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Z a r z ą d z e n i e   Nr 99
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych

znak: OR – 181 – 1/03

na podstawie art. 33, ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz.U.
Nr 56 z 2000 r., poz. 679 z póź. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje :

§ 1.
Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych środowiskowe katalogi norm
czasu dla prac leśnych wykonywanych :

1) w zagospodarowaniu lasu,
2) w pozyskaniu drewna,
3) przy zrywce drewna środkami mechanicznymi,
4) na składnicach manipulacyjno-spedycyjnych.

§ 2.
1. Katalogi norm czasu należy stosować przy opracowywaniu planów finansowo–gospodar-

czych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prognoz w tym zakresie,
w kosztorysowaniu wykonawstwa prac przez własnych pracowników.

2. Katalogi norm czasu można stosować również do kształtowania cen na usługi wykonywane
przez podmioty zewnętrzne.

§ 3.
1. W przypadkach występowania na powierzchni innych utrudnień, mających wpływ na zwięk-

szenie nakładu czasu pracy na wykonanie danej czynności należy stosować współczynniki
zwiększające normę czasu maksymalnie do 30%.

2. Dla prac nie objętych katalogami norm czasu kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo
opracować zakładowe normy czasu w oparciu o obowiązujące przepisy
i metodykę.

3. Wprowadzanie wszelkich zmian norm czasu dla poszczególnych prac, w tym wprowadza-
nie norm zakładowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 1,
rozdział IVB, załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Generalnego LP z dnia
8 marca 1994 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu informatycznego w Państwo-
wym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 4.
Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dokona wdrożenia do SILP
katalogów norm czasu w formie danych stałych globalnych w terminie do dnia 30 marca
2004 r.

§ 5.
Uchyla się wszystkie stosowane dotychczas w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych katalogi norm czasu dla prac leśnych.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Janusz DAWIDZIUK
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Część A: Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac
leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.

* Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą

(P. naga), ściółkową (P. ścioł.) – ścioła, zazielenioną (P. zaz.) – zielną, mszystą
(P. mszys.), mszysto-czernicową.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zako-
rzenionych lub łany borówek.

3. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta,
występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.

4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – silnie zachwaszczona – zalicza się pokrywę, na której roślinność
runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dają-
cych kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów
agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla
warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.
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III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

IV. Składowe norm czasu z katalogów, poza czasem wykonania pracy właściwej
Normy czasu z katalogów, poza czasem wykonania pracy właściwej (określonej w katalogu),
obejmują również czasy uzupełniające związane z:

a) zapoznaniem się z pracą i wysłuchaniem instruktażu,
b) doniesieniem i odniesieniem narzędzi, materiału sadzeniowego, nasion itp.,
c) ostrzeniem lub wymianą zużytych narzędzi,
d) przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,
e) przygotowaniem sprzętu do pracy,
f) drobnymi naprawami sprzętu, uzupełnieniem paliwa itp.,
g) przygotowaniem sprzężaju do pracy,
h) karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem koni w czasie pracy,
i) innymi pracami pomocniczymi wykonywanymi na powierzchni roboczej.

V. Ramowe zakresy czynności wchodzące w skład normy czasu dla poszczególnych
grup z zakresu  zagospodarowania lasu:

1. Produkcja materiału sadzeniowego na powierzchniach otwartych – prace ręczne:
a) wygrabianie powierzchni szkółki obejmuje zebranie z kwater wszelkich korzeni,

kamieni, itp. z usunięciem pozostałości poza powierzchnię kwater,
b) siew obejmuje poprawienie rowków siewnych, doniesienie i zaprawienie nasion, siew

i przykrycie nasion,
c) siew siewnikiem obejmuje doniesienie nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu

i regulację siewnika, siew i poprawienie przykrycia,
d) szkółkowanie obejmuje ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,

formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek
na powierzchnię szkółkowania, poprawienie szpary, szkółkowanie wraz z ubiciem gleby
wokół sadzonek,

e) szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych w przygotowaną glebę obejmuje
poprawienie szpar, doniesienie materiału na powierzchnię szkółkowania, szkółkowa-
nie wraz z ubiciem gleby wokół zrzezów,

f) wzruszanie gleby na międzyrzędach motyką w okresie wschodów (za wyjątkiem Db
i Bk) w czasie spulchniania obejmuje wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między
rzędami lub taśmami siewnymi, usunięcie chwastów z miejsca wzruszania oraz wynie-
sienie chwastów poza powierzchnię pielenia (pozostają nieliczne chwasty między
siewkami w rzędach),

