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ANALIZA ŁA�CUCHA DOSTAW SUROWCA 
DRZEWNEGO 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia krótk� charakterystyk� rynku transportu drewna w Polsce oraz analiz�

ła�cucha dostaw surowca drzewnego do odbiorcy przemysłowego. W strukturze ła�cucha dostaw 
wyodr�bniono podmioty zaanga�owane w przepływ drewna oraz najistotniejsze procesy logistyczne. 
Uwzgl�dniono dwuetapowy proces transportowy, w którym pierwszy etap transportu realizowany jest 
za pomoc� transportu samochodowego, natomiast etap drugi z wykorzystaniem transportu 
kolejowego. 

WST�P 
Dla wi�kszo�ci przedsi�biorców ła�cuchy dostaw staj� si� jednym z elementów 

składowych strategii logistycznej. Cel, który mo�e sta� si� siln� stron� w tym kierunku to 
szybko�� i niezawodno�� przemieszczania w czasie nie tylko dóbr rzeczowych jak drewno, 
ale przede wszystkim pozyskiwanie i przekazywanie informacji w ramach ła�cucha dostaw. 
Przeło�enie to ma wpływ na czynnik efektywno�ci i koordynacji poprzez odpowiednie 
ustosunkowanie procesu organizacyjnego i jego koordynowanie. Sukces przedsi�biorstwa 
specjalizuj�cego si� w logistyce transportu drewna nie zale�y wył�cznie od niego, lecz od 
wszystkich podmiotów z nim współpracuj�cych takich jak Lasy Pa�stwowe przygotowuj�ce 
surowiec, podwykonawcy, firmy transportowe, jednostki z grupy przewozów kolejowych 
bior�ce udział w spedycji oraz pracownicy współdziałaj�cy. Zgodnie z zasad�
konkurencyjno�ci, podstawowym �ródłem przewagi konkurencyjnej danego podmiotu nie jest 
sprawno�� funkcjonowania jako cało�ci, lecz efektywno�� ró�nych rodzajów działa�, jakie 
podejmuje, dostarczaj�c na rynek swoje produkty [3]. Działania te tworz� ła�cuch warto�ci, 
gdzie ka�dy podmiot ma swój wkład w tworzenie warto�ci, jak� niesie ze sob� produkt. St�d 
te� w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwin�ło si� zagadnienie analizy i zarz�dzania 
ła�cuchami dostaw. Termin ten po raz pierwszy pojawił si� przed kilkunastoma latami, by 
nast�pnie w ci�gu kilku kolejnych lat, zagadnienie to stało si� bardzo wa�nym i powszechnie 
analizowanym problemem [9].  

Koncepcja ła�cucha dostaw najcz��ciej stosowana jest w odniesieniu do działalno�ci 
wytwórczej. Okazuje si� jednak, �e mo�e ona równie� wyja�nia� pewne zjawiska zachodz�ce 
mi�dzy podmiotami uczestnicz�cymi w procesie �wiadczenia usług, zwłaszcza usług 
zło�onych, których �wiadczenie wymaga współpracy pomi�dzy wieloma zró�nicowanymi 
podmiotami. Przykładem takich usług jest sektor przetwórstwa drewna. 
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1. PRZEWOZY DREW
Dla przewozów drewna ch
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finalnych odbiorców, małych z

Taka specyfika ró�nych a
podziale przewozów. Wedłu
wyrobów z drewna transpo
zarówno w masie jak i w pracy
mln ton w 2011r., praca przew
Natomiast w transporcie sam
wzrasta. Z poziomu 27,5 mln
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2004÷2011 przedstawiono w t

Tab. 1. Przewozy drewna i w
w latach 2004÷2010   

Lata
Transport  
kolejowy

mln tkm 1
mln t

Transport  
samochodowy  

mln tkm
mln t

	ródło: Opr. własne na podst. roczn

a) 

Rys. 1. Przewozy drewna i wyrob

	ródło: Opr. własne na podst. roczn
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WNA W LATACH 2004÷2011 

harakterystyczna jest obszarowa koncentracj
to�ci w Polsce południowo-zachodniej, zach
zy Białkowskiej i Górach 
wi�tokrzyskich
ru: ponad 70% przewo�onego kolej� drewn

sytuacja koeli w przewozach półfabryka
robów gotowych: stolarki budowalnej i meb
gicznych musi by� zlokalizowana w du�yc
puje koncentracja produkcji, to rynek ten ch
ów produkcyjnych, a zwłaszcza silne rozpro
zakładów meblowych oraz placówek handlu 

asortymentów znajduje odzwierciedlenie w 
ug danych statystycznych GUS w przew
ortem kolejowym mo�na zaobserwowa� s
y przewozowej.  Przewozy spadły z 3,2 mln 

wozowa z 1023,2 mln tkm w 2004r. do 351,9
mochodowym, w ostatnich latach przewóz dr
n ton i 3761,0 mln tkm w 2004 roku do 63,7
ielko�� przewozów drewna i wyrobów z 
tabeli 1 oraz na rysunkach 1 i 2. 

