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ROZDZIAŁ  VIII 
 

STRATEGIA INFORMATYZACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 
 W UJĘCIU HISTORYCZNYM1

Jerzy ZIELIŃSKI 

. 

Motto:   Nie sądzi się zwycięzców.  

Wstęp  

Z wykształcenia i zawodu jestem leśnikiem. Z niewielkimi przerwami 
przez prawie 15 lat (od lipca 1991 do grudnia 2003) współkierowałem lub 
kierowałem projektem informatycznym nazwanym SILP (System Informatyczny 
Lasów Państwowych). W opinii wielu – był i jest to jeden z największych 
funkcjonujących informatycznych systemów w Polsce. Według mojej wiedzy – 
leśnicy za granicą nie mają tak uporządkowanego systemu, nawet ci z Ameryki 
Północnej.  

Moje zawodowe kontakty z informatyką zaczęły się w 1987 roku, kiedy to 
z „lenistwa” postanowiłem nauczyć się podstaw informatyki. Bezpośrednią 
przyczyną była opinia szefa działu, w którym „stały” komputery, że nie można 
policzyć danych zawartych w potrzebnej mi tabeli o wymiarach 36 wierszy i 150 
kolumn na komputerze będącym wówczas w użyciu w Lasach Państwowych (w 
całych LP używano 500 sztuk Ascot, Felix’ów, Soemtron’ów i Daro-1720 oraz 670 
sztuk mikroprocesorów ośmiobitowych (Elwro 523, Robotron A5110). A mnie nie 
chciało się tych płacht (zestawienia szacunków brakarskich, będących w OZLP 
podstawą planu pozyskania 2 milionów metrów sześciennych drewna) „liczyć na 
piechotę”. W ramach podnoszenia kwalifikacji, za protekcją naczelnika wydziału 
kadr w OZLP Szczecin (który też jednocześnie szefował zakładowej organizacji 
SITLiD – Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa) – 
skierowano mnie na dwumiesięczne szkolenie w NOT, na którym z oceną bardzo 
dobrą ukończyłem kurs pt. „obsługa mikrokomputerów i ich wykorzystanie w 
pracy przedsiębiorstw”.   

Na tamte czasy, oczywiście poza zawodowymi informatykami, w biurze 
OZLP Szczecin stałem się „znawcą” zagadnienia o nazwie informatyka w 
leśnictwie. A że sprawy firmy nie były mi obojętne – zainicjowałem oficjalny 
sprzeciw naszej organizacji SITLiD w związku z zamiarem kupna tylko dla OZLP 
                                                
1 Opracowanie J. Zielińskiego ma wybitny charakter autorski i dlatego jest cenne dla 
historii rozwoju informatyki w Polsce.  Autor przedstawił ponadto prace rozwojowe w 
Lasach Państwowych w opracowaniu pt. Stan informatyki w Lasach Państwowych , 
zawartym w: M. Goliński, J. Grabara,  J. S. Nowak (red.) – Informatyka i efektywność 
systemów – Rozdz. IV, PTI, Katowice 2005. W tym drugim opracowaniu zamieszczono 
również fotografie osób tworzących system SILP w Lasach Państwowych.  (przyp. Red.) 



w Szczecinie ponad 50 jednostek PC krajowej produkcji zakładu w Kowarach, a 
której RAM wynosił 64 kB. Sprzęt ten miał stanowić podstawę wyposażenia biur 
OZLP i podległych jednostek w całym kraju (nadleśnictwa i inne zakłady). Nakaz 
kupna przyszedł z góry, z Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych w Warszawie.   

Ówczesny Dyrektor OZLP Szczecin – dr inż. Henryk Klimek należał do 
tych, którzy nie bali się targać tygrysa za wąsy – uznał racje wnoszących sprzeciw 
w sprawie pomysłu zaopatrzenia OZLP w techniczne starocie – i kazał opracować 
autorski program informatyzacji przedsiębiorstwa dwuosobowemu zespołowi – 
Ryszardowi Laskowskiemu i mnie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii szefa komórki 
informatycznej w Instytucie Badawczym Leśnictwa (Krzysztofa Przyborskiego) – 
dyrektor H. Klimek zrobił swój system informatyczny, nie oglądając się na resztę 
Lasów Państwowych2

Ten przydługi wstęp ma na celu uwypuklenie dużej przypadkowości w 
początkach tworzenia się koncepcji pełnej i kompleksowej informatyzacji jednej z 
największych firm w Polsce jaką są Lasy Państwowe (w kolejnych rankingach 
ogłaszanych przez różne media Lasy Państwowe plasują się w pierwszej 
dwudziestce największy firm w Polsce).   

. Głównym twórcą tego systemu był Ryszard Laskowski (ja 
już w tym czasie prowadziłem zagadnienia związane z postępem technicznym i 
organizacyjnym w NZLP w Warszawie).  

Drugą przyczyną tak obszernego wstępu jest chęć uzasadnienia idei 
napisania tej monografii uwzględniającej także zagadnienia strategiczne. Za parę 
lat ludzie, którzy tworzyli jeden z największych funkcjonujących systemów w 
Polsce – nie będą mogli (chcieli) opisać tego - w sumie udanego, dużego 
przedsięwzięcia informatycznego. Napisanie o nim należy się przede wszystkim 
tym, którzy wnieśli szczególny wkład w jego powstanie, a którzy odeszli już na 
zawsze – Zbyszkowi Grużdziowi (LP), Piotrowi Vollsingerowi (SDS) i 
Kazimierzowi Toce (LP). A przecież SILP w trakcie tworzenia – to przede 
wszystkim LUDZIE. Zarówno pracownicy Lasów Państwowych, jak i ich 
partnerzy informatyczni. Od nich naprawdę zależało wszystko. Zawartość systemu, 
jego funkcjonalność techniczna i merytoryczna, procesy negocjacyjne przy 
kolejnych modyfikacjach kontraktu, chęć podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć przy 
zawieraniu nowych, czy poprawna analiza celowości tworzenia projektu w 
przypadku zagrożenia zerwania wielomilionowego kontraktu – to wszystko ludzie. 
Stąd dużo będzie też i o nich, a nawet za zgodą Wydawcy – będą fotografie 
najważniejszych.  

Trzecią przyczyną była bierność i obojętność władz państwowych na to, co 
się dzieje w zakresie informatyzacji poszczególnych branż (w tym budżetowych), 
czy firm państwowych. Zawsze miałem pretensje do władz państwa, że nie zostały 
opracowane i wdrożone standardy tworzenia dużych systemów informatycznych w 
Polsce. Menadżerowie zajmujący się tymi tematami w dużej mierze zdobywali 
wiedzę na ten temat metodą prób i błędów, często w przypadku szczególnie 
nieudanych projektów informatycznych marnotrawiąc pieniądze podatników. Nie 
mając oficjalnego standardu – trudno było im się także przebić przez świadomość 
                                                
2 Dalej zamiennie używa się skrótu LP 



zarządzających firmą, szczególnie tych, którzy trzymali kasę. Leśnikom się udało, 
aczkolwiek błędów też popełnono sporo, w tym niektórych bardzo 
niebezpiecznych. Stąd mój zamiar przelania tych doświadczeń na łamy niniejszego 
opracowania, by ci, którzy pójdą naszym śladem nie wyważali otwartych drzwi i 
mogli uczyć się na cudzych błędach.  

Mimo zaliczonych różnych szkoleń i kursów ukierunkowanych na 
tworzenie systemów informatycznych – czuję się przede wszystkim leśnikiem-
menadżerem. Moja informatyczna wiedza techniczna jest niewielka. Czuję się 
raczej użytkownikiem systemu, wiem sporo o systemach informacyjnych, o 
zarządzaniu. Zatem proszę mieć świadomość, że język niniejszego opracowania 
nie będzie językiem informatyka. Niemniej jestem przekonany, że ci, którym 
przyjdzie tworzyć duży system informatyczny – znajdą tu sporo opisanych 
doświadczeń, również tych negatywnych, których wyeliminowanie pomoże 
poprowadzić im prace nad ich projektem bezpieczniej i skuteczniej. Świadomie 
pominąłem słowo „taniej”. Myślę, że taniej jak w PGL LP (Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe) tak dużego i rozległego systemu stworzyć 
się nie da.  

I ostatnia w tym wstępie uwaga. Tytuł rozdziału „Strategia informatyzacji 
Lasów Państwowych w ujęciu historycznym” jest w sumie trafnym ujęciem treści 
niniejszej monografii. Nie można z wiadomych względów opisać szczegółowo 
aktualnej strategii informatyzacji Lasów Państwowych. Natomiast można napisać o 
strategii w ujęciu historycznym i o elementach strategii opublikowanej w 
oficjalnych wystąpieniach LP. Traktując poważnie odbiorców niniejszego 
opracowania obiecuję, że będę przedstawiał swoją prawdę, a jak nie będę mógł – to 
temat albo ominę, albo zaznaczę, że nie jest to moje osobiste stanowisko, czy 
wręcz – że stanowiska przedstawić nie mogę. .  

Część 1. Lasy Państwowe przed i w trakcie wyboru partnera do budowy SILP. 
Kontrakt SDS-LP   

Lasy Państwowe były i są potężną organizacją gospodarczą, zarządzającą 
lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na prawie ¼ powierzchni kraju 
(ponad 7 milionów ha gruntów leśnych). W końcówce lat 80-ych XX wieku., kiedy 
to podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad SILP – na strukturę Lasów 
Państwowych miały wpływ elementy przedstawione  w tablicy nr 1.   
 
Tablica 1. Elementy mające związek ze strukturą Lasów Państwowych według 
stanu na 31.12.1989 roku. 
Lp Nazwa elementu Miano Ilość Uwagi 

1  Holding 

(zjednoczenie) 

NZLP 1 NZLP – Naczelny Zarząd Lasów 
Państwowych będący „zrzeszeniem” 
przedsiębiorstw, dla którego organem 
założycielskim był właściwy Minister. 
Na jego czele stał Naczelny Dyrektor 
LP 



2 Przedsiębiorstwa OZLP 17 OZLP – okręgowe zarządy Lasów 
Państwowych podległe NDLP 

3 Zakłady 

podstawowe 

Nadleśnictwo 402 Podlegały bezpośrednio Dyrektorom 
OZLP 

4 Zakłady 

pomocnicze 

 ZSLP, OTL, 
ORB, ZTiS, 
IBL, OKL, 
BULiGL, 

PNTL, PZTL 
i inne 

 

 

119 

ZSLP – Zespół Składnic LP (27),  
OTL – Ośrodki Transportu Leśnego 
(22),  
ORB – Ośrodki Remontowo-
Budowlane (22),  
ZTiS- Zakłady Transportu i Spedycji 
LP (1),  
Gospodarstwa Rybackie LP (5),   
Inne zakłady (3),  
Zasadnicze Szkoły Leśne (6),  
Stacje Oceny Nasion (3)  
BULiGL – Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej (13 oddziałów 
terenowych i centrala w W-wie),  
PNTL – Przedsiębiorstwa Naprawy 
Taboru Leśnego (2),  
PZTL – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Technicznego Leśnictwa (1),  
Biuro Studiów i Projektów Lasów 
Państwowych (1),  
Wrocławski Zakład Przemysłu 
Maszynowego Leśnictwa „Dolpima” 
(1),  
Technika Leśne i zespoły szkół 
zawodowych (18),  
Zespoły Ochrony Lasu (6).   

5 Inne zakłady IBL, OKL, 
ORW LP 

3 IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa,  z 
8 placówkami terenowymi,  
OKL Ośrodek Kultury Leśnej,  
ORW Ośrodek Rozwojowo-
Wdrożeniowy LP w Bedoniu. 

6 Komórki 
podstawowe 
nadleśnictw 

leśnictwa 7.000 Podległe bezpośrednio nadleśniczym, 
realizujące podstawowe zadania w 
drzewostanach.  

7 Powierzchnia 
ogólna gruntów 
LP 

  ha 7.448.000  

8 Zatrudnienie 
ogółem 

osób 116.626  

9 - z tego na 
stanowiskach: 
robotniczych 

 
osób 

 
81.338 

 

10 nierobotniczych osób 35.288  

11 Zatrudnienie w 
innych zakładach 
(lp 4-5) 

osób 2.500 Łącznie stanowiska robotnicze i 
nierobotnicze (dane przybliżone) 

12 Podstawowe 
parametry planów 

   



gospodarczych: 
13 Pozyskanie, 

wywóz i sprzedaż 
drewna 

m3 19.300.000  

14 Odnowienia lasu i 
zalesienia 

ha 58.862  

15 Pielęgnowanie 
gleby w 

uprawach, 
młodników 

(CW,CP) 

ha  
483.100 

 

16 Przychód    mld zł.  1274,1   

17  Zysk (w USD) mld zł. 203,8    

18 Liczba 
zatrudnionych w 
LP informatyków 

Osób 60 We wszystkich jednostkach LP (dane 
przybliżone) 

 
Proces zarządzania tak ogromną firmą na szczeblu centralnym, który 

stanowił Naczelny Zarząd Lasów Państwowych (NZLP) był szalenie trudny. 
Zatrudniano w nim według stanu na 31.12.1989 – zaledwie 115 osób na 
stanowiskach nierobotniczych, w tym jednego informatyka. Rozległość firmy, 
trudności w przekazywaniu danych, kłopoty w ich technicznym przetwarzaniu 
powodowały, że za stan normalny uważało się w Lasach Państwowych to, że 
pomiędzy wykonaniem operacji w lesie, a dotarciem zbiorczej informacji do NZLP 
upływało nie mniej niż 30 dni. Stąd proces decyzyjny nie był uzbrojony w dane 
dotyczące zadań realizowanych, a głównie opierał się na przewidywanym 
wykonaniu. Jakie to rodziło skutki gospodarcze w dobie centralnego 
podejmowania ważnych decyzji - nie trudno sobie wyobrazić. Stąd  też dążenie 
Kierownictwa LP do pełnego zabezpieczenia wszelkich potrzeb naszej organizacji 
– i to poczynając na kształceniu przyszłych leśników, poprzez zabezpieczenie 
możliwości naprawczych taboru technicznego przemieszczającego wyrobione 
drewno, kończąc na  zaopatrzenie leśnictwa. Jednocześnie zapewniano osłonę 
naukową działań organizacji oraz rozwój firmy poprzez IBL i ORW LP. A 
pamiętać należy, że IBL koordynował także współpracę z innymi placówkami 
badawczo rozwojowymi.  I dlatego w skład PGL LP wchodziły zakłady i 
przedsiębiorstwa o tak rozrzuconym profilu produkcji (patrz tabela nr 1).  

W tak złożonym organizmie gospodarczym sprawozdawczość musiała 
pochłaniać wiele czasu i wysiłku, szczególnie na szczeblu podstawowym jakimi 
były zakłady pracy, w tym nadleśnictwa. Cała armia ludzi gromadziła dane 
dotyczące stanu lasu jak i wszelkich operacji w tym lesie wykonywanych. Jednak 
podkreślenia wymaga duża statyczność istniejącego wówczas systemu 
informacyjnego. To był potężny zbiór danych o stanie lasu (przeszłym) i danych o 
realizacji zadań „wczoraj”, nie na „jutro”. System informacyjny nie zawierał 
funkcji optymalizacyjnych czy prognostycznych. Stanowczo należy stwierdzić, że 



w momencie tworzenia założeń „Zintegrowanego systemu informatycznego 
Lasów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem nadleśnictwa” bo tak się na 
tym etapie budowy założeń nasz SILP nazywał – głównym celem jego tworzenia 
było uporządkowanie prac o charakterze sprawozdawczym, zarówno dla potrzeb 
wewnętrznych firmy, jak dla potrzeb instytucji zewnętrznych (GUS, ministerstwa 
itp.).  

I trzeba przyznać, że presja pracowników jednostek podstawowych na 
ułatwienie prac biurowych była coraz silniejsza. Funkcjonujące w Lasach 
Państwowych proste automaty obrachunkowe – mimo na początku skromnego 
oprogramowania – zaczęły, po ich wdrożeniu głównie w działach finansowo-
księgowych nadleśnictw, dawać wyobrażenie o szalonej użyteczności mechanizacji 
prac związanych z prowadzeniem rachunkowości, magazynów, płac itp. Leśnicy 
obserwowali też poczynania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jednostki 
LP, która w ramach naszej struktury gospodarczej opracowywała szczegółowe 
plany dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej w drzewostanach i która 
najszybciej zaczęła stosować techniki informatyczne w swojej codziennej pracy. 
Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych (Ryszard Dzialuk) był coraz silniej 
atakowany za przestarzały system informacyjny, za sterty papierów, które 
leśniczowie muszą wypełniać, a w biurach nadleśnictw musiała być utrzymywana 
armia pracowników do ich systematyzowania, przetwarzania, agregowania i 
przekazywania sprawozdań „wyżej”. Głos ludu coraz bardziej się liczył w 
Naczelnym Zarządzie Lasów Państwowych, bo siła organizacji związkowych była 
coraz większa.  

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na przyszłe działania związane z 
informatyzacją PGL LP była duża obojętność placówek naukowych w tym 
zakresie. Zainteresowania (szczególnie Wydziału Leśnego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, później Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w 
Krakowie) zmierzały do poszerzenia prac związanych ze sferą działania Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, tzn. opisywania stanu lasu, jego pomiaru, 
rozpoznawanie technik fotogrametrii, zdjęć satelitarnych itp. Niechętnie natomiast 
zajmowano się doskonaleniem systemu informacyjnego Lasów Państwowych, 
szczególnie w zakresie tworzenia algorytmów niezbędnych do opracowywania 
analiz, prognoz, wielowariantowych rozwiązań itp.  Wyjaśnia to negatywne 
zjawisko duża bierność sztabowych pracowników Naczelnego Zarządu Lasów 
Państwowych, którzy nie dokładali starań o doskonalenie systemu informacyjnego 
na odcinkach swego działania (tak jest w zasadzie, z niewielkimi wyjątkami, do 
dzisiaj). Konsekwencją takiej postawy był brak zleceń dla placówek naukowych ze 
strony PGL LP na opracowywanie nie tylko nowelizacji systemu informacyjnego, 
ale także niekonsumowanie osiągnięć nauki (prace badawcze, ekspertyzy itp.) w 
formie modyfikacji istniejącego systemu, co tym samym powodowało, że 
osiągnięcia nauki w zasadzie nie były wdrażane w leśnictwie. Szczególnie trudno 
współpracowało się z IBL, którego pracownicy naukowi bardzo długo nie zdawali 
sobie sprawy z wagi zestandaryzowanych wieloletnich danych o lesie i procesach 
w nim zachodzących do budowy np. modeli logicznych procesów 
prognostycznych.  



O potrzebie uporządkowania działań związanych z informatyzacją 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wiedzieli wszyscy, którzy 
mieli do czynienia bądź ze sprawozdawczością LP, bądź z bezpośrednim 
uzbrajaniem systemu informacyjnego w sprzęt i oprogramowanie informatyczne. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych były dwa formalne centra rozwoju leśnej 
informatyki - Wydział Informatyki w NZLP i komórka informatyczna Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Do głosu zaczęli 
dochodzić również pracownicy Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych, 
nadleśnictw, a także Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Wydziału 
Leśnego SGGW. Coraz mocniejsze naciski pracowników spoza NZLP zaczęły 
zmuszać kierownictwo Lasów Państwowych do działań bardziej konkretnych. 
Najlepiej przedstawia to "Informacja o stanie informatyki w biurze NZLP i 
okręgowych zarządach Lasów Państwowych" z 24 lipca 1989 roku opracowana w 
Wydziale Postępu Technicznego, Organizacyjnego i Wdrażania Informatyki, a 
konkretnie przez Adama Hromiaka, Jerzego Stasiaka i Jerzego Zielińskiego. 
Najważniejsze stwierdzenia z powyższego opracowania ilustrujące zaawansowanie 
informatyzacji LP w latach 1985-1989 wymieniam niżej (kursywą zaznaczono 
cytaty).  

Rozwiązania organizacyjne na szczeblu centralnym spowodowały zanik 
informatyki na tym poziomie zarządzania. Z jednej strony przeniesienie do 
wydziału informatyki prac sprawozdawczych obsługujących w zakresie 
sprawozdawczości pozostałe komórki organizacyjne NZLP - czyli typowa 
działalność operatorska, a z drugiej całkowita obojętność na zagadnienia 
płacowe. Normalnością było to, że w przedsiębiorstwie państwowym informatyk 
zarabiał około 3 razy mniej, niż w sektorze prywatnym. Efektem takich działań 
było to, że w 1989 roku w NZLP pracował jeden informatyk i że zadania tego 
wydziału musiał przejąć Wydział Postępu Technicznego, Organizacyjnego, 
któremu dodano dwa etaty i rozszerzono nazwę o: „i Wdrażania Informatyki”. I to 
też tylko dlatego, że nie było chętnych informatyków do pracy w NZLP, oraz 
brakło woli kierownictwa LP do faktycznego rozwiązania tego problemu, a 
przypadkowo naczelnik przejmującego wydziału był po NOT'owskim kursie 
obsługi komputerów i podstawach programowania i stosował w codziennej pracy 
edytor tekstu - nota bene - nielegalny.  