g) pielenie w okresie wschodów w rzędach lub taśmach (za wyjątkiem Db i Bk) obejmu-
je uzupełniające (po wzruszeniu gleby) całkowite wypielenie w rzędach lub taśmach
wraz z wyniesieniem chwastów poza powierzchnię pielenia,

h) pielenie w rzędach obejmuje uzupełniające (po wzruszeniu gleby) całkowite wypiele-
nie w rzędach lub w taśmach wraz z wyniesieniem chwastów poza powierzchnię
pielenia,

i) wyjęcie sadzonek 1-latek iglastych obejmuje wykopanie sadzonek, wybranie sadzo-
nek z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, włożenie sadzonek do pojemników i tymczasowe
zabezpieczenie sadzonek do transportu,

j) wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień lub plantacji obejmuje wykopa-
nie, wyjęcie z gleby, formowanie korzeni i zabezpieczenie bryły korzeniowej do
transportu,
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k) wyjęcie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzo-
nek z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, włożenie sadzonek do pojemników i tymczasowe
zabezpieczenie sadzonek do transportu,

l) sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sor-
towanie, liczenie i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub układanie do
pojemników wraz z doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania,

m)załadowanie na pojazdy lub rozładunek z pojazdu sadzonek obejmuje doniesienie
sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania, uło-
żenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie przed
przesychaniem,

n) dołowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dołu, ich zadołowanie oraz
przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami,

o) pozyskanie materiału na kompost obejmuje zgrabienie ściółki, lub pozyskanie łubi-
nu, lub wykopanie torfu oraz ułożenie pozyskanego materiału w pryzmy i przygotowanie
do transportu,

p) przesiewanie kompostu obejmuje ustawienie raf wraz z przestawianiem i przesiewa-
niem kompostu,

q) pozyskanie zrzezów obejmuje pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie
w pęczki, dołowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem, uprzątnięcie odpadów,

r) sadzenie wielolatek w szkółkach zadrzewieniowych obejmuje doniesienie sadzo-
nek, wykopanie dołka, sadzenie i ubicie gleby wokół sadzonek,

s) podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewień obejmuje obcięcie zbędnych
gałęzi, zabezpieczenie ran po cięciu, wyniesienie gałęzi poza kwaterę

t) osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi – dotyczy zakładania
lub zdejmowania osłon z mat, krat, włókniny lub gałęzi.

2. Produkcja materiału sadzeniowego w środowisku kontrolowanym (w namiotach
foliowych i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. – prace
ręczne

a) układanie warstwy substratu o grubości ok. 15 cm obejmuje ułożenie nowej war-
stwy substratu w opróżnionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy,
wyrównanie powierzchni, wałowanie, wytyczenie kwater,

b) zebranie zużytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby mineral-
nej i wywiezienie go na pryzmy,

c) przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usunięcie
pozostałości po wyjętych sadzonkach, odkażanie i dezynfekcję substratu, uzupełnie-
nie warstwy substratu, wynikające z ubytków po wyjęciu sadzonek, wraz
z dostarczeniem go z pryzmy, przekopanie substratu, siew ręczny nawozów mineral-
nych, wyrównanie powierzchni oraz wałowanie i wytyczenie kwater

d) siew, pielenie, wyjęcie, szkółkowanie obejmuje te same czynności jak przy produkcji
w terenie otwartym,

e) szkółkowanie do doniczek wraz z napełnianiem doniczek obejmuje doniesienie
sadzonek do szkółkowania, napełnienie doniczek lub woreczków substratem, szkół-
kowanie, ubicie substratu wokół sadzonek.

f) napełnianie doniczek obejmuje przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca
szkółkowania, napełnienie doniczek lub woreczków substratem, ubicie substratu i od-
niesienie woreczka lub doniczki do miejsca składowania,

g) balotowanie sadzonek metodą Nisuli obejmuje – przygotowanie drutu do wiązania
balotów, przygotowanie i przycięcie folii, dowiezienie torfu do stołu manipulacyjnego,
nawilżenie torfu, przygotowanie sadzonek do balotowania, rozłożenie folii na stole,
rozścielenie warstwy torfu na folii i ułożenia sadzonek w odpowiedniej więźbie, przy-
krycie korzeni substratem, zwinięcie folii w rulon, związanie balotu i odniesienie do
miejsca składowania,

h) ułożenie balotów obejmuje przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrównywanie
i wygrabianie powierzchni, wyłożenie powierzchni składowania płachtami folii, ułoże-
nie i przykrycie balotów uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami,
zabezpieczenie zewnętrznych ścian balotów przed szkodliwymi działaniami atmosfe-
rycznymi.

