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1. Wstęp. 
 

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez leśniczego przy pomocy rejestratora jest 

sporządzanie dokumentów źródłowych związanych z odbiorem, ewidencją zrywki lub rozchodem 

drewna. Aby możliwe było ich sporządzanie leśniczy potrzebuje danych pochodzących z 

bezpośrednich pomiarów w terenie, z uprzednio pozyskanych informacji lub ze słowników. W 

programie Leśnik słowniki są zestawami danych wykorzystywanych do uzupełniania dokumentacji 

leśnej. Ustawienia danych słownikowych związane są ze specyfiką wykonywanych prac w leśnictwie. 

Niektóre słownik uzupełnia leśniczy stosując własne nazwy i kody. Pozostałe zawierają dane 

importowane podczas transferu danych z systemu LAS do programu Leśnik (przy pomocy programu 

LasTransfer). Dane wprowadzone w słownikach będzie w wielu przypadkach podlegała weryfikacji 

podczas transferu - chodzi o zgodność poszczególnych informacji z zapisanymi w bazie systemu LAS.  

 

2. Opis słowników w programie. 
 

Aby uruchomić słowniki należy z głównego menu Dokumenty wybrać punkt Słowniki... [1] 

 

 

 

Naszym oczom ukaże się menu zawierające trzy grupy słowników: Słowniki 1 [2.A], Słowniki 2 

[2.B] oraz Słowniki 3. [2.C] Klikając na każdą z zakładek ujrzymy różnego rodzaju słowniki. 

 

   

 

A B C 

Rys. 1. Pozycja Słowniki... w menu głównym programu. 

Rys. 2. A - Grupa Słowniki 1; B - Grupa Słowniki 1; C - Grupa Słowniki 3. 
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2.1. Słownik - Plany. 
 

Słownik Plany importowany jest z systemu LAS i zawiera podstawowe informacje potrzebne do 

ewidencjonowania dokumentów w rejestratorze. Po wyborze punktu Plany z menu Słowniki 1 

[3.A] otrzymamy zestaw planów opisanych numerem pozycji zgodnym z SILP, adresem leśnym 

(Odd/Pod/Wydz), kodem grupy czynności zgodnym z systemem LAS (TPP, TWP, IA), stopniem 

trudności, współczynnikiem zwiększającym. [3.B] Z racji tego, że plany importowane są z systemu 

LAS, nie mamy możliwości ich edytowania lub tworzenia z poziomu rejestratora. Dostępne są opcje 

podglądu  oraz wydruku listy planów . 

 

  

 

Na liście planów znajdują się trzy podstawowe kolumny opisujące elementy listy. Po kliknięciu na 

dowolną z pozycji wyświetlony zostanie jej opis. 

 

Poz. planu Numer pozycji planu pobierany z systemu LAS. 

Oddz/Pod/Wydz Adres leśny wydzielenia, którego dotyczy pozycja planu. Dla cięć 

przygodnych i pozycji planu dla czynności technicznych (WYWÓZ, 

ZRYWKA itp.) adres leśny nie jest podawany. 

Gr.czynności Kod grupy czynności przypisany do konkretnej pozycji planu, 

zgodny z systemem LAS. IB - rębnia zupełna pasowa IB, TPP - 

trzebież późna pozytywna itp. 

St.trud. Stopień trudności. 

Wsp.zwiek. Współczynnik zwiększający. 

Udost.poz. Wskaźnik udostępnienia pozycji. Możliwe kody: 

N N - nieudostępniona/nierozpoczęta, 

N R - nieudostępniona/rozpoczęta, 

U R - udostępniona/rozpoczęta, 

U N - udostępniona/nierozpoczęta. 

Typ planu Kod typu planu (POZ - plan pozyskania drewna). 

 

2.2. Słownik - Pracownicy. 

Słownik Pracownicy jest listą, na której dopisujemy pracowników własnych nadleśnictwa. Z menu 

Słowniki 1 wybieramy punkt Pracownicy. [4.A] Aby dodać nowego pracownika należy kliknąć na 

ikonę .  

A B 

Rys. 3. A - Wybór pozycji Plany z grupy Słowniki 1; B - Lista planów. 
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Wprowadzamy dane pracowników, [4.B] którzy pojawią się na liście. [4.C] 

 

   

 

Imię i 

nazwisko 

Dane osobowe pracownika (do 30 znaków). Będą one drukowane 

na DOR. 

