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1. Odbiórka drewna. 
 

Jednym z głównych zadań leśniczego w programie Leśnik jest opracowywanie dokumentacji 

dotyczącej ewidencji drewna. Dokumenty tworzone w programie związane są z przychodem, zrywką, 

rozchodem drewna, wykazem robót oraz dziennikiem obecności robotnika. Najczęściej sporządzanym 

dokumentem za pomocą rejestratora jest ROD - Rejestr Odbioru Drewna. 

 

2. Rejestr Odbioru Drewna (ROD). 
 

Jest dokumentem przychodowym, za pomocą którego leśniczy ewidencjonuje pozyskane w trakcie 

prac drewno. ROD sporządza się oddzielnie dla każdego miejsca pozyskania. Po sporządzeniu i 

zatwierdzeniu dokumentu należy go wydrukować. Informacje opracowane na podstawie ROD w 

całości przekazywane są do systemu LAS (transfer za pomocą programu LasTransfer) i tam 

automatycznie tworzony jest Wykaz Odbiorczy Drewna (WOD) - dokument potwierdzający przyjęcie 

drewna na stan magazynowy. 

Aby założyć nowy ROD, z menu głównego Dokumenty wybieramy Przychód drewna..., [1.A] a 

następnie Rejestr (ROD). [1.B] Pojawi się ekran zawierający listę otwartych ROD-ów. [1.C] 

 

     

 

Na trzecim obrazku poszczególne kolumny oznaczają: 

Stan Oznacza czy dany dokument zaznaczony jest do transferu do SILP. Literka T 

oznacza, że dokument przy najbliższym transferze będzie wysłany do SILP. Na 

jego podstawie wygenerowany zostanie WOD. Literka D() z liczbą w nawiasie 

oznacza ilość wydruków danego dokumentu. 

Nr ROD Oznacza numer kolejny ROD w leśnictwie. 

Poz. Planu Numer pozycji planu zgodny z SILP, na którą odbieramy drewno. 

Adres Informacja w tej kolumnie dotyczy tylko pozycji planowanej na konkretne 

wydzielenie - wtedy podany będzie adres leśny tego wydzielenia. 

Grupa czynności Grupa czynności dla danej pozycji planu. 

 

W momencie gdy nie został jeszcze utworzony żaden ROD w rejestratorze, na liście dostępna jest 

tylko funkcja dodawania nowego nagłówka ROD. Dopiero po utworzeniu dowolnego nagłówka 

Rys. 1. A - Wybór grupy dokumentów przychodowych; B - Wybór pozycji ROD; C - Ekran z listą otwartych ROD-ów. 

A B C 
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uaktywnią się nowe funkcje (dostępne na dole ekranu lub z menu opcje). Jedną z takich opcji (poza 

Otwórz, Dodaj, Koryguj, Usuń) jest Transfer (koperta). Służy do zaznaczenia danego ROD do 

przesłania do systemu LAS. Może być przesłany tylko dokument zatwierdzony przez leśniczego. 

Dodatkowo dokumenty przesyłane do systemu LAS weryfikowane są podczas transferu. Zaznaczenie 

dokumentu do transferu wymusza jego wydrukowanie (jeśli zaszły zmiany od ostatniego wydruku). 

Dokument bez wprowadzonych danych nie może być zaznaczony do transferu. Istnieje możliwość 

zbiorczego kasowania ROD-ów poprzez zaznaczanie kolejnych dokumentów przy użyciu spacji. Aby 

dodać nowy nagłówek ROD, klikamy na ikonę . Pojawi się następująca formatka: 

 

 

 

Nr ROD Pole, którego nie możemy edytować. Numery nadawane są automatycznie 

przez rejestrator. 

Data Wykorzystywana jest data systemowa i nie podlega ona modyfikacji. 

Pozycja planu Wybieramy ze słownika Plany numer pozycji planu dotyczącego pozyskania. 

Przy wyborze pozycji dla cięć przygodnych (PTW, PTP, PR) należy pamiętać o 

wyborze pozycji ogólnej (bez przypisania do wydzielenia). Dla innych 

kierunków przychodu (Skup itp.) pozostawiamy wartość 0. 

Możliwa jest korekta numeru pozycji planu, co w przypadku pomyłki, nie 

będzie trzeba usuwać całego ROD i tworzyć go od nowa. 

Adres Informacja w tej kolumnie dotyczy tylko pozycji planowanej na konkretne 

wydzielenie - wtedy podany będzie adres leśny tego wydzielenia. 

Stopień trudności Pole nieedytowalne. Informacja pobierana jest z pozycji planu.  

Wsp. zwiększ. Pole edytowalne po wyborze pozycji planu. Na wniosek leśniczego, 

nadleśniczy może zatwierdzić zmianę tej wartości. W wyjątkowo trudnym 

terenie i niesprzyjających warunkach pogodowych współczynnik zwiększający 

pracochłonność przy pozyskaniu może być wybrany z przedziału od 1.01 do 

1.30 (niziny) lub 1.40 (góry). Może być również zmniejszony w przypadku 

warunków korzystnych pozyskaniu w zakresie od 0.70 do 0.99. Współczynnik 

ten przesyłany jest do systemu LAS i ma wpływ na wynagrodzenie za 

pozyskane drewno. 

Grupa czynności Pole nieedytowalne. Grupa czynności dobierana na podstawie tej, która 

zawarta jest w pozycji planu. 

Oddz/Pod/Wydz Pole nieedytowalne. Ma znaczenie tylko informacyjne. Adres leśny jest 

powiązany z pozycją planu. 

Kierunek przychodu Po wybraniu konkretnej pozycji planu możliwy jest wybór spośród 

Rys. 2. Wprowadzanie informacji na formatkę zawierającą okładkę nowego ROD-u. 
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kierunków: PKS (pozyskanie kosztem skarbu), PBK (pozyskanie kosztem 

nabywcy). Jeżeli pozycja planu nie zostanie wybrana, dostępne będą tylko: 

Skup, Przychód z innych RDLP, Z własnych RDLP, Inny przychód. 

