służby Leśnej i 0,55 dla pozostałych kosztów administracyjnych.  

 W dalszej kolejności zsumowano koszty wynagrodzeń odrębnie dla Służby Leśnej (SL – DGLP; 

SL – RDLP; SL - Nadleśnictwo) i kosztów administracyjnych (ADM, ROB ADM – DGLP; ADM, 

ROB ADM, STAŻ – Nadleśnictwo; ADM, ROB, STAŻ – RDLP).  

 Suma kosztów ogólnego zarządu (dla danego roku prognostycznego) oszacowana została wg 

algorytmu: 

𝐾𝑂𝑍 = (∑ 𝐾𝑊
𝑆𝐿 ∗ 0,18) + (∑ 𝐾𝑊

𝐴𝐷𝑀 ∗ 0,55) 

Gdzie: 

 𝐾𝑂𝑍 − koszty ogólnego zarządu dla roku prognozy 

∑
𝐾𝑊

𝑆𝐿 − suma wynagrodzeń i świadczeń pracowników Służby Leśnej 

(wg grup opisanych wyżej)
 

∑
𝐾𝑊

𝐴𝐷𝑀 − suma wyngrodzeń i świadczeń pracowników administracyjnych i
 robotników na rzecz ogólnego zarządu (wg grup opisanych powyżej)
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d. Działalność operacyjna – w ramach prognozowania kosztów działalności operacyjnej 

przeprowadzono prognozę kosztów działalności podstawowej, ubocznej, podstawowej i 

socjalno-bytowej.   

Procedura szacowania KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

A. Koszty wynagrodzeń stanowisk robotniczych 

1. Liczba stanowisk robotniczych pobierana jest z projekcji zatrudnienia z arkusza symulacyjnego. 

Stanowiska robotnicze przydzielone do działalności podstawowej  podzielone są na dwie grupy – wg 

kodu ROB i ROB ZA (stanowiska robotnicze o konie ROB ADM doliczone są do kosztów ogólnego 

zarządu).  

2. Koszty wynagrodzeń i świadczeń stanowisk robotniczych przypisanych do działalności operacyjnej 

pobierane są z arkusza  pełne koszty wynagrodzeń. Do kosztów wynagrodzeń i świadczeń doliczono 

koszty pozaosobowe wg obliczonego wskaźnika 0,21. Poza kosztami osobowymi, do kosztów 

stanowisk robotniczych doliczono koszty dodatkowe (przypis godzinowy) w zakresie: 

 Wysokość odpisu dla celów stawki godzinowej 

 Wartość posiłku regeneracyjnego w przeliczeniu na godzinę 

 Napoje chłodzące w przeliczeniu na godzinę 

 Ekwiwalent za pranie odzieży oraz środki czystości,  

 Zużycie odzieży ochronnej i roboczej pracodawcy w przeliczeniu na godzinę 

 Zużycie materiałów rożnych w przeliczeniu na godzinę 

 Ekwiwalent za używanie własnych zasobów majątkowych 

Założono, że powyższe koszty będą rosły w tempie inflacji.  

Dodatkowy koszt wynikający ze stanowisk robotniczych obliczono jako iloczyn rocznej, 

godzinowej normy czasu pracy i przypisu godzinowego.  

Sumaryczny koszt wynagrodzeń stanowisk robotniczych (łącznie z kosztami ogólnego 

zarządu) stanowi: koszt wynagrodzeń brutto pracownika, narzuty na pracodawcę, koszty 

pozaosobowe, dodatkowy przypis godzinowy wynikający ze stanowisk robotniczych. Sumaryczny 

koszt zależy od przyjętych wartości zatrudnienia oraz innych zmiennych podlegających symulacji (np. 

premie, awanse, postulaty związków).  

B. Koszty pozyskania i zrywki drewna 

Na podstawie danych bazy SILP określono stawkę jednostkową za pozyskanie i zrywkę 

drewna. Na podstawie indeksów łańcuchowych określono dynamikę wzrostu kosztu jednostkowego 
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r/r. Prognoza kosztu jednostkowego stanowi koszt jednostkowy z roku poprzedniego pomnożony 

przez indeks zawarty w arkuszu symulacyjnym (domyślnie 1,01). Tempo wzrostu kosztu 

jednostkowego może być określane odrębnie dla każdego roku w dziale wskaźniki finansowo-

gospodarcze w arkuszu symulacyjnym (domyślnie ustawiony wskaźnik 1,01 dla każdego roku). Iloczyn 

masy drewna planowanej do sprzedaży i koszt jednostkowy stanowi koszt sumaryczny pozyskania i 

zrywki drewna.  

C. Koszty zagospodarowania lasu – odnowienia i zalesienia 

Prognozę powierzchni odnowień i zalesień obliczono na podstawie lat poprzednich i oparto o 

korelację z wielkością pozyskania drewna. Do prognozy wykorzystano regresję liniową, gdzie: 

zmienna objaśniająca  - pozyskanie drewna (m3) 

zmienna objaśniana – powierzchnia odnowień i zalesień (ha) 

Funkcja Excel wykorzystana do obliczenia – REGLINW: 

[znane_y] – powierzchnia odnowień i zalesień (ha) w okresie 2010-2014 

[znane_x] – pozyskanie drewna (m3) w okresie 2010-2014 

[nowe_x] – prognozowane pozyskanie drewna (m3) w okresie 2017-2021 

y’ – prognoza powierzchni odnowień i zalesień w okresie  2016-2021 

współczynnik korelacji PEARSONA – 0,71 (dość silna zależność) 

 

prognoza (rok) 2017 2018 2019 2020 2021 

prognoza pozyskania 40 500 000,00 41 500 000,00 42 300 000,00 43 300 000,00 44 200 000,00 

prognoza 
powierzchni 

odnowień [ha] 
61 731,73 62 711,48 63 495,27 64 475,02 65 356,79 

Na podstawie indeksów łańcuchowych określono dynamikę wzrostu kosztu jednostkowego 

odnowień i zalesień r/r. Prognoza kosztu jednostkowego (zł/ha) stanowi koszt jednostkowy z roku 

poprzedniego pomnożony przez indeks zawarty w arkuszu symulacyjnym (domyślnie 1,02). Tempo 

wzrostu kosztu jednostkowego może być określane odrębnie dla każdego roku w dziale wskaźniki 

finansowo-gospodarcze w arkuszu symulacyjnym (domyślnie ustawiony wskaźnik 1,02 dla każdego 

roku). Iloczyn prognozowanej powierzchni odnowień i zalesień (ha) i koszt jednostkowy (zł/ha) 

stanowi koszt sumaryczny odnowień i zalesień.   