Nr adresowy Numer adresowy pracownika. Na podstawie tego numeru 

pracownik identyfikowany jest w systemie LAS. Jeśli numeru nie 

znamy, to w polu pozostawiamy wartość 0. Podczas transferu 

danych do systemu LAS, zostanie wymuszone uzupełnienie tej 

informacji. Numer możemy uzyskać od osoby odpowiedzialnej w 

nadleśnictwie. 

 

2.3. Słownik - Zespoły. 
 

W słowniku Zespoły dopisujemy zespoły obce (najczęściej ZUL-e) i zespoły złożone z pracowników 

własnych nadleśnictwa (dodanych uprzednio w słowniku Pracownicy) oraz określamy rodzaj pracy 

wykonywanej przez dany zespół (dotyczy tylko zespołów własnych). Definiujemy skład osobowy i 

dane dotyczące podziału zarobków, własności narzędzia, numeru inwentarzowego, wykonywanej 

czynności. Otwarcie słownika następuje po wybraniu z menu Słowniki 1 punkt Zespoły. [5.A] Aby 

dodać nowy zespół klikamy na ikonę . Otworzy się nowy ekran, na którym wprowadzamy dane 

dotyczące zespołu. [5.B] Pole Rodzaj pracy niedostępne jest dla zespołu obcego. [5.C] 

 

   

 

A B C 

A B C 

Rys. 4. A - Pusta lista słownika Pracownicy; B - Wprowadzanie danych pracownika do słownika;  
C - Lista słownika Pracownicy z wprowadzonymi pozycjami. 

Rys. 5. A - Pusta lista słownika Zespoły; B - Ekran dodawania zespołu własnego do słownika;  
C - Ekran dodawania zespołu obcego do słownika. 
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Nazwa Nazwa zespołu (do 30 znaków). Dane będą drukowane na dokumentach 

ROD, KZ, KW, KP, WR i DOR. 

Nr 

adresowy 

Numer adresowy zespołu (do 7 znaków) musi być zgodny z systemem LAS. 

Weryfikacja w trakcie transferu. 

Wykonawca Wybieramy rodzaj zespołu - obcy lub własny. 

Rodzaj 

pracy 

Pole jest aktywne tylko w przypadku 

wybrania w polu Wykonawca opcji 

Zespół własny. Określamy rodzaj pracy 

wykonywanej przez dany zespół. Rodzaje 

pracy to: 

(P) - Pozyskanie 

(Z) - Zrywka 

(W) - Wywóz 

Według wybranego rodzaju 

pracy mamy możliwość 

wprowadzenia zespołu na 

odpowiednie dokumenty. I tak: 

(P) - ROD 

(Z) - KZ z ROD, KZ 

(W) - KP i KW 

 

Po dodaniu zespołów w słowniku należy zdefiniować składy zespołów własnych. W tym celu 

zaznaczamy nazwę danego zespołu własnego i klikamy na ikonę . [6.A] Otworzy się nowe okienko, 

w którym możemy dodać pracowników do składu. [6.B] Próba otworzenia listy zespołu obcego 

spowoduje pojawienie się komunikatu "Blokada otwarcia". [6.C] 

 

   

 

Klikamy na ikonę . Pojawi się nowa formatka z polami, [7.A] które możemy wypełnić danymi. [7.B] 

 

   

 

Czynność Wprowadzamy kod czynności (lub wybieramy go ze słownika 

A B C 

A B C 

Rys. 6. A - Lista zespołów, otwieranie listy zespołu własnego; B - Nie uzupełniona lista pracowników zespołu własnego;  
C - Próba otworzenia listy zespołu obcego. 

Rys. 7. A - Ekran dodawania pracownika do zespołu własnego; B - Ekran wypełniony danymi pracownika;  
C - Lista pracowników dodanych do zespołu własnego. 
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Czynności) zgodny z systemem LAS (maksymalnie 8 znaków). Na 

podstawie tego kodu, po przesłaniu danych z rejestratora, obliczane 

są zarobki dla pracowników. 

% zarobku Podajemy wyrażony w % udział pracy wykonywanej przez pracownika 

w danym zespole. Podana wartość decyduje o podziale zarobku. 