Metoda obliczeń Tu decydujemy w jaki sposób drewno będzie odbierane. Wybieramy spośród 

metod: posztucznej, statystycznej, kłód grupowo i stosu nieregularnego. 

Metoda statystyczna dostępna jest tylko dla sortymentów S10 (kopalniak) i 

S11 (słupy). 

Ostatni ROD Wybór TAK/NIE (domyślnie NIE). Po wyborze TAK, do systemu LAS przesyłana 

jest odpowiednia informacja. 

Pomiar wstępny Wybór TAK/NIE (domyślnie NIE). Opcja staje się dostępna jedynie gdy w polu 

metoda obliczeń wybrano stos nieregularny. Na taki ROD można dodać tylko 

drewno WBCKW. 

 

Po zatwierdzeniu ekranu, jeśli wszystko wprowadziliśmy prawidłowo, powinien pojawić się na 

chwilkę komunikat "Pozycja została przyjęta". Nowo utworzony dokument zostanie automatycznie 

otwarty [3.A] i możliwe stanie się dodawanie sztuk/stosów na ROD (po wciśnięciu ikony ). [3.B] 

 

   

 

W nagłówku formatki widać informację o masie (M = 0,00) aktualnie dodawanej sztuki, stosu. 

Wartość zmienia się dopiero po wprowadzeniu wielkości w odpowiednich polach. Istnieją 4 metody 

dodawania drewna na ROD: posztuczna, statystyczna, kłody grupowo i stos nieregularny. 

 

2.1. Dodawanie na ROD drewna metodą posztuczną. 
 

Pierwszą metodą dostępną po rozwinięciu pola Met. obliczeń jest metoda Posztuczna. Przy jej 

pomocy na ROD wprowadzamy pojedyncze sztuki drewna lub stosy. Każda dodana sztuka lub stos 

otrzymują automatycznie swój numer, który podpowiadany jest przez program. Operator może 

dokonać zmiany numeracji w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że nie możemy 

wprowadzać wielokrotnie tego samego numeru dla sztuki/stosu (dopóki drewno znajduje się na 

magazynie). Metodą posztuczną możemy ewidencjonować drewno w sztukach pojedynczo, w 

sztukach grupowo i stosy zwykłe (regularne). Sposoby odbioru drewna różnią się wymiarami jakie 

należy podać dla poszczególnych sortymentów. 

Rys. 3. A - Lista sztuk/stosów na utworzonym ROD; B - formatka dodawania sztuk/stosów na ROD. 

A B 
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2.1.1. Odbiórka drewna w sztukach pojedynczo. 
 

Odbiórka w sztukach pojedynczo polega na pomierzeniu każdej pojedynczej sztuki drewna iglastego 

lub liściastego, określeniu jej klasy jakości oraz ocechowaniu (nadaniu unikatowego numeru sztuki). 

Tej odbiórce podlegają sortymenty wielkowymiarowe i średniowymiarowe, takie jak: 

 tartaczne (WA0, WB0, WC0, WD) 

 specjalnego przeznaczenia (WA1 - okleinowe, WB1 - sklejkowe, WC1 - słupy teletechniczne) 

 kłodowane pojedynczo (WAKP, WBKP, WCKP, WDKP i WBCKP) 

 średniowymiarowe dłużycowe (S10 - kopalniak, S11 - słupy teletechniczne) 

 

Po wyrobieniu i zmanipulowaniu drewna na powierzchni należy najpierw założyć ROD dla konkretnej 

pozycji planu [4.A] (z adresem leśnym miejsca pozyskania) oraz wybraną metoda posztuczną na 

okładce. Po akceptacji okładki, program automatycznie przenosi nas na listę sztuk/stosów. [4.B] 

 

   

 

Jeśli cofniemy się do listy otwartych ROD-ów, pojawi się nam pozycja: 

 

 

 

Wpis mówi nam o tym, że stworzyliśmy ROD o numerze 1 dla pozycji planu 20150619, która to 

zakłada wykonanie rębni IVDU na wydzieleniu o adresie 2-l-00 [5]. Od tego momentu możemy 

Rys. 4. A - Dodawanie okładki nowego ROD posztucznego; B - Lista sztuk/stosów na ROD posztucznym. 

Rys. 5. Nowo utworzony dokument o numerze 1 na liście otwartych ROD-ów. 

A B 
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rozpocząć dodawanie sztuk lub stosów na nasz nowo utworzony ROD. Aby to zrobić wybieramy z 

dolnego panelu ikonkę  co spowoduje "wejście" w dokument i wyświetlenie listy sztuk/stosów na 

ROD. Teraz klikamy na ikonę  i otworzy się nam formatka, na której wprowadzamy dane sztuk lub 

stosów uzyskane na podstawie manipulacji (przy pniu). [6.A] Wracając na listę sztuk/stosów 

zobaczymy ujrzymy drewno. [6.B] 

 

     

 

W części Wymiary wprowadzamy następujące wartości (zgodnie z normami): 

 Długość - podajemy zmierzoną długość sztuki co do centymetra. Program potrąca 1% na 

długości zgodnie z normą, a następnie zaokrągla w dół do pełnych dziesiątek. 

 Średnica - podajemy zmierzoną średnicę w centymetrach. 

 Rodz. śr - wybieramy z listy rodzaj mierzonej średnic - wk (w korze) i bk (bez kory) dotyczą 

średnicy środkowej (d1/2l, dla W*0, W*1, S1*, pomiar z dokładnością do 1mm, zaokrąglamy 

matematycznie), dz (średnica znamionowa) mierzona jest metr od dolnego końca, dg 

(średnica cieńszego końca, tylko dla W*KP) dotyczy pomiaru średnicy czoła górnego. 