D. Koszty zagospodarowania lasu – pielęgnowanie lasu 

Prognozę powierzchni pielęgnowania lasu (ha) obliczono na podstawie lat poprzednich i 

oparto o korelację z powierzchnią odnowień i zalesień (ha). Do prognozy wykorzystano regresję 

liniową, gdzie: 

zmienna objaśniająca  - powierzchnia odnowień i zalesień (ha) 

zmienna objaśniana – powierzchnia pielęgnowania lasu (ha) 

Funkcja Excel wykorzystana do obliczenia – REGLINW: 
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[znane_y] – powierzchnia pielęgnacji (ha) w okresie 2010-2014 

[znane_x] – powierzchnia odnowień i zalesień (ha) w okresie 2010-2014 

[nowe_x] – prognozowana powierzchnia odnowień i zalesień (ha) w okresie 2017-2021, 

obliczona w pkt. ”C”. 

y’ – prognoza powierzchni pielęgnacji w okresie  2016-2021 

współczynnik korelacji PEARSONA – 0,97 (bardzo silna zależność) 

 

prognoza (rok) 2017 2018 2019 2020 2021 

prognoza powierzchni 
pielęgnacji [ha] 

344 087,02 359 374,63 370 360,62 381 727,68 390 000,00 

 

Na podstawie indeksów łańcuchowych określono dynamikę wzrostu kosztu jednostkowego 

pielęgnowania lasu r/r. Prognoza kosztu jednostkowego (zł/ha) stanowi koszt jednostkowy z roku 

poprzedniego pomnożony przez indeks zawarty w arkuszu symulacyjnym (domyślnie 1,02). Pozostałe 

zasady analogicznie jak opisane w pkt„C”.  

E. Koszty zagospodarowania lasu – melioracje 

Prognozę powierzchni melioracji (ha) obliczono na podstawie lat poprzednich i oparto o 

korelację z powierzchnią odnowień i zalesień (ha). Do prognozy wykorzystano regresję liniową, gdzie: 

zmienna objaśniająca  - powierzchnia odnowień i zalesień (ha) 

zmienna objaśniana – powierzchnia melioracji (ha) 

Funkcja Excel wykorzystana do obliczenia – REGLINW: 

[znane_y] – powierzchnia melioracji (ha) w okresie 2010-2014 

[znane_x] – powierzchnia odnowień i zalesień (ha) w okresie 2010-2014 

[nowe_x] – prognozowana powierzchnia odnowień i zalesień (ha) w okresie 2017-2021, 

obliczona w pkt. ”C”. 

y’ – prognoza powierzchni melioracji w okresie  2016-2021 

współczynnik korelacji PEARSONA – 0,8 (dość silna zależność) 

 

prognoza (rok) 2017 2018 2019 2020 2021 

prognoza powierzchni 
melioracji [ha] 

67 440,80 70 153,37 71 509,66 72 594,68 73 950,97 

 

Na podstawie indeksów łańcuchowych określono dynamikę wzrostu kosztu jednostkowego 

pielęgnowania lasu r/r. Prognoza kosztu jednostkowego (zł/ha) stanowi koszt jednostkowy z roku 
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poprzedniego pomnożony przez indeks zawarty w arkuszu symulacyjnym (domyślnie 1,02). Pozostałe 

zasady analogicznie jak opisane w pkt„C”.  

F. Koszty zagospodarowania lasu – poprawki i uzupełnienia  

Ze względu na brak korelacji z którąś z powyższych zmiennych oraz niestacjonarny szereg 

czasowy, powierzchnię poprawek i uzupełnień oparto o trend potęgowy.  

prognoza (rok) 2017 2018 2019 2020 2021 

prognoza powierzchni 
popr. 

5 649,45 5 587,82 5 530,77 5 477,72 5 400,00 

 

Na podstawie indeksów łańcuchowych określono dynamikę wzrostu kosztu jednostkowego 

pielęgnowania lasu r/r. Prognoza kosztu jednostkowego (zł/ha) stanowi koszt jednostkowy z roku 

poprzedniego pomnożony przez indeks zawarty w arkuszu symulacyjnym (domyślnie 1,02). Pozostałe 

zasady analogicznie jak opisane w pkt„C”.  

G. Koszty szkółek leśnych – prognoza powierzchni oparta o plan na rok 2016 i  wskaźnik 

wzrostu powierzchni szkółek leśnych na poziomie 1,02. Koszt jednostkowy z planu na 2016 roku 

waloryzowany wskaźnikiem inflacji.  

H. Prognoza pozostałych kosztów działalności podstawowej (poza pozyskaniem i zrywką 

drewna oraz zagospodarowaniem lasu) została określona współczynnikiem tych kosztów do kosztów 

ogółem pozyskania i zrywki. W okresie 2010-2015 współczynnik ten kształtował się na poziomie 0,43 

- 0,55. Do prognozy przyjęto współczynnik 0,505.  

I. Prognoza kosztów działalności dodatkowej została określona współczynnikiem tych 

kosztów w stosunku do kosztów pozyskania i zrywki. W okresie 2010-2015 współczynnik ten 

kształtował się na poziomie 0,013 - 0,019. Do prognozy przyjęto współczynnik 0,013.  

J.  Prognoza kosztów działalności ubocznej została określona współczynnikiem tych kosztów 

w stosunku do kosztów pozyskania i zrywki. W okresie 2010-2015 współczynnik ten kształtował się na 

poziomie 0,025 – 0,027. Do prognozy przyjęto współczynnik 0,026.  