3. Produkcja materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkółkach
kontenerowych) – prace ręczne

a) siew podkiełkowanych nasion (buka) do kontenerów obejmuje doniesienie nasion
do miejsca siewu, wyciśnięcie dołka siewnego, kontrolę stanu kiełka, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nią obsianej powierzchni,
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b) siew nasion lipy, grabu i innych nasion o podobnych wymiarach zewnętrznych po 2-
4 sztuki do celi, do kontenerów obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu,
wyciśnięcie dołka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety
imiennej i oznaczenie nią obsianej powierzchni,

c) siew nasion skrzydlaków po 1-3 sztuki do celi, do kontenerów obejmuje doniesienie
nasion do miejsca siewu, wyciśnięcie dołka siewnego, wysiew nasion, przykrycie na-
sion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nią obsianej powierzchni,

d) siew nasion dębów wraz z uprzednim obcięciem 1/4-1/3 żołędzia do kaset obejmuje
doniesienie nasion do miejsca siewu, obcięcie 1/4-1/3 żołędzia, kontrolę stanu zdro-
wotnego żołędzia w miejscu cięcia, wyciśnięcie dołka siewnego, wysiew nasion,
przykrycie nasion, wyniesienie odpadów po cięciu w wyznaczone miejsce, wykonanie
etykiety imiennej i oznaczenie nią obsianej powierzchni,

e) przerywanie nadmiarowych siewek sosny, świerka, modrzewia w kontenerach obej-
muje wyrwanie lub wycięcie nadmiaru siewek, wyniesienie odpadów w wyznaczone
miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nią przerwanej kasety (powierzchni),

f) pielenie chwastów w kontenerach obejmuje wyrwanie chwastów i ich wyniesienie
w wyznaczone miejsce,

g) sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spełniają-
cych określone parametry, przełożenie sadzonek do kontenerów lub innych pojemników,
ułożenie kontenerów lub pojemników z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie
pozostałych odpadów wraz z opróżnieniem kontenerów z resztek substratu i uporządko-
waniem powierzchni w miejscu sortowania,

h) zestawianie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na czas zimy obejmuje zdjęcie
kontenerów z palety, ścisłe ułożenie kontenerów na ziemi, osłonięcie skrajnych konte-
nerów, wyniesienie i ułożenie palet, uprzątnięcie powierzchni.

4.  Odnowienia, zalesienia, poprawki i plantacje – prace ręczne
a) zdarcie pokrywy na pasach (szer. pow. 40 cm), na talerzach (40x40 – 60x60), oraz

placówkach w uprawach i talerzach w podszytach obejmuje zdarcie pokrywy, usunię-
cie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy,

b) przekopanie gleby obejmuje przekopanie gleby w miejscach sadzenia na głębokość
25 cm, przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza,

c) wykonanie kopczyków obejmuje zdarcie pokrywy gleby, doniesienie ziemi lub sub-
stratu, usypanie i formowanie kopczyka,

d) wykonanie rabatowałków obejmuje zdarcie i odłożenie pokrywy z miejsca rabaty,
wykopanie gleby na rabatę oraz jej rozłożenie i wyrównanie,

e) wykonanie placówek obejmuje zdarcie i odłożenie pokrywy, podwyższenie dna pla-
cówki wraz z doniesieniem lub wykopaniem gleby,

f) siew (ręczny lub siewnikiem ręcznym) na pasach, placówkach lub talerzach obejmuje
wykonywanie rowków siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie
nasion,

g) sadzenie (w szparę, w jamkę, na kopczykach itp.) obejmuje załadunek sadzonek do
skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miej-
sca sadzenia (kaset z sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym), wykonanie
szpary (jamki, dołka), sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek,

h) sadzenie w jamkę – znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jedno-
rocznych z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym oraz sadzonkach z zakrytym
systemem korzeniowym,

i) sadzenie w dołki – stosuje się przy sadzeniu wyrośniętych drzewek.
5. Pielęgnowanie, melioracje agrotechniczne i ochrona lasu – prace ręczne lub

wykonywane przy użyciu narzędzi mechanicznych
a) pielęgnowanie obejmuje usuwanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza

i na międzyrzędach (koszenie, motyczenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie
chwastów), spulchnianie gleby wokół sadzonek narzędziami ręcznymi na powierzchni
talerza, przerzedzanie siewów,

b) wykonanie czyszczeń wczesnych obejmuje usunięcie drzewek chorych, wadliwych
lub niepożądanych za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławia-
nie, obrączkowanie, przycinanie, itp.,

c) wykonanie czyszczeń późnych obejmuje wycięcie lub ogłowienie wcześniej ozna-
czonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie wyciętych
drzewek w miejscu ścięcia,