Pracownik Wybieramy pracownika, którego chcemy dopisać do zespołu, ze 

słownika Pracownicy 

Własność 

narzędzia 

Wartość w tym polu decyduje o obliczeniu ekwiwalentu za używanie 

własnego narzędzia. 

Nr 

inwentarzowy 

Jeśli wprowadzimy tu dane, spowoduje to rejestrację w systemie LAS 

kosztów związanych z użyciem sprzętu będącego własnością 

nadleśnictwa. Dane w tym polu musimy podać zawsze gdy uprzednio 

w polu Własność narzędzia wybraliśmy kod - Nadleśnictwa. 

Numer musi być zgodny z systemem LAS. 

 

Po wprowadzeniu danych i ich zapisaniu, pracownicy zostaną pokazani na liście zespołu. [7.C] 

Podczas wprowadzania danych program kontroluje ilość % zarobków jaką wprowadzamy i nie 

pozwoli na przekroczenie wartości 100%. 

 

2.4. Słownik - Gatunki. 
 

Lista gatunków w słowniku zostaje założona w momencie transferu do rejestratora magazynu drewna 

z systemu LAS. Zostają automatycznie zapisane wszystkie gatunki, które na tym magazynie 

występują. Można również samemu uzupełnić słownik Gatunki o nowy gatunek drzewa. Z menu 

Słowniki 1 wybieramy punkt Gatunki. Otworzy się okienko z listą gatunków drzew zapisanych w 

słowniku. [8.A] Aby dodać nowy gatunek należy kliknąć na ikonę  i uzupełnić pola odpowiednimi 

informacjami. [8.B] 

 

  

 

Kod leśny Wprowadzamy kod gatunku zgodny z systemem LAS (do 9 znaków). 

Kody weryfikowane są podczas transferu danych. Podanie w 

dokumencie nieprawidłowego kodu spowoduje powrót dokumentu 

do rejestratora i konieczność naniesienia poprawki. 

Nazwa Podajemy nazwę gatunku (do 30 znaków). 

Rodzaj Wybieramy jedną z dwóch dostępnych opcji - Iglaste lub Liściaste. 

A B 

Rys. 8. A - Lista gatunków w słowniku; B - Ekran dodawania nowego gatunku do słownika. 
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2.5. Słownik - Przewoźnicy. 
 

Słownik Przewoźnicy zawiera listę przewoźników transportujących drewno dla odbiorców. [9.A] 

Nie jest on weryfikowany po stronie systemu LAS i tworzy się go tylko w rejestratorze. Z menu 

Słowniki 1 wybieramy punkt Przewoźnicy. Aby dodać nowego przewoźnika do listy należy 

kliknąć ikonę  i wprowadzić dane. [9.B] Przewoźnik pojawi się na liście. [9.C] 

 

   

 

Nazwa Nazwa przewoźnika (do 30 znaków). Pole musi być wypełnione. 

Nr pojazdu Podajemy numer pojazdu (do 30 znaków). Pole musi być wypełnione. 

Zespół Wybieramy wykonawcę, do którego przypisany jest przewoźnik. 

Dane pobierane są ze słownika Zespoły. 

 

2.6. Słownik - Umowy. 
 

Lista zawierająca się w słowniku Umowy zawiera dane wykorzystywane podczas dodawania KP, KW. 

[10.A] Umowy importowane są z systemu LAS. W celu wyświetlenia szczegółów umowy, po 

zaznaczeniu odpowiedniej pozycji na liście, klikamy na ikonę . [10.B] 

 

  

 

W momencie wprowadzenia odbiorcy w nagłówkach dokumentów KP lub KW lista umów będzie 

przefiltrowana i pokazane zostaną tylko umowy przypisane dla danego odbiorcy. Również 

A B 

A B C 

Rys. 9. A - Lista słownika Przewoźnicy; B - Ekran wprowadzania danych przewoźnika do słownika;  
C - Lista przewoźników z wprowadzonymi danymi. 

Rys. 10. A - Lista umów w słowniku Umowy; B - Szczegółowe dane wybranej umowy. 
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przefiltrowany zostanie magazyn drewna i wyświetlone sortymenty zdefiniowane w umowie. Brak 

umowy nie uniemożliwia wystawienia dokumentu, ale spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego 

ostrzeżenia. 