wyrobów z drewna transportem kolejowym o

2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 023,2 1 312,7 1 312,8 1 442,5 566,9 360,1

3,2 4,1 4,0 4,1 1,4 1,1 
3761,0 4718,0 4676,0 6260,0 15599,0 16809,0

27,5 33,5 31,8 37,9 51,3 49,9
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a) 

Rys. 2. Przewozy drewna i wyrob
	ródło: Opr. własne na podst. roczn

Rys. 3. Struktura przewozów dre
komunikacji w 2011r.

	ródło: Opr. własne na podst. roczn
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odbiorców surowca drzewnego. Mog� to by� podmioty gospodarcze zajmuj�ce si� procesem 
pozyskania, zrywki czy transportu. 

Ła�cuch dostaw surowca drzewnego zaczyna si� od miejsca jego pozyskania, na 
powierzchni le�nej. Jego �ródłem jest zwykle kilka do kilkunastu gatunków, z których w 
zale�no�ci od wymiarów i jako�ci, wyrabiane s� ró�ne sortymenty. W zale�no�ci od systemu, 
w jakim pozyskiwane jest drewno, okrzesywanie, przerzynka i wyrobienie gotowych 
sortymentów mog� odbywa� si� na miejscu lub po przetransportowaniu na plac 
manipulacyjny, składnic� czy u odbiorcy ko�cowego. 

Powszechnie stosowane systemy pozyskiwania drewna: 
− system drewna krótkiego (cut to lenght – CTL), 
− system drewna długiego (lenght wood system – LWS), 
− system całego drzewa (full tree system – FTS), 
− system drewna sypkiego (friable wood system – FWS).

Zarówno w polskim le�nictwie jaki i le�nictwie europejskim najszerzej stosuje si� system 
drewna krótkiego, gdzie gotowy produkt rynkowy powstaje przy pniu, w miejscu jego 
pozyskania. System ten uwa�a si� za optymalny w warunkach polskiego le�nictwa, głównie z 
uwagi na aspekty ochrony �rodowiska oraz zaplecze technologiczne. Na rysunku 3 
przedstawiono przykład ła�cucha dostaw drewna do zakładu przetwórczego. 

Rys. 4. Schemat przykładowego ła�cucha dostaw surowca drzewnego [2]

2.1. Dostawcy surowca – las 
Pierwsze czynno�ci w ła�cuchu dostaw składaj� si� ze zrywki oraz transportu drewna z 

lasu. Etap ten dotyczy sposobu przygotowania kłody odno�cie jako�ci surowca oraz wyboru 
miejsca i sposobu jego składowania. Od wielu lat transport ten realizowany był pocz�tkowo z 
wykorzystaniem siły �ywej ludzi i zwierz�t, a w miar� rozwoju technologicznego 
wprowadzane były zmechanizowane �rodki przewozowe pozwalaj�ce usprawni� i 
przyspieszy� proces pozyskania surowca. Jeszcze pocz�tkiem XX wieku podstawow� form�
transportu surowca była zrywka konna, stosowane było równie� ryzowanie drewna oraz 
spław rzeczny. We wschodnich rejonach kraju, głównie w terenach górzystych do transportu 
wykorzystywano równie� le�ne kolejki w�skotorowe. Post�p technologiczny w latach 50-tych 
XX wieku i zwi�kszone zapotrzebowanie na drewno spowodowały, i� do gospodarstw 
le�nych zacz�to wprowadza� pojazdy i urz�dzenia mechaniczne. Najpierw były to 
uniwersalne ci�gniki rolnicze wyposa�one w specjalistyczny osprz�t, oraz kolejki linowe, 
które z biegiem czasu zacz�ły by� wypierane przez specjalistyczny sprz�t zrywkowy w 
postaci skiderów i forwarderów (rys. 5). 
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a) b) 

Rys. 5. a) Skider linowy do zrywki drewna [12], b) Forwarder Ponsse Wisent [13]