 

Po wybraniu odpowiedniego gatunku, sortymentu, podaniu wymiarów i wykonawcy zatwierdzamy 

sztukę/stos za pomocą ikonki . Program automatycznie wyczyści wcześniej wypełnione pola i 

będziemy mogli wprowadzić dane kolejnych sztuk lub stosów. Pole wykonawca pozostanie 

wypełnione natomiast na pozycji Nr szt/st zmieni się numer sztuki/stosu na kolejny. W nagłówku 

widać obliczoną masę surowca po wprowadzeniu danych. Gdy wyłączymy formatkę za pomocą której 

wprowadzamy sztuki na ROD (używamy ), na liście pokażą się wprowadzone (odebrane) przez nas 

sztuki. W trakcie dodawania sztuk na ROD, poszczególne pola oznaczają: 

 

O/P/W Oddział/Pododdział/Wydzielenie. Pole pobrane z pozycji planu, nie podlega 

modyfikacji. 

Nr szt/st Automatycznie ustawiany jest kolejny numer drewna (sztuki lub stosu). 

Program sprawdza w historii czy dany numer jest już wykorzystany i w 

przypadku próby powtórnego użycia numeru otrzymamy stosowny 

komunikat. Na pozycji 0/ ustawiany jest numer sztuki lub stosu. Na pozycji 

/0 znajduje się numer sekcji odbieranego drewna. Odbiór sekcyjny możliwy 

Rys. 6. A - Wprowadzanie sztuk/stosów na otwarty ROD; B - Lista wprowadzonych sztuk/stosów na ROD o numerze 1. 

A B 
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jest tylko dla drewna liściastego wielkowymiarowego. Przykładem może być 

kłoda bukowa, z której wymanipulowano, licząc od odziomka, sortymenty 

WB0, WC0, WD bez jej przecinania. 

Gatunek Wybieramy ze słownika kod gatunku odbieranego drewna. Pozycja może być 

wcześniej ustawiona poprzez konfigurację domyślną dla ROD. Dla każdej 

kolejnej sztuki/stosu na tym ROD będą pamiętane ustawienia uprzednio 

wprowadzone. 

Sort. Wybieramy ze słownika sortyment. W zależności od wybranej pozycji z listy, 

w kolejnym wierszu Wymiary pojawią się odpowiednie pola. 

Wymiary Wprowadzamy dane uzyskane podczas manipulacji drewna. Wartości pól 

wymiary w ROD są zaprogramowane zgodnie z KJW. Program kontroluje 

wprowadzane dane i zapobiega ewidencji drewna niezgodnie z normami lub 

popełnianiu dużych błędów w trakcie wpisywania wymiarów 

Uszkodz. Wybieramy z listy kod uszkodzenia drewna. Wybór konieczny jest dla drewna 

pozyskanego przygodnie. Przykładowe opcje: PN - posusz niezasiedlony, PO - 

posusz opuszczony, ZZ - złom zasiedlony itp. 

Wykon Ze słownika Zespoły wybieramy konkretnego wykonawcę, który pozyskał 

drewno. Z zespołów własnych, na liście dostępne będą tylko te, dla których 

ustawiono rodzaj pracy na P - pozyskanie. 

Uwaga Informacje tu podane są danymi dodatkowymi, które mogą być przydatne do 

innych celów (np. ochrona lasu). Można wprowadzić tu np. informację o 

korowaniu itp. itd. Przy metodzie statystycznej pole to jest nieaktywne. 

Artykuł Program podczas dodawania sztuki/stosu sprawdza czy w słowniku 

Artykuły istnieje artykuł o podanych parametrach. Gdy istnieje tylko jeden, 

to program akceptuje dane. Gdy są dwa artykuły, program wymusi na nas 

wybór artykułu z listy. 

 

Przychód drewna kłodowanego (tzw. kłód posztucznych) W*KP przebiega analogicznie do 

pozostałych sortymentów. Po wybraniu odpowiedniego sortymentu (WAKP, WBKP, WCKP, WDKP, 

WBCKP) wprowadzamy pomierzone wartości w pola długość oraz średnica. [7] Rodzaj średnicy 

jest z góry ustalony (zawsze dg - w górnym końcu) i nie podlega zmianie. W kłodach wyrabiane jest 

tylko drewno iglaste (gatunki liściaste są niedostępne). 

 

 

 Rys. 7. Okno dodawania drewna kłody posztucznej w klasie A (WAKP) na ROD. 
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Program na bieżąco kontroluje wprowadzane dane i nie pozwoli na popełnienie poważnych błędów 

w trakcie wpisywania wymiarów. Masa odbieranego drewna W, WK i S1 podawana jest w m3. 

 

2.1.2. Odbiórka drewna w sztukach grupowo. 
 

Odbiorze w sztukach grupowo podlega drewno średniowymiarowe S3B, czyli tzw. żerdzie użytkowe. 

Elementami pomiaru są średnica znamionowa (dz) oraz liczba sztuk. Stosy układamy oddzielnie dla 

każdego rodzaju i klasy wymiarowej. Klasy wymiarowe:  

 

Klasa  

wymiarowa 

Średnica znamionowa 

 (dz) w korze, cm 

1 7 - 9 

2 10 - 11 

3 12 - 14 

 

Aby odebrać drewno sortymentu S3B należy na ROD posztucznym wybrać sortyment S3B i następnie 

wprowadzić wartości w polach ilość oraz średnica. [8] Pole określające rodzaj średnicy jest 

niezmienialne i zawsze będzie określone jako dz - średnica znamionowa (1 m od odziomka). 

 

 

 

Powyżej widać wprowadzoną ilość 172 sztuki drewna sosnowego S3B o średnicy znamionowej 11 cm 

(jest to 2 klasa wymiarowa). Masa dla sortymentu S3B obliczana jest w m3. 

