Zarządzenie nr 41/14
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno
z dnia 27.10.2014 r.
w sprawie ustalenia pracochłonności na prace nieujęte w katalogu zaszeregowania robót
wykonywanych w leśnictwie oraz zmianę pracochłonności dla czynności ujętych w katalogu
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 29/2004 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r.(Dz.U. z 2014r. poz. 1153), § 22 ust.3
Statutu PGLLP stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 23 kwietnia 2004r.

§ 1. W związku, że Katalog norm czasu prac leśnych z 2004r. (Zarządzenie Nr 29 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 kwietnia 2004 r.) nie przewiduje niżej wymienionych
robót, ustalam dla poniższych prac następujące pracochłonności:





PIEL-DON (pielenie doniczek z chwastów) – w wyniku braku katalogowej normy ustalam 10
godz./TSZT doniczek.
Rozgradzanie upraw leśnych - 6 roboczogodzin/100mb grodzenia
Konserwacja budek lęgowych - 0,5 roboczogodziny/sztuka
Wieszanie budek lęgowych - 0,5 roboczogodziny/sztuka

§ 2. Ze względu, że katalog nie przewiduje czynności wycinania podszytów i podrostów bez
znoszenia i układania w niewymiarowe stosy, wprowadzam zmniejszenie normy katalogowej dla
poniższych czynności o 30 % i ustalam następujące pracochłonności:









WPOD-31N – Podszyt do 1 m wys. na 10-30% powierzchni zrębu – 13,44 godz./ha
WPOD-32N – Podszyt 1-2 m wys. na 10-30% powierzchni zrębu – 21,28 godz./ha
WPOD-33N – Podszyt powyżej 2 m wys. na 10-30% powierzchni zrębu – 25,20 godz./ha
WPOD-61N – Podszyt do 1 m wys. na 31-60% powierzchni zrębu – 18,20 godz./ha
WPOD-62N – Podszyt 1-2 m wys. na 31-60% powierzchni zrębu – 30,10 godz./ha
WPOD-63N – Podszyt powyżej 2 m wys. na 31-60% powierzchni zrębu – 35,70 godz./ha
WPOD>61N – Podszyt do 1 m wys. na powyżej 61% powierzchni zrębu – 25,20 godz./ha
WPOD>62N – Podszyt 1-2 m wys. na powyżej 61% powierzchni zrębu – 42,00 godz./ha
 WPOD>63N – Podszyt powyżej 2m wys. na powyżej 61% powierzchni zrębu – 50,40 godz./ha

§ 3. Zwiększam pracochłonność o 30% na niżej wymienione prace i stosuję pracochłonność wg
wykazu:




OPR-SC (oprysk opryskiwaczem ciągnikowym przy zabiegach profilaktycznych i zwalczających
grzyby oraz dezynfekcja gleby przed siewem) – 0,03 godz./ar
OPR-PSPAL (oprysk opryskiwaczem plecakowym przy zabiegach profilaktycznych i
zwalczających grzyby, nawożeniu dolistnym oraz zwalczaniu owadów) – 0,16 godz./ar
OSŁ-ATM (osłona siewów agrowłókniną przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi) – 0,40
godz/ar.

§ 4. W związku z wykorzystywaniem sadzarek agregowanych do ciągnika podczas prac
odnowieniowych i zalesieniowych na każdy hektar powierzchni odnawianej sadzonkami z
wykorzystaniem sadzarki ustalam 40 godzin ręcznych na udeptywanie, poprawianie i dosadzanie
miejsc z brakującymi sadzonkami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.