K.  Prognoza kosztów działalności socjalno-bytowej została określona współczynnikiem tych 

kosztów w stosunku do kosztów pozyskania i zrywki. W okresie 2010-2015 współczynnik ten 

kształtował się na poziomie 0,023-0,032. Do prognozy przyjęto współczynnik 0,022.  

 

e. Koszty działalności zakładów – procedura szacowania: 

 W pierwszej kolejności ustalono stan bazowy zatrudnienia w zakładach LP, na podstawie 

raportu BI (Centralne Kadry-Płace). Do prognozowania kosztów wynagrodzeń w całym 

okresie prognostycznym w zakładach przyjęto domyślnie zatrudnienie na podstawie 
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roku bazowego (domyślnie 966 osób). Stan zatrudnienia możliwy jest do własnej 

projekcji w arkuszu symulacyjnym w sekcji Zatrudnienie. 

 Na podstawie kosztów ogółem działalności zakładów LP i kosztów wynagrodzeń w 

okresie 2008-2015 ustalono koszt ogółem mierzony krotnością kosztów płacowych. Na 

podstawie danych przeszłych oszacowano ten wskaźnik na poziomie  2,03. DO prognozy 

kosztów przyjęto niezmienny wskaźnik 2,05 w całym okresie.  

 Prognozowane koszty wynagrodzeń przeniesione z arkusza pełne koszty wynagrodzeń 

dla zakładów pomnożone przez wskaźnik oszacowany w poprzednim punkcie stanowią 

koszty ogółem funkcjonowania zakładów w okresie prognostycznym. Końcowa wysokość 

kosztów zależy od przyjętych postulatów i projekcji wynagrodzeń oraz poziomu 

zatrudnienia.  

f. Koszty sprzedaży towarów i materiałów – prognoza została określona na podstawie 

średniej wartości kosztów w okresie 2010-2015 waloryzowanej wskaźnikiem inflacji (arkusz 

symulacyjny) 

g. Pozostałe koszty operacyjne – prognoza na podstawie trendu logarytmicznego 

h. Koszty finansowe – przyjęto wartość stałą 10 mln zł /rok 

i. Podatek od wartości sprzedaży drewna – prognoza została obliczona jako 2% od wartości 

przychodów ze sprzedaży drewna.  

j. Podatek leśny – wartość oszacowana na podstawie lat poprzednich powiększona o 

wskaźnik wzrostu kosztów wynikający ze wzrostu stawki podatku od lasów ochronnych.  

 

5. Szacowane koszty poszczególnych postulatów związków zawodowych: 

 

a. Indeksacja roczna (1,5%)  współczynnika miesięcznego stawek wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Koszty indeksacji rocznej zostały oparte na szacunkach całkowitych kosztów wynagrodzeń w 

LP. Indeksacji poddano wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny (co ostatecznie ma również 

odniesienie w DWR). Algorytm obliczania indeksacji i odniesienia jej do wynagrodzeń został 

szczegółowo opisany w części pełne koszty wynagrodzeń.  

 

b. Odprawy jednorazowe w przypadku likwidacji stanowiska pracy.  

Stan dotychczasowy – 30 tys. zł odprawy za likwidacje stanowiska 

Stan Docelowy – 50 tys. odprawy za likwidację stanowiska 
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Liczbę stanowisk do likwidacji domyślnie przyjęto na podstawie informacji z lat poprzednich (rocznie 

przyjęto 11 stanowisk). Liczba stanowisk stanowi zmienną możliwą do projekcji. Całkowity 

dodatkowy roczny koszt postulatu stanowi : 

 

𝑂 = (50 000 − 30 000) ∗ 𝐿𝑠 

Gdzie:  LS  - liczba stanowisk do likwidacji 

 

c. Dodatkowa nagroda jubileuszowa za 45 lat i więcej.  

Algorytm obliczania opisany jest w ppkt d.   

 

d. Zwiększenie podstawy nagrody jubileuszowej (do 400 % stawki wyjściowej) 

Stan obecny: § 33, pkt 4 PUZP; podstawa wymianu nagrody stanowi 300% stawki wyjściowej 

Stan docelowy: podstawa wymianu nagrody stanowi 400% stawki wyjściowej 

Źródło danych: raport BO w układzie 

 - RDLP 

 - Nadleśnictwo 

 - ID pracownika 

 - data urodzenia 

 - rok osiągnięcia wieku emerytalnego  

 - nazwa składnika wynagrodzenia (NAGR.JUB-25,  NAGR.JUB-30, NAGR.JUB-35, NAGR.JUB-40, 

 NAGR.JUB-45, NAGR.JUB-50, NAGR.JUB-55) 

 - rok wypłaty wynagrodzenia (w okresie 2011-2015 

 - wartość wypłaconego wynagrodzenia (kontrolnie), 

Założenie – w trakcie szacowania przyjęto założenie, że pracownik w momencie nabycia prawa 

emerytalnego odchodzi na emeryturę. Nie brano pod uwagę wypłat cząstkowych (za okres niepełny 

między ostatnią wypłacona nagroda jubileuszową a datą odejścia na emeryturę).  

Procedura szacowania: 

 Oszacowanie liczby nagród jubileuszowych (i rodzaju nagrody) w każdym kolejnym roku 

okresu prognozowanego wykonano dwoma metodami: (1) oszacowanie liczby nagród jubileuszowych 

„15” dla każdego roku na podstawie daty zatrudnienia, (2) oszacowanie pozostałych nagród w 

każdym kolejnym roku na podstawie poprzednio wypłaconej nagrody (roku wypłaty i rodzaju 

nagrody).  

1. Ze względu na fakt, że nagroda jubileuszowa jest wypłacana po raz pierwszy za 15 lat pracy, 

oszacowanie ilości nagród jubileuszowych „15” może być właściwie oparte jedynie o datę 
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zatrudnienia (brak możliwości odniesienia do wcześniejszej wypłaty innej nagrody 

jubileuszowej).  

Z bazy danych pobrano informacje o dacie zatrudnienia każdego pracownika, w układzie: 

Nadleśnictwo, informację o aktualności zatrudnienia pracownika (Aktualny = T), datę 

zatrudnienia.  