Zaawansowanie stosowania w biurze NZLP programów informatycznych 
świadczy o niezrozumieniu tego zagadnienia przez pracowników NZLP. Program 
finansowo-księgowy (zakupiony w 1987 r.) - niewdrożony; program system 
informowania kierownictwa (nieznana data zakupu) - niewdrożony; program 
Kali kadrowy - nieuruchomiony; system kadry zakupiony w spółce Interams - 
nieznane jego dalsze użytkowanie; system płace - niewykorzystany; program 
Kadry i Wynagrodzenia - zakupiony w maju 1989 - w trakcie wdrażania. 
Pomijając zagadnienia związane z nieznanym losem różnych umów w omawianej 
informacji podano:  

1. Jest duża ilość zleceń na opracowanie tego samego tematu np. 
dotyczącego Kadr i Wynagrodzeń a przy tym brak ich wdrożenia w biurze NZLP. 



Podobnym przykładem w tym zakresie jest zlecenie opracowania rejestratora dla 
leśniczego trzem różnym spółkom.  

2. Zawierane były umowy na opracowania, których wynik - na obecnym 
etapie stanu informatyki w LP - nie przyniesie korzyści. W przypadku cytowanej 
umowy wykorzystania satelitów telekomunikacyjnych w lasach do przesyłania 
danych - ekspertyza w tym zakresie da wynik, którego nie będzie można 
wykorzystać nawet za rok, zaś po tym terminie wynik jej będzie nieaktualny - a 
tym samym cel podejmowania tematu jest niejasny.  

Przedstawiono też problem sprawozdawczości w zakresie zgodności 
oczekiwań GUS i jej przydatności dla komórek organizacyjnych NZLP. 
Rozbieżności oczekiwań były duże i w tym czasie doskonalenie systemu 
informacyjnego było potrzebne. Odrębnym zagadnieniem była konieczność 
przesunięcia prac związanych z przetwarzaniem danych do poszczególnych 
komórek organizacyjnych oraz techniczna i programistyczna obsługa tych 
działań.  

W odniesieniu do okręgowych zarządów Lasów Państwowych Informacja 
uwzględniała:  

1. Sytuacja płacowo-kadrowa jest podobna jak w NZLP. Podobnie jak w 
centrali - i tam wydziały informatyki pracują na poziomie operatorskim, 
zapewniając obsługę sprawozdawczą biur OZLP. Odciążenie od prac 
operatorskich umożliwiłoby informatykom konserwację oprogramowań, 
wdrażanie rozwiązań informatycznych, etc.  

2. W zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w sprzęt informatyczny lub 
obrachunkowy zwraca uwagę fakt jego względnie dużej różnorodności tj. od 
Robotronów 5110 poprzez maszyny Daro 1720, mikrokomputery Elwro 523 i 
IBM (i to różnego pochodzenia). Nieskoordynowane działania na rzecz rozwoju 
informatyki w LP podkreśliła w swojej ekspertyzie firma "Starcomp", a którą to 
opracowano w związku z koniecznością zdefiniowania orientacyjnych kosztów 
zbudowania w Lasach Państwowych kompleksowego systemu informatycznego. 

3. Sugerowano, że stworzenie kompleksowego systemu informatycznego 
LP powinno być poprzedzone budową systemu informacyjnego, tym bardziej, że 
przewidywany koszt pełnego zaopatrzenia w sprzęt i oprogramowanie szacowano 
na dzień 30.03.1989 roku na kwotę 30 miliardów złotych.  

Pomińmy wnioski zawarte w "Informacji. . .” dotyczące samego biura 
NZLP i przedstawmy wnioski dotyczące pozostałych jednostek organizacyjnych: 

1. Doprowadzić do podjęcia przez Kolegium Lasów Państwowych 
uchwały o zakazie zakupu sprzętu i programów użytkowych bez pozytywnej opinii 
ORW w Bedoniu.  

2. Powierzyć ORW w Bedoniu funkcję koordynatora działań na odcinku 
zaopatrzenia w sprzęt informatyczny i jego oprogramowanie w całej organizacji 
gospodarczej Lasy Państwowe.  

3. Doprowadzić do podjęcia uchwały przez Kolegium Lasów 
Państwowych dotyczącej przeznaczenia środków na rozwój informatyki w Lasach 
Państwowych oraz sposobu finansowania zakupów (czy z przedsięwzięć 
wspólnych, czy indywidualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa w 



uzgodnieniu z ORW w Bedoniu). Należy podkreślić, że osiągnięcia docelowego 
stanu zaopatrzenia nie może być przewidziane na okres dłuższy niż 3 lata, ze 
względu na dekapitalizację sprzętu (okres amortyzacji komputera jest określony 
na 5 lat).  

4. Zweryfikować skład zespołu doradczego przy naczelnym Dyrektorze LP 
ds. wdrażania informatyki.  

5. Rozwiązać problem płacowy informatyków zatrudnionych w Lasach 
Państwowych poprzez wybranie jednego z niżej wymienionych wariantów: 

a) powołanie spółek obsługi informatycznej w skład których weszliby 
pracownicy wydziałów informatycznych jednostek organizacyjnych LP,  

b) powołanie jednej spółki informatycznej działającej w całej organizacji 
gospodarczej Lasy Państwowe,  

c) powołanie dotychczasowych pracowników wydziałów informatyki na 
stanowiska głównych specjalistów d/s wdrażania informatyki z przyznaniem im 
dodatków funkcyjnych, którego uzależniono by od liczby przydzielonych 
jednostek podstawowych,  

d) doprowadzenie do rozwiązań płacowych zapewniających zarobki 
zatrudnionym w Lasach Państwowych informatykom, na poziomie wynagrodzeń 
tej grupy zawodowej w innych sektorach gospodarki narodowej.  

6. W przypadku nie przyjęcia wniosków od 1 do 3 - wnosimy o wyłączenie 
zadań związanych z wdrażaniem informatyki z zakresu obowiązków Wydziału 
Postępu Technicznego, Organizacyjnego i Wdrażania Informatyki, a tym samym 
zmniejszenie stanu etatów o dwie osoby. Powyższy wniosek wynika z 
niemożliwości wdrażania jednolitego systemu informatycznego w Lasach 
Państwowych.  

To szerokie przedstawienie fragmentów "Informacji..." przedłożonej 
ówczesnemu Naczelnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych Ryszardowi 
Dzialukowi - dobrze wprowadza w stan prac nad wdrażaniem informatyki. 
Wyraźnie też widać, że w 1989 roku - skuteczne działanie na niwie wdrażania 
informatyki koncentrowało się wokół komórki informatycznej ORW w Bedoniu, 
kierowanej przez Leszka Szulca. Trzeba zaznaczyć, że zaczął tężeć opór 
informatyków z poszczególnych OZLP, którzy coraz głośniej występowali przeciw 
opiniom zespołu doradczego przy naczelnym Dyrektorze LP ds. wdrażania 
informatyki. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było „wygładzanie” 
wniosków tego zespołu przez wysokich urzędników NZLP przed ich oddaniem 
Naczelnemu Dyrektorowi LP. Z drugiej strony - weryfikacja istniejącego systemu 
sprawozdawczego i jego uzbrojenia informatycznego stała się coraz bardziej 
palącym problemem przenoszonym na forum decyzyjne przez Naczelnego 
Dyrektora Lasów Państwowych (należy tu wtrącić informację, że tak naprawdę, to 
w omawianym okresie - moc decyzyjną w PGL LP miało Kolegium Lasów 
Państwowych i to jego uchwały były obowiązujące Naczelnego Dyrektora Lasów 
Państwowych). M.in. skutkiem tej presji była wyżej przedstawiona informacja, 
która nakreślała zarówno ówczesny stan informatyzacji LP jak i definiowała 
niezbędne środki potrzebne do realizacji kompleksowego systemu 
informatycznego LP. Stosunkowo duża lakoniczność tej informacji wynikała stąd, 



że jej załącznikiem była ekspertyza f-my Starcomp - oceniająca realność i koszt 
przedsięwzięcia stworzenia systemu informatycznego. Muszę tutaj podkreślić, że 
naciski Dyrektora Ryszarda Dzialuka w sprawie opracowania szczegółowych 
założeń systemu - były przez Wydział Postępu Technicznego, Organizacyjnego i 
Wdrażania Informatyki (Wydz. T-1) odpierane jedynym argumentem - jeżeli Lasy 
Państwowe są gotowe (przede wszystkim finansowo) do realizacji tak dużego 
przedsięwzięcia - to rozpoczęcie prac nad zdefiniowaniem założeń systemu 
informatycznego może nastąpić po obietnicy, że znajdą się pieniądze na realizację 
tych założeń. Nic bowiem tak szybko się nie starzeje, jak projekt systemu 
informatycznego.  

Trzeba jednak przyznać, że nie mieliśmy wtedy wiedzy o czasie 
niezbędnym do stworzenia tak dużego systemu, a także nie znaliśmy złożoności 
problemu i oporu materii. I w tym miejscu trzeba jednoznacznie stwierdzić, że 
stanowisko Wydz. T-1 było tylko w części racjonalne. Niezależnie od działań 
informatycznych - należało bowiem uaktywnić prace nad uporządkowaniem 
systemu informacyjnego Lasów Państwowych. Wprawdzie częściowe działania 
podjęto i system sprawozdawczy prawie przed WIELKĄ ZMIANĄ 
uporządkowano, ale nie zdołano doprowadzić do wydania zarządzenia po tym, jak 
ówczesny Naczelny Dyrektor polecił projekty druków sprawozdawczych, 
instrukcję etc. uzgodnić ze wszystkimi centralami związkowymi.  

A potem nastąpiło tzw. trzęsienie ziemi w NZLP, stanowisko Naczelnego 
Dyrektora Lasów Państwowych objął Jerzy Smykała, wydziały rozparcelowano na 
pojedyncze stanowiska pracy, a informatyka przypadła od 1990 w udziale Jerzemu 
Stasiakowi, głównemu specjaliście   w NZLP.  

Stan informatyzacji w okresie "przed SILP'owym” dobrze też 
charakteryzują "Wnioski z narady naczelników wydziałów informatyki jednostek 
zgrupowanych w organizacji gospodarczej Lasy Państwowe" z dnia 8 marca 1990 
roku. Najistotniejsze dla rozwoju przyszłego SILP są wnioski (podaję swoją 
syntezę tych wniosków): 

1. Niezbędna jest koordynacja działań informatycznych w skali LP i to na 
poziomie NZLP.  

2. Niezbędne jest przypisanie wydziałom informatyki funkcji typowo 
wdrożeniowych nowych rozwiązań informatycznych oraz troska o utrzymanie i 
konserwację systemu.  

I już poza wnioskami - informatycy zaapelowali do kierownictwa LP o: 
- zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec wymienionych wyżej wniosków, 

gdyż dalsze posunięcia na dotychczasowych zasadach są równoznaczne z 
marnotrawieniem sił i środków, łącznie z marnotrawieniem inicjatyw przez tych 
informatyków wcześniej rozpoczętych,  

- niezajęcie stanowiska przez kierownictwo LP uniemożliwi dalszą 
działalność służb informatycznych LP na odcinku tworzenia spójnego systemu 
informacyjno-informatycznego,  

- szybkie zajęcie stanowiska w tej sprawie, ze względu na powagę 
zagadnienia i niepewność informatyków co do efektów prób  w podejmowanych 
przez nich  działaniach.  



Jak z powyższego widać, presja tzw. "dołów" na kierownictwo w zakresie 
racjonalnego wdrażania informatyzacji Lasów Państwowych była silna i odważna.  

Trzeba też podkreślić pozytywne podejście związków zawodowych do 
sprawy kompleksowej informatyzacji LP. Przytoczę najważniejsze tezy pisma 
NSZZ "Solidarność", siły, która po 1989 roku "STANOWIŁA" w leśnej 
rzeczywistości (zn. KSPL-J-1/90 z dnia 10.04.1990): 

- nie da się przecenić roli informatyki w nowoczesnym systemie zarządzania 
PGL LP,  

- obecne rozwiązania informatyczne nie rozwiązują nawet części 
problematyki, a próby załatwiania sprawy przez poszczególne jednostki nie 
stwarzają warunków współdziałania systemu,  

- informatyzacja musi się rozpoczynać od stanowiska leśniczego (najniższej 
komórki wykonawczej w nadleśnictwach) i musi stanowić kompatybilny 
system w skali Lasów Państwowych,  

- nieunikniony jest wpływ informatyzacji na restrukturyzację organizacji i 
zatrudnienia, w związku z czym oczekuje się okresowych informacji o 
poczynaniach LP w tym zakresie.  

W zasadzie – nic dodać, nic ująć szczególnie, że podpisujący to pismo 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 
Andrzej Rodziewicz za dwa lata (1992) sam został Dyrektorem Generalnym Lasów 
Państwowych.   

Leszek Szulc potrafił nawiązać współpracę z aktywnymi i rzeczywiście 
zainteresowanymi pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
uczelniami leśnymi oraz BULiGL. Stworzył on zespół, który wypracował 
koncepcję założeń do budowy SILP. Należeli do zespołu (oprócz Leszka Szulca) w 
układzie alfabetycznym:  

Głaz Jan – pracownik naukowy IBL, wcześniej długoletni pracownik 
urządzania lasu,  

Kłapeć Bronisław – pracownik naukowy SGGW w zakresie ekonomiki 
leśnictwa,  

Wisiński Stanisław Kostka – terenowy pracownik Służby leśnej – 
nadleśniczy, 

Wiszniewski Zdzisław – pracownik biura OZLP w Olsztynie – naczelnik 
wydziału informatyki. Formalnie zespół „zalegalizowała” Decyzja Nr 13 NDLP z 
dnia 10.08.1990 roku „w sprawie powołania Zespołu projektowo-
koordynacyjnego do opracowania systemu informatycznego w Lasach 
Państwowych – ze szczególnym uwzględnieniem nadleśnictwa”. 
Przewodniczącym tego Zespołu został Zdzisław Wiszniewski, bardzo pozytywna, a 
przede wszystkim niesamowicie pracowita postać leśnej rzeczywistości 
informatycznej.   

Kolejnym strategicznym momentem stało się pismo przewodnie do tej 
decyzji (T-1-095-32/90 z 10.08.1990 r.), w którym zakazano jednostkom zakupu 
sprzętu informatycznego i oprogramowania bez pozytywnej opinii NZLP. A zatem 
fizycznie nastąpiła centralizacja działań związanych z informatyzacją LP.   



Zespół Z. Wiszniewskiego we współpracy z Jerzym Stasiakiem z NZLP 
rozpoczął przygotowania do uzyskania uchwały Kolegium LP na temat budowy 
zintegrowanego systemu. Zasadniczym dokumentem było opracowanie „Stan i 
perspektywy rozwoju informatyki w Lasach Państwowych” , które spowodowało 
po szerokiej dodatkowej dyskusji 13 grudnia 1990 w Jarnołtówku podjęcie 
uchwały nr 6 Kolegium Lasów Państwowych w sprawie rozwoju informatyki w 
organizacji gospodarczej Lasy Państwowe. Jest to dokument o kapitalnym, 
strategicznym znaczeniu, w związku z tym zacytuję jego całkowite brzmienie:  

„Kolegium Lasów Państwowych po zapoznaniu się z materiałami dot. 
stanu i perspektyw rozwoju informatyki w Lasach Państwowych, aprobuje do 
realizacji kierunki nakreślone w tym dokumencie. Jednocześnie Kolegium Lasów 
Państwowych wyraża przekonanie, że ich realizacja pozwoli na racjonalne 
wykorzystanie całego wysiłku i poniesionych już nakładów na stworzenie realnie 
funkcjonującej informatyki w Lasach Państwowych.  

Kolegium Lasów Państwowych uchwala do realizacji, co następuje: 
1. Maksymalne przyspieszenie działań mających na celu budowę 

zintegrowanego systemu informatycznego Lasów Państwowych, jako 
kolejnego etapu rozwoju informatyki w Lasach Państwowych.  

2. Centralne finansowanie budowy systemu informatycznego w Lasach 
Państwowych.  

3. Centralne – dla wszystkich jednostek Lasów Państwowych – zakupy systemu, 
sprzętu i oprogramowania. Zakupy sprzętu u wybranego dostawcy musi 
jednocześnie wiązać się z zapewnieniem przez niego serwisu technicznego, 
jak też doradztwa eksploatacyjnego.  

4. Okres budowy i wdrażania systemu informatycznego Lasów Państwowych 
nie powinien być dłuższy niż dwa lata.  

5. Kolegium Lasów Państwowych upoważnia Naczelnego Dyrektora Lasów 
Państwowych do podejmowania decyzji związanych z opracowaniem 
zintegrowanego systemu informatycznego i rozwojem informatyki w Lasach 
Państwowych.  

W podpisie: Przewodniczący Kolegium Lasów Państwowych – dr inż. 
Jerzy Smykała”.  

I ta uchwała stanowi formalny początek pracy przy SILP, nakreślając 
strategiczne kierunki działania. Była na tyle ogólna, że nie blokowała działań 
szczegółowych w żadnym zakresie. Jej uchwalenie czyniło realnym (w sensie 
finansowym) pokrycie kosztów systemu, a tym samym urealniało prace nad 
samym projektem przedsięwzięcia.  

Pozytywne dla sprawy było kompleksowe działanie uruchomione przez 
NZLP w zakresie wyboru partnerów do informatyzowania LP. Trzeba podkreślić, 
że procedury przetargowe nie obowiązywały PGL LP, ale jak dokona się analizy 
postępowania NZLP w tym zakresie – to te procedury zostały dotrzymane. I dobrze 
się stało, gdyż ogromna jak na ówczesne czasy kwota około 15 milionów dolarów 
budziła emocje nie tylko wśród samych leśników.  

Pytania ofertowe przedstawione kierownictwu LP na dzień 10.01.1991 
zawierały:  



1. Kompleksowe rozwiązania:  
- dostawy sprzętu mikrokomputerowego i peryferyjnego (drukarki, 

streamery, UPS, kable itp.) oraz systemu,  
- serwis gwarancyjny i organizacja serwisu pogwarancyjnego,  
- oprogramowanie założeń systemu informatycznego,  
- szkolenie na poziomach:  

a) operatorów,  
b) programistów i nauczycieli przekazujących wiedzę dla operatorów,  
c) zarządzających systemem.  

2. Potencjalni partnerzy otrzymali pisemne opracowania dotyczące kierunków 
rozwoju informatyki w LP oraz wstępny projekt systemu informatycznego LP.  

3. W formie uzupełnienia ustnego przekazywano informacje o: 
- strukturze organizacji PGL LP,  
- idei systemu informatycznego LP,  
- oczekiwań LP dotyczących wstępnej oferty.  

4. Przekazano też potencjalnym partnerom najważniejsze zasady funkcjonowania 
LP (zasady hodowli lasu, instrukcje urządzania lasu, normatywy prawne itp.).  

W pierwszej fazie (już w styczniu 1991) prowadzono rozmowy sondażowe 
z firmami ICL, Philips, Unisys, a później zaproszono do rozmów jeszcze szereg 
innych firm, z których chęć współpracy z PGL LP wyraziły: Soft-Tronic+Pascom, 
Hewlett-Packard, Altkom, IMC i Cervus. Odmówiło współpracy kilka firm, wśród 
nich najważniejszą był IBM.  

W dniu 28.03.1991 Zespół projektowo-koordynacyjny przedstawił 
Dyrektorowi NZLP trzy firmy, z których Kolegium LP powinno wybrać 
ewentualnego partnera kontraktowego. Były to SUN Microsystem, Hewlett-
Packard i ICL. Głównym uzasadnieniem tej rekomendacji Zespołu były:  
1) oferty tych firm odpowiadały zapotrzebowaniu LP pod kątem budowy systemu 

informatycznego, zwłaszcza w zakresie standardowości sprzętu oraz 
przenoszalności oprogramowania na dowolny sprzęt pracujący pod systemem 
wielodostępnym UNIX,  

2) były to firmy o światowej, dobrej renomie, jeśli chodzi produkcję i jakość 
sprzętu,  

3) były to firmy pracujące nad nowymi rozwiązaniami systemu UNIX, 
interesującego LP,  

4) prezentowane przez nie sposoby rozwiązań pozwalałyby na dalsze prace, 
nawet w przypadku zmiany firmy.   

Ponadto Zespół zaproponował skład zespołu ds. negocjacji ostatecznych 
oraz zmiany w strukturze NZLP (przypominam, że informatyką zajmował się tylko 
1 pracownik Jerzy Stasiak, n.b. leśnik z wykształcenia).  

W lutym 1991 roku Zespół Z. Wiszniewskiego przedłożył opracowanie pt. 
Projekt systemu informatycznego Lasów Państwowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nadleśnictwa – rozszerzone założenia organizacyjno-techniczne. 
Należy i twórcom założeń i kierownictwu LP oddać to, że zaczęto budować SILP 
poczynając od nadleśnictwa, podstawowej jednostki organizacyjnej LP. Może nie 
od najniższego szczebla (leśnictwa), ale od początku zakładano, że przetwarzanie 



danych odbywać się będzie w nadleśnictwie i tam będzie posadowiony sprzęt 
(oprogramowanie leśnictwa pozostawiono na później). Dokument ten, liczący 
około 20 stron, wraz z aktami normatywnymi regulującymi sposób działania w 
jednostkach organizacyjnych LP i kilkoma tomami szczegółowych rozwiązań, stał 
się podstawą do wyceny wartości kontraktu w zakresie oprogramowania jak i 
sprzętu. Tylko nieznacznie wyprzedzając czas dodam, że jego przyjęcie przez 
partnera biznesowego stało się przyczyną jego przyszłego bankructwa.  