2.2. Transport samochodowy 
Proces transportu surowca drzewnego do du�ego zakładu przetwórczego odbywa si�

najcz��ciej dwuetapowo. Etap pierwszy – z miejsca składowania do miejsca przeładunku 
odbywa si� przy u�yciu transportu samochodowego, drugi – drewno ładowane jest na wagony 
i w ten sposób transportowane do odbiorcy. Transport samochodowy jest bardzo istotnym 
ogniwem w ła�cuchu dostaw, gdy� w du�ej mierze to od niego zale�y sprawno�� wywozu z 
lasu. W zale�no�ci od wielko�ci masy drewna, ilo�ci miejsc załadunku oraz warunków 
pogodowych rozdziela si� transporty samochodowe wg kierunków. W praktyce nie wysyła si�
du�ej liczby samochodów w jedno miejsce załadunkowe ze wzgl�du na ograniczone 
mo�liwo�ci manewrowe chyba, �e nie ma zastrze�e� technicznych w przypadku 
ukształtowania terenu. W sytuacji trudnych warunków pogodowych zalecane jest wysyłanie 
dwóch samochodów w jedno miejsce w przypadku, konieczno�ci holowania lub innej nagłej 
pomocy wywołanej przez czynnik pogodowy. Na kierowcy równie� spoczywa 
odpowiedzialno�� sprawdzenia ilo�ci wywo�onego drewna z dokumentem wywozowym jak i 
prawidłowe zabezpieczenie ładunku. 

Klasyczny samochód ci��arowy wyposa�ony jest we własn� powierzchni� ładown� i 
u�ywany do transportu sortymentów krótkich, czyli drewna kłodowego, opałowego oraz 
papierówki. Do załadunku i rozładunku pojazdów najcz��ciej stosowane s� �urawie 
hydrauliczne, montowane na stałe na samochodach przewozowych. 

Samochód transportuj�cy powinien by� wyposa�ony w przedni� �cian� spełniaj�c� norm�
PN-EN 12642, a ładunek nie powinien by� wy�szy od tej �ciany. Podczas mocowania ka�da 
sekcja ładunku powinna by� od góry przepasana odci�gami, w liczbie co najmniej jednego, 
je�li sekcj� stanowi drewno z kor� nie dłu�sze ni� 3,3 m co najmniej dwóch, je�li sekcja 
ładunku jest dłu�sza ni� 3,3 m lub niezale�nie od długo�ci, je�li drewno jest okorowane. 
Odci�gi przepasuj�ce ładunek od góry powinny przechodzi� poprzecznie mi�dzy przedni� i 
tyln� par� kłonic w danej sekcji. U�ycie tylko pojedynczego ła�cucha, rozci�gni�tego mi�dzy 
kłonicami, nawet je�eli jest on dobrze umocowany nie jest wystarczaj�cym sposobem 
unieruchamiania. 

Rys. 6. Przykład pojazdu na drewno okr�głe wyposa�onego w kłonice

Drewno układane poprzecznie na poje�dzie z płask� podłog� jest bardziej problematyczne 
w transporcie, gdy� nie mo�na go odpowiednio zamocowa� za pomoc� zwykle u�ywanych 
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sposobów. Uwa�a si� za nieprawidłowe stosowanie jednocze�nie ta�m lub ła�cuchów 
przepasuj�cych ładunek od góry wzdłu� i w poprzek. Je�eli przewo�one drewno jest układane 
w poprzek pojazdu, nale�y korzysta� z odpowiednich barier bocznych, od których tak 
uło�ony ładunek drewna nie powinien by� wy�szy. 

2.3. Składnice drewna 
Składnicami nazywamy wydzielony obszar terenu, wyposa�ony w �rodki techniczne, na 

którym prowadzona jest koncentracja drewna pozyskanego w lesie, jego obróbka, wyrób 
sortymentów i produktów uzyskiwanych na drodze prostej obróbki, czasowe ich 
magazynowanie poł�czone z ewentualn� jego konserwacj� oraz przeładunki ze spedycj�.  

Składnice le�ne pełni� funkcje punktów przeładunkowych. S� zakładane przy drogach 
le�nych, w bliskiej odległo�ci od �cinki drzew. Zaleca si� aby: 
− drewno po zrywce było składowane przy drodze le�nej przejezdnej dla ci��arówek, 
− zapewni� najkrótsz� drog� wywozu z lasu, 
− stosy powinny by� posortowane wielokrotno�ci� długo�ci np.: 3m, 4m, 5m i składowane 

jak najbli�ej drogi ze wzgl�du na ograniczon� długo�� �urawia, 
− dłu�yca powinna by� bez skrzywie� i równych czołach, uło�ona równolegle do drogi,  
− w przypadku kłody - uło�enie prostopadłe do drogi na legarach, mniejsz� �rednic� w 

kierunku drogi, 
− stosy powinny mie� wielko�� ok. 25÷30m3 (jednak dopuszcza si� rozbicie tej masy na trzy 

mniejsze stosy zlokalizowane w bliskiej odległo�ci). 