Odnotowanie jednostkowej informacji dotyczącej wypłaty w konkretnym roku nagrody 

jubileuszowej „15” dla konkretnego pracownika określono za pomocą algorytmu 

 

JEŻELI RPR-RZ=15 -> 1 

JEŻELI RPR-RZ≠15 -> nie brano pod uwagę 

 

Za pomocą algorytmów otrzymano informację, odrębnie dla każdego roku  w okresie 

prognozowanym,  o  nabyciu prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej „15”, w układzie 

(wycinek): 

Jednostka 

- opis Aktualny 

data 

zatrudnienia 

  rok 

zatrudnienia 

Prognoza wypłaty nagrody jubileuszowej „15” 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Andrychów                                                    T 1985-10-15 1985 - - - - - - 

Andrychów                                                    T 1980-07-01 1980 - - - - - - 

Antonin                                                      T 2004-07-01 2004 - - - 1 - - 

Antonin                                                      T 2004-10-01 2004 - - - 1 - - 

Antonin                                                      T 1996-11-05 1996 - - - - - - 

Antonin                                                      T 1997-01-01 1997 - - - - - - 
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Sumaryczne wartości („1”) dla każdego roku okresu prognozowanego określają liczbę nagród 

do wypłacenia (przy założeniu, że stan zatrudnienia osób nabywających prawo do wypłaty 

„15” się nie zmieni).  

2. Obliczenie liczby pozostałych nagród jubileuszowych do wypłaty oparto na fakcie wypłaty innej 

nagrody we wcześniejszym okresie. Procedura szacowania: 

a. z bazy SILP pobrano informacje o pracownikach (ID), roku osiągnięcia wieku emerytalnego 

oraz wypłacie w konkretnym roku konkretnej nagrody jubileuszowej (przypisany do 

konkretnego pracownika składnik wynagrodzenia NAGR.JUB - … oraz rok wypłaty (w okresie 

2011-2015)). 

b. Na podstawie kodu jakiejkolwiek nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie 2011-2015 

dla danego pracownika określono dla okresu prognozowanego konkretny rok i konkretną 

nagrodę do wypłaty przypisaną do konkretnego pracownika. Algorytm wyznaczania nagrody 

dla pracownika jest następujący: 

 

 JEŻELI REM<RPR – nie brano pod uwagę (pracownik jest na emeryturze) 

JEŻELI REM ≥RPR ORAZ RPR – 5 >0 --> NAGR.JUBRB + 5 

JEŻELI RPR – 5 =0 – nie brano pod uwagę (nagroda nie przysługuje)  

 

Gdzie: 

REM – rok osiągnięcia wieku emerytalnego 

RPR – konkretny rok z okresu prognostycznego 

NAGR.JUBRB- rodzaj nagrody jubileuszowej w roku bazowym szeregu czasowego  

 

Fragment tabeli wynikowej wg powyższego algorytmu.  

Antonin                                                      T 1984-07-10 1984 - - - - - - 

Antonin                                                      T 1980-10-15 1980 - - - - - - 

Antonin                                                      T 2005-10-01 2005 - - - - 1 - 

Antonin                                                      T 1999-10-01 1999 - - - - - - 

Antonin                                                      T 2005-01-01 2005 - - - - 1 - 

Antonin                                                      T 2005-01-01 2005 - - - - 1 - 

Antonin                                                      T 2006-08-01 2006 - - - - - 1 

Antonin                                                      T 2007-10-01 2007 - - - - - - 
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Id 

Pracownika 
REM 

Rodzaj 

wypłaconej 

nagrody 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

101000499 2015 NAGR.JUB-45 
   

16 800,00 
 

0 0 0 0 0 0 

101000500 2024 NAGR.JUB-35 
 

13 230,00 
   

0 40 0 0 0 0 

101000501 2025 NAGR.JUB-35 
    

14 700,00 0 0 0 0 40 0 

101000503 2027 NAGR.JUB-35 
    

14 700,00 0 0 0 0 40 0 

101000504 2032 NAGR.JUB-25 8 925,00 
    

30 0 0 0 0 35 

101000506 2027 NAGR.JUB-30 
 

11 340,00 
   

0 35 0 0 0 0 

101000507 2011 NAGR.JUB-45 12 495,00 
    

0 0 0 0 0 0 

101000507 2011 NAGR.JUB-50 
 

1 854,16 
   

0 0 0 0 0 0 

101000508 2032 NAGR.JUB-30 
   

11 970,00 
 

0 0 0 35 0 0 

101000509 2030 NAGR.JUB-30 
  

11 970,00 
  

0 0 35 0 0 0 

 

 

Sumaryczna oszacowana liczba oznaczonych (konkretnych) nagród dla każdego roku, obliczona za 

pomocą obu powyższych metod (NAGR.JUB-15 i pozostałe) kształtuje  się następująco: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

15 379 208 360 728 916 910 

20 480 374 335 234 221 379 

25 459 460 581 651 579 464 

30 800 764 749 648 513 428 

35 808 917 844 792 738 725 

40 491 631 623 670 630 695 

45 339 244 255 242 270 191 

50 18 15 16 17 22 13 

55 0 0 0 0 0 0 

 

 

3. Obliczenie różnicy wartości nagród jubileuszowych przy zmianie podstawy naliczania obliczono za 

pomocą następujących algorytmów: 

a. Wysokość nagrody jubileuszowej 

𝑁𝑖 = 𝑃𝐼 ∗ (𝑃 ∗ 𝑆𝑇) 
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Gdzie:  

Ni – wartość nagroda jubileuszowej ( i =15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55) 

PI - % podstawy wymiary dla rodzaju nagrody jubileuszowej (wg PUZP) 

P – podstawa wymiaru 

ST – stawka wyjściowa w danym roku 

 

b. Różnica całkowita (koszt dodatkowy podniesienia podstawy) dla konkretnego roku w okresie 

prognostycznym wynosi: 

 

𝑅𝑁 =
𝑆𝑇 ∗ (𝑃𝑍𝑀 − 𝑃𝐷)

10000
∗ ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑥𝑖

9

𝑖=1

 

𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1,2,3 … . .9 

Gdzie:  

RN  - dodatkowy koszt zmiany podstawy naliczania nagrody jubileuszowej 

ST – obowiązująca stawka wyjściowa w danym roku 

PZM – podstawa naliczania nagrody w wysokości 400 % stawki wyjściowej (lub 450% wg dodatkowego 

postulatu dla wybranych nagród) 

PD – dotychczasowa podstawa naliczania nagrody w wysokości 300 % stawki wyjściowej 

ni - % podstawy wymiaru dla i-tej nagrody 

xi – liczba osób z należną i-tą nagrodą 

 

Uwaga: wartości końcowe dodatkowych kosztów zależą od wyboru poszczególnych postulatów. 