Kierownictwo LP w dniu 11 kwietnia zaaprobowało wybór Zespołu (SUN 
Microsystem, Hewlett-Packard i ICL) do dalszych rozmów i przyjęło poszerzony 
skład osobowy zespołu do tych rozmów. Kierownictwo zgodziło się na utworzenie 
w NZLP Biura ds. Informatyki, natomiast odrzuciło wszelkie sugestie dotyczące 
liczby proponowanych osób, odkładając decyzję do momentu zdefiniowania 
rzeczywistych potrzeb. Jest charakterystyczne dla całego procesu informatyzacji w 
Lasach Państwowych ironiczne myślenie „Lasy Państwowe przy informatyce, czy 
informatyka przy Lasach Państwowych”. Nigdy nie spojrzano na ten problem od 
strony globalnego spadku zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych 
spowodowanego również wdrażaniem SILP w jednostkach organizacyjnych SILP.  

Zespół dokonał szczegółowej analizy wyżej wymienionych trzech 
partnerów i udzielił rekomendacji firmie Hewlett-Packard i jej podwykonawcy 
SDS (Schnelldatenservice) jako partnera do realizacji systemu informatycznego 
LP. Jako uzasadnienie wyboru Zespół podał następującą informację (cytat):  
„Wnioski końcowe.  

Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentacji oraz roboczych 
konsultacjach i negocjacjach Zespół jednomyślnie proponuje firmę SDS 
(partnera Hewlett Packarda) jako głównego wykonawcę systemu 
informatycznego w Lasach Państwowych.  
Uzasadnienie.  

Przy zbliżonym poziomie kosztów globalnych kontraktu, SDS oferuje:  
- poziom technologiczny gwarantujący nowoczesność rozwiązań na najbliższe 

5-8 lat,  
- najkorzystniejsze warunki gwarancji,  
- różnorodność form płatności,  
- podobnie jak ICL proponowane rozwiązania organizacyjne gwarantujące 

prawidłową realizację programu,  
- generalną licencję na systemy operacyjne i narzędzia programowania.” 

Dnia 24 maja 1991 roku Kolegium Lasów Państwowych zaakceptowało 
ten wybór i upoważniło Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych do podpisania 
kontraktu z wybraną firmą. Naczelny Dyrektor LP już 27 maja Decyzją Nr 11 
powołał Zespół do negocjacji treści kontraktu, której przewodniczącym ustanowił 
Krzysztofa Przyborskiego, Zastępcę Dyrektora OZLP Warszawa.  

I można powiedzieć, że skończyły się żarty, a zaczęła poważna praca, 
momentami przeradzająca się w ostrą walkę przy stole negocjacyjnym o każdy 
zapis. Był to gorący okres, a członkowie zespołu negocjacyjnego byli przytłoczeni 
ogromną odpowiedzialnością. Zespół, niezależnie od negocjacji z SDS i HP 
przeprowadzał dodatkowe konsultacje z przedstawicielami nauki, czy 



przedsiębiorstw mających większe od leśników doświadczenie informatyczne. 
Przykładem niech będzie lista zaproszonych gości na naradę (1.07.1991 r.) 
dotyczącą spraw organizacyjnych, mających związek z podpisaniem kontraktu z 
SDS/HP oraz udziału poszczególnych placówek w pracach projektowych i 
wdrożeniowych:  

Lp Kto Skąd 
1 Prof. Andrzej Klocek Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa 
2 Prof. Jerzy Więsik Prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej i 

Leśnej SGGW 
3 Doc. Hieronim Olenderek Dziekan Wydziału Leśnego SGGW 
4 Mgr inż. Adam Szempliński Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej 
5 Mgr inż. B.Ślarzyński Dyrektor ROLKOM w Warszawie 
6 Dr inż. Jan Głaz Instytut Badawczy Leśnictwa 
7 Mgr Ewa Majewska ROLKOM 

Przedstawiono na tym spotkaniu etapy realizacji i zadania dla:  
1. Nadleśnictw:  

- sformowanie składu osobowego realizatorów projektu,  
- szkolenia,  
- wdrażanie w jednostkach pilotażowych.  

2. OZLP (Olsztyn, Toruń i Łódź):  
- uruchamianie istniejącego oprogramowania i sprzętu na UNIX (systemy FK, 

KADRY, PŁACE, SYSTEM SPRAWOZDAWCZY, MEN, KARTOTEKA 
TAKSACYJNA, Arkusz kalkulacyjny i Edytory,  

- szkolenia.  
3. NZLP/BULiGL/ROLKOM:  

- uruchamianie istniejącego oprogramowania i sprzętu na systemie 
operacyjnym UNIX,  

- przeniesienie zasobów danych BULiGL, arkusz kalkulacyjny, edytory, 
opracowania IBL itp.,  

- szkolenie kadry zarządzającej, programistów administratorów systemu, 
użytkowników,  

- udział w pracach nadleśnictwa,  
- sformowanie zespołu rozwijającego system urządzania lasu III rewizji.  

4. UCZELNIE:  
- przygotowanie do zastosowania systemu informacji przestrzennej w 

leśnictwie (GIS) oraz systemów optymalizacji itd.,  
- szkolenie w maksymalnym zakresie przyszłych użytkowników,  
- udział w realizacji systemu informatycznego LP,  
- opracowywanie własnych opracowań naukowych i dydaktycznych.  

5. IBL/ORW LP:  
- szkolenia,  
- udział w realizacji systemu informatycznego LP,  



- przypisanie jednemu ośrodkowi np. ORW LP w Bedoniu tematu 
mikroterminali dla leśniczego,  

- prace (wspólne z SGGW) nad systemem informacji przestrzennej.  
Następnie przewiduje się:  
- szkolenie i wdrażanie w pozostałych jednostkach OZLP,  
- wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach zgrupowanych we 

wszystkich OZLP.  
Jednym z dalszych wniosków sformułowanych na tym spotkaniu był 

(cytat): „Podkreślono konieczność powołania przed podpisaniem kontraktu osoby 
odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia ze strony LP. W strukturze 
organizacyjnej NZLP stanowisko to winno być podporządkowane Naczelnemu 
Dyrektorowi LP i wyposażone w odpowiednie kompetencje. Osoba, która obejmie 
to stanowisko, będzie organizować i kierować przyszłym profesjonalnym 
ośrodkiem informatycznym LP”. Ta notatka świadczy o nieprzywiązywaniu uwagi 
Kierownictwa LP do problemu kadrowego służb informatycznych LP. W tym 
czasie w NZLP była zatrudniona tylko jedna osoba na stanowisku informatycznym 
(Jerzy Stasiak). Dopiero w lipcu 1991 roku utworzono w ramach struktury 
Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych Biuro ds. Informatyki LP, którego 
kierownikiem został Jerzy Zieliński.  

Drugim brzemiennym w skutkach zjawiskiem występującym w tym 
okresie było zdefiniowanie obszaru działalności PGL LP do oprogramowania. 
Decydującym dokumentem w tym zakresie było 20-stronicowe opracowanie 
Zespołu Zdzisława Wiszniewskiego, kilka tomów różnych zestawień i analiz oraz 
wydane akty normatywne LP dotyczące planowania, czy zasad hodowli i ochrony 
lasu z częściami tabelarycznymi. Udostępniono SDS’owi także całą obowiązującą 
sprawozdawczość, zasady gospodarki finansowej, z branżowym planem kont na 
czele. Nie można też przecenić bariery językowej, której pokonanie ze względu na 
leśne wyrażenia fachowe wcale nie było łatwe. Tutaj nieocenioną rolę spełniła 
zatrudniona w SDS pracownica polskiego pochodzenia – Małgorzata Chuda – 
asystent-dokumentalista grupy austriackiej.  

Negocjowany kontrakt był dokumentem (oprócz dwustronnego 
zobowiązania  handlowego) nakreślającym na długie lata działania informatyczne 
Lasów Państwowych. Wpływał także na to, co dotychczas w informatyce leśnej 
zaistniało. Narzucał LP sposób postępowania z innymi firmami informatycznymi. 
Był to więc dokument absolutnie strategiczny dla PGL LP. Na miejscu zatem 
będzie zasygnalizowanie jego treści – obszarów współdziałania kontrahentów.    

Kontrakt miał 13 części głównych i wiele „podczęści”:  
1. Strony kontraktu. 
2. Przedmiot kontraktu.  

- Hardware i software systemu operacyjnego. 
- Użytkowanie software. 

3. Dostawa.  
- Dostawa CIP Polska.  
- Przejęcie ryzyka.  
- Przygotowanie lokalizacji.  



- Instalacja hardware i systemu operacyjnego.  
- Raport instalacyjny.  
- Software.  
- Szkolenie.  
- Termin dostawy.  

4. Sprzedaż, użytkowanie i transfer hardware i software.  
- Hardware.  
- System operacyjny.  
- Użytkowanie software.  
- Zmiana własności.  

5. Ceny i warunki płatności.  
- Ceny. 
- Warunki płatności za hardware i licencjonowany software.  
- Warunki płatności dla software.  
- Warunki płatności za szkolenie.  

6. Gwarancja.  
- Początek i czas trwania.  
- Hardware i system operacyjny.  

7. Rozporządzenia kontrolne.  
8. Obowiązki klienta.  
9. Anulowanie kontraktu. 
10. Ochrona danych.  
11. Zachowanie prawa własności.  
12. Konserwacja.  
13. Inne.  

Do kontraktu były dołączone załączniki jako jego integralna część:   
A. Specyfikacja hardware.  
B. Oprogramowanie.  

- B.1. Zakres oprogramowania aplikacyjnego.  
- B.2. Opracowanie aplikacji.  
- B.3. Procedura odbioru aplikacji.  
- B.4. Konfiguracja sprzętowa.  
- B.5. Współpraca.  

C.  Cennik na sprzęt i oprogramowanie.  
D.  Serwis i gwarancja na sprzęt.  

Patrząc na kontrakt z perspektywy lat, posiadając większą wiedzę można 
wskazać zapisy stwarzające największe zagrożenia dla samego projektu, nie 
patrząc na zagrożenia  z punktu widzenia interesu poszczególnych stron kontraktu. 
Przekornie jednak zacznę od zapisów, które spowodowały, że w zasadzie projekt 
został zakończony. Zapis, który szczególnie się do tego przyczynił było 
postanowienie punktu nr 9 – anulowanie kontraktu. Brzmi on: W wypadku 
anulowania przez Klienta lub SDS kontraktu lub jego części, druga strona 
zostanie obciążona kwotą  20 % ceny cennikowej przedmiotowych produktów i 
usług. Zapis bardzo twardy, przyjęty na wniosek strony polskiej, stał się 
postrachem dla tych, którzy chcieliby zerwać kontrakt. Realizacja kontraktu 



przebiegała opornie, pracy nad oprogramowaniem okazało się znacznie więcej, niż 
się obie strony spodziewały, opóźnienie wyniosło około trzech lat. I biorąc pod 
uwagę całkowitą wartość kontraktu, to kara za zerwanie wyniosłaby 3 miliony 
USD, a jest to już kwota, z którą i Lasy Państwowe musiały się liczyć, a SDS na 
pewno, gdyż w sumie była to nieduża firma software’owa. Ze strony Lasów 
Państwowych koncepcja przerwania kontraktu w pewnym okresie była wnikliwie 
analizowana i jestem głęboko przekonany – że gdyby nie ta dotkliwa kara – 
doszłoby do zerwania kontraktu. W zdecydowanie gorszej sytuacji był SDS, będąc 
w potężnym przekroczeniu czasowym w stosunku do założeń będących podstawą 
wyliczenia oferty cenowej za aplikację (trochę ponad milion USD). Z ich 
skrupulatnie prowadzonej dokumentacji i rejestracji czasu pracy i kosztów 
wynikało, że rzeczywiste zużycie czasu na prace programistyczne były 4 razy 
większe od założonych. I gdyby nie wysiłki firmy HP, by wesprzeć finansowo 
swego partnera – to do bankructwa SDS doszłoby znacznie wcześniej, niż to się 
rzeczywiście stało (1997 rok).  

Drugi zapis ratujący kontrakt – to mała precyzyjność niektórych 
postanowień kontraktu. Ten brak precyzji wykluczał jakąkolwiek możliwość 
wygrania przed sądem jakiejkolwiek sprawy. Przykładem niech będzie zapis z 
załącznika B dotyczący sposobu zdefiniowania zakresu oprogramowania. Brzmi 
on: „Każda część wymienionego wyżej zakresu oprogramowania aplikacyjnego 
powinna być właściwie zdefiniowana przez klienta oraz SDS, a następnie 
zaakceptowana przez obydwie strony zanim rozpoczną się prace 
programistyczne.”.  No właśnie – więc kto w końcu ma zdefiniować problem do 
oprogramowania – Lasy czy SDS ? Przy takich zapisach bardzo dużą rolę miało do 
spełnienia kierownictwo projektu. I tutaj trzeba oddać obu stronom kontraktu, że w 
zasadzie problem był rozstrzygany zgodnie z duchem kontraktu jako całości, a nie 
zgodnie z interesem którejkolwiek ze stron tego przedsięwzięcia. Spory były 
rozstrzygane czasami po zażartej dyskusji, ale w zasadzie zawsze w aspekcie 
merytorycznym, a nie ambicjonalnym. A wracając do poprzedniego zapisu 
kontraktu – „kocham” wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia normatywne z użytym 
określeniem „właściwie, poprawnie, itp.”. Bez podania definicji warunków 
technicznych i warunków odbioru technicznego tego właściwego zdefiniowania 
przez klienta jakiegoś problemu  nie dało się właściwie zdefiniować.  

Trzecim pozytywnym zapisem było jasne określenie, że przedmiotem 
kontraktu jest cały system informatyczny LP. Nie sam sprzęt informatyczny, nie 
oprogramowanie, tylko działający i przetestowany system. Takie postawienie 
sprawy spowodowało też to, że HP cały czas był zainteresowany wynikami pracy 
swojego podwykonawcy, aktywnie uczestniczył w spotkaniach roboczych, na 
bieżąco ingerował i interweniował, gdy przyczyną problemów był sprzęt, UNIX, 
czy styki UNIX’a i INFORMIX’a.  

Czwartym pozytywnym zapisem było przewidziana możliwość zmiany 
konfiguracji sprzętowej. Czyli ta, którą wzięto do podstawy ustalenia ceny 
kontraktu nie była czymś ostatecznie zdefiniowanym. Obie strony były 
zainteresowane poprawnością i solidnością rozwiązań technicznych. Sprzęt miał 
niezawodnie pracować w Warszawie, w Głusku i Rudce. Lasy miały świadomość, 



że dobry, niezawodny sprzęt nie jest tani. Ale chcieliśmy mieć sprzęt możliwie 
najlepszy w momencie jego instalowania, a nie podpisywania kontraktu. A zatem 
przewidziano, że ostateczne zdefiniowanie tej konfiguracji miało nastąpić po 
testach systemu w jednostkach testowych. Sprzęt zakupiono tylko do kilku 
jednostek (a nie ponad 500) i w tych jednostkach borykano się z problemami 
instalacyjnymi, integracyjnymi i całą masą innych utrudnień rodzących się jak 
grzyby po deszczu.   

Piąty zapis to brak podziału kontraktu na części.  W trakcie jego negocjacji 
padła propozycja, by ze względu na skalę przedsięwzięcia wyraźnie podzielić 
projekt na dwie części, po wykonaniu pierwszej i pełnym rozliczeniu się za nią – 
przystąpić do realizacji drugiej. Negocjatorzy strony PGL LP przeciwstawili się 
takiej koncepcji, gdyż doświadczenia niektórych jego członków pozwalały 
domniemywać, że projekt w związku ze zmiennością kadrową na najwyższych 
szczeblach PG LP nie zostałby zakończony. Późniejsza historia wskazuje, że było 
poważne zagrożenie zerwania kontraktu, co pozwala z dużą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, że SILP’u by nie było, byłaby tylko jego pierwsza 
część.   

Ale przejdźmy do zapisów kontraktu stwarzających zagrożenia ale i też 
wymieńmy rzeczy szkodliwe dla projektu, które nie zostały w kontrakcie zapisane. 

Kontrakt zawarty w 1991 roku był renegocjowany w 1994 roku. Tak 
naprawdę, to zasadniczą przyczyną tej renegocjacji była wada kontraktu polegająca 
na tym, że nie określono precyzyjnie co będzie przedmiotem odbioru i jak ten 
odbiór będzie wyglądał. W roku 1994 Austriacy byli już zmęczeni współpracą z 
leśnikami. Kontrakt miał się zakończyć w końcu roku 1992, a dopiero 15 maja 
1994 została zdefiniowana ostateczna lista funkcji oraz wzory analiz dla poziomu 
RDLP i DGLP (w 1992 roku OZLP zmieniło się w regionalne dyrekcje LP, a 
NZLP w Dyrekcję Generalną LP). A całkowite pieniądze za software w 
kwartalnych ratach wpłacono do końca 1992 roku, mimo jeszcze dalekiej drogi do 
ukończenia prac programistycznych ! I co gorsza, nie można było się dopatrzeć 
niechęci czy opieszałości ze strony pracowników LP. Nieszczęściem nr 1 dla 
kontraktu było to, że następnego dnia po jego podpisaniu, tj. 28 września 1991 r. - 
sejm uchwalił nową ustawę o lasach, „przewalając” w niej pod kątem 
funkcjonalności działania, struktur etc  dosłownie wszystko. Była to zupełnie nowa 
jakość organizacyjna, kompetencyjna, gospodarowania, misji itd. Siłą rzeczy 
podstawowe akta normatywne też musiały ulec zmianie. Poczynając od statutu 
Lasów Państwowych, instrukcji urządzania lasu, czy zasad gospodarki finansowej 
PGL LP z branżowym planem kont włącznie. Znaczna część tych dokumentów nie 
była tworzona w PGL LP, a w Ministerstwie, którego powinnością był nadzór 
założycielski nad Lasami Państwowymi. Posiadając dzisiejszą wiedzę – w 
podobnym przypadku należałoby „zamrozić” kontrakt na dwa lata, do czasu 
uporządkowania zagadnień legislacyjnych będących podstawą funkcjonowania 
PGL LP. My tego nie zrobiliśmy i wspólnie z partnerem austriackim cierpieliśmy z 
powodu braku możliwości określenia reguł biznesu, gdyż sami ich nie znaliśmy.  

I w takiej atmosferze zaczynają się pierwsze odbiory poszczególnych 
funkcji, zaczynają się instalacje wdrożeniowe. Programy się sypią, ludzie jednostek 



wdrożeniowych są zdenerwowani, bo program jest rozległy, wprowadzanie 
wielkiej liczby dokumentów źródłowych – pracochłonne, a powtarzanie tej samej 
pracy – uciążliwie stresujące. Zaczyna się szukanie winnych i spory w czworokącie 
– SDS (aplikacja użytkowa) – HP (oprogramowanie systemowe i sprzęt) – 
INFORMIX – motor oprogramowania bazodanowego – PGL LP (testy, wdrożenia 
i odbiór). Wtedy wspólne kierownictwo projektu podjęło decyzję o zamrożeniu 
upgrade’ów UNIX’a i INFORMIX’a, by wyeliminować zarzuty, że to nowe wersje 
oprogramowań systemowych i bazodanowych powodują błędne działanie aplikacji 
SDS. Dochodzi do ostrych spięć, szczególnie w sytuacji, kiedy poprawiony jeden 
moduł zaczyna powodować błędy w funkcjonowaniu już odebranego i 
przetestowanego innego modułu. Poprawiony moduł znowu trzeba przetestować. 
Lasy upierają się, że na danych rzeczywistych, a Austriacy, że na danych 
testowych. Austriacy mają „kontraktową” rację, ale z punktu widzenia 
rzeczywiście funkcjonującego systemu – jest to bezsens. Kierownictwo projektu 
ciągle musi polewać wodę na miecze w rękach liderów podzespołów obu stron. 
Czas leci, roboty co nie miara. A przy tym wszystkim - procedura odbioru nie jest 
dokładnie zdefiniowana. Austriacy nerwowo reagowali na życzenia leśników, bo 
każde życzenie to dodatkowa praca ich programistów, którzy już swój limit 
czasowy dawno wyczerpali i gdyby nie pomoc HP – to już wtedy kontrakt mógł się 
skończyć klęską. Leśnicy się upierają, że ta nowa funkcja być musi, bo pracownicy 
nadleśnictw umrą ze zdziwienia i śmiechu jak jej w systemie nie będzie.  