 

2.1.3. Odbiórka drewna stosowego (stosy regularne). 

 

Odbiorze w stosach metodą posztuczną podlega drewno średniowymiarowe S2A, S2B, S3A, S4 i 

małowymiarowe M1 i M2 oraz zrębki Z* i karpinę K*. Z listy sortymentów wybieramy ten aktualnie 

odbierany i następnie w wierszu Wymiary wprowadzamy odpowiednie wartości. Do obliczenia masy 

stosu potrzebujemy długości, szerokości i wysokości stosu. Długość i szerokość podajemy w metrach 

zgodnie z otrzymanymi pomiarami (wartości wprowadzamy z dokładnością do centymetra), 

natomiast wysokość podajemy w centymetrach. Podczas wprowadzania wysokości drewna 

stosowego należy zwrócić uwagę na potrącanie 5% dla wprowadzanych wysokości dla drewna S2A, 

Rys. 8. Okno dodawania 172 sztuk żerdzi S3B w 2 klasie wymiarowej na ROD. 
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S2B, S4 oraz 10% dla drewna S3A, M1, M2. Jest to zgodne z normą i dotyczy tzw. przesychania 

drewna, ale brane jest pod uwagę tylko przy odbiórce w lesie. U odbiorcy nie potrąca się. Jeżeli w 

nadleśnictwie występuje więcej niż jeden artykuł dla danego sortymentu, to należy wybrać go ze 

słownika w polu Artykuł. 

 

     

     

 

Miąższość drewna odbieranego w stosach podawana jest w metrach przestrzennych (mp). 

 

2.2. Dodawanie na ROD drewna metodą statystyczną. 
 

Kolejną metodą, za pomocą której na ROD możemy dodawać drewno, jest metoda Statystyczna. Jest 

to metoda ewidencji drewna wykorzystywana tylko i wyłącznie dla sortymentów S10 i S11 (inne są 

niedostępne na liście, możne je oczywiście odbierać także w sztukach pojedynczo metodą 

posztuczną). Dopuszcza się określenie miąższości drewna z grupy S1 na podstawie przeciętnej 

miąższości sztuki. Przeciętną miąższość takiej sztuki drewna należy obliczać jako średnią 

arytmetyczną miąższości wszystkich sztuk wyrobionych na powierzchni lub jako próbę losową. 

Zgodnie z normą próba losowa musi stanowić min. 15% całości pozyskanych sztuk. 

Na okładce zakładanego ROD-u uzupełniamy wymagane pozycje (podobnie jak przy metodzie 

posztucznej) i następnie wybieramy w wierszu Met. obliczeń Statystyczna. [10.A]  

Rys. 9. A - Okno dodawania drewna S2A; B - Więcej niż jeden artykuł dla drewna S2B; C - lista dostępnych do wyboru artykułów; 
D - Okno dodawania drewna S2B; E - Okno dodawania drewna S4; F - Okno dodawania drewna M2. 

A B C 

D F E 
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Akceptujemy okładkę ikonką . Pojawi się okienko, na którym możemy dodawać drewno grupy S1 

pojedynczo w sztukach. [10.B] 

    

 

Dla przykładu pozyskano łącznie 30 sztuk drewna SO S10 o różnych długości od 5-13 metrów. 15% z 

30 sztuk to w zaokrągleniu 5, jednak dla dokładniejszego pomiaru można pomierzyć 20%, czyli 6. 

Pomiaru średnicy środkowej dokonany został w korze. Program będzie kontrolował wartość 

wprowadzanej średnicy i gdy pole Rodzaj śr. ustawione będzie na bk, pozwoli na podanie 

wartości wyłącznie od 9 do 16 cm. Przy ustawieniu wk, możemy wprowadzić wartości od 10 do 18 

cm. Podanie wartości niezgodnych z normą spowoduje wyświetlenie przez program komunikatu o 

niepoprawnych wymiarach. [11.C] Aby dodać wspomnianych 6 sztuk pojedynczo na dany ROD 

statystyczny klikamy ikonkę . [11.A] Otworzy się formatka:  

 

        

 

Wprowadzamy najpierw te sztuki, na podstawie których przeprowadzona ma być próba losowa. W 

naszym przypadku jest ich 6. Po wprowadzeniu odpowiednich wymiarów i określeniu rodzaju 

średnicy (w korze lub bez) akceptujemy sztuki ikoną . Gdy wprowadzimy już pojedyncze sztuki na 

ROD, czas na dodanie sztuk statystycznie. W tym celu cofamy się ikonką  do listy sztuk [11.B], 

klikamy na ikonkę opcji  i wybieramy z menu pozycję Dodaj stat. [12.A] Otworzy się nowe 

okienko, w którym wprowadzamy numery pozostałych sztuk drewna (15-38, czyli pozostałe 24 sztuki 

Rys. 10. A - Dodawanie okładki nowego ROD statystycznego; B - lista sztuk/stosów na ROD posztucznym. 

Rys. 11. A - Okno dodawania sztuki drewna S10 na ROD; B - Lista sztuk/stosów na ROD statystycznym (tylko drewno dodane 
posztucznie); C - Informacja pojawiająca się w przypadku podania błędnych wymiarów dla drewna S1. 

A B 

A B C 
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po pomiarze 6 posztucznie). [12.B] Po podaniu numerów sztuk od... do... akceptujemy ikoną , a 

następnie wracamy do formatki z listą sztuk/stosów na ROD. [12.C] 

 

     

 

Na obrazkach powyżej możemy zobaczyć jak wygląda odebrane drewno metodą statystyczną. 

Ostatnia pozycja (15/0 - 38/0) nie podaje wymiarów długości i średnicy, natomiast podaje masę 

obliczoną na podstawie pojedynczych sztuk (9/0 - 14/0). W nagłówku listy sztuk mamy informację o 

masie wszystkich sztuk (Masa: 3.75) oraz ile sztuk zostało wprowadzonych posztucznie (20%). Masa 

dla drewna odbieranego statystycznie podawana jest w m3. 

 

2.3. Dodawanie na ROD drewna metodą kłody grupowo. 
 

Metoda kłód grupowo służy do drewna kłodowanego w grupach. Po wybraniu na okładce ROD 

metody Kłody grupowo, będziemy mieli możliwość rejestrowania drewna WAKG, WBKG, WCKG, 

WDKG i WBCKG. [13.A] Gdy zatwierdzimy okładkę ROD ikoną , pojawi się lista sztuk/stosów na 

danym ROD. 

 

   

 

Dodawanie kłód na ROD przebiega dwuetapowo. W pierwszym kroku należy podać informacje do 

nagłówka dla partii drewna kłodowanego. Informacje te są wspólne dla wszystkich sztuk w 

Rys. 12. A - Wybór funkcji wprowadzania drewna S10 za pomocą próby losowej; B - Okno dodawania grupy sztuk drewna S10, których 
miąższość obliczona będzie przy pomocy próby losowej; C - Lista sztuk/stosów na ROD statystycznym. 