Postulaty z ppt c i d są wobec siebie zależne.  

Szczegółowa procedura szacowania dla jednego roku przestawia się następująco (w zależności od 

postulatu  ppkt c): 

𝑅𝑁 = ((𝑆𝑇 ∗ 400% ∗ 150% ∗ 𝑥15) − (𝑆𝑇 ∗ 300% ∗ 150% ∗ 𝑥15))

+ ((𝑆𝑇 ∗ 400% ∗ 200% ∗ 𝑥20) − (𝑆𝑇 ∗ 300% ∗ 200% ∗ 𝑥20)) 

+ ⋯ + 

((𝑆𝑇 ∗ 400% ∗ 400% ∗ 𝑥55) − (𝑆𝑇 ∗ 300% ∗ 400% ∗ 𝑥55)) 
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e. Dodatkowe okresy pracy zaliczone do naliczania nagród jubileuszowych 

 

wg załącznika – informacje zebrane przez DGLP.  

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Lasów 

Państwowych 

Stan zatrudnienia 

ogółem, w 

etatach, w danej 

jednostce 

organizacyjnej na 

dzień 1 marca 

2016 (tylko 

pracownicy 

zatrudnieni na czas 

nieokreślony) 

Dane odnośnie pkt. 1) pisma.  Dane odnośnie pkt. 2) pisma.  

Łączny okres 

uprawnienia 

do nagrody 

jubileuszowej 

(suma kol. 4 i 

6) (z 

dokładnością 

do 1 m-ca) 

  

ilość osób 

bez 

uprawnienia 

do zaliczenia 

lat pracy 

poza LP 

okres pracy liczony, 

jako suma okresów 

pracy pracowników z  

kol 3. (z dokładnością 

do 1 m-ca) 

ilość osób bez 

uprawnienia do 

zaliczenia okresu 

studiów na rzecz 

nagrody 

jubileuszowej w 

LP 

łączny okres studiów 

osób z kol.5, 

niezaliczony na poczet 

nagrody jubileuszowej 

liczony w lat i 

miesiącach (z 

dokładnością do 1 m-

ca) 

kwota  

  ilość pracowników 
ilość 

pracowników 
lata miesiące 

ilość 

pracowników 
lata miesiące lata miesiące zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BIAŁYSTOK 1891,16 45 161 4 266 1193 1 1354 5 589 171,25 

GDAŃSK 908,5 12 32 1 141 663 8 695 9 302 651,25 

KATOWICE 2094,55 42 126 9 289 1346 0 1472 9 640 646,00 

KRAKÓW 684 16 88 1 93 455 10 543 11 236 604,00 

KROSNO 1436,3 25 72 6 228 1052 8 1125 2 489 447,50 

LUBLIN 1300 25 101 4 184 878 3 979 7 426 119,00 

ŁÓDŹ 880 21 51 1 144 634 4 685 5 298 156,25 

OLSZTYN 1820 58 197 5 249 1162 11 1360 4 591 745,00 

PIłA 950,5 18 128 10 159 736 0 864 10 376 202,50 

POZNAŃ 1332,5 28 70 0 218 1040 5 1110 5 483 031,00 

RADOM 116,5 21 54 2 156 735 4 789 6 343 432,50 

SZCZECIN 1969 39 137 9 298 1396 3 1534 0 667 290,00 

SZCZECINEK 1748,25 15 93 3 250 1097 5 1190 8 517 940,00 

TORUŃ 1287 30 135 9 121 549 0 684 9 297 866,25 

WARSZAWA 716 28 87 7 127 600 1 687 8 299 135,00 

WROCŁAW 2107,75 42 130 10 219 946 8 1077 6 468 713,00 

ZIELONA GÓRA 1200,75 17 40 8 145 668 4 708 7 308 233,75 

DGLP   26 243 9 56 251 9 495 6 215 542,50 

RAZEM                   7 551 926,75 

CKPŚ 85 10 55 3 68 307 1 362 4 157 615,00 

OKL GOŁUCHÓW 35 0 0 0 7 7 0 33 0 14 355,00 

LBG KOSTRZYCA 38 4 2 10 18 85 6 88 4 38 425,00 

ORWLP  BEDOŃ 32 1 1 0 2 10 0 11 0 4 785,00 

OTL JAROCIN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZILP 43 0 0 0 27 118 4 118 4 51 475,00 

RAZEM ZAKŁADY                     

RAZEM 

RDLP/ZAKLADY 
  523               266 655,00 



20 
 

                      

 

 

f. Wzrost ekwiwalentu za używanie własnych środków transportowych (dodatek 

transportowy) 

 

Oszacowanie wzrostu kosztów ryczałtów oparto o zebrane informacje (Wydział Infrastruktury 

DGLP) dotyczące sumarycznej liczby kilometrów (ryczałty na jazdy lokalne) w LP prywatnymi 

środkami transportu użytkowanymi do celów służbowych. Dane dotyczą roku 2009 i 2013.   

