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Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na drewno jako surowiec, z jednej strony dla 

przemysłu drzewnego a z drugiej w celu wykorzystania energetycznego, zyskuje przemysł 

leśno-drzewny mocno na znaczeniu. Jednocześnie  zmienione  warunki ekologiczne i 

ekonomiczne, takie jak: globalizacja rynków i narastający problem zmian klimatu, stawiają 

nowe wyzwanie dla przemysłu drzewnego. 

Obecnie przedsiębiorstwa, takie jak Izba Rolnictwa Dolnej Saksonii (LWK), która zarządza 

ponad 500.000 ha prywatnego lasu, zapewniają całoroczne, bezproblemowe zaopatrzenie dla 

swoich klientów(np. coraz bardziej rozwijające się tartaki). Pomimo wysiłków czynionych 

przy mechanizacji przez firmy zaopatrujące, koszty zbioru i dostaw drewna w ostatnich latach 

stale rosną. Biorąc pod uwagę szeroki zasięg procesu w łańcuchu dostaw drewna oraz 

włączając do niego wcześniejsze doświadczenia i ustalenia z zakresu badań i praktyki, 

okazuje się, że zwłaszcza w obszarach organizacji istnieje wciąż bardzo duży potencjał 

optymalizacji kosztów. Podobnie jak i w innych dziedzinach sektora prywatnego, to sfera 

kosztów personalnych należy tutaj do najwyższych. Z tego powodu w niektórych zakładach 

leśnych nastąpiła redukcja personelu. Lepsza jakość pracy przy zmniejszonej liczbie 

pracowników może zostać osiągnięta tylko wtedy, gdy w obrębie administracji i organizacji 

będą wykorzystywane coraz bardziej skuteczne metody i techniki. 

W niniejszej pracy została dokonana analiza łańcucha dostaw drewna w LWK NIedersachsen- 

od stanu surowego po przygotowanie i transport. Słabe  strony i możliwości optymalizacji są 

szczegółowo nakreślone i omówione. Za pomocą uzyskanych wyników przedstawiony jest 

tutaj cały proces bieżący zbioru drewna. Na podstawie badań empirycznych zostało 

omówione rozwiązanie IT, które jest rozwiązaniem technicznym rozwiązującym problemy w 

fazie planowania, realizacji, kontroli zbiorów. Pytaniem jest, w jaki sposób łańcuch zbiorów i 

dostaw drewna obecnie jest przedstawiany, gdzie są jego słabe punkty, w którym miejscu 

można osiągnąć optymalizacje za pomocą systemów IT i jak to rozwiązanie może wyglądać. 

Następnie z pomocą wywiadów z ekspertami, spotkań z przedstawicielami LWK i obszernego 

przeglądu literatury, został szczegółowo przedstawiony cały łańcuch zbiorów i dostaw 



drewna-od planowania począwszy poprzez realizację i na kontrolę. W celu lepszego 

przedstawienia została użyta tutaj metoda tekstowa i modelowa .Próbowano szczególnie brać 

tutaj pod uwagę różne szczeble władzy (np. rewir, Urząd Leśny) i ich indywidualne potrzeby. 

Bazując na analizie  bieżącego procesu, zostały szczegółowo przedstawione niedociągnięcia 

wzdłuż całego łańcucha. Dalej mamy wymagania dotyczące ewentualnego rozwiązania IT 

oraz ocena potencjału optymalizacji. W końcowym etapie pracy przedstawione jest możliwe 

rozwiązanie IT w postaci fragmentów specyfikacji. 

Analiza łańcucha dostaw drewna na przykładzie LWK promuje złożoną sieć relacji 

zaangażowanych podmiotów i pokazuje istnienie obecni wielu luk w toku całego procesu. 

Możliwości optymalizacji łańcucha zbioru i dostaw drewna w celu jego efektywniejszej 

organizacji zostały tutaj bardzo obiecująco ocenione. Projekt IT próbuje reagować na wyniki 

stanu bieżącego i stara się prowadzić do znalezienia  optymalnego rozwiązania. 

Struktura opracowanej koncepcji IT została zbudowana z wykorzystaniem UML 2.0, 

służącego do tworzenia diagramów z uwzględnieniem podejścia do obiektowego tworzenia 

oprogramowania. Odpowiednia podstawa do realizacji rozwiązania zapewnia możliwość 

szybkiego zastosowania w praktyce. 
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