2.4. Składowanie na placu załadowczym przy bocznicy kolejowej 
Je�eli w proces transportu drewna zaanga�owany jest transport kolejowy to składowanie 

realizowane jest równie� na placu załadowczym przy bocznicy kolejowej. Głównym 
czynnikiem wpływaj�cym na efektywno�� procesów składowania i przeładunku drewna na 
bocznicy kolejowej jest wła�ciwa organizacja pracy obejmuj�ca: 
− sprawdzenie zgodno�ci dokumentu wywozowego z przewo�onym ładunkiem, 
− wła�ciwe ustawienie samochodów do rozładunku - samochody powinny by� ustawione co 

drugi wagon by nie przeszkadzały sobie w pracach ładunkowych oraz aby ograniczy� ich 
przemieszczanie wzdłu� rampy, 

− wagony nale�y ładowa� wg ustalonej kolejno�ci, aby w przypadku konieczno�ci 
wykonania prac manewrowych (tzw. przetoku) wyeliminowa� konieczno�� wył�czenia 
załadowanych wagonów z wahadła pró�nych wagonów, 

− wagony powinny wła�ciwie załadowane oraz zabezpieczone (w zale�no�ci od typu 
wagonu). 

Rys. 7. Przeładunek drewna samochód - wagon na bocznicy kolejowej

	ródło: [10], zdj�cie: T. Marciniec 
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2.5. Tartaki  
W przemy�le produktów drzewnych bardzo istotnym ogniwem ła�cucha dostaw s�

podmioty zajmuj�ce si� przetwarzaniem tego� surowca. Jednym z wa�niejszych b�dzie tutaj 
wła�nie bran�a tartaczna, inaczej mówi�c „tartacznictwo”, zwi�zane z obróbk� surowca 
drzewnego oraz produkcj� materiałów tartych. Produkty te wykorzystywane s� w pozostałych 
bran�ach drzewnych i innych działach gospodarki jako półfabrykat do produkcji wyrobów 
finalnych. Specyficzn� cech� tartaków jest fakt, i� s� one usytuowane na pocz�tku ła�cucha 
produktów drzewnych i stanowi� jego nieodzowny element, ł�cz�cy le�nictwo i bran�e 
wytwarzaj�ce wyroby finalne. Dlatego racjonalne wykorzystanie zasobów drzewnych zale�y 
w du�ym stopniu od poziomu rozwoju technologicznego i organizacji procesów w tych�e 
zakładach. Zdarza si�, i� zakłady przetwórcze s� samowystarczalne i posiadaj� własne traki 
przecieraj�ce surowiec na własne potrzeby, aczkolwiek najcz��ciej ich wydajno�� jest ni�sza 
ni� w przypadku w pełni zmechanizowanych zakładów specjalizuj�cych si� �ci�le w 
przecieraniu surowca na skal� masow�. 

2.6. Transport kolejowy  
Transport kolejowy jest elementem na którym to spoczywa główny ci��ar przewozu na 

dalekie odległo�ci. Jest on efektywny przy masowych przewozach drewna na du�e odległo�ci. 
Wymaga on od odbiorcy posiadania dodatkowej infrastruktury transportowej w postaci 
bocznicy kolejowej. Tylko nieliczni nabywcy drewna na rynku polskim s� potencjalnymi 
u�ytkownikami tego sposobu transportu. Przewozy kolej� odbywaj� si� na podstawie umowy 
zawartej pomi�dzy kolej� a nadawc�, w chwili przej�cia przez kolej załadowanego wagonu 
do przewozu. Aby umowa przewozu mogła by� zawarta, konieczne jest wypełnienie listu 
przewozowego, a ładunek powinien by� prawidłowo załadowany, zgodnie z przepisami 
kolejowymi [5]. Prawidłowe załadowanie i opakowanie wagonu powinno zapewni�
bezpiecze�stwo ruchu poci�gów, ochron� ładunku przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz 
pełne wykorzystanie ładowno�ci wagonów. W przypadku odkrytego wagonu, ładunek musi 
by� tak uformowany, aby nie wystawał poza skrajnie ładunkow�. Do przewozów drewna 
surowego i nieobrobionego stosowane s� zale�nie od długo�ci poszczególnych bali, 
nast�puj�ce rodzaje wagonów [7]: 
− 4-osiowe platformy budowy normalnej (R) np.: serii Roos, 
− 4-osiowe w�glarki budowy normalnej (E) np.: serii Eanos, Eaos,  
− 4-osiowe wagony platformy specjalnej budowy (S) np.: serii Shimms, Simms. 
Metody zabezpieczenia drewna w transporcie kolejowym 