d) podkrzesywanie i formowanie drzewek obejmuje usunięcie zbędnych odgałęzień,
zabezpieczenie preparatami przed infekcją, zebranie i usunięcie ściętych gałęzi,
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e) kopanie rowów obejmuje wyznaczenie miejsca przebiegu rowu, zdjęcie pokrywy i odło-
żenie, wykopanie rowu z wyrównaniem skarpy,

f) uprawa gleby na piaskach narażonych na erozję obejmuje budowę płotów, zapór
wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiału, poziomowanie miejsc sadzenia,
nawożenie gleby w formie podsypki, siew łubinu wraz ze spulchnianiem i przykryciem nasion
po siewie, doniesienie nasion,

g) zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zwierzyną:
– palikami – obejmuje doniesienie oraz wbicie 2 lub 3 palików,
– przy użyciu preparatów chemicznych w uprawach i młodnikach obejmuje przygoto-

wanie preparatu do nakładania na sadzonki oraz przygotowanie narzędzi do
smarowania, doniesienie preparatu na uprawę, zabezpieczenia sadzonek, oczyszcze-
nie urządzeń,

– pakułami – obejmuje nawinięcie ich na pęd główny oraz wokół pączka szczytowego,
h) grodzenie upraw obejmuje opalanie, wykopanie dołków pod słupki, rozniesienie i wko-

panie słupków, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszanie siatki, naciągnięcie
i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przejść,

i) zabezpieczenie sadzonek przy użyciu preparatów chemicznych w miejscu prze-
chowywania sadzonek obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, doniesienie sadzonek,
zabezpieczenie korzeni, odniesienie sadzonek do skrzynek,

j) układanie w stosy niewymiarowe obejmuje składanie pozostałości pozrębowych, chru-
stu lub gałęzi w stosy (kupki) o nieregularnych kształtach podczas oczyszczania
powierzchni,

k) zabezpieczenie pni biopreparatami obejmuje nacięcie pnia, aplikację preparatu, przy-
krycie pnia ściołą.

6. Inne prace wykonywane narzędziami mechanicznymi
a) chemiczne zwalczanie szeliniaka obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, dojście do

powierzchni i opryskiwanie, uzupełnianie cieczy roboczej, oczyszczenie opryskiwacza,
b) wykonanie dołków lub talerzy za pomocą świdra glebowego obejmuje obsługę pilarki

oraz wykonanie talerza lub dołka.
7. Prace wykonywane sprzężajem

a) zdarcie pokrywy pasami obejmuje przygotowanie sprzężaju i narzędzi do pracy, zdarcie
pokrywy wraz z poprawianiem pasów, oczyszczenie narzędzi oraz drobne naprawy
sprzętu.

8. Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciągników
a) przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) obejmuje zawieszanie lub do-

czepianie sprzętu, regulację i drobne naprawy, uprawę gleby, oczyszczenie sprzętu
oraz odstawienie go do miejsca postoju,

b) siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawienie nasion, donoszenie na-
sion w czasie siewu, siew, oczyszczenie siewnika,

c) mechaniczne szkółkowanie sadzonek obejmuje ustawienie sadzarki, wykonanie prób-
nego przejazdu, ustalenie głębokości szkółkowania oraz więźby, donoszenie sadzonek,
oczyszczenie sprzętu po pracy,

d) opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza, przygo-
towanie cieczy roboczej i uzupełnienie jej w czasie pracy, zebranie i zdanie pustych
opakowań po środkach chemicznych, odstawienie sprzętu do miejsca postoju.

9. Uwagi ogólne
1. W przypadku wystąpienia utrudnień nieuwzględnionych w katalogu lub innych uwa-

runkowań nadleśniczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosować na określonej
pozycji mnożnik zwiększający normę czasu do 30%.

2. W przypadku wystąpienia prac nie ujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach należy opracować
normy zakładowe w obowiązującym trybie.

3. Do katalogu mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Lasach Państwowych
wg stanu na 01.10.2003 r.
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Część B: Katalog norm czasu

I. Produkcja materiału sadzeniowego na powierzchniach otwartych – prace ręczne
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  II. Produkcja materiału sadzeniowego w środowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych
i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. – prace ręczne
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  III.  Produkcja materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkółkach
 kontenerowych) – prace ręczne
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IV. Odnowienia, zalesienia i plantacje – prace ręczne

1. Przygotowanie gleby

2. Specjalne przygotowanie gleby

3. Siew

4. Sadzenie wraz z donoszeniem sadzonek
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Uwaga: poz. 135-139 dotyczą głównie sadzonek 1-rocznych, z produkcji kontenerowej
sadzonych z użyciem specjalistycznych kosturów