Procedura szacowania: 

a. Na podstawie dostępnych informacji zaprojektowano sumaryczną liczbę kilometrów w 

okresie prognozowanym (jako trend logarytmiczny).  

b. Na podstawie sumarycznej liczby kilometrów (na jazdy lokalne) oraz sumarycznych kosztów 

w roku 2009 i 2013 obliczono średnią  stawkę za 1 km – 0,8211 zł/km.  

c. Prognozę kosztu ryczałtów na jazdy lokalne wyznaczono jako iloczyn prognozowanych 

kilometrów i średniej stawki w wymiarze 0,8211 zł/km. 

d. Dodatkowy koszt postulatu obliczono jako iloczyn prognozowanej liczby kilometrów i 

współczynnika stanowiącego 30% maksymalnej stawki za 1 km (założono stawkę powyżej 900 

m2).  

e. Całkowity koszt postulatu obliczono za pomocą algorytmu (na damy rok okresu 

prognozowanego): 

𝑇 = {(∑ 𝐾𝑀 ∙ 𝑊𝑠 ∙ 𝑆𝑚𝑎𝑥) ∙ 1,2} 

 Całkowity koszt ryczałtów za jazdy lokalne łącznie z dodatkiem transportowym 

𝐾𝑇 = (∑ 𝐾𝑀 ∙ 𝑆𝑧𝑟) + {(∑ 𝐾𝑀 ∙ 𝑊𝑠 ∙ 𝑆𝑚𝑎𝑥) ∙ 1,2} 

Gdzie: 

T – koszt postulatu, łącznie z narzutami pracodawcy (20% kosztu ogólnego) 

Ws – współczynnik stawki za 1 km (domyślnie 30%, zgodnie z postulatem – współczynnik może 

być symulowany) 

Smax – stawka za 1 km (maksymalna, z założenia niezmienna przez cały okres prognozowania) 

KM – prognozowana suma kilometrów w LP na jazdy lokalne 



21 
 

Szr – stawka zredukowana – średnia stawka obliczona dla lat 2009 i 2013, przyjęta do obliczenia 

kosztu ryczałtów bez uwzględnienia postulatu.  

     

g. Wzrost wartości równoważnika pieniężnego (30% stawki wyjściowej) 

Obliczenia oparto na wartości zaksięgowanej na składniku wynagrodzenia 500 (dane za rok 

2015).  Wyniki analizy wskazują, że część jednostek księguje równoważnik pieniężny na składniku 

515. Do obliczeń przyjęto również wartości ze składnika 515, z warunkiem że dotyczył on tylko 

stanowisk LEŚNICZY i NADLEŚNICZY.  

Założenia: 

 liczba stanowisk i osób pobierających równoważnik jest w okresie prognozowanym 

stała.  

 wysokość prognozowanego równoważnika jest zależna od przyjętej projekcji stawki 

wyjściowej  

 w związku z występowaniem w raporcie kwot niższych niż 250 zł oraz przypadkami 

wykorzystania składnika 500 do księgowania innych wynagrodzeń, w obliczeniach 

odrzucono pozycje z wartością poniżej 250 zł.  

 Założono, że inne czynniki (poza postulatem) nie powodują wzrostu równoważnika dla 

poszczególnych pracowników.   

 

Źródło danych – raport BO Centralne Kadry Płace „Kadry-Płace”.  

Procedura szacowania dodatkowego kosztu: 

a. Prognozowana wartość równoważnika dla konkretnego pracownika (wg raportu z 2015 

roku – patrz założenie) określona została na podstawie następujących algorytmów: 

 

JEŻELI Rrb≥250 ORAZ Rt < STWsk%ST  -> Rt= STWsk%ST   

JEŻELI Rrb≥250 ORAZ Rt > STWsk%ST  -> Rt= Rt-1 

JEŻELI Rrb<250 – nie brano pod uwagę w szacowaniu 

 

Gdzie: 

Rrb – wartość równoważnika dla konkretnego pracownika w roku bazowym (2015) 

Rt-1 – wartość równoważnika w roku poprzedzającym rok prognozowany 

Rt – wartość równoważnika w roku prognozowanym 

ST – stawka wyjściowa w roku prognozowanym 
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Wsk%ST  - wskaźnik do obliczania wysokości równoważnika stanowiący % obowiązującej stawki 

 wyjściowej w roku prognozowanym (domyślnie 30 %; wielkość wskaźnik podlega symulacji).  

 

b. Dodatkowy koszt postulatu (w danym roku okresu prognozowanego) stanowi różnicę 

między sumaryczną wartością równoważnika roku bazowego dla właściwych pracowników 

(na podstawie danych z 2015 roku) i sumaryczną wartością równoważnika obliczanego jako 

30 % ustalonej stawki wyjściowej w danym roku, dla każdego pracownika.  

 

h. Pracowniczy program emerytalny 

Wartość pracowniczego systemu emerytalnego określono jako iloczyn stanu zatrudnienia w 

danym roku (wg projekcji z arkusza symulacyjnego, dział ZATRUDNIENIE). Domyślnie wysokość 

składki na jednego zatrudnionego została przyjęta w wysokości 30,03 zł (wg przekazanej oferty) na 

każdy kolejny rok okresu prognozowanego.  Wysokość składki podlega symulacji oddzielnie na każdy 

rok. 

 

i. Dożywotni program leczenia sanatoryjnego – choroby zawodowe 

Brak danych do obliczenia kosztów.  

 

j. Umundurowanie dla pracowników poza Służbą Leśną 

 

Źródła danych – podstaw obliczenia są dane z raportu SILP (BO) w zakresie zaksięgowanej wartości 

pobranego umundurowaniu w powiązaniu z liczbą punktów (przypisane do konkretnego 

pracownika).  

Procedura szacowania: 

a. Oszacowanie średniej wartości punku w danym roku jako iloraz zaksięgowanej wartości 

umundurowania i liczby punktów (przypisanych dla poszczególnego pracownika), 

b. Obliczenie średniej ważonej wartości punktu dla danego roku wg algorytmu: 

 

𝑊𝑃Ś𝑟_𝑊 = (
∑ 𝐼𝑖 ∙ 𝑊𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

) 

Gdzie: 

WPŚr_W = średnia ważona wartość punktu w danym roku 

Ii – liczba wykorzystanych punktów dla danego (i-tego) pracownika 

WPi – wartość punktu dla danego (i-tego)pracownika 
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c. Do obliczenia prognozy kosztów ogółem umundurowania dla pracowników poza SL przyjęto 

stan zatrudnienia w danym roku (wszystkich pracowników poza SL) oraz wartość punktu 

obliczoną w ppkt. b. waloryzowaną corocznie wskaźnikiem inflacji (projekcja wskaźnika 

inflacji w sekcji Wskaźniki gospodarczo-finansowe arkusza symulacyjnego) pomnożone przez 

40 pkt na jednego zatrudnionego. Wartość punktu w okresie prognozowanym znajduje się w 

sekcji Składniki podlegające bieżącym negocjacjom.  