Rys. 13. A - Dodawanie okładki nowego ROD - kłody grupowo; B - Lista sztuk/stosów na ROD - kłody grupowo. 

A B C 

A B 
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odbieranej partii drewna. Jedna partia kłód ma przypisany tylko jeden numer, może zawierać drewno 

tylko jednego gatunku, wszystkie sztuki mają tą samą długość, tylko jeden wykonawca może zostać 

wybrany dla danej grupy kłód. Nagłówek dla danej grupy kłód uruchamiamy klikając ikonę . [13.B] 

 

      

 

Wypełniamy pola Gatunek oraz Dług. i wybieramy wykonawcę, który wyrobił daną partię kłód 

(praktycznie zawsze wykonawca jest ten sam dla każdej partii kłód). [14.A] Zatwierdzamy partię kłód 

ikoną . Uruchomi się wyżej widoczny, graficzny formularz wprowadzania kłód na ROD. [14.B] 

Wprowadzoną grupę kłód (np. 13 kłód WC o dg = 17 cm) akceptujemy przyciskiem Zapisz i możemy 

wprowadzić kolejną grupę. Zatwierdzenie wszystkich kłód na ROD następuje po kliknięciu na przycisk 

Zapisz. Przycisk Anuluj spowoduje usunięcie ostatnio dodanej grupy kłód. Aby przejść do listy 

sztuk/stosów [14.C] wprowadzonych na ROD, wystarczy kliknąć przycisk Wyjdź, jednak nie zostaną 

zapisane wprowadzone zmiany. Jeśli zechcemy dodać kolejne kłody do partii formularzem 

graficznym, wystarczy kliknąć na liście sztuk/stosów ikonę . 

Kłody można również dodawać formularzem tekstowym. W tym celu należy na liście sztuk/stosów 

wybrać  ikonę opcji , odhaczamy domyślnie zaznaczoną pozycję Graficznie, a następnie klikamy 

na ikonę  w celu dodania kłód na ROD. [15.A] 

 

     

 

Rys. 14. A - Ustawianie parametrów dla partii kłód grupowo; B - Graficzny formularz wprowadzania kłód na ROD;  
C - Wprowadzone 13 kłód SO WCKG o dg=17 cm i długości 4.40 m na ROD - kłody grupowo. 

Rys. 15. A - Wybór opcji wprowadzania kłód za pomocą formularza tekstowego; B - Tekstowy formularz wprowadzania kłód na ROD. 

A B C 

A B 
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Na nowo otwartym oknie wypełniamy pozycje Gatunek, Dług. oraz wybieramy wykonawcę 

wyrabiającego kłody. Uzupełniamy pola w tabeli (Sort., Śred. dg, Ilość) i zatwierdzamy partię 

kłód ikoną . Aby przed zatwierdzeniem dodać inne pozycje wystarczy kliknąć na ikonę . [15.B] 

Należy zwrócił uwagę, że przy uruchomienia formularza tekstowego program domyślnie umieszcza 

jedną sztukę WCKG o średnicy 14 cm i masie 0.08m3. Należy tą pozycję skorygować. 

Formularz tekstowy przydaje się również podczas edycji w przypadku stwierdzenia pomyłki juz po 

dodaniu dużych ilości grup. Dzięki temu możemy edytować każdą grupę kłód osobno. Przy 

wykorzystaniu formularza graficznego i operacji Anuluj trzeba by usunąć wszystkie dodane grupy 

kłód od tej, którą chcemy edytować. 

Specyficznym sortymentem odbieranym w kłodach grupowo jest WBCKG. Drewno zaliczone do tej 

klasy powinno spełniać wymagania minimalne jak dla klasy C i maksymalne jak dla klasy B. W 

przypadku odbiórki drewno WBCKG nie może być w jednej partii z WBKG i WCKG. [16. B] Możliwość 

taka zachodzi przy kłodach WAKG i WDKG. [16. A] 

 

  

 

 

2.4. Dodawanie na ROD drewna metodą stos nieregularny. 
 

Ostatnią dostępną opcją jest metoda Stos nieregularny pozwalająca na rejestrowanie na ROD 

sortymentów WBCKS, WCKS, WDKS (kłody odbierane w stosach), WBCKW (z pomiarem wstępnym) 

oraz dotychczasowego drewna stosowego S2A, S2B, S3A, S4, M1 i M2. 

Pomiary stosów nieregularnych charakteryzują się większą ilością uzyskanych danych (więcej 

pomierzonych wartości) od pomiarów stosów zwykłych. 

Za długość stosu przyjmuje się długość zawartych w nim sztuk. Szerokość stosu mierzy się wzdłuż 

krawędzi dolnej po obu stronach stosu (dwa pomiary: SZ1 i SZ2). Miejsca pomiaru wysokości powinny 

być rozłożone równomiernie wzdłuż szerokości stosu. Odległości pomiędzy pomiarami nie mogą być 

mniejsze niż 1 m przy stosach o szerokości do 6 metrów oraz nie większe niż 2 metry przy stosach o 

szerokości powyżej 6 metrów. Przy szerokościach powyżej 6 m pomiary wysokości wykonuje się z 

jednej strony na metrach parzystych, z drugiej strony na nieparzystych. 

A B 

Rys. 16. A - Kłody WAKG i WBCKG znajdujące się w jednej partii (40/1 i 40/5); B - Informacja dla użytkownika próbującego 
 umieścić w jednej partii kłody WBCKG wraz z WBKG i/lub WCKG. 



14 
 

Dla drewna kłodowanego należy wprowadzić nie mniej niż 4 pomiary wysokości na każdą stronę (SZ1 i 

SZ2), dla stosowego minimum 3 pomiary wysokości. Program automatycznie kontroluje ilość 

wprowadzonych danych i wyświetla stosowny monit. Dla drewna W*K* dodatkowo kontrolowana 

jest minimalna wysokość, która musi wynosić 28 cm (wysokość dwóch wałków) dlatego pierwsza i 

ostatnia wysokość dla każdej strony nie może być mniejsza.  