V. Pielęgnowanie i ochrona lasu – prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych

1. Pielęgnowanie gleby

2. Czyszczenia wczesne
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3. Czyszczenia późne

4. Melioracje agrotechniczne
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5. Ochrona lasu
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6. Ochrona przeciwpożarowa

Uwaga: Mechaniczną konserwację pasów przeciwpożarowych zamieszczono pod Lp. nr
274

VI. Katalog norm czasu dla prac innych wykonywanych narzędziami mechanicznymi

VII. Katalog norm czasu na prace wykonywane sprzężajem konnym

VIII. Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach kołowych
 1. Prace w szkółkach leśnych i zadrzewieniowych
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2. Odnowienia, zalesienia, poprawki, uzupełnienia, plantacje.

3. Melioracje agrotechniczne
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4. Pielęgnowanie i ochrona lasu

IX. Prace wykonywane ciągnikiem gąsienicowym

1. Karczowanie pniaków

Uwaga:
- Przy ustalaniu liczby pniaków na ha, pniaków o śr. do 15,0 cm nie uwzględnia się.
- Do 3 grupy zalicza się powierzchnie, na których ponad 30% pniaków wymaga przecinania.
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2. Spychanie karp i wyczesywanie korzeni

3. Wyrównywanie powierzchni, niwelowanie terenu, włókowanie, wałowanie.

Wyjaśnienia:
I stopień trudności – siedliska borowe, teren równy i falisty
II stopień trudności – siedliska borowe – teren pagórkowaty lub podmokły,
siedliska lasowe – teren równy i falisty.
III stopień trudności – siedliska lasowe – teren pagórkowaty lub podmokły.
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4. Obalanie drzew z korzeniami (praca z pomocnikiem)
Obalanie drzew z korzeniami obejmuje czynności: zaczepienie, obalenie drzewa i usunięcie
go (zrywka) poza powierzchnię karczowania

5. Wykonanie rabatowałków

Normy czasu dotyczą pługów 1-odkładnicowych, przy pługach 2-odkładnicowych należy
zwiększyć normę czasu o 20% – zastosować współczynnik 1,2
(np. kody czynności – WYK-RA0B2 i WYK-RA0L2)
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych
w pozyskaniu drewna

1. Katalog zawiera normy czasu niezbędne do całkowitego wyrobu sortymentów oraz
do wykonania czynności pojedynczych przy pozyskaniu drewna.

2. Układ katalogu jest tak skonstruowany, że w tabelach podane są normy czasu doty-
czące pozyskania gatunków:
a) pierwsza grupa gatunków – sosna, modrzew i liściaste miękkie (osika, topola, lipa,

wierzba).
b) druga grupa gatunków – świerk, jodła i daglezja.
c) trzecia grupa gatunków – dąb i pozostałe liściaste nie wymienione w grupie gatunkowej

liściaste miękkie.

Tabela stopni trudności w pozyskaniu drewna – tereny wyżynne i górskie

3. Normy czasu dotyczą wyrobu surowca drzewnego przy pniu oraz drewna stosowego
z donoszeniem wałków i szczap do stosów na odległość do 20 mb.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn sum norm czasu i stawki w zło-
tych na godzinę.

Tabela stopni trudności w pozyskaniu drewna – tereny nizinne

lasy_katalog_2005.p65 2004-12-09, 07:4432



33

5. Stawka w złotych za godzinę dla pracowników własnych stanowi iloczyn stawki wyj-
ściowej w złotych na godzinę i współczynnika kategorii zaszeregowania roboty.

6. Zaszeregowanie poszczególnych pozycji planu cięć do odpowiedniego stopnia trud-
ności dokonuje się w oparciu o zaktualizowane dane wynikające z opisu taksacyjnego.

7. Normy czasu podane w katalogu nie obejmują czasu pracy związanego z odbiorem
wykonanego surowca drzewnego.

8. Za średnicę podaną w katalogu norm należy uważać średnicę mierzoną w miejscach
przewidzianych w obowiązującej normie dla danego surowca drzewnego.

9. W normach za wyrób drewna stosowego w katalogu uwzględniono łupanie wałków na
szczapy w ilości nieprzekraczającej 25% masy ułożonego stosu.

10. Przy konieczności całkowitego wyrobu drewna w postaci szczap do normy czasu dla
drewna stosowego należy dodać z czynności pojedynczych normy czasu na łupanie.

11. Dla grubizny pozyskanej w ramach czyszczeń późnych i cięć jednostkowych w II
klasie wieku do normy czasu określonej w 04 stopniu trudności na terenach nizinnych
i 05 stopniu trudności na terenach wyżynnych i górskich należy stosować współczyn-
nik zwiększający do 1,3.