Według instrukcji UIC dotycz�cych bezpiecznego ładowania, w transporcie drewna 
powinny by� spełnione nast�puj�ce wymagania: 
a) drewno powinno by� załadowane wzdłu� wagonu, 
b) bezpo�rednio przy �cianach, burtach lub kłonicach  kłody mog� wystawa� ponad �ciany, 

burty lub kłonice najwy�ej połow� swojej �rednicy (1), 
c) drewno o �rednicy mniejszej ni� (1): 

− 20 cm - rzeczywista wysoko�� zabezpieczenia przez kłonice lub �ciany boczne min. 
10 cm, 

− 10 cm - tylko poni�ej kłonic lub �cian bocznych w warstwie przylegaj�cej (do kłonicy 
lub �ciany wagonu) 

d) powy�ej �cian lub kłonic siodłowo (2): 
− �rednica drewna tworz�cego siodło powinna by� maksymalnie jednakowa, 
− wysoko�� łuku max. 1/3 szeroko�ci ładunkowej wagonu.  

e) kłonice obrotowe nale�y klinowa� (3), lub wi�za� drutem podwójnym/ta�m� mniej wi�cej 
w połowie wysoko�ci kłonic (4). 
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Rys. 8. Przykład układania kłody siodłowo oraz dopuszczalne parametry [4]

a) b) 

Rys. 9. a) Prawidłowo zabezpieczone drewno wi�zadłami w wagonie serii Eanos, b) Prawidłowe 
uło�enie kłody w wagonie serii Sikkps

	ródło: [10], zdj�cie: T. Marciniec 

2.7. Odbiorcy surowca 
Istniej� dwie główne grupy odbiorców produktów drzewnych, a s� nimi klienci 

indywidualni, b�d�cy ostatecznym nabywc� produktu - tarcicy, oraz zakłady przetwórcze dla 
których produkty drzewne s� surowcem przeznaczonym do dalszej obróbki. Pomi�dzy 
producentem tarcicy a ko�cowym odbiorc� mog� znale�� si� ponadto dodatkowe ogniwa 
ła�cucha po�rednicz�ce w dystrybucji produktów tartacznych. Zaliczamy do nich 
hurtowników oraz sprzedawców detalicznych (składy drewna, składy budowlane). 

Jednak głównym nabywc� produktów tartacznych s� zakłady przetwórcze, w których 
przetwarza si� tysi�ce metrów sze�ciennych tarcicy rocznie. Sektor drzewny w Polsce to 
niemal 66 tys. podmiotów gospodarczych. Około 24,5 tys. przedsi�biorstw drzewnych 
stanowi� producenci mebli (37%), ponad 15 tys. firm skupia bran�a drewnianej stolarki 
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budowlanej (23%), 9 tys. to zakłady tartaczne (14%), a 3,4 tys. przedsi�biorstw funkcjonuje w 
przemy�le celulozowo papierniczym (5%) [11]. 

PODSUMOWANIE  
Analiza ła�cucha dostaw drewna wydaje si� by� dogodnym narz�dziem analizowania 

procesów zachodz�cych w tym sektorze rynku. Pozwala wskaza� wzajemne powi�zania 
pomi�dzy podmiotami �ci�le ze sob� współpracuj�cymi, w celu wytworzenia produktu dla 
finalnego nabywcy. Surowiec drzewny, pozyskany w lasach za pomoc� le�nych maszyn 
zrywkowych, transportowany jest i składowany na składnicach spedycyjno-manipulacyjnych. 
St�d za pomoc� pojazdów wywozowych, czyli specjalistycznych samochodów ci��arowych 
oraz transportu kolejowego dostarczany jest do zakładów przetwórczych. W Polsce dominuj�
wła�nie te dwa rodzaje przewozów surowca: transport samochodowy i kolejowy, obejmuj�ce 
prawie 99% rynku przewozów.  
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ANALYSIS OF SUPPLY CHAIN OF WOOD 
MATERIALS  

Abstract 
The article presents short description of wood transport market in Poland as well as analysis of 

wood delivery chain to industrial consumer. In delivery chain structure the following items were 
isolated: subjects involved in transfer of wood and the most essential logistic processes. The two-stage 
transport process was taken into consideration where the first stage is realized with car transfer and 
the second one uses railway transfer. 
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