 

2.7. Słownik - Upoważnienia. 
 

W słowniku Upoważnienia przechowywane są numery upoważnień wykorzystywane podczas 

zakładania dokumentów KP/KW. [11.A] Upoważnienie jest dokumentem wystawionym przez 

odbiorcę dla przewoźnika stanowiącym podstawę wydania drewna na konkretną umowę. Słownik 

może być uzupełniany przez leśniczego na podstawie danych przekazanych z nadleśnictwa (jeśli 

odbiorca przekaże wcześniej upoważnienia) lub na bieżąco. Nowy wpis do słownika dodajemy po 

kliknięciu ikonki . [10.B]  Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. Po wprowadzeniu danych, 

przewoźnik pojawi się na liście słownika. [11. C] 

 

   

 

Nr upow. Należy wprowadzić numer upoważnienia (maksymalnie 15 znaków) 

zgodny ze stanem faktycznym na pisemnym upoważnieniu 

wystawionym przez odbiorcę dla wykonawcy. Dla danego 

wykonawcy numery upoważnień muszą się od siebie różnić. Te same 

numery upoważnień mogą być takie same dla wielu wykonawców. 

Data upow. Data wystawienia upoważnienia. 

Odbiorca Nazwa odbiorcy (kupującego drewno) pobrana ze słownika 

Odbiorcy. 

Umowa Numer umowy przypisany do odbiorcy uprzednio wybranego w polu 

Odbiorca. 

Wykonawca Nazwa wykonawcy świadczącego usługi transportu drewna pobrana 

ze słownika Wykonawcy. 

 

2.8. Słownik - Czynności. 
 

W słowniku tym znajdują się kody czynności z opisem wykorzystywane podczas wypełniania 

dokumentów przychodowych i rozchodowych. Kody mogą być różne w zależności od ustaleń w 

nadleśnictwie i zawsze należy dopytać się o nie osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie danych do 

Rys. 11. A - Słownik Upoważnienia uzupełniony danymi; B - Ekran dodawania nowego upoważnienia do słownika; 
C - Lista upoważnień z nowo wprowadzoną pozycją. 

A B C 
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systemu LAS w nadleśnictwie. Słownik ten uruchamiamy wybierając z menu Słowniki 2 punkt 

Czynności. [12.A] W otwartym oknie klikamy na ikonkę  i uzupełniamy pola w nowo otwartym 

oknie. [12.B] Po wprowadzeniu danych pozycja pojawi się na liście. [12.C] Wprowadzone na listę 

pozycje wykorzystywane są w dokumentach. 

 

   

 

Kod Wprowadzamy kod zgodny z systemem LAS (do 9 znaków). Pole jest 

weryfikowane w trakcie transferu. 

Opis Opis kodu czynności (do 30 znaków). 

 

Słownik czynności uzupełniany jest przez leśniczego. 

 

2.9. Słownik - Odbiorcy. 
 

Słownik Odbiorcy zawiera listę firm/instytucji, które mają podpisane umowy  

z Nadleśnictwem/RDLP/DGLP na zakup określonych ilości drewna. Dane z tego słownika 

wykorzystywane są do uzupełnienia pola Odbiorca na KW lub KP. Słownik odbiorcy transferowany 

jest do rejestratora z systemu LAS podczas odbioru danych. [13.A] Z menu Słowniki 2 wybieramy 

punkt Odbiorcy. Słownik ten nie podlega weryfikacji w systemie LAS. Aby dodać nowego odbiorcę, 

w otwartym oknie klikamy na ikonkę  i uzupełniamy pola. [13.B] 

 

  

 

A B 

A B 

Rys. 12. A - Słownik Czynności uzupełniony danymi; B - Ekran dodawania nowej czynności do słownika; 
C - Słownik czynności uzupełniony o nowe wpisy. 

Rys. 13. A - Lista odbiorców w słowniku Odbiorcy; B - Ekran wprowadzania nowego odbiorcy do słownika. 

C 



10 
 

Nazwa Wprowadzamy pełną nazwę odbiorcy (do 30 znaków). 

Adres Podajemy pełny adres odbiorcy (do 40 znaków). 