12. Dla surowca grupy S3a i M1 (żerdzi i tyczek) przeznaczonych do przerobu na zrębki
należy stosować współczynnik redukujący 0,67.

Uwagi ogólne
1. W przypadku wystąpienia utrudnień nieuwzględnionych w katalogu lub innych uwa-

runkowań nadleśniczy, na uzasadniony wniosek, może zastosować na określonej
pozycji mnożnik zwiększający normę czasu do 30 % (np. za utrudnienie można uznać
wyrób sortymentów z wyborem – dodatkowym przesortowaniem, itp.).

2. Normy czasu obejmują czynności związane z wykonywaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupełniające do norm, związane z obsługą techniczną, organi-
zacyjną, potrzebami fizjologicznymi a także czas przygotowawczo-zakończeniowy.

3. W przypadku wystąpienia prac nie ujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach należy opracować
normy zakładowe w obowiązującym trybie.

4. Do katalogu mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Lasach Państwowych
wg stanu na 01.10.2003 r.
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I. Całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi
ręcznych – tereny nizinne (kod czynności CWDPN)

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,)

dz – średnica znamionowa
dd – średnica dolna (grubszego końca)
d  – średnica mierzona w połowie długości
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Św, Jd, Dg)

dz – średnica znamionowa
dd – średnica dolna (grubszego końca)
d  – średnica mierzona w połowie długości
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Db i pozostałe liściaste nie
wymienione w grupie gatunkowej liściaste miękkie)

dz – średnica znamionowa
dd – średnica dolna (grubszego końca)
d  – średnica mierzona w połowie długości
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II. Czynności pojedyncze wykonywane pilarką i pomocniczymi narzędziami ręcznymi
– tereny nizinne.
1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb)
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Św, Jd, Dg)
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Db i pozostałe liściaste
nie wymienione w grupie gatunkowej liściaste miękkie)

lasy_katalog_2005.p65 2004-12-09, 07:4439



40

III. Całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi
ręcznych – tereny wyżynne i górskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb).
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Św, Jd, Dg)
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Db i pozostałe liściaste nie
wymienione w grupie gatunkowej liściaste miękkie)
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IV. Czynności pojedyncze wykonywane pilarką i pomocniczymi narzędziami ręcznymi
– tereny wyżynne i górskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb).
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Św, Jd, Dg)
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3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 drewna (Db i pozostałe liściaste nie
wymienione w grupie gatunkowej liściaste miękkie)

lasy_katalog_2005.p65 2004-12-09, 07:4445



46

4. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m3 na ręczne korowanie drewna

5. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 mp na całkowity wyrób karpiny przemysłowej

*1 Za karpinę nierozproszoną uważa się karpinę występującą w ilościach ponad 25 karp
na 1 ha.

*2 Za karpinę rozproszoną uważa się karpinę występującą w ilościach do 25 karp na 1 ha.

V. Normy pracy na mechaniczny przerób drewna na zrębki w roboczogodzinach na 1 mp.
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VI. Normy pracy w roboczogodzinach na m3 na czynności dodatkowe wykonywane ręcznie
lub urządzeniami pomocniczymi

VII. Pozyskanie drewna harwesterem w stanowiskogodzinach na 1 m3

Uwaga:
W rębniach złożonych oraz trzebieżach metoda pozyskania drewna długiego nie jest
zalecana ze względów przyrodniczych i technologicznych.
Opis stref trudności przy pozyskaniu drewna harwesterem:
01 stopień trudności – tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu

do 7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu,
02 stopień trudności – tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły

i spadzisty).
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych
przy zrywce drewna środkami mechanicznymi

I. Opis stref trudnościowych zrywki drewna
I stopień trudności – Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu,
II stopień trudności – Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni

(stok pochyły i spadzisty).
III stopień trudności – Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.).
IV stopień trudności – Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty).

Zaszeregowanie poszczególnych powierzchni zrywkowych do odpowiedniej strefy trud-
ności, ze względu na stosunki wilgotnościowe, powinno być określone w oparciu
o warunki panujące w czasie wykonywania czynności.
Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.

II. Uwagi ogólne
1. W przypadku wystąpienia utrudnień nieuwzględnionych w katalogu lub innych

uwarunkowań nadleśniczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosować na
określonej pozycji mnożnik zwiększający normę czasu do 30 %.

2. Normy czasu obejmują czynności związane z wykonywaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupełniające do norm, związane z obsługą techniczną, organi-
zacyjną, potrzebami fizjologicznymi a także czas przygotowawczo–zakończeniowy.

3. W przypadku wystąpienia prac nie ujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych
w katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach należy opracować
normy zakładowe w obowiązującym trybie.

4. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.

5. Do katalogu mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Lasach Państwowych wg 
stanu na 01.10.2003 r.

lasy_katalog_2005.p65 2004-12-09, 07:4452



53

1. Zrywka półpodwieszona dłużyc i kłód oraz drewna małowymiarowego (M1) iglastego

Uwaga do tabeli nr 1:
– dla sortymentów S1 i S3 zastosować mnożnik 1,2,
– dla sortymentu M1 zastosować mnożnik 1,3.
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2. Zrywka półpodwieszona dłużyc i kłód oraz drewna małowymiarowego (M1) liściastego

Uwaga do tabeli nr 2:
– dla sortymentów S1 i S3 zastosować mnożnik 1,2.
– dla sortymentu M1 zastosować mnożnik 1,3.
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3. Zrywka nasiębierna kłód (W) z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem

Uwaga do tabeli nr 3:
– dla kłód o długości 4 m i krótszych należy stosować normy jak dla S2 i S4,
– dla zrywki w trzebieżach wczesnych (TW) należy normy czasu katalogowe zwiększyć

mnożnikiem 1,2,
– dla zrywki w trzebieżach późnych (TP) należy normy czasu katalogowe zwiększyć

mnożnikiem 1,1.
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4. Zrywka nasiębierna drewna średniowymiarowego (S1, S2, S4) z mechanicznym
załadunkiem i rozładunkiem

Uwaga do tabeli nr 4:
– normy czasu uwzględniają zarówno zrywkę drewna w cięciach rębnych jak i przedrębnych

lasy_katalog_2005.p65 2004-12-09, 07:4456



57

5. Zrywka nasiębierna drewna średniowymiarowego S3 i małowymiarowego M1 z
załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym

Uwaga do tabeli nr 5:
– normy czasu uwzględniają zarówno zrywkę drewna w cięciach rębnych jak i przedrębnych
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6. Zrywka nasiębierna drewna średniowymiarowego (S2, S3, S4) i małowymiarowego
(M1) z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem

Uwaga do tabeli nr 6:
– normy czasu uwzględniają zarówno zrywkę drewna w cięciach rębnych jak i przedrębnych,
– dla drewna M1 i S3 zastosować mnożnik 1,4.
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NOTATKI
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych
na składnicach manipulacyjno-spedycyjnych

Objaśnienia do części I katalogu
Normy czasu obejmują czynności związane z wykonaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupełniające do norm, związane z obsługą techniczną, organiza-
cyjną, potrzebami fizjologicznymi a także czas przygotowawczy i zakończeniowy.
Przy załadunku lub przeładunku ręcznym na wagony drewna powyżej 1,5 m oraz drewna
grupy S3a do norm czasu wyszczególnionych w katalogu stosuje się mnożnik 1,25. Mnożnik
ten dotyczy również transportu drewna samochodem.
Przy mechanicznym korowaniu całych partii drewna S10, gdzie udział średnicy do 11 cm
przekracza 50 % masy należy stosować mnożnik 1,30.
Przy mechanicznym korowaniu całych partii drewna S2 i S3, w których udział drewna o śred-
nicy do 9 cm przekracza 50 % masy należy stosować mnożnik 1,30.
We wszystkich pozycjach katalogu, w których wymieniono czynności podtaczania i odtacza-
nia lub przenoszenia bez podania odległości należy przyjmować: odległość do 20 m dla prac
wykonywanych mechanicznie i przemieszczania ręcznego dłużyc i kłód, odległość do 5 m
dla prac ręcznych dotyczących drewna stosowego.
Za średnicę podaną w katalogu norm należy uważać średnicę mierzoną w miejscach przewi-
dzianych w obowiązującej normie technicznej dla danego surowca drzewnego.

Objaśnienia do części II, III i IV katalogu
W przypadku stosowania innej obsady niż założono w tabelach należy:
– dla prac przewidzianych z obsadą 3-osobową, a wykonanych obsadą 2-osobową normy

czasu w stanowiskogodzinach zwiększyć mnożnikiem 1,15,
– dla prac przewidzianych z obsadą 2-osobową a wykonanych 1-osobowo, tj. tylko przez

operatora, normy czasu w stanowiskogodzinach podane w katalogu (lub wyliczone dla
2-osobowej obsady) zwiększyć mnożnikiem 1,3.

