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1. Zrywka drewna. 
 

Zrywka drewna jest czynnością polegającą na transporcie drewna z miejsca pozyskania (od pnia) do 

miejsca jego załadunku (składowania) położonego przy drogach dostępnych dla środków transportu 

(przeważnie przy miejscu pozyskania).  

 

1.1. Kwit zrywkowy. 
 

Jest to dokument źródłowy dokumentujący wykonanie zrywki drewna. Kwit zrywkowy nie powoduje 

zmiany stanu magazynowego drewna w leśnictwie. Za jego pomocą obliczane jest wynagrodzenie za 

wykonaną czynność zrywki. Dotychczas należało wydrukować trzy egzemplarze, z których: 

 oryginał trafiał dla nadleśnictwa w celu wprowadzenia danych do SILP-u 

 pierwsza kopia dla wykonawcy zrywki 

 druga kopia do archiwum leśnictwa 

a następnie przesłać dokument do systemu LAS. Obecnie ewidencja drewna na kwity zrywkowe 

prowadzona jest według przyjętych w nadleśnictwie regulacji. Kwit zrywkowy funkcjonuje jako 

dokument elektroniczny, więc sporządzany jest tylko w rejestratorze i przesyłany do systemu LAS bez 

uprzedniego wydruku. Utworzenie KZ w programie Leśnik możliwe jest na kilka sposobów. 

 

1.1.1. Kwit zrywkowy z ROD - KZ1-R i KZ2-R. 
 

W poprzednich wersjach programu Leśnik (przed 5.0) można było wprowadzić na kwit zrywkowy 

tylko drewno, dla którego sporządzono wykazy odbiorcze (WOD). Od nowej wersji dopuszcza się 

rejestrację wykonanej zrywki drewna z ROD-ów jeszcze przed przekazaniem danych do systemu LAS. 

W celu zarejestrowania zrywki takiego drewna należy założyć kwit zrywkowy KZ1-R lub KZ2-R 

(możliwość zrywki drewna odebranego kierunkiem Inny przychód). Oba kwity sporządza się w 

analogiczny sposób. Aby założyć kwit KZ1-R należy z menu głównego Dokumenty wybrać Przychód 

drewna..., [1.A] a następnie Kwit zrywkowy KZ1-R. [1.B] Pojawi się ekran zawierający listę 

kwitów KZ1-R (ROD). [1.C] 

 

     

 Rys. 1. A - Wybór grupy dokumentów przychodowych; B - Wybór pozycji KZ1-R; C - Ekran z listą otwartych kwitów KZ1-R. 

A B C 
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Stan Kolumna ta określa stan dokumentu. Literka T oznacza, że dokument przy 

najbliższym transferze będzie wysłany do SILP. Literka D() z liczbą w nawiasie 

oznacza ilość wydruków danego dokumentu. Może pojawić się literka A 

oznaczająca anulowanie kwitu. 

Kwit Oznacza numer kolejny kwitu zrywkowego w leśnictwie. 

Gr sort. Informacja o grupie sortymentów na kwicie. 

Poz. Planu Numer pozycji planu dla zrywki zgodny z SILP (ze słownika Plany). 
 

W momencie gdy nie został jeszcze utworzony żaden KZ1-R w rejestratorze, na liście dostępna jest 

tylko funkcja dodawania nowego nagłówka. Dopiero gdy utworzymy pierwszy dokument (założymy 

nagłówek), uaktywnią się pozostałe funkcje dostępne na dole ekranu lub z menu opcje. Założenie 

nowego kwitu zrywkowego rozpoczynamy poprzez kliknięcie na ikonę . Pojawi się pusta formatka 

[2.A], którą należy wypełnić odpowiednimi danymi: [2.B] 

 

   

 

Odbiorca Pole niedostępne dla użytkownika. Nie wypełniane. 

Data Wykorzystywana jest data systemowa i nie podlega ona modyfikacji. 

Pozycja planu Ze słownika Plany wybieramy konkretną pozycję planu dla zrywki drewna 

(najłatwiej rozpoznać po grupie czynności - ZM). Nie uzupełnienie tego pola 

spowoduje brak możliwości sporządzenia kwitu zrywkowego. 

Wsp. zw. i Stop. 

trud. 

Pola te wypełniane są automatycznie po ustawieniu pozycji planu. Istnieje 

możliwość zmiany wartości. 

Czynność Ze słownika Czynności wybieramy odpowiednią czynność zrywki. 

Wykonawca Pole uzupełniamy podając nazwę wykonawcy zrywki. Dane pobieramy ze 

słownika Zespoły. 