 

 

k. Pożyczki bezzwrotne dla nowoprzyjętych pracowników (10x stawka wyjściowa) 

 

Źródła danych – podstawa do oszacowania wartości pożyczek bezzwrotnych dla młodych były 

dane z bazy SILP w zakresie: 

- Pracownik (ID) 

- Atrybut - Wykształcenie 

- Data ukończenia szkoły (pełne dane o wykształceniu) 

- Data zatrudnienia 

Przyjęto założenie, że powyższe atrybuty są aktualne i możliwie najpełniejsze, a ewentualne 

braki nie mają istotnego wpływu na wyniki.  

Procedura przygotowania danych i szacowania postulatu: 

a. Pierwotny raport zawierał informacje o wszystkich rodzajach wykształcenia, przypisanych do 

poszczególnych pracowników (gimnazjalne, podstawowe, policealne, średnie 

ogólnokształcące, średnie zawodowe, wyższe I stopnia, wyższe II stopnia, wyższe jednolite, 

zasadnicze zawodowe). Uszeregowano powyższe rodzaje wykształcenia od najniższego do 

najwyższego. Pod uwagę wzięto ostatnie najwyższe zanotowane w bazie  wykształcenie dla 

konkretnego pracownika.  

b. Na podstawie tak przygotowanych danych oszacowano w okresie 2011-2015 liczbę 

pracowników, którzy zostali zatrudnieni nie później niż 5 lat po zakończeniu zatrudnienia.  

c. Na podstawie daty zatrudnienia oszacowano liczbę osób zatrudnionych w każdym roku w 

okresie 2011-2015.  

Wyniki szacowania punktu b) i c) kształtują się następująco: 

  2011 2012 2013 2014 2015 

liczba osób zatrudnionych max 5 lat po 
zakończeniu edukacji - wyeliminowano 

duplikaty - uwzględniono ostatnie najwyższe 
wykształcenie 

273 339 438 440 837 

liczba zatrudnonych ogółem w danym roku 578 705 789 818 1346 
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d. Na podstawie powyższych danych oszacowano średni wskaźnik udziału osób zatrudnionych 

nie później niż 5 lat po zakończeniu edukacji w liczbie zatrudnionych ogółem w okresie 2011-

2015.  

e. Z bazy SILP pobrano informacje przypisane do każdego pracownika i oszacowano liczbę 

pracowników odchodzących na emeryturę w okresie 2017-2021.  

szacunkowa liczba osób odchodzących na 
emeryturę 

2017 2018 2019 2020 2021 

529 554 584 563 662 

 

f. Na podstawie powyższych danych i oszacowanego wskaźnika z pkt d) określono hipotetyczną 

liczbę pracowników którzy zostaną zatrudnieni nie później niż 5 lat po zakończeniu edukacji. 

Liczba nie podlega symulacji ani projekcji.  

 

l. Zwiększenie wynagrodzenia za dyżur p.poż do 3 % stawki wyjściowej 

 

Stan obecny – podstawa naliczania wynagrodzenia za dyżur ppoż. – 1,5 % obowiązującej stawki 

wyjściowej za każdy dzień dyżuru 

Stan docelowy - podstawa naliczania wynagrodzenia za dyżur ppoż. – 3,0  % obowiązującej 

stawki wyjściowej za każdy dzień dyżuru 

Źródło danych - Do obliczeń pobrano z bazy SILP (BO raport Centralne Kadry Płace) informacje 

o wszystkich pracownikach LP do których przypisano wynagrodzenie na dedykowanym składniku 

wynagrodzenia 135 (dodatkowe dyżury ppoż.) odrębnie dla każdego roku w okresie 2013 – 2015.    

Procedura prognozowania kosztów dyżurów ppoż w okresie 2017-2021: 

a. Obliczenie stawki (zł) za jeden dzień dyżuru w konkretnym roku okresu przeszłego wg 

algorytmu: 

 

𝐷𝑝𝑝𝑜ż1𝑑 = 𝑆𝑇 ∙ 1,5% 

Gdzie:  ST – stawka wyjściowa obowiązująca w danym roku, 

 

b. Obliczenie realnej liczny dni dyżuru dla każdego pracownika wg algorytmu: 

𝐿𝑝𝑝𝑜ż =
𝑆135 [𝑧ł]

𝐷𝑝𝑝𝑜ż1𝑑
  

Gdzie:  Lppoż – liczba dni dyżuru (odrębnie dla każdego  pracownika) 

  S135 – wartość zaksięgowana (odrębnie dla każdego pracownika) 
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c. Suma liczby dni obliczonych powyższym algorytmem stanowi sumaryczną liczbę dni 

dyżuru w LP w danym roku. Na podstawie obliczeń przedstawiono projekcję 

hipotetycznej sumarycznej liczby dni w okresie 2017-2021, na podstawie danych 

przeszłych w układzie:  

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Średnia 

liczba dni 

dyżuru 

132 590     152 312     209 275    210 000     220 000    230 000     240 000     250 000     260 000     

 

d. Szacowany dodatkowy koszt zmiany podstawy naliczania wynagrodzenia za dyżury 

ppoż. (1,5% -> 3,0%) w okresie prognostycznym obliczono wg algorytmu: 

𝐾𝑑𝑜𝑑 = (𝐿𝐻𝐿𝑃
∙ (𝑆𝑇 ∙ 3,0%)) − (𝐿𝐻𝐿𝑃

∙ (𝑆𝑇 ∙ 1,5%)) 

Gdzie:  LHLP – hipotetyczna liczba dni dyżuru ogółem w LP w danym roku okresu 

  prognozowanego, 

  Kdod – koszt dodatkowy 

e. Statystyka dodatkowa – dane informacyjne (dane dotyczą nadleśnictwa) – MAX, 

maksymalna liczba dni w danym roku w nadleśnictwie (wg powyższych algorytmów), 

Średnia – średnia liczba dni dyżuru przypadająca na jedno nadleśnictwo.  