Ten chocholi taniec trzeba było przeciąć i wyczyścić przedpole. Lasy parły 
do renegocjacji, SDS się bronił, gdyż doskonale sobie zdawał sprawę, że będzie to 
kosztować ich mnóstwo pracy, acz z merytorycznego punktu widzenia, zdawali 
sobie sprawę z faktu, że kontrakt zawiera poważny błąd merytoryczny. Kolejny 
zapis kontraktu, że cena na aplikację może wzrosnąć wyłącznie o 25 % (na 
wniosek SDS, jak Lasy się zgodzą) – blokowała ruch związany z roszczeniami 
SDS wynikającymi z niedoszacowania projektu już w momencie podpisywania 
kontraktu. Dla Lasów i tak to przedsięwzięcie było drogie, stąd nie było mowy o 
renegocjacji zapisu o cenach, ale mogliśmy rozmawiać o wzroście za software o 25 
%. I trzeba otwarcie stwierdzić, że gdyby nie zapis definiujący, co jest 
przedmiotem kontraktu (przypominam, że SYSTEM) to do renegocjacji by nie 
doszło. 95 % sprzętu objętego kontraktem jeszcze było w Austrii. I dlatego to HP 
był sojusznikiem Lasów Państwowych w przekonywaniu SDS o konieczności 
pójścia na ustępstwa. Jedynym poważnym osiągnięciem SDS’u było to, że 
podpisanie nowego kontraktu prostującego wyżej opisane nieprawidłowości 
spowoduje, że Lasy Państwowe rozpoczną upowszechnianie systemu również w 
sferze technicznej i poczynając od pierwszego kwartału 2005 roku – rozpocznie się 
masowa instalacja sprzętu i oprogramowania. W trakcie jej trwania – wszelkie 
błędy w funkcjonowaniu systemu będą usuwane na bieżąco, przy czym 
poprawianie nowych wersji obciąża SDS, a instalowanie poprawionych – LP.  
Nowy kontrakt podpisano w październiku 1994 roku, a od I kwartału 1995 r. 
rozpoczęła się dostawa sprzętu, instalacje i upowszechnianie SILP.  

Drugim bardzo poważnym błędem było niedoszacowanie projektu od 
strony zakresu oprogramowania. W 1991 roku wiedza o projektowaniu systemów 



informatycznych nie była zbyt powszechna, a wśród leśników szczególnie. Nie 
było zjawiska unikania tematu zdefiniowania szczegółowych założeń 
analitycznych przyszłego oprogramowania. Wystąpiło inne zjawisko – ogromu 
prac, przy goniącym nas czasie i ciągle nie podpisanym kontrakcie. Z tego ogromu 
zdawały sobie sprawę obie strony przyszłego kontraktu z tym, że Zespół LP był w 
zdecydowanie lepszej sytuacji negocjacyjnej. Zawsze mogliśmy powiedzieć w 
trakcie negocjacji z SDS/HP – proszę państwa, my jesteśmy leśnikami, chcemy się 
zinformatyzować, kontraktujemy najlepszych fachowców w Europie, my nie 
umiemy zrobić wszystkich modeli, potrzebnych wam wyliczanek – nauczcie nas, 
to zrobimy. Austriaccy programiści z SDS’u wyraźnie niedoszacowali w swoich 
wyliczeniach obszaru do oprogramowania. Poza tym, byli naciskani przez HP, dla 
którego w tej fazie współpracy – najważniejszym interesem była sprzedaż 
gotowych produktów, czyli sprzętu i licencji na system i oprogramowanie 
bazodanowe.  

Trzecim była słaba, niezgodna ze standardami projektowania systemów, 
dokumentacja projektu, a szczególnie brak dokumentacji analitycznej systemu, 
który jest bardzo rozległy (ponad 900 funkcji w samym SILP oraz 360 encji). 
Naturalna zmienność założeń (zmiana przepisów prawnych, rozwój nauk leśnych, 
doskonalenie zarządzania itp. powodowały ciągłą potrzebę uwzględniania tych 
zmian w systemie. Powiązania między encjami, zależność procesów, a szczególnie 
brak projektów przepływu danych – utrudniał wprowadzania tych zmian w samych 
kodach źródłowych. Oddać jednak SDS’owi należy, że same kody były bardzo 
porządnie opracowane i opisane. Programiści na co dzień je konserwujący 
orientowali się zupełnie dobrze co w nich trzeba zmienić, by wprowadzić 
poprawkę, czy też bez problemów wprowadzali nakładki korygujące algorytmy. 
Ale dotyczyło to programistów od początku pracujących w systemie.  

Czwartym błędem było niedodefiniowanie w kontrakcie funkcji 
ARCHIWIZACJA, co spowodowało szybkie zapychanie się systemu.  

Część 2. Realizacja kontraktu SDS-LP i zmienność struktur LP.  

W działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
istniało pojęcie „przedsięwzięcie wspólne”. Przed wejściem nowej ustawy o lasach 
(28.09.1991 r.) było ono zlecane przez Kolegium Lasów Państwowych, gdyż każdy 
OZLP miał status samodzielnego przedsiębiorstwa, któremu narzucenie woli 
Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych nie było takie proste. Z chwilą wejścia 
w życie nowej ustawy, PGL LP stało się organizacją gospodarczą nie posiadającą 
osobowości prawnej, a zadania, kompetencje i odpowiedzialność nadleśniczego, 
dyrektora RDLP i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych definiowała 
ustawa i statut PGL LP nadany przez Ministra. Takie rozwiązanie prawne miało 
znaczący, bardzo korzystny wpływ na realizację przedsięwzięć wspólnych, a w 
szczególności SILP. Ustawa o lasach uprościła zarządzanie projektem, gdyż 
Kolegium Lasów Państwowych straciło moc decyzyjną stając się organem 
doradczym Dyrektora Generalnego LP, a dyrektorzy poszczególnych rdLP musieli 



stosować się do zasad funkcjonowania PGL LP ustalanych przez Dyrektora 
Generalnego.  

Nie znaczy to wcale, że dyrektorzy rdLP, czy nadleśniczowie nie mieli nic 
do powiedzenia. Mieli i mówili, ale tylko od Dyrektora Generalnego LP zależało 
na ile ich racje były uwzględnione. Sądząc historycznie – wszyscy Dyrektorzy 
Generalni LP zarządzający PGL LP od momentu podpisania kontraktu – z pokusy 
zerwania kontraktu i przerwania prac nad tworzeniem i rozwojem SILP – nie 
skorzystali. W mniejszym lub większym stopniu wspierali działalność tych, którzy 
realizowali projekt, ale nigdy nie powiedzieli – basta, przerywamy prace nad SILP 
i robimy coś innego.  

Świadomość o nieuchronności porządnego zinformatyzowania tak 
rozległej struktury organizacyjnej rosła i krzepła – i dziś nikt nie bierze innej opcji 
pod uwagę. Dyskusja może dotyczyć tylko wyboru dalszego kierunku rozwoju i 
modyfikacji systemu, ale na pewno nie zaniechania  działania systemu i jego 
ciągłego rozwoju.  

Ale by do takiego stanu dotrzeć, przebyto trudną i ciężką drogę. Przy czym 
ten trud nie był wcale domeną kierownictwa projektu, czy Kierownictwa LP. 
Największy wkład pracy wnieśli bezpośredni realizatorzy projektu, ci którzy 
miesiącami testowali produkt, ci którzy dokładali wszelkich starań by ten system 
działał poprawnie i niezawodnie. Były to w sumie tysiące ludzi poczynając od 
wklepujących „po godzinach” dane startowe pracowników nadleśnictw, czy 
ślęczących po nocach informatyków z RDLP, DGLP, SDS i techników z HP, by 
wreszcie kolejna poprawiona wersja ruszyła i zaczęła dawać poprawne wyniki.  

No właśnie – tak dużo pisane było o kontrakcie, ale co było przedmiotem 
kontraktu ? Teraz przedstawię tylko ogólny zarys, tym bardziej że sam SILP 
wykonywany przez SDS był tylko początkiem informatycznej, leśnej drogi. 
Stworzenie aplikacji przyjmującej dokumenty źródłowe, przetwarzającej dane 
według określonych prawem i programem reguł, generującej raporty bez 
możliwości ingerencji użytkownika w wynik dostarczany menadżerowi przez 
system, z zachowaniem zasady redundacji danych, gromadzącej zestandaryzowane 
dane, eliminującej wszelkie prace biurowe na poziomie nadleśnictwa i biur RDLP i 
DGLP, to z grubsza główna założona funkcjonalność SILP.  

Chcąc to przybliżyć, muszę podać zapisy kontraktowe, by mieć zerową 
opcję SILP. Należy jednak mieć świadomość, że ta opcja opracowana w roku 
1991, znacznie się rozszerzyła w maju 1994 (kiedy to  zdefiniowano ostateczną 
listę wymagań-funkcji systemu), została w zasadzie wdrożona w 1995 roku. Opcja 
ta w czasie całego istnienia SILP ulegała radykalnym przemianom, łącznie ze 
znaczeniem nazwy systemu, a jej szczegółową funkcjonalność opiszę później, po 
omówieniu projektu związanego z zagrożeniem Y2K i modernizacją sprzętową 
systemu.  

Wracając do kontraktu w zakresie przedmiotu umowy.  
1. Sprzęt komputerowy  

Kontrakt w momencie podpisywania miał przyjętą następującą 
konfigurację sprzętową:  



Tablica 2. Sprzęt komputerowy w kontrakcie z SDS 
          

Lp Poziom organizacyjny Rodzaj  Ilość uwagi 
1 

GDLP 

Pamięć główna 24 MB 1 

1 komplet 

2 Dysk 2,6 GB 1 
3 Streamer  1 
4 UNIX (licencje) 32 
5 Porty do terminali i drukarek 24 
6 Połączenie sieciowe LAN 1 
7 

RDLP 

Pamięć główna 24 MB 1 

17 kompletów 

8 Dysk 1,3 GB 1 
9 Streamer  1 

10 UNIX (licencje) 16 
11 Porty do terminali i drukarek 16 
12 Połączenie sieciowe LAN 1 
13 

Nadleśnictwa 

Pamięć główna 8 MB 1 

402 komplety 

14 Dysk 320 MB 1 
15 Streamer  1 
16 UNIX (licencje) 8 
17 Porty do terminali i drukarek 8 

 
Jednym z ważniejszych ustaleń organizacji procesu realizacji postanowień 

kontraktu był zapis:  
„Dostawa zostanie podzielona na części zgodnie z procedurą całego 

przedsięwzięcia. Dla każdej dostawy cząstkowej Klient i SDS muszą dokonać 
uzgodnień w formie pisemnej co do:  

- właściwej konfiguracji hardware,  
- zakładanego terminu dostawy,  
- dokładnej lokalizacji zainstalowania w Polsce,  
- warunków płatności zgodnie z jednym z wariantów określonych w 

paragrafie 5”.  
Zapis ten pozwolił zmienić wyżej podaną konfigurację o zapisy 

zapewniające wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie dla 3 wydziałów leśnych 
wyższych uczelni oraz 13 techników leśnych na koszt PGL LP. Celem takiego 
działania było przeniesienie szkoleń przyszłych użytkowników systemu na 
szkolnictwo, a także naszym zamiarem było, by kadra naukowa tych uczelni miała 
dostęp do aktualnych wersji SILP.  

W kontrakcie jest jeszcze sporo innych elementów sprzętowych, 
związanych z GIS, ale ponieważ nie były one zrealizowane – pominięto je w 
niniejszym opracowaniu. Łączna wartość sprzętu komputerowego wyniosła 
niewiele ponad 10 milionów USD.  

 



2. Oprogramowanie.  
W zasadzie do tego momentu – funkcjonalność SILP była przeze mnie 

traktowana bardzo ogólnikowo. Chcąc jednak przybliżyć ogrom prac (o którym już 
wcześniej pisałem)  przedstawiam dosłowne brzmienie załącznika B do kontraktu.  

 
„Oprogramowanie.  
B.1. Zakres oprogramowania aplikacyjnego.  

 
SDS podejmuje się zorganizować, wykonać i zainstalować niżej wymienione 
oprogramowania oraz przeprowadzić szkolenie:  

 
System Administracyjny w Lasach Państwowych.  

 
System zarządzania.  

 
Strategia długoterminowa hodowli lasu.  
Rozbicie strategii wieloletniej na krótkoterminową.  
Porządek prac oraz zastosowanie narzędzi. 

 
System informacyjny.  

 
Informacja o terenie 

Rodzaj i gatunek gleby 
Powierzchnie nieleśne (jeziora, bagna itp.) 
Specjalne typy lasów (dla ochrony) 
Zalesianie 
Lasy do zastosowań komercyjnych 
Średnia skłonność do wyłomów.  

 
Informacja o drzewostanie 

Gatunek drzew 
Klasyfikacja wieku 
Współczynnik przyrostu 
Jakość 
Gęstość 
Metry sześcienne drzew 

 
Informacja o zabiegach w lesie 

Program zabiegów na określonej powierzchni 
Poprawa współczynnika przyrostu 
Ochrona zwierzyny 

 
System zarządzania sprzętem mechanicznym 

Obsługa magazynu 
Ewidencja lokalizacji 



Dane techniczne 
Plan serwisu 
Historia serwisu 
Kontrola kosztów 

 
Interface do Geograficznego Systemu Informacyjnego 
Wspólna obsługa jednej bazy danych 

 
System komercyjny 

 
Obsługa magazynu drewna 

Ewidencja lokalizacji 
Rodzaj i ilość 
Przewidywany produkt końcowy 
Szacowanie magazynu 
Inwentaryzacja 

 
Fakturowanie 

Ewidencja klientów 
Oszacowanie ceny 
Fakturowanie 
Interface do modułu obsługi magazynu drewna 

 
System finansowo-księgowy 

Konta rozchodów 
Konta przychodów 
Księga główna 

 
System Płac 

Czas pracy i wykonanie zadań 
Kalkulacja płacy 

 
Każda część wymienionego wyżej zakresu oprogramowania aplikacyjnego 

powinna być właściwie zdefiniowana przez klienta oraz SDS a następnie 
zaakceptowana przez obydwie strony zanim rozpoczną się prace programistyczne.  

 
B.2. Opracowywanie aplikacji.  

Oprogramowanie ma być wykonane z zastosowaniem relacyjnego systemu 
bazy danych INFORMIX oraz języka czwartej generacji INFORMIX/4GL. 
Systemem operacyjnym na wszystkich poziomach podlegających 
komputeryzacji powinien być UNIX.  

 
B.3. Procedura odbioru oprogramowania.  

Po deklaracji gotowości określonej części oprogramowania klient wykona 
test odbioru we współpracy z SDS. Test odbioru będzie uznany za udany, 



jeśli dane testowe dostarczone przez klienta dadzą dokładny wynik. W 
przypadku braków lub rozbieżności, SDS podejmie działania w celu 
usunięcia błędów wyspecyfikowanych przez klienta. W przypadku 
zasadniczych braków (nie można rozpocząć efektywnego użytkowania 
programowania) SDS usunie problem po czym zostanie  wykonany nowy 
test odbioru.  

 
B.4. Konfiguracja sprzętowa.  

Obie strony zgadzają się, że zakres oprogramowania może wpłynąć na 
końcową konfigurację sprzętu.  

 
B.5. Współpraca.  

Klient nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do strategii SDS 
realizowania projektu w kooperacji z lokalnym partnerem.”.  

Jakie najistotniejsze zmiany wprowadził aneks z 1994 roku ?  
Wprawdzie między podpisaniem kontraktu, a podpisaniem aneksu 

upłynęło 3 lata, ale nie miało to specjalnego znaczenia, patrząc na sprawę z punktu 
widzenia tworzenia i wdrażania projektu. Stąd też traktując kontrakt i aneks jako 
całość – zwrócę tylko uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone aneksem.  

1. Wprowadzono termin wykonania i dostarczenia kompletnego 
oprogramowania użytkowego (15.12.1994) wraz z dodatkowymi karami za 
opóźnienie w jego instalacji na serwerach nadleśnictw lub zawieszeniem 
zapłaty za system.  

2. Wprowadzono termin zakończenia instalacji sprzętu (koniec II kwartału 
1995).  

3. Poszerzono zapis dotyczący instalacji sprzętu i systemu operacyjnego o 
równoczesną instalację aplikacji towarzyszących.  

4. Uzależniono podpisanie protokołu instalacyjnego od dostawy pełnej 
dokumentacji użytkownika na instalowany system i aplikacje użytkowe. 
Wskazano edytor, w którym instrukcje mają być napisane.  

5. Aneks przewidywał (z zachowaniem pewnych warunków) przeniesienie na 
LP wyłączność oprogramowania wraz z prawami autorskimi.  

6. Doprecyzowano warunki ewentualnego handlowania wspólnym 
produktem.  

7. Uznano za uzasadnione opóźnienia w realizacji kontraktu i odstąpiono od 
kar umownych z tych opóźnień wynikających.  

8. Przewidziano dodatkową opcję spłaty – leasing.  
9. Wydłużono okres gwarancji na oprogramowanie użytkowe z 12 miesięcy 

na 24 miesiące. Zdefiniowano procedury powiadamiania o błędach oraz 
reakcji na nie a także określono rodzaje błędów. W zależności od rodzajów 
tych błędów – określono czas ich usunięcia (nie reakcji).  

10. W załącznikach zdefiniowano sposób odbioru oprogramowania.  



Po podpisaniu aneksu (ze strony Lasów Państwowych kontrakt podpisał 
Dyrektor Generalny LP – Janusz Dawidziuk) – utrudnienia proceduralne zostały 
usunięte i można było kontynuować prace nad projektem.  

Kontrakt, a struktury informatyczne Lasów Państwowych.  
W normalnych warunkach jest standardem, że zmiana systemu 

informacyjnego powoduje zmiany w strukturach organizacyjnych firmy. Wynikają 
z konieczności udrożnienia procesu zbierania i przetwarzania informacji dla 
potrzeb decydentów. W Lasach Państwowych w początkowej fazie tworzenia SILP 
nic takiego się nie działo, gdyż system informacyjny nie uległ zmianie, a SILP 
dopiero zaczął być upowszechniany w 1995 roku. A zatem trwające ponad 3 lata 
prace nad projektem spowodowały proces stagnacji rozwoju informatycznego na 
stanowiskach pracy (głównie w nadleśnictwach) wymagających wsparcia 
informatycznego. Projekt SILP realizowany na poziomie DGLP przez stosunkowo 
niewielką liczbę pracowników LP dał luz informatykom z poszczególnych 
Dyrekcji Regionalnych oraz nowatorskim działaniom samych nadleśnictw. Do 
głosu doszły firmy, które oferowały automatyzację prac w inny niż planowany w 
SILP sposób. I tak firma PASCOM w szerokim zakresie weszła z programami w 
technologii Windows’owej, bardzo przyjaznej dla użytkownika. Nawiasem 
mówiąc, najgorzej wdrażało się trudny w obsłudze UNIX’owy SILP w 
nadleśnictwach, „opanowanych” przez PASCOM, ze względu na niemal jawną 
niechęć użytkowników.  

Bez względu na późniejsze utrudnienia – DGLP przychylnie spoglądał na 
działania firm zabezpieczających rozwój systemu, aczkolwiek służby 
informatyczne regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych były informowane, że 
wszystkie rozwiązania informatyczne obejmujące swoim zasięgiem zagadnienia 
oprogramowywane w SILP będą z działalności nadleśnictw wyeliminowane (co też 
się stało).   

Drugą firmą, która wykorzystała lukę w natężeniu działań informatycznych 
DGLP była firma CODIMA. Jej obszarem zainteresowania były rejestratory 
leśniczego, wraz z oprogramowaniem tych urządzeń. Działanie CODIMY było 
całkowicie różne od przyjętej przez DGLP koncepcji, polegającej na 
wykorzystaniu rejestratorów do zbierania danych na poziomie leśnictwa, ale ich 
przetwarzanie miało się odbywać w SILP na serwerze w nadleśnictwie. CODIMA 
oferowała samodzielne mikrokomputery, obsługujące całość prac leśniczego w 
zakresie obrotu drewnem, łącznie z generowaniem dokumentów przychodu drewna 
(wykazy odbiorcze drewna) i z dokumentami rozchodu. Na podstawie tych 
dokumentów w księgowości nadleśnictwa były dokonywane zmiany (w programie 
DREWNO), rozwiązano także problem aktualizowania danych w tym programie 
po łączu RS. W okresie najintensywniejszego rozwoju – w nadleśnictwach 
pracowało około 400 rejestratorów (na dzisiejsze 6.500). Wadą tych rozwiązań był 
brak integracji pomiędzy poszczególnymi podsystemami (np. GOSPODARKI 
TOWAROWEJ Z PŁACAMI, CZY GOSPODARKĄ LEŚNĄ), a tę integrację, 
połączoną z redundacją danych, zapewniał SILP.  



Jedno jest pewne, działalność tych firm pomagała nadleśnictwom w 
bieżącej pracy, a z punktu widzenia DGLP – był to ogrom doświadczeń 
wykorzystanych w okresie, kiedy już byliśmy gotowi do zajęcia się 
oprogramowaniem prac leśniczego (jako interfejs do SILP). O protestach siłą 
wypieranych z rynku Lasów Państwowych firm informatycznych nie będę pisał, 
wspomnę tylko, że był moment, kiedy losy dalszej informatyzacji ważyły się, 
wychylając się niebezpiecznie na niekorzyść SILP.  

Dla samego projektu niedobre było to, że Kierownictwo Lasów 
Państwowych niechętnie widziało zmiany w grupie zawodowej tworzącej ten 
projekt. Niemniej widoczne działania związane z projektem wywoływały zmiany 
w informatycznych strukturach związanych tak naprawdę z realizacją kontraktu 
LP/SDS, którego zapisy były wytycznymi do działalności informatycznej DGLP. 
Odstępstwa (przy szczupłości kadry natychmiast spowalniały harmonogram prac 
projektowych.   

W okresie 1991-1995 Kierownictwo Lasów Państwowych podejmowało 
decyzje dotyczące zmian w strukturze służb informatycznych NZLP/DGLP.  