Gr. sort. Pole staje się aktywne dopiero po wybraniu wykonawcy zrywki. W polu tym 

określany jakie sortymenty drewna mają zostać zerwane na kwicie. Do wyboru 

mamy opcje: <Brak>, ZS1, ZS3, ZSTOS, ZWX1 i ZWX0. Wybór opcji <Brak> 

pozwala na wprowadzenie na kwit wszystkich sortymentów jednocześnie. 

Dr. Określamy rodzaj drewna jakie ma być zerwane. Dopuszczalne opcje to: 

Liściaste, Iglaste i  Mieszane. 

Odległość Podajemy odległość zrywki w metrach. Wprowadzana w tym polu wartość jest 

uśrednioną odległością zrywki w miejscu pozyskania surowca. 

Cięcie W polu tym określamy czy zrywka nastąpiła w ramach cięć zrębowych lub 

przerębowych.  

Nr pojazdu Można wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, za pomocą którego 

wykonano zrywkę. Pole nie ma większego znaczenia.  

Rys. 2. A - Pusta okładka nowego KZ1-R; B - Okładka kwitu wypełniona danymi. 

A B 
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Bardzo ważnym polem na okładce KZ1-R jest Gr. sort., w którym wybieramy sortymenty jakie mają 

trafić na dokument. Zgodnie z zasadą sporządzania kwitu zrywkowego, na dokumencie znajdować się 

może drewno tylko jednej grupy sortymentowej. Dla kwitu zrywkowego grupy sortymentów są 

następujące: [3.A] 

 <brak> - wprowadzamy wszystkie sortymenty na jeden kwit. NIE STOSUJEMY TEJ GRUPY!!! 

 ZS1 - drewno S10, S11, S3B 

 ZS3 - M1 

 ZSTOS - drewno S2A, S2B, S3A, S4 oraz kłody w stosach W*KS 

 ZWX1 - drewno wielkowymiarowe specjalnego przeznaczenia WA1, WB1 i WC1 

 ZWX0 - drewno wielkowymiarowe tartaczne WA0, WB0, WC0, WD oraz kłody grupowo W*KG 

i kłody posztuczne W*KP 

 

   

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz wybraniu prawidłowej grupy sortymentów można 

zaakceptować okładkę kwitu zrywkowego wciskając ikonę . Program przeniesie nas na listę 

sztuk/stosów na KZ1-R. [3.B] Przed wprowadzeniem drewna na KZ1-R musimy określić metodę 

wprowadzania sztuk/stosów. Klikamy na ikonę opcji , z wyświetlonego menu wybieramy pozycję 

Metoda... [4.A] i następnie wybieramy Zakres (od.. do), lub Cały ROD. [4.B] 

 

  

 

Rys. 3. A - Wybór grupy sortymentowej na nowym KZ1-R; B - Lista sztuk/stosów na KZ1-R (pusta) 

A B 

A B 

Rys. 4. A - Wybór opcji Metoda...; B - Wybór metody wprowadzania drewna na KZ1-R. 
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Metoda Zakres (od.. do) pozwala na wprowadzanie drewna na podstawie ich numerów 

sztuk/stosów. Dla przykładu na powierzchni odebrano na ROD drewno wielkowymiarowe o 

numerach sztuk od 1200 do 1209. [5.A] Po wybraniu metody Zakres (od.. do) możemy 

rozpocząć dodawanie dłużyc (grupa ZWX0) na KZ1-R. W tym celu należy kliknąć na ikonę  i na 

nowym ekranie wprowadzić numery odebranych sztuk od najmniejszego do największego. [5.B] 

Zatwierdzenie następuje po wciśnięciu na ikonę . Na KZ1-R wprowadzone zostaną sztuki z danego 

zakresu (dłużyce z ROD). [5.C] 

 

   

 

Metoda Cały ROD znacznie ułatwia ewidencji zrywki drewna na KZ1-R. Dla przykładu zerwane 

zostanie drewno stosowe (numery od 1210 do 12120 odebrane na ROD. [6.A] W tym celu tworzymy 

nowy kwit zrywkowy z grupą ZSTOS, wybieramy metodę Cały ROD i po kliknięciu na ikonę  

wskazujemy ROD zawierający określone sortymenty klikając na ikonę . [6.B] Program wprowadzi 

sztuki lub stosy na kwit zrywkowy. 