Aby dodać stos nieregularny na ROD należy w pierwszej kolejności na okładce wypełnić poszczególne 

pola oraz ustawić metodę na stos nieregularny. [17.A] Okładkę zatwierdzamy ikoną . Jeśli 

planujemy odbiórkę sortymentu WBCKW należy ustawić pole Pom. wstępny na Tak. [17.B] 

 

   

 

Po zaakceptowaniu okładki (bez pomiaru wstępnego) przechodzimy na listę sztuk/stosów. [18.A] 

Teraz możemy rozpocząć dodawanie stosu na ROD klikając ikonę . [18.B] 

   

 

W pierwszej kolejności uzupełniamy pola Nr (numer stosu z tabliczki), Sort. (wybieramy jeden z 

dostępnych sortymentów stosowych), Gat. (gatunek drewna w stosie, dla kłód dostępne są tylko 

gatunki iglaste). Teraz możemy określić wykonawcę pozyskania, klasę wymiarową (pole aktywne 

tylko w trakcie odbiórki sortymentów WCKS, WDKS, WBCKS), uszkodzenia, korowanie, uwagę oraz 

artykuł.  

A B 

A B 

Rys. 17. A - Dodawanie okładki ROD dla metody Stos nieregularny; B - Odbiórka kłód metodą stosu nieregularnego  
z pomiarem wstępnym. 

Rys. 18. A - Lista sztuk stosów na ROD - stos nieregularny; B - Okno dodawanie stosu nieregularnego. 
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Ostatnie trzy pola definiują wymiary stosu. Pole D określa długość drewna wspólną dla całego stosu 

(dla sortymentów W*K* od 2.4 do 5.0 m - z odstopniowaniem co 0.1m, dla S* i M* z dokładnością do 

5 cm). W polach Sz1 i Sz2 wprowadzamy odpowiednio wartość szerokości stosu mierzonego od 

odziomka (w metrach, dokładność do dwóch miejsc po przecinku) oraz szerokość od strony górnego 

końca (w metrach, dokładność do dwóch miejsc po przecinku). Czas na uzupełnienie wysokości. 

Program automatycznie wpisuje wysokość 1 i ustawia wartość na 1 cm. Najpierw podajemy 

wysokości dla Sz1, a następnie dla Sz2. W tym celu klikamy w polu Pom. i wpisujemy wartość dla 

Wysokość 1 (pierwsza wysokość dla Sz1). [19.A] Następnie klikamy na ikonę  i tworzymy kolejny 

wiersz, tym razem dla drugiej wysokości dla Sz1. Uzupełniamy to pole wprowadzając zmierzoną 

wartość. [19.B] Analogicznie postępujemy z pozostałymi wysokościami (ilość pomiarów wysokości 

zgodny z normą). Przy utworzonym wierszu zmieniamy wysokość na Wysokość 2 (pierwsza 

wysokość dla Sz2) i dodajemy kolejne. [19.C] 

 

     

     

 
 

Program przypomina nam ile należy podać wysokości dla poszczególnej szerokości odpowiednim 

monitem. [19.D] Po uzupełnieniu wszystkich wartości w wymaganych polach i podaniu wartości 

wysokości możemy zatwierdzić wprowadzony stos klikając na . [19.E] Pojawi się komunikat 

ostrzegawczy "Czy na pewno chcesz zapisać wprowadzone dane i przeliczyć 

A B C 

D E F 

Rys. 19. A - Wpisywanie wartości pierwszej wysokości dla Sz1; B - Dodanie kolejnego wiersza z wysokością dla Sz1; C - Zmiana na 
wysokość dla Sz2; D - Monit programu o wymaganej liczbie wysokości; E - Wprowadzone wszystkie wysokości, można zatwierdzać;  

F - Komunikat przed dokonaniem przeliczenia. 
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wartości?". Klikamy na OK i program przelicza masę drewna w stosie. Jeśli jednak chcemy dokonać 

poprawek przed zatwierdzeniem, to klikamy na Anuluj. [19.F] 

Program wyliczy średnią pól powierzchni przedniego i tylnego czoła stosu, uśredni wysokość na 100 

cm. W tym momencie ewentualne poprawki stają się utrudnione i jedyne co zostaje przy edycji, to 

policzenie średniej pól czół i wprowadzenie nowe, prawidłowej wartości. Aby dokonać zmian we 

wprowadzonym stosie należy kliknąć na ikonkę . Otworzy się okno edycji. Po dokonaniu poprawek 

zapisujemy zmiany klikając na . [20] 

 

 

 

 

3. Przychód drewna. Od ROD do WOD, czyli drewno na magazyn. 
 

Przychód drewna na magazyn nastepuje w kilku etapach. Część z etapów wykonywanych jest przez 

leśniczego przy pomocy rejestratora, druga część wymaga działań pracownika biurowego 

nadleśnictwa (z działu sprzedaży i pozyskania drewna). Ewidencja drewna prowadzona jest w 

Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP). Rejestracja danych w zakresie obrotu 

drewnem odbywa się z wykorzystaniem zainstalowanego na rejestratorze leśniczego 

oprogramowania Leśnik. 

 

3.1. Wyrobienie surowca. 
 

Na powierzchni o adresie leśnym 2-l-00, w ramach rębni IB, wyrobiono surowiec drzewny zgodnie z 

poniższymi tabelkami. 