Przy załadunku na wagony węglarki drewna średniowymiarowego grupy S10, S3, normy
czasu podane w katalogu II w pozycji 70-74 należy zwiększyć mnożnikiem 1,1.
Przy mechanicznym załadunku na wagony drewna wielkowymiarowego (W) bez określenia,
specjalnego WA1 i WB1, w normie czasu została wkalkulowana przerzynka dłużyc w ilości
10 % załadowanej masy.
Przy załadunku i wyładunku dźwigiem chwytakowym (katalog III) i wykonaniem podwozu lub
zrywki drewna innym ciągnikiem, czynności podwozu lub zrywki rozliczane są oddzielnie.

Uwagi ogólne
W przypadku wystąpienia utrudnień nieuwzględnionych w katalogu lub innych uwarunko-
wań nadleśniczy, na uzasadniony wniosek, może zastosować na określonej pozycji mnożnik
zwiększający normy czasu do 30 %.
Normy czasu obejmują czynności związane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu
oraz czasy uzupełniające do norm, związane z obsługą techniczną, organizacyjną, potrzebami
fizjologicznymi a także czas przygotowawczo - zakończeniowy.
W przypadku wystąpienia prac nie ujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu
a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach należy opracować normy zakładowe
w obowiązującym trybie.
Do katalogu mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Lasach Państwowych wg stanu
na 01.10.2003 r.
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I. Prace maszyn i urządzeń mechanicznych oraz wykonywane ręcznie

1. Wyrób kłód i dłużyc (roztaczanie mygieł z użyciem ładowarki lub ciągnika,
podtaczanie dłużyc, przerzynanie pilarką, odtaczanie wyrżniętych dłużyc i kłód).

2. Wyrób drewna grupy S2, S3a i S4 stosowego (roztaczanie mygieł drewna
dłużycowego z użyciem ładowarki lub ciągnika, podtaczanie dłużyc, przerzynanie
pilarką)

3. Przenoszenie wyrżniętego na składnicy drewna S2, S3a i S4 na odległość do 5 m
i ułożenie w stosy do wysokości 2 m z jednoczesnym sortowaniem.
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4. Sortowanie na podgrupy jakości, względnie sortymenty drewna grupy S2, S3, S4,
ułożonego w stosy wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem
na odległość do 5 m i ułożenie do wysokości 2 m).

5. Przygotowanie do sprzedaży drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego
(roztoczenie mygieł, podtaczanie, struganie, formowanie, odaszkowanie
i odtaczanie)

6. Łupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, łupanie, doniesienie na odległość
do 5 mb oraz ułożenie szczap w stosy do wysokości 2 m).
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7. Wyciąganie (wyrywanie) z mygły kłód i dłużyc z odtaczaniem ładowarką lub
ciągnikiem (obsada 2-osobowa)

8. Przerzynanie dłużyc pilarką przy załadunku na wagony z podtaczaniem
i odtaczaniem

9. Przetaczanie wagonów
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10. Ręczny załadunek na wagony normalnotorowe i wąskotorowe (przygotowanie
wagonu do zała-dunku, przemieszczanie drewna na wagon, układanie na wagonie
i zabezpieczenie ładunku).
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11. Mechaniczne korowanie drewna

Uwaga: dla drewna świerkowego można zastosować współczynnik do 1,3

II. Prace ładowarką czołową

1. Mechaniczny załadunek drewna z podwożeniem na odległość do 50 mb
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2. Przemieszczanie drewna na odległość do 50 mb łącznie z mygłowaniem
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3. Rozładunek drewna z pojazdów samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem
na odległość do 20 mb i mygłowaniem do wysokości 3 m
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4. Rozładunek drewna z pojazdów samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem
na odległość do 20 mb i mechanicznym załadunkiem na wagony

5. Przemieszczanie drewna na dalsze odległości przy: mechanicznym załadunku,
przemieszczaniu z mygłowaniem i rozładunku z pojazdów samochodowych –
za każde dalsze rozpoczęte 50 mb (dotyczy tabel 1, 2, 3, 4)

6. Mechaniczny załadunek zrębków (po zamontowaniu łyżki załadowczej)
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III. Prace hydraulicznym dźwigiem chwytakowym
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1. Rozładunek drewna z pojazdu kołowego z przemieszczaniem dźwigu chwytakowego
na odległość do 100 mb

Za każde następne rozpoczęte 200 mb podwozu dolicza się odpowiednio czas
jak w pozycjach katalogowych 115 – 118.
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2. Wyładunek drewna z pojazdu kołowego na stos lub mygłę

3. Przeładunek dłużyc i kłód z pojazdu na wagon albo załadunek z mygły na wagon lub
po zrywce wykonanej ciągnikiem bez przemieszczenia dźwigu

4. Przeładunek drewna średniowymiarowego z pojazdu lub stosów uprzednio
przygotowanych na wagon bez przemieszczania dźwigu
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IV. Transport drewna
1. Transport drewna stosowego ciągnikiem
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