 

2.10. Słownik - Klienci drobni. 
 

Słownik Klienci drobni zawiera listę kupujących drewno na asygnatę (AS). Dane, po uzyskaniu od 

kupującego, do słownika wprowadza leśniczy. Z menu Słowniki 2 wybieramy punkt Klienci 

drobni. Wyświetli się lista zawierająca zdefiniowanych klientów. [14.A] Dane z tego słownika trafiają 

na wydruk asygnaty. Słownik ten nie podlega weryfikacji w systemie LAS. Aby dodać nowego klienta 

drobnego, klikamy na ikonkę  i uzupełniamy pola. [14.B] 

 

  

 

Nazwa Wprowadzamy pełną nazwę odbiorcy (do 30 znaków). 

Adres Podajemy pełny adres odbiorcy (do 40 znaków). 

Źródło dan. Podajemy w jaki sposób pozyskaliśmy dane adresowe. 

 

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, słownik Klienci drobni zawiera 

następujące pola: Źródło danych, Data wprowadzenia i Wprowadzający. Dwie ostatnie są 

niedostępne do edycji dla użytkownika. Pole źródło danych zawiera opcje: Brak, Od osoby, 

której one dotyczą, Uproszczony plan urządzania lasu i Decyzja administracyjna. 

 

2.11. Słownik - Cennik. 
 

Dane w słowniku Cennik uzupełniane są przez leśniczego lub mogą być transferowane z systemu LAS 

podczas odbioru danych. W ciągu roku może zdarzyć się sytuacja, że dojdzie do zmiany cen drewna w 

poszczególnych sortymentach i wtedy leśniczy może na bieżąco je zarejestrować. 

Z menu Słowniki 2 wybieramy punkt Cennik. Wyświetli się ekran zawierający cennik z podziałem 

na Gatunek, Sortyment, Klasę wymiarową i cenę za m3. [15.A] Aby dodać nową pozycję na listę 

klikamy na ikonę  i uzupełniamy pola danymi. [15.B] 

 

A B 

Rys. 14. A - Zawartość słownika Klienci drobni; B - Ekran wprowadzania nowego klienta do słownika. 
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Sortyment Wybieramy z listy odpowiedni sortyment. 

Gatunek Wybieramy ze słownika odpowiedni gatunek. 

Klasa wymiarowa Wprowadzamy symbol klasy wymiarowej. 

Kierunek przychodu Wybieramy pomiędzy opcjami: PKS, PBK, Skup, Z innych 

RDLP, Inny przychód. 

Cena Wprowadzamy cenę za m3. 

 

2.12. Słownik - Artykuły. 
 

Słownik Artykuły zawiera wpisy importowane z systemu LAS i nie podlega on edycji (usuwanie, 

wprowadzanie nowych pozycji). Dane ze słownika wykorzystywane są podczas ewidencji drewna na 

ROD lub w części przychodowej SM. W trakcie dodawania drewna na ROD/SM (np. SO S2B o 

długości wałka 200 cm) może zdarzyć się sytuacja, że dla sztuki/stosu istnieje więcej niż jeden artykuł 

w systemie. Użytkownik jest wtedy zmuszony do wybrania konkretnego artykułu (np. SO S2BG 200 

drewno S2b sosnowe dł.200 cm) ze słownika Artykuły. Jeśli jednak w ustawieniach 

domyślnych dla ROD kontrola artykułów zostanie wyłączona (ustawienie na Nie), wtedy program nie 

będzie sprawdzał istnienia wielu artykułów dla drewna o wprowadzonych parametrach. Z menu 

Słowniki 2 wybieramy punkt Artykuły. [16.A] Otworzy się ekran z listą artykułów. [16.B] 

  

  

 

 

A B 

Rys. 15. A - Zawartość słownika Cennik; B - Wprowadzanie nowej pozycji do słownika. 

Rys. 16. A - Otwieranie słownika Artykuły; B - Ekran słownika z listą dostępnych artykułów. 

A B 
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3. Pozostałe informacje związane ze słownikami. 
 

Może zdarzyć się sytuacja, że rejestrator ulegnie uszkodzeniu lub przypadkowo dojdzie do 

wyczyszczenia bazy danych programu leśnik. Taka sytuacja spowoduje również wyczyszczenie danych 

słownikowych w programie. Oczywiście można wpisy przywrócić wprowadzając je ponownie, jednak 

byłaby to czynność bardzo czasochłonna. Dlatego w trakcie transferu danych do systemu LAS w 

nadleśnictwie przesyłana jest również zawartość słowników i gdy tylko rejestrator zostanie 

naprawiony, całość wcześniej utraconych danych słownikowych zostanie przywrócona. 