W lipcu 1991 utworzone zostało Biuro Informatyki Lasów Państwowych, 
którego kierownikiem został Jerzy Zieliński. Biuro przejęło koordynację 
wszystkich prac związanych z projektem. Oczywistą rzeczą jest, że zakres i 
harmonogram działań był uzgadniany z partnerem austriackim. Pamiętać bowiem 
należy, że to SDS uczył nas - leśników, jak się buduje systemy informatyczne. 
Biuro liczyło sobie 6  osób, a zatem koniecznością stało się zorganizowanie 
wsparcia projektu, do którego włączono (oprócz dotychczas aktywnie działającego 
Zespołu Z. Wiszniewskiego) szereg innych, dzieląc je na grupy tematyczne.  

Decyzją nr 23 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 22 
listopada 1991 roku w sprawie zasad działania jednostek organizacyjnych LP na 
odcinku tworzenia i wdrażania systemu informacyjnego LP (N-3-0012-1/91) 
rozstrzygnięto najważniejsze sprawy związane z przygotowaniem organizacji LP 
do realizacji kontraktu z SDS (czytaj projektu SILP). I tak:  
1. Zdefiniowano zasady finansowania zakupów sprzętu, licencji i oprogramowania 

oraz pracy zespołów problemowych i roboczych wspierających kierownictwo 
projektu.  

2. Stworzono centrum szkoleniowe w Solcu Kujawskim i określono zasady jego 
funkcjonowania.  

3. Powołano kierownictwo projektu w osobach Zdzisława Wiszniewskiego i 
Jerzego Zielińskiego, oraz zdefiniowano ich kompetencje.  

4. Powołano grupy problemowe i zespoły robocze do współpracy z kierownictwem 
projektu.  

5. Zdefiniowano osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań oraz 
zakres uprawnień tych osób.  

6. Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do 
oddelegowania pracowników wskazanych przez kierownictwo projektu do 
pracy w tych zespołach.  

Dwuosobowe kierownictwo projektu (oczywiście ze strony LP) miało 
jasno określone kompetencje i tak – do Zdzisława Wiszniewskiego należało:  



1) wytypowanie pracowników LP oraz wskazanie innych podmiotów lub osób 
fizycznych do wykonania:  
a) analizy tematów objętych systemem informatycznym,  
b) sporządzenia kompleksowego opisu wymagań systemu,  
c) koordynowania prac nad zdefiniowaniem indywidualnego 

oprogramowania,  
2) nadzór nad sprawdzeniem i kontrolą kompleksowego opisu wymagań z punktu 

widzenia dokładności i kompletności,  
3) kompletne i terminowe zapewnienie informacji, materiałów pomocniczych i 

dokumentacji wymaganej przez kierownictwo projektu do wykonania zadania,  
4) specyfikacja oprogramowania,  
5) organizacja prac nad systemem w zakresie:  

a) określania tematyki zleceń dla zespołów i innych jednostek 
organizacyjnych, 

b) określenie pracochłonności prac, o których mowa w pkt a,  
c) odbiór prac zleconych.  

Natomiast do Jerzego Zielińskiego należało:  
1) w zakresie odbioru sprzętu:  

a) nadzór nad realizacją terminów dostaw,  
b) wskazanie dokładnego miejsca zainstalowania w Polsce,  
c) określenie warunków płatności,  
d) dokładne określenie cen,  

2) organizacja pracy nad systemem:  
a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem współpracowników,  
b) techniczne zabezpieczenie pracy zespołów,  
c) zawieranie umów,  
d) techniczne zabezpieczenie szkoleń wynikających z kontraktu,  
e) techniczne przekazywanie SDS materiałów,  

3) wdrażanie systemu:  
a) organizacja i nadzór nad przebiegiem szkoleń organizowanych przez 

jednostki organizacyjne LP,  
b) instalacja sprzętu,  
c) techniczny odbiór sprzętu,  

4) organizacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją 
zobowiązań finansowych wynikających z kontraktu.  

Do kompetencji wspólnych kierownictwa projektu należało: 
1) ustalanie konfiguracji sprzętu,  
2) określanie terminów dostaw,  
3) ustalanie harmonogramu szkoleń i typowanie osób do tych szkoleń,  
4) ustalanie specyfikacji i tematyki szkoleń prowadzonych przez SDS oraz w 

ramach szkolenia wewnętrznego LP,  
5) sporządzanie kalkulacji ceny oprogramowania dodatkowego, określenie 

procedury odbioru oprogramowania, zapewnienie danych testowych, 
testowanie prac i ich sprawdzanie,  



6) organizacja i nadzór nad prowadzeniem spraw finansowych nie objętych 
kontraktem.  

Jak z powyższej specyfikacji wynika, zakres kompetencji Zdzisława 
Wiszniewskiego z grubsza dotyczył zagadnień związanych z definiowaniem 
zawartości merytorycznej projektu, a Jerzego Zielińskiego – logistyki projektu.  

To samo Zarządzenie powołuje siedem zespołów roboczych, które w 
trakcie dalszych prac przekształciły się w 6 zespołów. I tak:  
I. ZESPÓŁ LEŚNY – kierownikiem został Stanisław Kostka Wisiński, zastępcą 
Grażyna Czalej z OZLP Białystok, ich najważniejszymi zagadnieniami do 
„rozpracowania” były:  

1) analiza zagadnień związanych z aktualizacją stanu lasu w okresie 
obowiązywania planu urządzania lasu,  

2) doskonalenie systemu urządzania lasu,  
3) analiza i rozwiązanie merytoryczne zagadnień związanych z 

przenoszeniem i włączaniem danych urządzeniowych kolejnych rewizji do 
SILP,  

4) aktualizacja stanu lasu w okresie obowiązywania planu II i III rewizji w 
zakresie ochrony lasu oraz analiza istniejącego systemu prognozowania i 
analiz,  

5) analiza zagadnień szkółkarskich pod kątem włączenia zagadnień do SILP.  
II. ZESPÓŁ KOMERCYJNY – kierownikiem została Irena Hoffer, a zastępcą 
Elżbieta Wiejak z OZLP Toruń. Tematy zasadnicze to:  

6) system ewidencji i sprzedaży (gospodarka materiałowa, gospodarka 
wyrobami gotowymi, majątku trwałego i wyposażenia),  

III. ZESPÓŁ – SYSTEM PRACY, WYNAGRODZEŃ I INFORMACJI 
KADROWEJ – kierownikiem została Krystyna Magiera (de domo Skierska), a 
zastępcą Zygmunt Małas z OZLP Szczecin, opracowujący jeden obszerny temat:  

7) system zatrudnieniowo płacowy.  
IV. ZESPÓŁ – SYSTEM FINANSOWY – kierownikiem został Marian Kuta, a 
zastępcą Irena Daniłowicz z OZLP Szczecin. Ich obowiązkiem była analiza 
zagadnień w temacie:  

8) system finansowy z uwzględnieniem konieczności integracji baz danych z 
zakresu:  

- rachunkowości,  
- statystyki,  
- sprawozdawczości,  
- analiz.  

V. ZESPÓŁ INFRASTRUKTURA LEŚNA – kierownikiem był Jerzy Stasiak, a 
jego zastępcą Zygmunt Cichocki z OZLP Szczecin. Mieli dokonać analizy 
tematów:  

9) system technicznego i technologicznego uzbrojenia leśnictwa z 
uwzględnieniem optymalizacji działalności inwestycyjnej,  

10) planowanie bieżące w zakresie: 
- budownictwa, remontów i konserwacji,  
- wyposażenia leśnictwa w środki techniczne.  



VI. ZESPÓŁ – ANALIZA SYSTEMOWA I INTEGRACYJNA NA POZIOMIE 
SYSTEMU. Zespół był w zasadzie jednoosobowy – kierownik Ryszard 
Laskowski.  
VII ZESPÓŁ – ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE przypisane 
kierownictwu projektu, a zadaniem było zlecanie, odbiór i koordynacja prac 
wszystkich wyżej wymienionych zespołów.  
VIII. ZESPÓŁ - TEMATY ROZWOJOWE DO WŁĄCZENIA W 
PÓŹNIEJSZYM TERMINIE przypisane kierownictwu projektu, a zadaniem było 
zlecanie, odbiór i koordynacja prac z zakresu:  

- metodologii kompleksowej oceny lasu w okresie obowiązywania planu 
u.l.,  

- systemu informacji przestrzennej oraz wykorzystania metod teledetekcji.  
Wszyscy szefowie zespołów musieli:  
1. Na podstawie istniejących i tworzonych aktów normatywnych oraz 
obowiązującego obiegu informacji dokonać analizy i ustalić:  

a) proponowany system informacyjny,  
b) wzory dokumentacji źródłowej wraz z normatywami,  
c) kodyfikację gromadzonej informacji.  

2. Wyspecyfikować i wyeliminować obszary niezgodności pomiędzy 
proponowanym systemem informacyjnym a istniejącymi normatywami.  
3. Określić podstawowe zbiory informatyczne dla wszystkich poziomów 
zarządzania w Lasach Państwowych.  
4. Określić szczegółową specyfikację oprogramowania (ekrany, komunikowanie 
się z użytkownikiem, definicje wyjść standardowych, itp.).  

Materiały te były na poziomie kierownictwa projektu analizowane pod 
kątem uzyskania zgodności integracyjnej w całym SILP.  

Jak z powyższego wynika, Lasy Państwowe w ramach prac nad SILP 
zmuszone były oprzeć się na swoich pracownikach, którzy do projektowania 
systemów w zasadzie nie byli przygotowani. Partnerzy z SDS też sobie z tego 
zdawali sprawę i dlatego początkowa faza projektu – to cały cykl szkoleń, w 
których braki leśników były niwelowane.  

Koncepcja polegająca na tym, by terenowe centrum informatyczne 
utworzyć w Solcu Kujawskim zaczęła upadać, głównie za sprawą odległości od 
lotniska Okęcie. Krótkie wypady konsultacyjne Austriaków stawały się uciążliwe 
ze względu na to, że czas potrzebny do dowiezienia ich do Solca był dłuższy, niż 
przylotu z Wiednia do Warszawy. Coraz częściej zaczęto korzystać z Ośrodka 
Szkoleniowego Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie, aż w końcu zawarto 
w tej sprawie z IBL długoletnią umowę. Tym samym centrum informatyzacji LP z 
dniem 1 stycznia 1992  przeniosło się z Solca do Sękocina.  

W okresie od podpisania kontraktu (IX.1991) do połowy roku 1992 – 
trwały szkolenia, porządkowanie aktów normatywnych LP i to nie tylko w sensie 
ich gromadzenia, ale głównie tworzenia ze względu na nowelizację ustawy o 
lasach. Dla przykładu podam kilka punktów z planu działania Biura Informatyki 
LP, jaki został opracowany po spotkaniu z SDS w okresie 1-8.12.1991. Łącznie 



tych punktów było 30, ja podam tylko pierwsze 5 (wcale nie najważniejsze na 
liście):  

- dopracować się centralizacji zarządzania bazami danych (porównywalność 
informacji) – termin – na etapie integracji systemu,  

- opracować jednolity plan kont – termin – zależny od NZLP,  
- uzyskać spójność działania Biura Urządzania Lasu z LP (spowodować 

wydanie decyzji Naczelnego Dyrektora LP) – termin – 12.12.1991 r.,  
- jak wyżej, ale na poziomie systemu – termin – w trakcie budowy projektu,  
- zapewnić agregację danych dla poszczególnych poziomów zarządzania – 

termin – na bieżąco w trakcie budowy systemu.   
I ponieważ następnym tematem będzie wdrażanie projektu, to podam 

jeszcze brzmienie punktu 9 z listy:  
- opracowanie koncepcji organizacyjnej wdrożenia systemu – termin – 

31.01.1992.  
W tym czasie Biuro Informatyki LP borykało się z problemami natury 

kadrowej. Więcej niż szczupła obsada (7 osób z kierownikiem) to przy tak dużym 
projekcie mniej niż zero. Sytuację pogarszały dwie sprawy: odwieczna niechęć 
kierownictwa LP do rozwiązania specyficznych problemów płacowych 
istniejących na informatycznym rynku pracy na tle stosunkowo niskich uposażeń 
biura Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych oraz braku dobrych i „tanich” 
specjalistów znających się na UNIX’ie i INFORMIX’ie. W tym czasie problem 
sprzętu nie był problemem palącym, bo zgodnie z zapisami kontraktu – najpierw 
robiliśmy system.  

Ciągłe boje kierownictwa projektu z Kierownictwem Lasów Państwowych 
o uzupełnienie kadry informatycznej dobrymi specjalistami – nigdy nie dały 
pozytywnych rezultatów. Nawet zlecona ekspertyza dotycząca porównania zadań 
stojących przed służbami informatycznymi LP (1995 rok) ze stanem zatrudnienia 
oraz zaproponowaniem struktur i liczby pracowników – nie dała pożądanego 
efektu. Również ze względu na odwieczny problem związany z ekspertami, który 
polegał  na tym, że ekspert stara się napisać w ekspertyzie to, co zleceniodawca 
chce w niej przeczytać. Problem jest aktualny do dziś. Potrzeby łatane są 
outsourcingiem, zleceniami do firm zewnętrznych na tworzenie, modyfikacje i 
konserwację systemów, a o katastrofalnie niskim zatrudnieniu w informatyce LP 
wręcz z dumą się mówi, że to „leśna ścieżka informatyzacji”. W samym 
kierownictwie projektu doszło do rozłamu – Zdzisław Wiszniewski zrezygnował z 
kierowania projektem w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z zawartością 
systemu. Zagadnienia te w szerszym stopniu przeniesiono na liderów zespołów 
problemowych. Trzeba przyznać, że poważnym błędem w tym okresie był brak 
zdefiniowanego sposobu opracowywania dokumentacji przez poszczególne 
zespoły analityczno-projektowe. W przyszłości stworzyło to dodatkowe problemy, 
poczynając od zwiększonej pracochłonności związanej z porządkowaniem 
różnorako prowadzonych prac w tym zakresie. I była to ewidentna wina 
kierownictwa projektu, zarówno ze strony LP, jak i SDS.  

Wracając jednak na chwilkę do „leśnej ścieżki informatyzacji” to biorąc 
pod uwagę motto niniejszego opracowania – coś w tym jest, SILP przecież 



funkcjonuje i rozwija się (tu warto wskazać inne krajowe instytucje o znacznie 
większym nasyceniu kadrami informatycznymi, które od lat starają się 
wypracować własny system informatyczny).  Historycznie zatem już oceniając 
fakty – wsparcie zaangażowanymi pracownikami z jednostek terenowych działań 
informatycznych może być działaniem skuteczniejszym od zatrudniania rzeszy 
informatyków. Jasne reguły gry przy zdefiniowaniu zadań, zasad działania i 
wynagradzania zespołów zadaniowych powoływanych do konkretnych zadań – 
mogą zastąpić profesjonalną kadrę informatyczną. Ważne jest stworzenie zachęt do 
pracy w takim zespole, a także dołożenie wszelkich starań, by usuwać im „kłody 
spod nóg” w dalszej działalności. Najgroźniejszymi przeszkodami były i są te, 
które stwarzają pracownicy DGLP, przy czym im wyższe stanowisko  takiego 
pracownika – tym skutki przeszkód są groźniejsze. 

Biorąc jednak pod uwagę osiągnięty efekt – przeszkód kładących projekt – 
nie było.  

Nie bez znaczenia dla rozwoju SILP była pogarszająca się sytuacja na 
informatycznym rynku pracy i poprawiająca się sytuacja płacowa w LP. W 2003 
roku w Informatyce DGLP pracowało już 17 osób, a w całych LP – koło 80.  

W lipcu 1992 restrukturyzacji uległ Naczelny Zarząd Lasów Państwowych 
zmieniając się w Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (DGLP). Biuro 
Informatyki Lasów Państwowych zostało wchłonięte przez Dział Polityki i 
Rozwoju Lasów Państwowych, którego szefem został Konrad Tomaszewski 
(późniejszy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych).  

Z punktu widzenia rozwoju i funkcjonowania informatyki, a szczególnie 
realizacji zadań kontraktowych druga połowa 1992 do końca 1993 to okres 
szkoleń, rozstrzygnięć biznesowych i zacieśniania więzi z pracownikami SDS. To 
nasilenie dwustronnych kontaktów (i w Polsce i w Austrii, a także w Monachium, 
gdzie poznawano tajniki projektowania systemów w INFORMIX’ie). Poznawano 
wzajemne oczekiwania:  

- ze strony SDS – w zakresie technicznego poziomu definiowania potrzeb 
użytkownika,  

- a ze strony LP – zawartości merytorycznej systemu i prezentacji oczekiwań 
pracowników jednostek LP.  
Okres ten, to także zmiana sposobu zarządzania projektem, przy czym 

zmiana dotyczyła realizacji koncepcji wizji kierownika projektu, a zmniejszania 
roli koncepcji wypracowywanych zespołowo. Informatyka, jako jeden z wielu 
obszarów zainteresowania szefa Działu Polityki i Rozwoju Lasów Państwowych 
siłą rzeczy zepchnięta została na boczny tor zainteresowań kierownika projektu.  

Przełom lat 1993/1994 to ponowny czas poważnych zmian kadrowych 
zarówno w kierownictwie Lasów Państwowych, jak i w kierownictwie projektu.  

W styczniu 1994 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych utworzył 
stanowisko koordynatora ds. wdrożeń SILP, na które powołał Jerzego Zielińskiego 
powierzając mu dodatkowo funkcję kierownika projektu (w myśl zapisów 
kontraktu).  Koordynatorowi przypisano organizację i nadzór nad całokształtem 
spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemu informatycznego LP, a w 
szczególności odtworzenie struktur informatycznych.  



W tym samym niemal czasie odtworzony został Zespół ds. 
Informatycznych w DGLP, który zaczął przejmować prowadzenie zagadnień 
informatycznych w skali LP i wspierać koordynatora ds. wdrożeń SILP. 
Kierownikiem tej komórki został Ryszard Laskowski. W marcu 1994 roku 
koordynator ds. wdrożeń przedłożył Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych do zatwierdzenia Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego LP z dnia 
8 marca 1994 roku wprowadzające zasady funkcjonowania systemu 
informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 
Zarządzenie zostało podpisane i obowiązuje do dzisiaj (sic !). W ramach 
uregulowań tego Zarządzenia utworzone zostały zespoły informatyczne, na 
poziomie RDLP i DGLP. Zespołami w RDLP kierowali kierownicy zespołów 
podlegli w zasadzie bezpośrednio dyrektorom rdLP, a zespołem w DGLP kierował 
koordynator SILP.  

Oto najważniejsze uregulowania organizacyjne tego Zarządzenia:   
1. Zasady ujednolicały działania informatyczne w całych Lasach 

Państwowych.  
2. Podano definicję pojęcia „funkcjonowanie SILP” (kompleksowe 

współdziałanie pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w zakresie obsługi obowiązującego systemu 
informacyjnego Lasów Państwowych przy zastosowaniu technik 
komputerowych będących na wyposażeniu tych jednostek).  

3. Stwierdzenie, że „za prawidłowe funkcjonowanie SILP w jednostce 
organizacyjnej Lasów Państwowych odpowiada kierownik tej jednostki”, 
co przymuszało kierowników do interesowania się problemem, a 
zarządzanie informatyką w poszczególnych jednostkach czyniło czymś 
realnym.  

4. Zobowiązano kierowników jednostek do wprowadzenia zmian związanych 
z funkcjonowaniem SILP w strukturach tych jednostek oraz w aktach 
regulujących ich działalność.  

5. Po raz pierwszy podano definicję obowiązujących w Lasach Państwowych 
pojęć informatycznych, a także podano zakresy działania analityków, 
administratorów systemów, programistów itp.  

6. Strukturę organizacyjną służb informatycznych cechuje trójszczeblowość, 
a opisana została w dalszej części, przy opisie administrowania systemem.  

7. Ustalono wymagania kwalifikacyjne dla wszystkich zdefiniowanych 
stanowisk informatycznych (administrator systemu, programista, 
systemowiec, analityk, użytkownik systemu, elektronik, informatyk w 
zespole informatycznym RDLP).  

8. Określono tematykę szkoleń oraz ramowe programy tych szkoleń, a także 
odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.  

9. Określono zasady użytkowania i konserwacji systemu, a na szczególne 
podkreślenie zasługuje przymus umiejętności posługiwania się systemem 
w zakresie działania każdego pracownika.  

10. Określono procedury  wprowadzania zmian i modyfikowania systemu.  



11. Wprowadzono pojęcie „analiz nietypowych”, to jest takich, których nie ma 
w SILP, a których wprowadzenie i stosowanie w określonej jednostce 
zdaniem jej kierownika jest celowe.  

12. Określono podstawy zarządzania informacjami w Lasach Państwowych.  
13. Zdefiniowano odpowiedzialność za stosowanie programów 

licencjonowanych (w tym wyprodukowanych na koszt LP) wraz z 
określeniem materialnej odpowiedzialności za stosowanie 
nielicencjonowanego oprogramowania, czy zawirusowania systemu).  
Zarządzenie wprowadzające zasady funkcjonowania systemu 

informatycznego LP ma już 11 lat. Podejmowano próby jego aktualizacji, ale 
wstrzymano się z tym zamiarem do czasu zmiany struktury sieci systemu. Poza 
tym zarządzenie jest na tyle uniwersalne, że jeszcze nie musi być zmieniane. 
Można zatem powiedzieć, że zasady funkcjonowania systemu wdrożone w 
końcowej fazie budowy SILP – obowiązują jeszcze w czasie, kiedy firma SDS już 
nie istnieje. Także SILP w swojej pierwotnej postaci i formie – dotyczy tylko serca 
stworzonego wspólnie z SDS’em systemu, obudowanego wieloma aplikacjami 
korzystającymi z bazy danych już teraz w podsystemie LAS.  