 

Wielkowymiarowe 

Nr Gatunek Sortyment 
Średnica 
D1/2L (bk) 

[cm] 

Długość  
[m] 

8 So WB1 32 12.10 

9 So WC1 20 13.00 

10 So WA0 39 14.00 

11 Brz WC0 37 13.30 

12 Db WB0 48 12.00 

Rys. 20. Okno edycji wprowadzonego stosu. 
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13 Św WB0 29 13.30 

14 So WC0 35 13.50 

15 Bk WC0 41 7.40 

16 Św WD 25 9.90 

17 So WD 28 11.00 

18 Brz WB0 38 13.70 

19 Brz WB0 46 12.60 

20 So WC0 24 12.00 

21 So WC0 25 13.00 
 

Średniowymiarowe 

Nr Gatunek Sortyment 
Długość 

[m] 
Szerokość 

[m] 
Wysokość 

[cm] 

22 Bk S2A 1.20 4.00 110 

23 Św S2B 2.00 6.00 174 

Nr Gatunek Sortyment Ilość 
Średnica 
DZ [cm] 

24 So S3B 150 11 

Nr Gatunek Sortyment Długość 
Szerokość 

[m] 
Wysokość 

[cm] 

25 Brz S4 0.50 3.00 105 

 

3.2. Odbiórka drewna na ROD. 
 

Wyrobiony surowiec należy odebrać na ROD wykorzystując program Leśnik w rejestratorze 

leśniczego. Po uruchomieniu programu z menu głównego Dokumenty wybieramy Przychód 

drewna..., następnie Rejestr (ROD). Zakładamy dokument klikając ikonę , wypełniamy 

nagłówek ROD danymi (pozycja planu 201613176, kierunek przychodu PKS, metoda obliczeń 

Posztuczna) i [21.A] rozpoczynamy ewidencję pozyskanego drewna dodając kolejne sztuki/stosy. 

[21.B/C] 

 

   

 

3.3. Wydruk i przygotowanie ROD do transferu do systemu LAS. 
 

Po sporządzeniu dokumentu (zaewidencjonowaniu całego surowca) sprawdzamy poprawność 

wprowadzonych danych przeglądając listę sztuk/stosów na ROD. [22.A] Jeżeli wszystko jest w 

Rys. 21. A - Zakładanie ROD, wypełnianie okładki; B - Dodawanie sztuki SO WB1; 
C - Dodawanie stosu ŚW S2B. 

A B C 
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porządku, to utworzony dokument należy wydrukować klikając ikonę drukarki . Ilość wydruków 

zależna jest od zarządzenia kierownika jednostki. Wydruk dokumentu zatwierdzamy ikoną . [22.B] 

Informacja o tym, że dokument został wydrukowany znajduje się w kolumnie Stan w postaci 

znacznika D(1). Liczba w nawiasie mówi o ilości wykonanych wydruków danego dokumentu. [22.C] 

 

   

 

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie dokumentu do transferu. Należy cofnąć się do listy otwartych 

ROD-ów, zaznaczyć dokument który chcemy przesłać do systemu LAS, kliknąć ikonę  i zatwierdzić 

wybór przyciskiem OK. [23.A] Dokument zatwierdzony do transferu będzie opisany znacznikiem 

transferu (litera T w kolumnie Stan). [23.B] Od tego momentu dokument zostaje zablokowany do 

jakiejkolwiek edycji. [23.C] Aby dokonać korekty okładki lub dodać sztuki/stosy na ROD, należy 

ponownie kliknąć ikonę transferu i zmienić stan. ROD jest gotowy do wysłania. 

 

   

 

Ostatnim etapem przed przesłaniem dokumentu do systemu LAS jest konieczność wydruku historii 

pracy z programu Leśnik. Wydruk wykonujemy klikając w menu Dokumenty na pozycję Historia 

pracy. [24.A] Potwierdzamy wykonanie wydruku klikając . [24.B] Po wydruku możemy opuścić 

Leśnika i uruchomić LasTransfer. Natomiast jeśli nie wykonamy wydruku historii pracy, to program 

LasTransfer podczas próby wysyłki danych poinformuje nas stosownym komunikatem. Będzie wiązało 

się z ponownym uruchomieniem programu Leśnik oraz wykonaniem wydruku. 

Rys. 22. A - Lista sztuk/stosów wprowadzonych na ROD; B - Okno konfiguracji wydruku dokumentu; 
C - Potwierdzenie wykonania wydruku dokumentu, D(1). 

 

Rys. 23. A - Oznaczenie dokumentu do transferu; B - Dokument został oznaczony do transferu znacznikiem T; 
C - Blokada edycji dokumentu po oznaczeniu do transferu. 

A B C 

A B C 
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3.4. Transfer danych z programu Leśnik do systemu LAS. 
 

Do wysyłania i odbierania danych z programów leśnych zainstalowanych na rejestratorze służy 

niewielki program o nazwie LasTransfer. W momencie kiedy będziemy mieli przygotowane i 

zatwierdzone to transferu dokumenty w którymkolwiek programie (Leśnik, Brakarz, Notatnik), to 

możemy uruchomić program LasTransfer i dane wysłać. Uruchamiamy aplikację i logujemy się na 

konto użytkownika. [25.A] Następnie z menu Transfer wybieramy pozycję Wysyłanie danych.  

[25.B] W nowym oknie określamy, z których programów dane mają być przesłane wybierając opcję 

Tak przy nazwie aplikacji (w naszym przypadku dane będą pochodziły tylko z Leśnika). [25.C] 

 

   

 

Po kliknięciu ikony  rozpocznie się proces transferu danych do systemu LAS. Program w pierwszej 

kolejności przygotuje paczkę danych do przesłania a następnie dokona transferu. Żeby dokonać 

transferu danych należy w pierwszej kolejności wydrukować historię pracy programu Leśnik [26.A] i 

być zalogowanym w sieci wewnętrznej Lasów Państwowych. [26.B] Jeżeli nie zalogujemy się do sieci 

WAN, to w trakcie wysyłki danych program po kilku próbach połączenia z serwerem odrzuci naszą 

paczkę z komunikatem "Niepowodzenie transferu". [26.C] 

Rys. 24. A - Oznaczenie dokumentu do transferu; B - Dokument został oznaczony do transferu znacznikiem T; 

Rys. 25. A - Logowanie do programu LasTransfer; B - Wybór opcji wysyłki danych do systemu LAS; 
C - Wybór aplikacji, z których dane mają być przesłane. 