 

   

 

Podczas zaznaczania konkretnego dokumentu z listy otwartych ROD, program wyświetla nam tylko te 

ROD-y, na których znajduje się drewno z konkretnej grupy sortymentów, którą ustawiliśmy na 

okładce KZ1-R. Tak więc jeśli wybraliśmy grupę ZSTOS, program wyświetli nam na liście ROD-ów tylko 

te dokumenty, które zawierają S2A, S2B, S4, M1, W*KS. Natomiast wszystkie pozostałe zostaną 

Rys. 5. A - Lista sztuk/stosów na ROD; B - Wprowadzanie drewna na KZ1-R metodą Zakres (od.. do); 
C - Wprowadzone dłużyce (iglaste i liściaste) na KZ1-R 

Rys. 6. A - Lista sztuk/stosów na ROD; B - Wprowadzanie drewna na KZ1-R metodą Cały ROD; 
C - Wprowadzone stosy (iglaste i liściaste) na KZ1-R 

A B C 

A B C 
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ukryte. Znacznie ułatwia to sporządzenie kwitu zrywkowego i dlatego metoda Cały ROD często 

ustawiana jest jako domyślna. 

Po sporządzeniu kwitu zrywkowego KZ1-R nie jest wymagane jego drukowanie, natomiast należy 

zaznaczyć taki dokument do transferu w celu przesłania do SILP. Na podstawie informacji zawartych 

na kwicie zrywkowym możliwe będzie rozliczenie umowy zawartej przez nadleśnictwo z wykonawcą 

zrywki. Aby dokument został przesłany podczas najbliższego transferu danych do SILP należy go 

zaznaczyć, następnie kliknąć na ikonę  [7.A] i potwierdzić zmianę znacznika transferu. [7.B] Na 

liście kwitów zrywkowych KZ1-R, przy wybranym kwicie pojawi się znacznik T. [7.C] 

 

   

 
 

 1.1.2. Kwit zrywkowy z magazynu - KZ1 i KZ2. 
 

Kolejny sposób tworzeni kwitów zrywkowych obejmuje ewidencję zrywki drewna, dla którego 

sporządzono wykazy odbiorcze. Oznacza to, że można zerwać drewno znajdujące się na stanie 

magazynowym leśnictwa. W tym celu należy sporządzić kwit zrywkowy KZ1 lub KZ2. Aby utworzyć 

nowy dokument KZ należy z menu głównego Dokumenty wybrać Magazyn drewna..., [8.A] a 

następnie Kwit zrywkowy KZ1. [8.B] Przeniesieni zostaniemy na ekran zawierający listę kwitów 

KZ1. [8.C] 

 

   

 

Rys. 7. A - Zaznaczenie wybranego kwitu; B - Potwierdzenie zmiany znacznika transferu dla wybranego kwitu;  
C - Kwit oznaczony do przesłania znacznikiem T 

A B B 

Rys. 8. A - Wybór grupy dokumentów dotyczących magazynu drewna; B - Wybór pozycji KZ1;  
C - Ekran z listą otwartych kwitów KZ1-R. 

A B C 
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Poszczególne kolumny na liście kwitów KZ1 opisane zostały na str. 2 w sekcji dotyczącej kwitu 

zrywkowego z ROD. Następnym krokiem jest założenie okładki nowego kwitu zrywkowego. W tym 

celu klikamy na ikonę  i otwieramy nowe okno [9.A], w którym wprowadzamy wymagane dane. 

[9.B] Wprowadzamy dane zatwierdzając okładkę kliknięciem w ikonę . Program przeniesie nas na 

listę sztuk/stosów na KZ. [9.C] 

 

   

 

Jak widać sam proces wypełniania okładki KZ1 praktycznie nie różni się od KZ1-R. Jedyna widoczna 

różnica pomiędzy nimi polega na znajdującym się na samej górze opisie okładki. Mamy tu informację 

o rodzaju oraz numerze kwitu zrywkowego, dla którego aktualnie wypełniamy okładkę. 

Dodawanie drewna na kwit zrywkowy rozpoczynamy od wyboru metody wprowadzania. Dla KZ1 

tworzonego z magazynu program przewiduje trzy opcje: Zakres (od.. do), Cały WOD i 

Sztuki/Stosy. Są one dostępne po kliknięciu w ikonę , a następnie wybraniu pozycji Metoda.... 

[10.A] Domyślnie ustawiona jest opcja Zakres (od.. do). [10.B] 

 

  

 

Poszczególne metody różnią się sposobem w jaki wprowadza się drewno na KZ: 

 Zakres (od.. do) - dodawanie drewna polega na wprowadzeniu zakresu numerów 

drewna z magazynu. Aby dodać jedną sztukę należy wpisać w obu polach ten sam numer. 