Realizacja kontraktu w części oprogramowania.  
Postanowienia kontraktu wyraźnie uzależniały uruchomienie procedury 

zakupu sprzętu i jego instalacji w jednostkach organizacyjnych od wcześniejszego 
uruchomienia aplikacji użytkowej. Lepszy bodziec dla wykonawcy zlecenia nie był 
potrzebny. Stąd w zasadzie wszystkie opóźnienia w wykonaniu  tego 
oprogramowania leżały po stronie Lasów Państwowych. Słówko „w zasadzie” daje 
mi furtkę do obarczenia częścią tej winy SDS’u, co w dalszej części uczynię.  

Zacznę jednak od innego stwierdzenia. W połączonym kierownictwie 
projektu (SDS i LP) ukuliśmy najpierw powiedzonko, a potem przekonanie – że 
realizując zawarty w 1991  kontrakt skazani jesteśmy na sukces. Porażka nie mogła 
mieć miejsca i w związku z tym – wszelkie spory, targi, przepychanki – zawsze 
zmierzały do znalezienia wyjścia z impasu. Tak było do czasu śmierci właściciela 
SDS’u, a zarazem szefa projektu ze strony austriackiej – Piotra Vollsingera (1997). 
Taką też postawę prezentował współwłaściciel firmy i członek kierownictwa 
projektu (do 1995 roku) – Piotr Bizan (zrezygnował z firmy i współpracy ze 
względów rodzinnych). Osiągnęliśmy taki poziom współpracy, w którym 
najważniejszym priorytetem było osiągnięcie celu. Porażka byłaby osobistą klęską 
ludzi biorących udział w tym przedsięwzięciu.  

To wprowadzenie miało na celu wywołanie zrozumienia dla opisu 
problemów i kłopotów związanych z realizacją zawartej umowy.  

Austriacy przyjęli technologię polegającą na takim doprowadzeniu prac 
analityczno-projektowych, by można było po zamknięciu jakiegoś procesu 
zatwierdzić go stwierdzeniem, że to jest to, czego klient wymaga. Po tym 
„rzucano” temat  programistom do oprogramowania, a w tym samym czasie 
definiowano następne encje i procesy. Ogromnym plusem dla Austriaków było to, 
że kody źródłowe SILP’u były porządnie opracowane i opisane. Myślę, że dwa 
aspekty wpływały na ten wysoki poziom ich pracy:  



- pierwszy – to znana niemiecka solidność i uczciwość zawodowa,  
- drugi – to świadomość złożoności integracyjnej przedsięwzięcia i tym samym 

programiści sami sobie budowali pole do późniejszych zmian, korekt i 
modyfikacji.  

Gdyby tak nie pracowali – to sami pogubiliby się w wielu milionach 
wierszy kodów i polegliby na polu chwały. Tak się nie stało, a znawcy zagadnienia 
z innych firm (programiści wprowadzający zmiany w SILP, czy eksperci 
oceniający produkt) zawsze podkreślali wysoką jakość pracy austriackich 
programistów. Dodać należy, że w obrębie ogólnie bardzo dobrze napisanego 
programu znawcy rozróżniali „rękę” poszczególnych programistów SDS’u i 
potwierdzają występowanie sporych różnic w poziomie (w sumie wysokiej) 
jakości. Stąd wniosek, że jasne sprecyzowanie warunków technicznych, jakim 
mają odpowiadać kody źródłowe – jest koniecznością.  

Kontrakt SDS/LP przewidywał zakończenie prac w grudniu 1992 roku. 
Jeszcze w 1998 roku dochodziliśmy swych praw dotyczących nanoszenia korekt w 
stosunku do źle rozwiązanych problemów, aż bankructwo SDS latem 1998 roku 
przecięło raz na zawsze współpracę Lasów Państwowych z firmą 
Schnelldatenservice z Graz w Austrii.  

Co zatem było przyczyną po pierwsze – trzyletniego opóźnienia w 
realizacji kontraktu, a po drugie – bankructwa SDS ? I po trzecie – dlaczego 
ujmuję te zagadnienia w części dotyczącej budowy systemu ?  

Zdecydowanie główną przyczyną hamującą instalację systemów w 
jednostkach LP były trudności w budowie programu użytkowego. W momencie 
dopracowania się wersji instalacyjnej (przełom 1994/1995) – uzbrajanie sprzętu w 
system i instalowanie go w nadleśnictwach i innych jednostkach LP (+ technika 
leśne i uczelnie leśne) przebiegało zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stąd 
omówienie tego zarzewia klęski SDS w tej części.  

Bankructwo SDS spowodowane było następującymi przyczynami 
(oczywiście jest to  punkt widzenia autora):  
1. Śmierć Piotra Vollsingera całkowicie zmieniła klimat współpracy w 
kierownictwie projektu. Szefem projektu został p. Hetzendorf - człowiek, którego 
wcześniej nie znaliśmy, czyli najprawdopodobniej przy systemie wcześniej nie 
pracował. Do współpracy z LP podszedł według następujących pryncypiów:  

- sztywny zapis kontraktu jest ważniejszy niż „duch projektu”,  
- starać się odrobić straty finansowe poniesione przez SDS na skutek 

niedoszacowania projektu w części softwerowej,  
- zero ustępstw w negocjacjach, także cenowych.  

Nowy kierownik chciał jak najszybciej skończyć to, co musi i rozliczyć się 
przed właścicielami Firmy z pełnej realizacji kontraktu. Przy takim sztywnym 
podejściu do problemów – skuteczność w podejmowaniu szybkich, operatywnych 
decyzji spadła do zera.  
2. Na początku 1998 roku również ze strony Lasów Państwowych nastąpiło 
zaostrzenie wymagań względem SDS’u. Kontrakt przeciągał się ponad miarę, z 
terenu dochodziły głosy niezadowolonych użytkowników (ci zadowoleni siedzieli 
cicho, mimo że mogło być ich więcej niż tych pierwszych), nasiliła się aktywność 



firm (wypieranych z leśnego rynku informatycznego) polegająca na molestowaniu 
ścisłego Kierownictwa LP z totalną krytyką SILP’u włącznie i kilka innych 
czynników (o których nie wypada mi pisać) spowodowały roszczeniowy charakter 
LP względem SDS.  
3. Czas był najważniejszą przyczyną (pieniądze za oprogramowanie spłynęły do 
końca 1992, a końca prac nie widać)  
4. Część kadry programistycznej tworzącej (i świetnie znającej system) odeszła z 
SDS’u co spowodowało dalsze wydłużenie prac przy wprowadzaniu jakiejkolwiek 
zmiany czy modyfikacji w tym ogromnym, zintegrowanym zlepku pięciu 
potężnych podsystemów.  

Z przykrością należy zatem stwierdzić, że współpraca w tym okresie (po 
1997) układała się źle i  właściciele firmy podjęli decyzję o bankructwie. Z 
perspektywy lat oceniam tą decyzję jako bolesną dla Lasów Państwowych 
(procedury odbioru aplikacji i kodów źródłowych nie zostały zakończone), ale 
patrząc na problem ze strony SDS’u – nie było innego wyjścia. Austriacy 
zachowali się rozsądnie, acz nie do końca lojalnie. Na ich usprawiedliwienie muszę 
dodać, że Lasy Państwowe wcześniej granicę lojalności naruszyły, ale o tym pisał 
nie będę.  

Ale wróćmy do przyczyn opóźnienia realizacji kontraktu. Jak 
wspomniałem, w moim odczuciu było ich więcej po stronie Lasów Państwowych.  
Błąd nr 1.  

Lasy przystąpiły do procedur przetargowych nie mając jasno 
sprecyzowanego i udokumentowanego „koncertu życzeń” od systemu. Na 
szczęście dla LP – kontrakt zawarto tak, że dostawa sprzętu bez wcześniejszego 
oprogramowania była niemożliwa. Więcej, czas ostatecznej konfiguracji sprzętu 
był uzależniony od wyników testów, co trzymało w szachu partnera z Austrii. W 
trakcie odbioru poszczególnych modułów – okazywało się, że istnieje wiele 
dodatkowych spraw, które należy koniecznie umieścić w systemie. Te dodatkowe 
sprawy bardzo często poszerzały już istniejące i zamknięte tematy, o integracji z 
innymi podsystemami nie mówiąc. Na szczęście dla LP – SDS do prac 
programistycznych zatrudnił ludzi znających meritum zagadnień zawodowych. Np. 
gospodarką leśną kierował w SDS Roland Hess, leśnik z wykształcenia. Ci 
zawodowcy potrafili wyważyć narastające życzenia strony polskiej i mając na 
względzie funkcjonalność projektu – najczęściej zbyt ostro nie oponowali przed 
rozszerzaniem listy wymagań. W sumie – czyniąc dobrze systemowi – czynili źle 
SDS’owi, co potwierdza wcześniejszą tezę, że kierownictwo projektu przy 
podejmowaniu decyzji przede wszystkim brało pod uwagę dobro projektu. 
Niemniej spowodowało to, że - jak wcześniej pisałem - ostateczna lista wymagań 
została zamknięta w połowie maja 1994 roku !.  
Błąd nr 2.  

Lasy zgodziły się na to, że oprogramowanie umożliwiające agregację 
danych przesyłanych z nadleśnictw do RDLP i dalej do DGLP zostanie wykonane 
przez informatyków polskich. Nie potrafię uzasadnić celowości takich działań 
kierownictwa projektu, a na pewno brak stałych raportów opóźnił wdrażanie 
systemu na wyższych poziomach zarządzania.  



Błąd nr 3.  
Wprawdzie wcześniej o tym wspominałem, ale przy listowaniu błędów – 

trzeba to powtórzyć: w momencie podpisania kontraktu i nowej ustawy o lasach – 
prace projektowe należało zawiesić do czasu wygenerowania nowych regulacji 
prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji gospodarczej Lasy Państwowe. 
Poza tym, w sytuacji gdy prace nad projektem trwają kilka lat – naturalną rzeczą 
jest, że w tak długim okresie następują zmiany w regułach biznesu. W 
konsekwencji zmusza to twórców systemu do wprowadzania do niego korekt czy 
wręcz modyfikacji.  
Błąd nr 4.  

Prace projektowe systemu informacyjnego „wynajdowały” szereg 
nielogiczności i niekonsekwencji oraz luki w uregulowaniach prawnych 
obowiązujących w LP. Osoby odpowiedzialne za porządkowanie tych spraw 
traktowały wnioski zespołów projektowych i komórki informatycznej jak 
brzęczenie dokuczliwych much. Twórcy projektu nie mieli zbyt silnego wsparcia 
zarówno ze strony merytorystów z DGLP, a też należy stwierdzić, że 
Kierownictwo LP niechętnie stosowało przymus w stosunku do tych 
nieaktywnych, zasłużonych na innych płaszczyznach osób. A przyznać należy, że 
zadbano o to, by w Regulaminie Organizacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych znalazł się zapis, że za konserwację systemu informacyjnego 
będącego w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych – 
odpowiada kierownik tej komórki.  
Błąd nr 5.  

Przestarzały, statyczny system informacyjny LP powodował, że twórcy 
rozwiązań przekazywanych SDS’owi próbowali go samodzielnie unowocześniać. 
Kierownictwo projektu musiało dbać o zgodność rozwiązań w SILP z 
rozwiązaniami systemowymi, prawnie uregulowanymi. Próby uporządkowania 
tych spraw kończyły się jak w „błędzie nr 4”, a czas płynął. Projektanci w 
najgorszym przypadku musieli wracać do istniejących, przestarzałych rozwiązań i 
wprowadzać je do SILP.  
Błąd nr 6.  

Przystępując do prac nad zdefiniowaniem merytorycznej zawartości 
systemu kierownictwo projektu nie zdefiniowało formy i zawartości dokumentacji 
technicznej. SDS od początku zdając sobie z tego sprawę – przyjął metodę 
wywiadów i dokumentowania projektu we własnym zakresie. Niestety w języku 
niemieckim, używając wielu niezrozumiałych skrótów i znaczków.  
Po stronie SDS odnotowałbym dwa błędy:  
Błąd nr 7.  

Zaliczę do niego niewłaściwy, a konkretnie, zbyt uległy stosunek do 
klienta. Rozumiem delikatność problemu polegającą na tym, że decydenci 
trzymający kasę nie współpracują bezpośrednio z programistami wykonawcy. A 
także, że wyrabiają sobie opinię o wykonawcy w trakcie rozmów ze swoimi 
pracownikami pracującymi przy projekcie. Ale niedobrze się dzieje, jeżeli oferent 
nie chcąc popsuć sobie „układów” ze zleceniodawcą pozwala pracownikom 



zleceniodawcy na nieporządną robotę, czy na popełnianie ewidentnych błędów. 
Boi się im zwrócić uwagę, czy zganić - bo nie chce stracić klienta.  

A przecież założenie kierownictwa firmy jest zupełnie inne – zatrudniam 
firmę zewnętrzną, bo jest lepsza od moich pracowników, bo ma potencjał 
wykonawczy, bo umie wykonać zlecone zadanie, bo wreszcie – to ona jest 
wyspecjalizowana w takich przedsięwzięciach. Nie ma tu miejsca na pobłażliwość 
względem (nazwijmy to po imieniu) – niedouczonych specjalistów zleceniodawcy. 
I nie ma się co obrażać – jest projekt do wykonania i ma być wykonany według 
zasad określonych przez specjalistów. Specjalistów drogo opłaconych, ale 
znających się na rzeczy. Czy chirurg operujący pacjenta pyta go w trakcie operacji 
co myśli o takim, a nie innym cięciu ? Nawet jeśli operowany jest także lekarzem ? 
Nie, już wtedy jest za późno. Klient podpisując kontrakt z wykonawcą ma robić to 
co zawarte w kontrakcie. Tym bardziej, że wielu pracowników zleceniodawcy 
skierowanych do współpracy z wykonawcą nawet nie musi znać szczegółowych 
zapisów.  

W kontaktach z SDS – tę uległość obserwowaliśmy szczególnie na 
początku trwania kontraktu. Później, w miarę upływu czasu, a szczególnie w 
sytuacji gdy SDS chciał wreszcie wyrwać się i zakończyć ten kontrakt – stosunki z 
punktu widzenia projektu – normalniały. Mniej było kurtuazji, a więcej 
rzeczowego stawiania zadań i terminowego rozliczania z nich. I tak być powinno 
od początku, wtedy realizacja projektu nastąpiłaby znacznie szybciej. A przecież 
obu stronom na tym zależało.  
Błąd nr 8.  

Obłędna pętla testowania (OPT). Pierwsze testy i próby wdrożenia 
poszczególnych modułów SILP w jednostkach pilotażowych wykazały, że 
testowanie na spreparowanych danych testowych nie sprawdza się. Przy tak 
rozległym systemie niezbędne było testowanie na danych rzeczywistych. To 
testowanie przynosiło często zaskakujące wyniki, burzące dotychczasowe 
zdawałoby się osiągnięcia. OPT polegało na tym, że wykryty w trakcie pracy błąd 
w jednym module, po poprawieniu dawał błędy w innych podsystemach, a gdy je 
usunięto powstawał w pierwszym module inny błąd. A że funkcji było całe 
mnóstwo to testowanie trwało, trwało i trwało. Tasiemka z błędem musiała być 
odpowiednio przygotowana przez polskich informatyków, leciała samolotem do 
Wiednia/Grazu, była poprawiana i wracała do Polski, ponownie ją instalowano – i 
znowu szerokie testy. I tak miesiącami, latami. Jedno na pewno było w tym 
korzystne – załogi samolotów kursujących na trasie Wiedeń-Warszawa znały 
naszych pracowników i bez specjalnych wyjaśnień brały tasiemki jako swój 
podręczny bagaż, by przekazać go w Wiedniu, czy w Warszawie drugiej, 
oczekującej na lotnisku stronie.  

W zasadzie, z punktu widzenia Lasów Państwowych – prace 
programistyczne nigdy nie zostały zakończone. Z jednej strony – cała lista błędów 
pojawiających się w trakcie pracy aplikacji, z drugiej – płynący czas wywołujący 
potrzebę unowocześniania tych aplikacji, a z trzeciej zapotrzebowanie 
użytkowników na oprogramowanie dodatkowe, przetwarzające w specjalny sposób 
dane zawarte w bazie LAS. Prace te, stawały się coraz trudniej egzekwowalne. 



SDS „usztywniał” swoje stanowisko w sprawach poszerzania funkcji, żądając opłat 
(i słusznie) za wszystko to, co przekraczało listę zdefiniowaną w maju 1994 roku.  

Według wyliczeń SDS’u – ich rzeczywisty koszt budowy SILP’u w części 
oprogramowania wynosił ponad 4 miliony USD, czyli był czterokrotnie wyższy od 
kwoty kontraktowej. Normalne jest zatem, że SDS chętnie podejmował się prac 
związanych z ponadkontraktowym rozszerzaniem funkcjonalności SILP 
proponując cenę za te usługi uwzględniającą:  

- czas niezbędny do realizacji zadania, a przy braku dokumentacji analitycznej – 
nie był on krótki,  

- dotychczas poniesione koszty ponad te określone ceną kontraktu.  
Takie stanowisko acz zrozumiałe, było z punktu widzenia LP nie do 

przyjęcia. Podam przykład zderzenia dwóch punktów widzenia tej samej sprawy. 
Firma POLHIT wykonała oprogramowanie LEŚNIK na rejestrator leśniczego. 
Rejestrator pracował na zupełnie innej platformie systemowej niż LAS oraz z 
założenia miał służyć do zasilania LAS’u danymi z leśnictwa. Zwrotnie miał 
okazywać leśniczemu aktualne stany magazynowe np. sortymentów drewna. Z 
punktu widzenia projektantów SILP – niezmiernie ważne było połączenie 
LEŚNIKA z bazą LAS’u interfejsem umożliwiającym współpracę (techniczną) 
tych różnych systemów oraz odpowiednie lokowanie danych z rejestratora w bazie 
LAS. Nie było to wcale łatwe przedsięwzięcie, gdyż tylko dla przykładu podam, że 
leśniczy ma ponad 100 sortymentów drewna, kilka tysięcy wydzieleń lasu, wiele 
firm pozyskujących to drewno w różnych warunkach terenowych mających 
decydujące znaczenie przy ustalaniu stawki jednostkowej za pozyskanie 
poszczególnych sortymentów.  

Wracamy do kontaktów z SDS. Był to nasz naturalny partner. Jeszcze 
wtedy LP nie były objęte ustawą o zamówieniach publicznych, poza tym SDS znał 
LAS, to nie powinny występować problemy czasowe (rozpoznanie bazy), 
generujące dodatkowe koszty przy wykonaniu interfejsu LEŚNIK-LAS. Poza tym, 
do SDS podchodziliśmy życzliwie, jak do partnera solidnego, któremu winniśmy 
jesteśmy także wdzięczność. A więc wysłaliśmy do nich zapytanie ofertowe i 
otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź. Przy całkowitym koszcie oprogramowania 
LAS’u niewiele przekraczającego milion USD – oferta na wykonanie interfejsu 
tylko do jednego oprogramowania orbitującego koło LAS’u – 340.000 USD. Tego 
spokojni na ogół leśnicy nie byli w stanie zaakceptować, zerwano negocjacje i 
poszukano innego sposobu rozwiązania problemu. Takim sposobem było zlecenie 
zadania grupie własnych programistów (poza normalnym czasem pracy) i za 
45.000 PLN zostało ono wykonane. Czyli w stosunku do oferty SDS koszt budowy 
interfejsu miał się jak 1:10.  

Takie potraktowanie przez SDS ważnej dla nas sprawy zwalało z nóg. Ale 
było to podejście charakterystyczne dla większości firm softwerowych (dzisiaj 
również są przykłady takiego myślenia). Myślenie to wywodzi się liczby licencji 
(w rozumieniu kopii aplikacji), jaka będzie pracowała w jednostce dokonującej 
transakcji. W tym konkretnym przypadku dotyczyło to około 7.000 licencji, czyli 
340.000 USD:7.000= 48,5 USD za jedną licencję. Czyli w rozumieniu SDS – to 
cena bardzo niska.  



Punkt widzenia Lasów Państwowych był inny, o czym udało się nam 
przekonać partnerów zajmujących się rozwojem SILP’u. My zlecaliśmy produkcję 
oprogramowania użytkowego za wynegocjowaną kwotę, a wykonawca softweru 
sprzedaje również prawo do rozpowszechniania i nic go nie może obchodzić – na 
ilu stanowiskach produkt będzie pracował. Tym bardziej, że jeśli mamy do 
zainstalowania aplikacji LEŚNIK 7.000 rejestratorów rozproszonych w lasach od 
Bałtyku do Tatr to tylko służby informatyczne LP są w stanie zrobić to szybko.  

Konflikt na tle INTERFEJSU LEŚNIK/LAS uświadomił nam, że dalsza 
współpraca LP i SDS na tle rozbudowy systemu nie jest możliwa. Staraliśmy się 
tylko zakończyć tematy bieżące i oficjalnie przejąć kody źródłowe, które zgodnie z 
zapisami kontraktu – od grudnia 1992 roku były naszą własnością (kody stawały 
się własnością LP z chwilą wniesienia ostatniej raty za oprogramowanie). Prawie 
to się udało, gdyby nie to, że latem 1998 roku – zamiast SDS’u zaczął się ze stroną 
polską  kontaktować likwidator firmy, bezduszny prawnik z Graz.  