Wskaźniki statystyczne Liczba dni 

MAX (2015) 2907 

MAX (2014) 2868 

MAX (2013) 2211 

Średna (2015) 673 

Średna (2014) 544 

Średna (2013) 498 

 

 

m. Zmiana zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich 

pracowników – 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.  

 

Zmiana dotyczy sposobu naliczania DWR dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy. 

Do oszacowania kosztów dodatkowych wzięto pod uwagę hipotetyczną liczbę pracowników oraz 
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hipotetyczny okres obowiązywania umowy (w miesiącach) – obie zmienne obliczone na podstawie 

danych przeszłych.  

Do obliczeń pobrano atrybuty z bazy SILP o pracownikach w zakresie 

 RDLP (kod i opis) 

 Jednostka (kod i opis)  

 Aktualny T/N – status pracownika 

 Rok rozpoczęcia pracy 

 Miesiąc rozpoczęcia pracy 

 Rok zakończenia pracy 

 Miesiąc zakończenia pracy  

 

Przyjęte założenia: 

1. Założono, że zakończona umowa zalicza się do roku bazowego, w którym nastąpiło jej 

zakończenie (dotyczy umów obowiązujących na przełomie roku). 

2. Założono, że DWR zostaje wypłacone w całości w roku, w którym nastąpiło 

zakończenie umowy. 

3. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto zasadę, że okres zatrudnienia rozpoczyna się 

pierwszego dnia wskazanego miesiąca i kończy się ostatniego dnia wskazanego 

miesiąca. Powyższe oznacza, że we szacowanym okresie zatrudnienia miesiące sumują 

się w całości.  

4. Założono, że pracownik w momencie nabycia uprawnień emerytalnych przechodzi na 

emeryturę.  

Na podstawie powyższych atrybutów i założeń określono liczbę pracowników dla każdego roku  

- w okresie 2011-2015 – którzy pracowali krócej niż 6 miesięcy.  Dla statusu pracownika Aktualny = N 

przyjęto następujące algorytmy (oparte na atrybutach) oddzielnie dla każdego pracownika: 

 

a) JEŻELI RZ≠2199 oraz JEŻELI RZ=RB oraz JEŻELI((RZ-RR)*12+MZ-(MR-1)<6) to UM =1 

b) JEŻELI RZ=2199 -> umowa trwa (z założenia umowa na czas nieokreślony) – nie brano pod 

 uwagę; 

c) JEŻELI RZ≠RB – nie brano pod uwagę w danym roku bazowym (zakończenie umowy nie 

 dotyczy roku bazowego), 

d) JEŻELI ((RZ-RR)*12+MZ-(MR-1)>6) – umowa dłuższa niż 6 miesięcy, pracownika nie brano 

 pod uwagę do obliczeń 
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Gdzie: 

RR - Rok rozpoczęcia pracy 

MR - Miesiąc rozpoczęcia pracy 

RZ - Rok zakończenia pracy 

MZ - Miesiąc zakończenia pracy  

RB – rok bazowy (rok dla którego są liczone umowy krótsze niż 6 miesięcy) 

UM – umowa krótsza niż 6 miesięcy 

 

Następnie oszacowano średnią długość umowy, przy pomocy średniej długości umowy dla 

osób wskazanych poprzednim algorytmem (dla osób zatrudnionych poniżej 6 miesięcy). Średnią 

długość umowy (poniżej 6 miesięcy) obliczono jako iloraz sumy długości obowiązywania wszystkich 

umów czasowych (poniżej 6 miesięcy) i liczby osób dla których obowiązywała tego typu umowa (przy 

zachowania założenia nr 3). Średnią obliczono dla każdego roku z okresu 2011-2015.  

Hipotetyczny koszt DWR dla pracowników z umową poniżej 6 miesięcy w latach 2017-2021 

oszacowano wg następujących kroków: 

a. Obliczono liczbę pracowników przyjętych w poszczególnych latach okresu 2011-2015, 

wg przypisanej w SILP daty zatrudnienia (atrybut Rok rozpoczęcia), 

b. Obliczono wskaźnik udziału osób z umowa poniżej 6 miesięcy do liczby osób 

zatrudnionych ogółem – dane przeszłe za lata 2011-2015, 

c. Obliczono hipotetyczną liczbę pracowników do zatrudnienia w okresie 2017-2020 na 

podstawie informacji przypisanych do pracownika w SILP dotyczących daty nabycia 

uprawnień emerytalnych. 

d. Przyjęto (na podstawie danych przeszłych) wskaźnik udziału osób z umowa poniżej 6 

miesięcy do liczby osób planowanych do zatrudnienia ogółem na poziomie 0,15. 

e. Obliczono hipotetyczną liczbę pracowników z umową poniżej 6 miesięcy jako iloczyn 

osób planowanych do zatrudnienia i wskaźnika 0,15 (ppkt d.) 

f. Na podstawie danych przeszłych przyjęto średnią długość umowy na poziomie 3 

miesięcy 

g. Przyjęto przeciętny współczynnik wynagrodzenia dla umowy poniżej 6 miesięcy na 

poziomie 2,5  

h. Obliczono przeciętną wysokość DWR na jeden etat, w konkretnym roku okresu 

prognostycznego jako: 

𝐷𝑊𝑅 = (𝑊𝑠𝑝 ∙ 𝑆𝑇 ∙ 3) ∙ 8,5% 

Gdzie: 

DWR – dodatkowe wynagrodzenie roczne 
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Wsp – przyjęty przeciętny współczynnik dla umowy poniżej 6 miesięcy 

ST – stawka wyjściowa obowiązująca w danym roku (zmienna w zależności od wyboru 

wariantu projektowania stawki wyjściowej w okresie prognostycznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