Musimy znać numery sztuk/stosów na magazynie. [11.A] Gdy zamierzamy dodać drewno 

Rys. 9. A - Nowa okładka kwitu zrywkowego KZ1; B - Wypełniona danymi okładka KZ1; 
C - Lista sztuk/stosów na KZ1. 

A B C 

Rys. 10. A - Wybór opcji Metoda...; B - Wybór metody wprowadzania drewna na KZ1. 

A B 
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W*KG, wskazanie numeru partii spowoduje zerwanie wszystkich numerów w danej partii, 

bez względu na klasę jakości tego drewna. Zatwierdzamy klikając ikonę . 

 Cały WOD - podobnie jak w metodzie Cały ROD dla KZ1-R należy wskazać konkretny WOD, 

z którego chcemy zerwać drewno. [11.B] Zatwierdzamy wybór WOD-u klikając ikonę . 

 Sztuki/Stosy - wyświetli nam posortowaną (na podstawie grupy sortymentów) listę 

magazynową, z której wybieramy sztuki/stosy na KZ zaznaczając je spacją na klawiaturze 

rejestratora. [11.C] Nie ma możliwości wprowadzenia na kwit stosu, który został już 

częściowo rozchodowany. Podczas zaznaczania sztuk drewna, które odebrano sekcyjnie 

automatycznie zaznaczana jest ilość sztuk odpowiadająca ilościom sekcji. Zatwierdzamy 

sztuki klikając na ikonę . 

 

   

 

Po określeniu metody i wprowadzeniu drewna na kwit zrywkowy [12.A] należy taki kwit zatwierdzić 

nadając mu znacznik transferu (T) klikając na liście KZ1 ikonę . [12.B] Drewno z magazynu po 

zerwaniu otrzymuje na liście znacznik Z(1). Liczba w nawiasie określa ile razy daną sztukę lub 

zerwano. [12.C] 

 

   

 

 

 

Rys. 11. A - Metoda Zakres (od.. do); B - Metoda Cały WOD - wyświetlona lista WOD do wyboru; 
C - Metoda Sztuki/Stosy - wyświetlona lista sztuk/stosów na magazynie. 

A B C 

Rys. 12. A - Drewno wprowadzone na kwit zrywkowy KZ1; B - Zmiana znacznika transferu dla kwitu zrywkowego; 
C - Znacznik Z(1) mówiący o wykonanej zrywce sztuki/stosu. 

A B C 
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1.1.3. Automatyczny KZ z ROD. 
 

W jednej z wersji programu Leśnik programiści znacznie ułatwili życie leśnikom udostępniając funkcję 

automatycznego tworzenia kwitów zrywkowych z tworzonych dokumentów ROD. Aby skorzystać z tej 

opcji, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia domyślne dla ROD wchodząc w Konfiguracja 

-> Opcje... -> Ustawienia domyślne... -> Dokumenty -> ROD. [13.A] Następnie w polu Autom. 

KZ wybieramy opcję Tak [13.B] i potwierdzamy ustawienie ikoną dyskietki . [13.C] 

 

   

 

Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy po wykonaniu odbiórki wydrukować utworzony ROD i 

zaznaczyć go do transferu. [14.A] Natychmiast po tej operacji program uruchomi formatkę z okładką 

generatora kwitów KZ1-R. Wypełniamy poszczególne pola a następnie zatwierdzamy klikając na ikonę 

dyskietki. [14.B] Program przefiltruje dany ROD i utworzy odpowiednią ilość kwitów zrywkowy na 

podstawie konkretnych grup sortymentów. W przypadku naszego ROD są to 3 kwity zrywkowe o 

numerach od 3 do 5. [14.C] Dodatkowo, wszystkie utworzone w ten sposób kwity zrywkowe są 

automatycznie zaznaczone do transferu. [14.D] 

 

  

Rys. 13. A - Wybór ustawień domyślnych dla dokumentów; B - Zmiana ustawienia na Tak dla opcji automatycznego tworzenia KZ; 
C - Potwierdzenie przez program zmiany ustawienia. 

A B C 

A B 
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C D 

Rys. 14. A - Zaznaczenie utworzonego ROD do transferu; B - Uruchomiony formatka generatora KZ1-R, którą wypełniamy; 
C - Informacja o ilości wygenerowanych kwitów zrywkowych KZ1-R; D - utworzone automatycznie kwity zrywkowe  

z ustawionym znacznikiem transferu. 