Oprogramowanie SILP (LAS) zakończyło się tym, że pozostaliśmy z 
kodami funkcjonującymi na maszynach Lasów Państwowych, w których należało 
jeszcze dokonać sporej liczby poprawek i korekt. Do tematu wrócę w dalszej 
części .  

Wdrażanie i upowszechnianie systemu.  
Przyznaję, że patrząc z perspektywy lat – możemy być dumni z tego, co się 

nam udało osiągnąć. Dziś w SILP pracuje prawie 25.000 osób, z czego 
zdecydowana większość traktuje system jako normalne, codziennie używane  
narzędzie pracy. Tych 25 tysięcy pracowników rozrzuconych jest po lasach całego 
kraju, bo wśród nich jest także prawie 7 tysięcy leśniczych, na co dzień 
chodzących po lesie, odbierających pozyskane drewno, sprzedających je i 
wypisujących na konkretnych powierzchniach leśnych dokumenty rozchodowe 
(nota bene – druki ścisłego zarachowania).  

Jak nam się to udało ? Myślę iż sednem sukcesu była świadomość, że 
żadna zewnętrzna firma informatyczna nie jest w stanie wdrożyć SILP w Lasach 
Państwowych samodzielnie. Z pomocą też przyszła nam świadomość, że nie ma co 
tej informatyki fetyszyzować. Przy zachowaniu kilku podstawowych założeń – nie 
można nie mieć sukcesu. Jakie to są założenia ? 

1.    Nie uczyć więcej, niż użytkownik musi wiedzieć.  
2. Nie należy uczyć użytkownika systemu, do którego nie ma on na co dzień 

dostępu.  
3. Nie wolno dopuszczać użytkownika do systemu bez dobrej instrukcji 

użytkownika.  
4. Zorganizować pracę początkującego użytkownika systemu tak, że jeśli   

będzie miał on pytania, to  trzeba na nie udzielić odpowiedzi.  
5. Trzeba powiedzieć użytkownikowi, że jeżeli określone stanowisko pracy 

wymaga stosowania na tym stanowisku sprzętu komputerowego i 
oprogramowania, to jeżeli on tego się nie nauczy trzeba będzie znaleźć 
takiego, który będzie chciał się nauczyć.  



6. Nie łączyć grup zawodowych na szkoleniach, szkolić osobno księgowych, 
pracowników prowadzących stan posiadania itd.  

7. Szkolący i szkolony powinni być fachowcami merytorycznymi.  
A w PGL LP naprawdę jest niewiele stanowisk pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, gdzie nie ma bezpośredniej 
styczności z SILP. Wbrew pozorom, najtrudniejszym elementem wdrażania było 
to, że SILP działał ściśle według przepisów prawa obowiązującego w Lasach 
Państwowych, niekoniecznie znanych wszystkim pracownikom tychże LP. No ale 
do rzeczy.  

Ad 1. Sporo pracowników w Lasach Państwowych znało podstawy 
posługiwania się sprzętem informatycznym. Ale spora grupa użytkowników( około 
połowa) pierwszy raz siadała przy klawiaturze. Staraliśmy się ich nauczyć podstaw 
absolutnie niezbędnych do uruchomienia systemu, zapisania plików, czy 
wydrukowania potrzebnych mu danych. Nie uczyliśmy kadrowców programów z 
zakresu księgowości i odwrotnie. Kadrowiec też musiał znać tylko tą część 
systemu, która była mu potrzebna w jego pracy zawodowej, a inne systemy tylko w 
zakresie wiedzy o wymianie informacji (w tym przypadku kadrowej) pomiędzy 
innymi podsystemami. Staraliśmy się podzielić szkolenie na trzy etapy:  

- pierwszy – nauczyć podstawy obsługi systemu i elementarnych zasad 
funkcjonowania programu użytkowego oraz posługiwania się instrukcją 
użytkownika,  

- drugi – powrót do jednostki macierzystej i nauka własna na własnym 
(uzbrojonym w sprzęt i oprogramowanie) stanowisku pracy z instrukcją 
użytkownika w ręce i wsparciem telefonicznym,  

- trzeci – konsultacje zaawansowane (szkolenie z oderwaniem od miejsca 
pracy), odpowiadanie na pytania i pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi 
użytkownik mimo instrukcji i wsparcia telefonicznego nie może sobie 
poradzić.  

Ad 2. Kandydatów na szkolenie typował kierownik jednostki 
organizacyjnej. Musiał to być pracownik na co dzień obsługujący dział pracy 
objęty szkoleniem, a podstawowym warunkiem przysłania kandydata było to, by 
po powrocie ze szkolenia – użytkownik miał stały dostęp do SILP, najlepiej w 
wersji ćwiczebnej. To sam pracownik podejmował decyzję, czy może przystąpić 
do pracy na wersji właściwej. W przypadku trudnych elementów systemu – zawsze 
mógł najpierw poćwiczyć na wersji ćwiczebnej.  

Ad 3. Instrukcje użytkownika pisane były przez pracowników nadleśnictw 
znających system, czyli nie przez informatyków. Każda instrukcja oddawana była 
do testowania w nadleśnictwach, w których poziom obsługi informatycznej niczym 
się nie wyróżniał. Osoba testująca musiała zaznaczyć te partie instrukcji, które były 
niezrozumiałe, lub których stosowanie nie dawało dobrych wyników na ekranie 
monitora.  

Ad 4. W okresie przed uruchomieniem sieci WAN oraz poczty 
elektronicznej w Lasach Państwowych funkcjonował hot-line merytoryczny i 
techniczny, powszechnie znane numery telefonów zespołów ludzi potrafiących 
praktycznie odpowiedzieć na zadane pytania.  



System szkoleń funkcjonował na zasadzie trzystopniowej. Polegało to na 
tym, że twórca oprogramowania musiał w ramach kontraktu wyszkolić około 35 
nauczycieli, tj. specjalnie dobranych pracowników z jednostek organizacyjnych 
LP, po dwóch z każdej regionalnej dyrekcji LP. Nauczycielem oprogramowania 
dotyczącego jakiejś określonej dziedziny działalności leśnej musiał być dobry 
specjalista z tej dziedziny. Od twórcy oprogramowania nie uczył się on wiedzy 
merytorycznej zawartej w danej aplikacji, tylko jak ta aplikacja wykorzystuje tą 
wiedzę i jak przy pomocy oprogramowania można rozwiązać problemy 
merytoryczne. W tym szkoleniu brali też udział pracownicy hot-line’u. Te 
szkolenia nazywano centralnymi, gdyż organizowane były przez DGLP.  

Następnym etapem było zorganizowanie przez RDLP szkoleń dla 
użytkowników końcowych, dotyczących wszystkich tych pracowników, których 
stanowiska wdrażany program dotyczył. Były też programy, w których 
uczestniczyli wszyscy pracownicy LP (edytory, arkusze, etc). W niektórych 
uczestniczyli tylko pracownicy RDLP, a w niektórych np. tylko nadleśniczowie 
(OBSERWATOR). Nauczyciele byli nie tylko tymi, którzy przekazywali 
użytkownikom wiedzę o programach użytkowych na szkoleniach, ale także w 
danej RDLP stanowili obsługę skrzynki pytań i odpowiedzi dla użytkowników 
końcowych. W przypadku zaistnienia problemu, z którym nauczyciel nie umiał 
sobie poradzić – zwracał się z pytaniem do hot-line’u, a ten bądź udzielał 
odpowiedzi, bądź zgłaszał problem do DGLP.  

Ad 5. Zapis punktu jest prosty, acz jego ścisłe wdrożenie nigdy nie było 
zbyt rygorystycznie przez DGLP przestrzegane. Jak wspomniałem, zasady 
funkcjonowania informatyki w LP przewidywały, że za jej funkcjonowanie w 
danej jednostce organizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki. Wytyczne 
Dyrektora Generalnego LP związane z optymalizacją efektywności działalności LP 
dotyczyły też restrukturyzacji zatrudnienia. Najczęściej związane to było z jego 
przerostami. Jeżeli zatem przy zmniejszającym się stanie zatrudnienia stać było 
nadleśniczego na to, by SILP nie był wdrażany – to nikt tego w zasadzie nie 
kwestionował. Nadmienić też należy, że cała sprawozdawczość odbywała się w 
formie elektronicznej. Tylko te dwa elementy powodowały, że wdrażanie SILP 
odbywało się szybko. Szczególnie na niższych stanowiskach, bo z tymi na 
wyższych – do dzisiaj są kłopoty.  

Ad 6. Organizowanie szkoleń monotematycznych ułatwiało ich 
prowadzenie, grupowało pracowników znających temat, nie wydłużało nauki i nie 
czyniło jej nudnej, gdyż wszyscy uczestnicy byli tematem zainteresowani, ze 
względu na konieczność stosowania oprogramowania w dalszej pracy zawodowej.  

Ad 7. Ważny punkt, o którym częściowo pisałem przy doborze 
nauczycieli, ale chciałbym poruszyć trochę inny aspekt zagadnienia. Nie będę 
ukrywał, że w pierwszej fazie wdrażania popełniłem błąd, typując na nauczycieli 
przede wszystkim pracowników z RDLP. Wychodziłem z założenia, że prestiż 
takiego nauczyciela w ogólnej rzeszy pracowników z podległych jednostek będzie 
większy i przekaz wiedzy będzie efektywniejszy. Nie wziąłem jednego pod uwagę, 
a mianowicie zakresu wiedzy pracowników z RDLP. Oni nie znali szczegółów, 
niuansów i precyzyjnych zasad pracy podległych jednostek. Tak do końca to nie 



wiedzieli co się w nadleśnictwach dzieje i nie umieli rozwiewać wątpliwości 
merytorycznych pracowników, mających luki w wiedzy zawodowej. Z tego 
powodu szybko wymieniliśmy ich na nauczycieli z nadleśnictw, najlepszych 
specjalistów umiejących odpowiedzieć na każde merytoryczne pytanie. I trzeba 
przyznać, że o ich autorytet nie musieliśmy się martwić, bo być nauczycielem SILP 
to już było coś. Nawiasem mówiąc – najszybszą ścieżkę awansową mieli właśnie 
nauczyciele SILP, bo nie dość, że z natury byli przebojowi, to jeszcze mieli 
ogromny zasób wiedzy.  

W ramach podsumowania tego punktu chciałbym opisać autentyczny 
przypadek z wdrażaniem związany. W  1992 roku przyszedł do mnie właściciel 
rozwijającej się dynamicznie polskiej firmy informatycznej (dzisiaj to już 
informatyczna potęga) z propozycją, że zajmie się wdrażaniem SILP. Na 
spokojnie, zaczęliśmy analizować problem i obaj doszliśmy do wspólnego 
wniosku, że głównym problemem analizowanego wdrażania będzie zakres 
merytoryczny systemu. A z tym, to najlepiej i najtaniej poradzą sobie leśnicy. I tak 
się stało.   

Upowszechnianie w części sprzętowej miało zupełnie inny wymiar. HP 
miało dobrych fachowców i od strony technicznej nie mieliśmy większych 
problemów. Swoją część pracy – przygotowanie jednostek do instalacji sprzętu 
wykonaliśmy w zasadzie sprawnie. Wspólnie z HP informatycy z DGLP 
zdefiniowali ogólne parametry sieci LAN, a szczegółowe uzupełnienia odbywały 
się indywidualnie w jednostkach. Informatycy z RDLP coraz więcej umieli – i 
należy stwierdzić, że instalacja sprzętu była technicznym problemem służb 
informatycznych RDLP i kierownictw nadleśnictw. W kilku jednostkach wystąpiły 
utrudnienia polegające na tym, że w okresie instalacji sieci były zmieniane, lub w 
najbliższym czasie miały być zmienione siedziby tych jednostek. Wtedy 
podejmowano indywidualne decyzje – bądź wyrażano zgodę na kilkumiesięczne 
opóźnienie w instalacji systemu, bądź w starej siedzibie instalowano sieć 
prowizorycznie, mając świadomość tymczasowości takich rozwiązań i kosztów z 
tym związanych. Na około 500 miejsc instalacji – kilkanaście takich przypadków 
nie stanowiło znaczącego problemu.  

Każda instalacja sprzętu była poprzedzona odbiorem sieci, której 
dokonywali technicy z HP z udziałem informatyków z RDLP. Sporadycznie 
wystąpiły błędy uniemożliwiające instalacje systemu, ale wykazane usterki były 
natychmiast usuwane. Nadleśnictwa najczęściej stosowały zasadę, że płatność za 
instalację była uzależniana od odbioru sieci przez HP, stąd nie było 
poważniejszych zacięć.  

Większym problemem była instalacja systemu. Musieliśmy podzielić ją na 
fazy. Przyczyną było opóźnienie w odbiorze SILP, który ciągle nie dawał się do 
końca wdrożyć w jednostkach testowych. Zdając sobie sprawę z tego, że  nic tak 
nie demoralizuje (i drażni) pracowników jak gotowe instalacje łączące 
niepracujący sprzęt informatyczny. Wiedząc także, że zdecydowana większość 
pracowników jednostek organizacyjnych nie zna oprogramowań pracujących w 
systemie UNIX, a także chcąc ich przygotować do poważniejszych zadań z zakresu 
informatyki – uruchomiliśmy szkolenia z ogólnego posługiwania się systemem. By 



nie odbywało się to całkiem „na sucho” – zainstalowaliśmy pakiet biurowy 
produkcji polskiej firmy MALKOM.  

Przyznaję, że wielokrotnie byliśmy atakowani za to, że nie był to od razu 
produkt Microsoftu. Ale nadal uważam, że decyzja w zakresie wyboru 
MALKOMU była słuszna. W tym czasie (1992-1994) był to w zasadzie jedyny 
dostępny produkt  pracujący na platformie UNIX’owej i DOS. A te dwie platformy 
były w Lasach Państwowych powszechnie stosowane.  W zasadzie jedyny, gdyż 
zgłosiła się jeszcze jedna firma niemiecka spełniające postawione przez nas 
warunki, ale cena pojedynczej licencji była bardzo wysoka. Poza tym MALKOM 
stał się w pewnym sensie prekursorem naszej obowiązującej zasady przy 
nabywaniu programów użytkowych na rzecz PGL LP, a polegającej na kupowaniu 
licencji zbiorowej dla wszystkich jednostek, bez względu na liczbę instalacji. W 
DGLP znaliśmy z grubsza liczbę stanowisk, na których dany produkt był potrzebny 
do normalnej pracy. Ale technicznie wyspecyfikowanie, że np. QRTekst będzie 
pracował na 9.678 stanowiskach, a nie na 9.809 – to była czysta utopia. Prezes 
Zbigniew Maliński wykazał duże zdolności negocjacyjne i ustępliwość handlową – 
i pierwszy produkt mógł być zainstalowany na maszynach HP i używanych 
dotychczas PC we wszystkich jednostkach.  

Tak się stało i załogi jednostek zaczęły oswajać się ze sprzętem, a my 
dochowaliśmy wcześniej przedstawionej zasady – że użytkownik po szkoleniu 
wracał na stanowisko pracy z zainstalowanym systemem, którego się na szkoleniu 
uczył.  

I jeszcze osobista refleksja na temat produktu MALKOM’u. Moim 
pierwszym edytorem, którym się posługiwałem w pracy był CHIWRITER, a 
nazwy arkusza kalkulacyjnego już nawet nie pamiętam. Potem był pakiet 
MALKOM’u, z polską instrukcją, z polskim wsparciem. W wielu nadleśnictwach i 
biurach RDLP zaczęto powszechnie stosować MS-Office, który był instalowany na 
nowo kupowanych PC’tach. Wielu pracowników LP było tym produktem MS 
zafascynowanych, i to oni zaczęli głośno krytykować pakiet QR. Nieszczęściem 
dla wielu poczynań informatycznych w LP było to, że osoby podejmujące decyzje 
o sprawach informatycznych kierowały się opinią szerokiego kręgu użytkowników 
systemu, a rzadziej informatyków LP. Jak już informatycy przekonali Dyrektora, to 
ten podpisywał ważny dokument dotyczący informatyki  z duszą na ramieniu, bo 
będąc gdzieś w terenie, nasłuchał się od jakiegoś leśnika tyle złego na temat SILP 
– że w zasadzie tych co go wdrażali najchętniej by rozstrzelać, zamknąć. . .  

Niedouczonych użytkowników w głębokim terenie  było więcej od tych, co 
sporo wiedzieli na temat SILP. A jeszcze ci co wiedzieli – nie zawsze potrafili 
przekonująco wytłumaczyć o co tak naprawdę chodzi przy zmianie UNIX’a 4.3 na 
5.1 OnLine. Ale wróćmy do edytorów. MALKOM agresywnie rozwijał swoje 
produkty, również jego pakiet biurowy zaczął funkcjonować  na platformie 
WINDOWS. Ja też pracowałem w tym systemie, do czasu, kiedy poczuliśmy, że 
walka z MS-OFFICE zaczyna szkodzić sprawie. Mieliśmy dużo problemów z 
wdrażaniem SILP, opór materii był ogromny (o firmach, którym się wydawało, że 
opanowały rynek LP – wcześniej pisałem) – zrezygnowaliśmy z forsowania tego 
rozwiązania. Niemniej z całą stanowczością stwierdzam, że produkty MALKOM’u 



nie były gorsze, a ci co je krytykowali, tak naprawdę ich nie znali. I to wydaje się 
być powszechne w świecie informatycznym, że chwali się to, co jest znane. 
Poznanie produktu informatycznego nie jest wcale proste, wprost przeciwnie – 
trzeba włożyć w to wiele wysiłku. U informatyków (szczególnie tak obciążonych 
pracą jak w Lasach Państwowych) istnieje zrozumiały i naturalny lęk przed 
nieznanymi rozwiązaniami, bo przecież:  

- trzeba je poznać,  
- trzeba się ich nauczyć,  
- trzeba je kupić,  
- trzeba je zainstalować,  
- trzeba wyszkolić użytkowników,  
- trzeba uruchomić hot-line,  
- trzeba odpowiadać na pytania,  
- trzeba, trzeba, trzeba,  

a przecież produkt dotychczas zainstalowany sprawuje się dobrze, nie sprawia 
kłopotów, to po co to zmieniać ? Niepewne argumenty zawsze były odbierane jako 
„przeciw”, a przecież niepewnych argumentów przy dużym, rozwojowym (nie do 
końca poznanym) przedsięwzięciu jest wiele, a rzetelnych ekspertów w Polsce jest 
jeszcze mniej. Nic zatem dziwnego, że tego typu problemy hamują rozwój, z czym 
jako kierujący informatyką w LP się spotkałem. O konkretach nie będę pisał – vide 
motto opracowania.  

Tasiemka z kompletem oprogramowań bazodanowych i towarzyszących 
była wielokrotnie instalowana w jednostkach LP. Specyfiką jednostek Lasów 
Państwowych jest to, że każdy nadleśniczy twierdzi (i ma na to szereg dowodów), 
że jego nadleśnictwo jest specyficzne. Jasne jest, że Nadleśnictwo Szklarska 
Poręba różni się od Nadleśnictwa Trzciel, czy Nadleśnictwa Szczebra. Już nawet 
nie tylko warunki geograficzne, ale też ludzie tam zatrudnieni powodują 
zróżnicowanie warsztatu pracy. W tych nadleśnictwach występuje okresowość 
przyrodnicza (nasiona jarzębiny zbiera się jesienią, a sosny zimą). Jedne 
nadleśnictwo zbiera sosnę, inne jodłę, a jeszcze inne dąb bezszypułkowy. Stąd 
często zdarzało się, że w Trzcielu system „chodził”, a w Szczebrze nie. Trzeba 
było dochodzić, co jest przyczyną. Po usunięciu błędu wykrytego w Szczebrze – 
należało we wszystkich jednostkach wprowadzić poprawioną wersję. Teraz jest to 
już proste dzięki WAN’owi, ale w 1995 takich możliwości nie było.  

Niemniej, rok 1995 uznajemy za datę, w której SILP został 
upowszechniony. Nadal był on rozbudowywany, modyfikowany, poprawiany, ale 
już niemal wszystkie nadleśnictwa stosowały go w codziennej pracy. 
Najważniejsze moduły starego SILP to te związane z naliczaniem płac i 
prowadzeniem ewidencji drewna, a zatem KADRY-PŁACE, GOSPODARKA 
LEŚNA, GOSPODARKA TOWAROWA i FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ. 
Najtrudniej wdrażał się podsystem INFRASTRUKTURA - jestem przekonany, że 
jeszcze dziś znalazłbym nadleśnictwa czy biura RDLP, gdzie nie stosuje się tego 
podsystemu. SILP jest tak skonstruowany, że nie było konieczne równoczesne 
wdrożenie, czy używanie w codziennej pracy wszystkich funkcji. Na przykład 
aktualizację stanu lasu, czy wypełnianie deklaracji podatku leśnego: można to było 



robić „na piechotę” poza SILP. Dopiero uruchomienie hurtowni danych przymusi 
jednostki do pełnego stosowania systemu.  