 

A B 

A B C 
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Jeśli jednak wszystkie procedury zostało zachowane, [27.A] to po uruchomieniu i wykonaniu 

prawidłowego transferu, [27.B] program poinformuje nas komunikatem "Transfer zakończony 

sukcesem". [27.C] 

 

   

 

W tym momencie dokument ROD, który wybraliśmy do transferu został przeniesiony z pamięci 

rejestratora i umieszczony w buforze danych systemu LAS. Czeka on na zaakceptowanie w 

nadleśnictwa przez pracownika za to odpowiedzialnego. 

 

3.5. Import danych do systemu LAS, utworzenie WOD. 
 

Jeśli wysyłanie danych z rejestratora zakończyło się sukcesem, to kolejnym krokiem jest 

zaimportowanie wysłanego dokumentu do systemu LAS przez odpowiedzialnego za to pracownika 

nadleśnictwa. Import dokumentu ROD spowoduje automatyczne utworzenie w systemie Wykazu 

Odbiorczego Drewna (WOD) potwierdzającego przyjęcie drewna na magazyn leśnictwa. Aby 

zaimportować przesłany dokument (oczywiście mogą to być nie tylko ROD-y, ale pozostałe 

dokumenty przychodowe lub rozchodowe) pracownik nadleśnictwa musi w SILP uruchomić 

podsystem Gospodarka Towarowa [28] -> Rejestrator [29] -> Import [30]. 

 

Rys. 26. A - Komunikat o braku wydrukowanej historii pracy w Leśniku; B - Komunikat o błędzie połączenia z serwerem; 
C - Komunikat o niepowodzeniu transferu. 

Rys. 27. A - Określenie programów, z których dane będą przesłane; B - Połączenie nawiązane, transfer danych; 
C - Komunikat o prawidłowym przebiegu transferu danych do serwera. 

A B C 

A B C 
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Rys. 28. Otwarcie podsystemu Gospodarka towarowa. 

Rys. 29. Uruchomienie okna Rejestrator do obsługi transferów z/do rejestratora. 

Rys. 30. Uruchomienie funkcji Import, za pomocą której zostaną przyjęte dane z rejestratora. 
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Po zakończonym imporcie danych wyświetlony zostanie protokół importu dokumentów z danego 

leśnictwa. [31] Znajdą się tam informacje na temat liczby dokumentów odebranych z rejestratora. 

 

  

 

Zamykamy protokół funkcją Exit. W kolejnym oknie otrzymamy potwierdzenie prawidłowego 

importu danych "Zakończony import danych" ze statusem 90. [32] 

 

  

 

Po przyjęciu danych możemy sprawdzić jakie dokumenty zostały zaimportowane do systemu. Aby to 

zrobić, uruchamiamy z menu Akcja funkcję Dokumenty [33] i przeglądamy dokumenty odebrane z 

rejestratora. [34] Z kolejno otwartych okien dowiemy się również ile dokumentów WOD zostało 

utworzonych i jakiego sortymentu drewno zostało przyjęte na stan magazynowy danego leśnictwa. 

[35] 

 

 

 

Rys. 31. Ekran protokołu importu dokumentów z danego leśnictwa (tutaj 02 - Cis). 

Rys. 32. Ekran potwierdzający wykonanie prawidłowego importu danych. 



23 
 

 

 

 

 

 

 

3.6. Eksport danych z systemu LAS. 
 

Po przeanalizowaniu zaglobalowaniu (przyjęcia na stan funkcją Global - tylko w przypadku braku 

przyjęcia z automatu) pracownik nadleśnictwa musi przesłać opracowane dane z powrotem do 

rejestratora leśniczego. W takie eksportowanej paczce znajdą się zaktualizowane informacje stanu 

magazynowego leśnictwa oraz zaktualizowane dane słownikowe (plany, umowy, cennik). Aby 

przesłać dane do rejestratora, należy uruchomić w oknie transferów funkcję eXport. [36] 

 

 

 

W nowym ekranie, w którym możemy dokonać korekty parametrów eksportu, [37] potwierdzamy 

chęć przesłania danych do rejestratora klawiszem ESC i wybieramy opcję Tak. [38] Nastąpi eksport. 

[39] 

Rys. 34. Ekran informujący o zaimportowanych dokumentach. 

Rys. 35. Fragment informacji o zawartości zaimportowanego dokumentu ROD. 

Rys. 33. Wybór funkcji Dokumenty z menu Akcja. 

Rys. 36. Wybór funkcji eXport. 
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Prawidłowo zakończony eksport danych potwierdzany jest użytkownikowi komunikatem "Eksport 

zakończony" wraz ze statusem 20. [40] 

 

 

 

Rys. 37. Ekran konfiguracji parametrów eksportu. 

Rys. 38. Potwierdzenie rozpoczęcia eksportu danych. 

Rys. 39. Przebieg procesu eksportowania danych. 

Rys. 40. Potwierdzenie wykonania eksportu danych do rejestratora. 
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3.7. Odebranie danych w rejestratorze. 
 

W tym momencie leśniczy może odebrać paczkę danych w rejestratorze uruchamiając w programie 

LasTransfer procedurę Odbieranie danych z menu Transfer. [41.A] Ponownie należy określić, 

dla których programów będą dane przyjęte (w naszym przypadku tylko dla Leśnika). [41.B] 

Odbieranie danych potwierdzamy ikoną . Nastąpi proces wczytywania danych z serwera. [41.C] 

 

   

 

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, to użytkownik zostanie poinformowany komunikatem 

"Transfer zakończony sukcesem". [42.A]  

Teraz można wyłączyć program LasTransfer. Uruchamiamy ponownie i logujemy się do Leśnika. Z 

menu Dokumenty pozycję Magazyn drewna, a następnie Stany drewna. [42.B] Sprawdzamy 

magazyn drewna czy informacje zostały zaktualizowane. [42.C] 

 

   

Rys. 41. A - Wybór opcji odbierania danych z serwera; B - Określenie dla jakich programów dane mają być odebrane; 
C - Proces odbierania danych. 

Rys. 42. A - Komunikat o prawidłowym odbiorze danych; B - Uruchomienie listy magazynu drewna leśnictwa; 
C - Przegląd listy magazynowej leśnictwa, sztuki wprowadzone na magazyn. 

A B C 

A B C 