Kończąc opisywanie tego zakresu działań chcę wyrazić pogląd oczywisty 
dla informatyków, że wdrażanie i upowszechnianie SILP nigdy się nie zakończy. 
SILP żyje, dopóki użytkownicy żyją, zmieniają wymagania i  poglądy na 
leśnictwo, czy też działają „zmieniacze prawa” funkcjonującego wokół leśnictwa i 
leśników. 

Konserwacja i utrzymanie SILP.  
Początkowy okres funkcjonowania SILP charakteryzował się dużą 

intensywnością prac związanych z jego utrzymaniem. Uruchomiliśmy sposób  
informowania o błędach systemu dzieląc je na:  

- techniczne,  
- merytoryczne,  
- operatorskie,  
- systemowe.  

Przy tak dużym i rozległym systemie, przy zmieniającym się prawie i 
zasadach funkcjonowania leśnictwa – zakres prac grup wsparcia systemu był 
ogromny. Liczba „zawodowych” pracowników informatyki była dużo niższa od 
potrzeb. Sytuację ratowała konsolidacja sporej grupy użytkowników  SILP, którzy 
zaczęli dostrzegać pozytywy zintegrowanej bazy danych oraz zmniejszenie się prac 
ewidencyjnych, księgowych itp. Pracownikom tym zależało, by system 
funkcjonował i się rozwijał. Ich pierwsze kontakty z pracownikami Wydziału 
Informatyki DGLP na ogół zaczynały się od aktywności na szkoleniach, 
podnoszeniu spraw nierozwiązanych, odważnym ocenianiu złych stron systemu. 
Wyławialiśmy ich, doszkalaliśmy, przydzielaliśmy zadania, tym samym 
przeciągaliśmy ich na naszą stronę.  

W ten sposób zmontowaliśmy osłonę merytoryczną funkcjonowania 
systemu (Hot-Line merytoryczny). Zgłaszane przez użytkowników systemu błędy 
były przez HotLine analizowane i segregowane. Jeżeli się powtarzały błędy 
użytkownika (operatorskie)  – przyglądaliśmy się:  

a) instrukcji użytkownika - czy temat jest dobrze i zrozumiale opisany,  
b) zakresowi szkoleń i poziomowi egzaminów końcowych,  
c) pracy nauczycieli z RDLP.  

Pozostałe błędy były wstępnie rozpoznawane pod kątem wytyczenia 
ścieżki ich naprawy i przekazywane do Wydziału Informatyki. Tam zakładano 
karty błędów, ustalano tryb ich likwidacji i okresowo analizowano postęp w tym 
zakresie. Prace te były zinformatyzowane, łatwe do analizy.  

Dużą rolę w zakresie i konserwacji i modernizacji przypisywano 
dokumentacji systemu. Jak wcześniej wspomniałem, dokumentacja prac SDS’u w 
sensie projektowym praktycznie nie istniała. Wszystkie nowe oprogramowania 
wchodzące w skład SILP – miały opracowywaną dokumentację. Modernizacja 
systemu LAS zawiera również odtworzenie w części niemodernizowanej oraz 
opracowanie dokumentacji w częściach zmienianych, tak że teraz dokumentacja 
istnieje. W latach 1995-2003 istniała w obrębie Wydziału Informatyki DGLP grupa 



analityków, którzy odpowiadali za oprojektowanie nowych aplikacji, a także 
prowadzili prace związane z odtworzeniem dokumentacji analitycznej dla części 
oprogramowania wykonanego przez SDS. Nie przedłużając niniejszego 
opracowania informuję, że odtworzenie dokumentacji się nie udało, a sprawa 
związana z roszczeniami firmy odtwarzającej względem PGL LP od kilku lat toczy 
się w sądzie gospodarczym.  

Najskuteczniejszym działaniem związanym z bieżącym utrzymaniem w 
gotowości funkcjonalnej systemu był cały system usług outsourcingowych, 
zlecanych najczęściej twórcom poszczególnych aplikacji. Nie było to żelazną 
regułą, gdyż w przypadku, gdy koszt usługi konserwacyjnej wydawał się nam zbyt 
wysoki – ogłaszaliśmy przetarg na sprawowanie outsourcingu nad 
oprogramowaniem i sprawa wracała do normy, to znaczy do rozsądnej ceny. Co 
było rozsądną ceną ? Głównie sprawa wyczucia, konsultacji w ścisłym gronie 
doświadczonych informatyków – rozeznanie rynku. Ale wszyscy sobie doskonale 
zdajemy sprawę, że dokładne skwantyfikowanie wartości   tego typu usługi jest 
niemożliwe. W przypadku wątpliwości – odnosiliśmy tego typu koszty do ceny 
średniej klasy samochodu i przeciętnej płacy ciężko pracującego robotnika leśnego. 
Wydaje się, że przynosiło to pozytywne efekty. 

Jak już nie mogliśmy znaleźć rozsądnego (oczywiście naszym zdaniem) 
porozumienia – to naszą ostatnią deską ratunku byli programiści Lasów 
Państwowych. Muszę uwypuklić jedno zagadnienie z tym związane. W Wydziale 
Informatyki były dwie programistki pracujące w INFORMIX’ie i innych 
narzędziach. Jako techniczny ignorant musiałem oprzeć się przy prowadzeniu 
negocjacji, czy procedur przetargowych na współpracownikach znających 
zagadnienie. Umowy w sensie technicznym, zdefiniowania przedmiotu 
zamówienia, warunków technicznych jakim winno odpowiadać oprogramowanie 
czy określenia warunków odbioru – nie potrafiłem zrobić (i nie zamierzałem !). 
Natomiast potrafiłem i to skutecznie, przekonać swoje programistki, by zmieniły 
profil swojej pracy w kierunku specjalizacji kierowników projektu. Mimo 
początkowych oporów – udało się i dzięki temu miałem wykształconych 
odpowiednio szefów projektu, ale nie miałem programistów. Toteż tylko w 
sprawach naprawdę awaryjnych odrywałem ich od kierowania projektami .  

O ile na początku główną przyczyną dużej ilości prac potrzebnych przy 
konserwacji systemu była przede wszystkim jego jakość – ogromna liczba 
drobnych błędów, rosnącej świadomości użytkownika końcowego i wzrostu 
poziomu oczekiwań od systemu, tak w późniejszym okresie nasilanie prac 
wynikało z konieczności konserwacji coraz większej liczby oprogramowań 
satelitarnych. Każda zmiana w bazie LAS rodziła konieczność zmiany we 
wszystkich aplikacjach z tej bazy korzystających i interfejsów łączących te 
aplikacje z bazą. Jednym z kierunków modernizacji systemu było włączanie do 
LAS’u aplikacji towarzyszących.  

Odrębnym zagadnieniem związanym z konserwacją jest sprawa tzw. 
maintenance’u oprogramowań narzędziowych. Lasy Państwowe zawsze były 
bardzo trudnym partnerem w tym zakresie. Związane to było z dwoma 
przyczynami.  



Pierwsza – to poczucie krzywdy. Rozumowanie nasze było następujące. 
Kupujemy program. Płacimy, mamy licencję. Używamy jej. A producent mówi – 
albo będziecie płacić haracz na dalszy rozwój oprogramowania, albo nie będziemy 
wam poprawiać błędów, które my popełniliśmy, a które jako klient stwierdziliście 
w kupionej przez was wersji. Zawsze odbieraliśmy to jako jawną 
niesprawiedliwość i współczesny kolonializm. Szczególnie oburzające było to, że 
po kilku latach niepłacenia tego haraczu, gdy chcieliśmy  kupić aktualną wersję 
oprogramowania – to musieliśmy dać zedrzeć z siebie skórę płacąc za wersje 
pomiędzy używaną przez nas, a tą co jest aktualnie na rynku.  

Druga sprawa, to nieskromne poczucie siły. Byliśmy i jesteśmy dużą 
organizacją gospodarczą. Mamy tyle sprzętu informatycznego, że jednocześnie 
przy komputerach możemy posadzić 15.000 pracowników (i to w stosunku jeden 
pracownik na jedną maszynę !). Zdawaliśmy sobie sprawę, że przy udanym dużym 
przedsięwzięciu informatycznym, jakim był i jest funkcjonujący SILP – referencje 
Lasów Państwowych mają swoją wartość. I w naszych głowach rodziła się taka 
myśl. Firma „X” ma na półce aplikację, która nas, leśników interesuje. Cena na 
jedną instalację – powiedzmy 100 USD. Nam potrzebna jest licencja powiedzmy 
na 5.000 użytkowników, przy czym nie chcemy dokładnie tej liczby definiować, bo 
to nie ma sensu i nie lubimy papierkowej roboty. Czyli chcemy licencję ogólną. I 
krótkie pytanie – jaki będzie opust na ten produkt ?  Jednocześnie mam też 
świadomość, że jestem w stanie zakazać wszystkim swoim jednostkom kupna tego 
oprogramowania. Czyli Firma „X” stoi przed dylematem – negocjować, czy 
trzymać dalej na półce produkt, za który już Firma „X” dawno zapłaciła, a tak 
naprawdę koszt kolejnej licencji jest kosztem wykonania kopii i nośnika ! Jakie 
uzyskiwaliśmy opusty stosując ten sposób myślenia – nie powiem, acz z negocjacji 
obie strony były usatysfakcjonowane. My – bo kupiliśmy legalnie produkt ze 
sporym opustem, a Firma „X”, że zrobiła biznes z polską firmą.,   

Stosunkowo najprostsza była konserwacja sprzętu. Warunki techniczne 
jakie definiowaliśmy w zapytaniu ofertowym w początkowej fazie preferowały HP. 
Dobre doświadczenia związane z lojalnością i rzetelnością usług psuł cień w 
postaci ceny za te usługi. Sytuację czynił coraz klarowniejszą rozwijający się rynek 
informatyczny, a także zmiana mentalności klienta, tzn. Lasów Państwowych. 
Podpisując kontrakt w 1991 roku nie szukaliśmy tanich rozwiązań. Nasz system 
musiał być solidny, odporny na czas w sensie czynnika destrukcyjnego i w sensie 
technologicznym, czyli odpornego na postęp techniczny w otoczeniu. Serwis 
dostawcy musiał być niezawodny (jako wypadkowa jakości używanego przez nas 
sprzętu i skuteczności serwisu dostawcy usług serwisowych). System HP spełniał 
te warunki.  

Ale czas płynął, informatyczny serwis konkurencji docierał już i do 
Ustrzyk Dolnych i do Dojlidów. Problem szybkości usługi już nie dotyczył tylko 
serwisu HP. Następny element – cena. Tutaj nasz strategiczny partner był 
absolutnie trudnym partnerem. To cały czas mobilizowało leśników do 
poszukiwania alternatywnych rozwiązań. I trzeci element – jakość sprzętu. A to 
jest zagadnienie problematyczne. Leśnicy zastanawiali się patrząc na 10-letnie X-
terminale, przestarzałe PC ciągle niezawodnie pracujące, ale nie mogące sobie 



poradzić z rosnącymi potrzebami w zakresie szybkości procesora, czy RAMu itp. – 
czy warto mieć tak solidny sprzęt ? Czy nie będzie korzystniejsze (tylko lekko 
upraszczając) – kupić składaki za 1/3 ceny sprzętu renomowanej firmy i po trzech 
latach wyrzucić je na śmietnik wymieniając na nowe, niż pracować w piątym roku 
na już przestarzałym, ale niezawodnym sprzęcie ?  

I po 12 latach współpracy w zakresie serwisowania sprzętu i systemu – LP 
zmieniły partnera, acz spowodowały to względy związane z troską o finanse LP. 
Podkreślam, że do dziś uważam HP za solidnego partnera. Nie tylko zresztą ja. 
Wyrazem tego było wręczenie Prezesowi HP – p. Andrzejowi Dopierale przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Janusza Dawidziuka kordelasa 
leśnika polskiego, przyznawanego osobom, które wybitnie przyczyniły się do  
rozwoju PGL LP.  

Najważniejsze aspekty rozwojowe systemu – oprogramowanie.  
Wielokrotnie podnosiłem problem zmienności systemu informacyjnego 

Lasów Państwowych. Sprzężenie z systemem informatycznym jest oczywiste. 
Dostępność technologii informatycznej niejako wymusza inne widzenie danych i 
informacji na nich opartych. Wspomniany wcześniej paradoks polegający na tym, 
że trudna sytuacja ekonomiczna PGL LP napędza rozwój obydwóch systemów daje 
się odczuć przede wszystkim na najniższych szczeblach zarządzania. Ale tam też 
przetwarzanie danych jest najmniej skomplikowane, gdyż tam podejmuje się 
decyzje operacyjne. Nie znaczy to, że nadleśniczemu nie są potrzebne dane 
głęboko przetworzone. Oczywiście, że są, ale jak od początku istnienia leśnictwa 
ich nie było, to można żyć bez nich i dalsze dziesięciolecia. Przykładami danych 
głęboko przetwarzanych potrzebnych na poziomie nadleśnictwa mogą być:  

- system projektowania małej retencji z uwzględnieniem topografii terenu,  
istniejących stosunków wodnych i żyzności gleb leśnych,  

- system projektowania dróg leśnych i szlaków zrywkowych z uwzględnieniem 
przewidywanych cięć w najbliższym dwudziestoleciu,  

- system-prognoza zagrożenia szkodnikami owadzimi.  
To że tak złożone analizy można oprogramować jest pewne. Przykładem 

może być system ochrony przeciwpożarowej, który nie tylko naprowadza samoloty 
gaśnicze na miejsce pożaru (zastosowanie GPS), ale także uwzględniając lokalne 
warunki topograficzno-przyrodnicze oraz atmosferyczne potrafi symulować 
przebieg pożaru. Jak ważne jest to dla prowadzącego akcję gaśniczą nie trzeba 
chyba wyjaśniać.  

Leśnictwo charakteryzują dwie główne cechy:  
a) większość czynności wykonywanych w leśnictwie jest niejako 

przywiązanych do konkretnego kawałka lasu,  
b) rozproszenie pozycji prac (nic nie przesadzając – od Bałtyku do Tatr).  

Naturalne zatem jest rozwijanie oprogramowań ułatwiających analizę 
przestrzenną. Dalej nie będę rozwijał wątku map numerycznych, geometrycznych 
baz danych i przeglądarek, bo omówiłem temat w  innym miejscu. Tutaj tylko 
mogę dodać, że już dzisiaj techniczne uzbrojenie tego fragmentu systemu 



informacyjnego pozwala z dowolnego miejsca w Polsce pobrać mapę (czy jej 
fragment) interesującego nas leśnictwa, czy konkretnego kawałka lasu.   

Inaczej trzeba patrzeć na rozwój systemu na wyższych poziomach 
zarządzania. W moim przekonaniu dobrze oddaje to niżej przedstawiony diagram.  

 

 
Najważniejsze aspekty rozwojowe systemu – stosowane technologie.  

Ważnym elementem rozwojowym, a nierozerwalnie związanym z 
rozproszeniem naszej struktury organizacyjnej – jest sieć rozległa, która już dzisiaj 
spina w jeden informacyjny organizm wszystkie nadleśnictwa, RDLP i DGLP. W 
trochę prostszej formie – stosowane rozwiązania sieciowe pozwalają na łączenie 
rejestratora leśniczego z serwerem nadleśnictwa. Nie podjęto jeszcze decyzji o 
uzbrojeniu kancelarii leśniczego w PC i internet, ale o tym gdzie indziej.  

Niniejsze opracowanie zawiera listę najważniejszych programów. Ale trzy 
są nierozerwalnie związane z technologiami informatycznymi. Są to: 

- hurtownia danych,  
- obieg dokumentów,  
- klucz korporacyjny i publiczny.  

Wszystkie te trzy zagadnienia są obecnie na warsztacie służb 
informatycznych Lasów Państwowych. Szefem projektu hurtowni danych jest 
Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz DGLP, a szefową pozostałych dwóch 
zagadnień jest Główna Księgowa z RDLP Katowice. Służby informatyczne 
wspierają kierowników w zakresie informatycznym. Wreszcie przebiła się 



oczywistość, że informatyka jest dla użytkowników , a nie dla informatyków. 
Takie podejście do problemu ze strony Kierownictwa LP jest gwarantem 
przydatności tworzonego systemu.  
 
Najważniejsze aspekty rozwojowe systemu – sprzęt.  

Od początku istnienia informatyki w Lasach Państwowych (a więc wiele 
lat przed SILP’em) problem sprzętu informatycznego był w zasadzie definiowany z 
udziałem leśników. Myślę, że naszą strategią w zakresie wyposażenia technicznego 
był brak strategii. No może nie do końca jest to prawdą, gdyż stosowaliśmy 
konsekwentnie zasadę, że jeśli kupujemy sprzęt informatyczny to w jasno 
zdefiniowanym celu. W naszych jednostkach nie było sytuacji, że zakupione 
komputery stoją jako ozdoby na biurkach w oczekiwaniu na oprogramowanie. 
Zawsze był najpierw program, a do niego kupowało się komputery. I to w zasadzie 
było i jest naszą strategią. Wiedząc czego od systemu oczekujemy – 
definiowaliśmy SIWZ (szczególnie istotne warunki zamówienia) tak, by oferent 
mógł przedstawić swoją propozycję rozwiązań technicznych danego projektu.  

Tak było przed kontraktem z SDS’em, gdzie oferentom narzuciliśmy tylko 
UNIX i wielodostęp. Reszta została wydyskutowana w trakcie negocjacji 
szczegółowych. Bardzo podobnie postąpiliśmy przy rozwiązywaniu problemu 
Y2K. To przedstawiciele  kilku  najpoważniejszych firm w Polsce proponowali 
nam rozwiązania techniczne. A przecież mam świadomość, że specjaliści z tych 
firm dysponują wiedzą o najnowszych technologiach, czy rozwiązaniach 
technicznych. Obecnie trwają prace nad poważną modernizacją SILP, a technika 
negocjacji obecnego szefa informatyki w LP (Mariusza Błasiaka) jest podobna. 
Czyli, gdyby ktoś dzisiaj zapytał np. przywołanego wyżej Mariusza Błasiaka – 
jakie komputery będą pracowały w LP za rok czy dwa, to najprawdopodobniej nie 
odpowiedziałby na to pytanie. Odpowiedź urodzi się w trakcie szczegółowych 
analiz i negocjacji z partnerami kontraktowymi, do których kol. M. Błasiak 
podejdzie mając pewną wizję rozwiązań funkcjonalnych.  

Przy tej okazji chciałbym poruszyć temat związany właśnie z omawianym 
zagadnieniem. Jest to problem konsultacji. Od zawsze i do dzisiaj jestem nieufny 
co do obiektywizmu ekspertyz opracowywanych przez niby niezależne 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Zlecaliśmy opracowanie kilku ekspertyz 
oceniających obszary naszej informatycznej działalności. Robiliśmy to raczej po 
to, by mieć dodatkową obronę przed jakimś atakiem – i te ekspertyzy były 
sporządzane rzetelnie (w myśl zasady jaki jest koń – każdy widzi). Gorzej jak 
zlecaliśmy temat przyszłościowy, np. zdefiniowanie struktury i zadań dla służb 
informatycznych LP. Nie można pominąć zagadnienia języka, jakiego eksperci 
używają. Wychodzą oni z założenia, że im będzie on trudniejszy, tym 
zdezorientowany klient szybciej zapłaci. Ekspert zapomina, że przy wymianie 
informacji obowiązuje zasada, że chcąc być zrozumianym należy posłużyć się 
zasobem pojęciowym odbiorcy naszej informacji. No i to unikanie obszarów, gdzie 
można zachwiać samozadowolenie klienta, a o których ekspert wie, że negatywnie 
odbiją się na możliwości dalszej współpracy.    



Ale wracając do tematu – jaka przyszłość czeka PGL LP w zakresie 
sprzętowym ? Na pewno administrowanie prawie 500 serwerami jest trudne. 
Trwają prace nad hurtownią danych zlokalizowaną w DGLP. Odpowiedź może być 
tylko jedna – przy istniejącej sieci WAN, przy zwartej strukturze Lasów 
Państwowych – grozi nam, że SILP będzie posadowiony centralnie. Temat w 
części był już przerabiany w RDLP Łódź, gdzie wszystkie nadleśnictwa były 
wpięte w sieć i co noc aktualizowały swoją bazę danych posadowioną na 
komputerze w biurze RDLP.  

Technologią którą leśnicy coraz częściej stosują – są mapy numeryczne i 
systemy informacji przestrzennej. Ochrona przeciwpożarowa, chemiczne 
zwalczanie owadów – to zagadnienia, w których wykorzystanie GPS jest 
koniecznością. Rozwój geomatyki, technik zdalnej oceny powierzchni leśnych 
(zdjęcia satelitarne, fotogrametria itp.) są obszarami będącymi w kręgu dużego 
zainteresowania LP. A więc pole do popisu w Lasach Państwowych będą mieli ci, 
którzy potrafią przekonać leśników do ich rozwiązań techniczno-technologicznych. 
Ale też trzeba pamiętać, że leśnicy nie chcą gadżetów. Nam potrzebne są przede 
wszystkim rzeczy użyteczne. I tanie. Bo po co kupować coś, co się nie opłaca ? Co 
nie czyni pracę leśnika bardziej efektywną ? 
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obowiązującej sprawozdawczości znajdującej się na stronie www.lp.gov.pl.   

2. Dane z lat osiemdziesiątych czerpano z obowiązującej wówczas informacji 
rocznej o działalności Lasów Państwowych.  

3. Cytaty z Zarządzeń Dyrektora Generalnego LP (np. o ZILP, czy standardzie 
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