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KLASYFIKACJA STANÓW SIŁY WY ŻSZEJ  

wymagających działań nadzwyczajnych  
 
 

Określenie charakteru  
stanu siły wyższej  

Ogólna 
charakterystyka 

stanu siły wyższej  

Inne szczegółowe 
wyróżniki  

stanu siły wyższej  

Opis systemu organizacji i zarządzania procesem zagospodarowania drewna 
„pokl ęskowego” oraz zagospodarowania terenów poklęskowych  
(uwaga: w opisie pominięto sprawy związane z modyfikacją ofert  

i renegocjacją umów z nabywcami)  

Stan siły wyższej o charakterze 
lokalnym  

Ilość i struktura 
sortymentowa drewna 
„kl ęskowego” będzie 
mogła w dostatecznie 

pełnym zakresie zastąpić 
drewno „obłożone”,  
w tym „obłożone” 

umowami,  w ramach 
poszczególnych 

nadleśnictw 
„kl ęskowych” 

Nie zachodzi potrzeba 
zmiany  

harmonogramów 
„dostaw” drewna  

do nabywców  

„Zagospodarowanie klęski” może wymagać podziału leśnictw „klęskowych” na rewiry, 
stające się miejscem działania leśniczych oraz podleśniczych z leśnictw, które nie zostały 
objęte klęską, lecz w obrębie których zaszła potrzeba wstrzymania pozycji cięć. Wyżej 

wymienieni leśniczowie i podleśniczowie działają w systemie delegacyjnym. Nadleśniczy,  
w razie takiej potrzeby, występuje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  

z zawiadomieniem o renegocjacji umów na usługi leśne oraz dokonywania nowych zleceń  
z wolnej ręki. Następuje renegocjacja umów na usługi leśne. Leśniczowe i podleśniczowie 

działają w rewirach wraz z usługodawcami leśnymi im „przydzielonymi”. Z użyciem 
standardowej aplikacji informatycznej „wiele rejestratorów w jednym leśnictwie” – 

  następuje (po odpowiednim docelowo udoskonaleniu tej aplikacji): a) protokolarne przejęcie 
rewirów od leśniczych miejsca; b) protokolarne przyjęcie na stan (leśniczych miejscowych  
i zamiejscowych) tabliczek do znakowania drzew z produkcji uzupełniającej (zapewniającej 

należyte zabezpieczenie tabliczek przypisanych do leśnictw „klęskowych”),  
c) w rejestratorach leśniczych zamiejscowych następuje zablokowanie dotychczasowych 

adresów leśnych, a w ich miejsce zostają wprowadzone adresy rewirów im przydzielonych; 
d) do rejestratorów leśniczych zamiejscowych zostają wprowadzone znowelizowane plany 

sprzedaży drewna 
Stan siły wyższej o charakterze 

ponadlokalnym  
pierwszego stopnia  

 

Ilość i struktura 
sortymentowa drewna 
„kl ęskowego” będzie 
mogła w dostatecznie 

pełnym zakresie zastąpić 
drewno „obłożone”  

w ramach 
poszczególnych 

Zachodzi potrzeba 
zamiany 

harmonogramów 
„dostaw”  

w poszczególnych 
nadleśnictwach 
„kl ęskowych”  

oraz nadleśnictwach 

Jak wyżej – z tym, że w związku z ewentualnym przejściowym wstrzymaniem pozyskiwania 
drewna w niektórych nadleśnictwach „klęskowych” i w nadleśnictwach sąsiadujących  

z nadleśnictwami klęskowymi – leśniczowie oraz podleśniczowie z tych nadleśnictw mogą 
być na ten czas delegowani do rewirów „klęskowych” (w powiązaniu z dotacjami z funduszu 

leśnego, przekazywanymi do nadleśnictw delegujących). Na czas wstrzymania prac  
przy pozyskaniu drewna w ww. nadleśnictwach – do rewirów klęskowych mogą być 

wysyłane zakłady usług leśnych, działające dotąd w tych nadleśnictwach 



nadleśnictw 
„kl ęskowych” 

„ościennych” 

Stan siły wyższej o charakterze 
ponadlokalnym  
drugiego stopnia  

Ilość i struktura 
sortymentowa drewna 

„kl ęskowego” wymusza 
trwałe wyłączenie  

z pozyskania niektórych 
pozycji cięć  

w nadleśnictwach 
„nieklęskowych” 

Zachodzi potrzeba 
zmiany harmonogramów 

„dostaw”  
oraz wstrzymania 

(całkowitego  
lub częściowego) 

pozyskania drewna  
w nadleśnictwach 
„nieklęskowych” 

Jak wyżej – z tym, że w związku z trwałą utratą przychodów w nadleśnictwach 
„nieklęskowych” musi być do nich wysyłany dodatkowy strumień dotacji z funduszu 
leśnego. Plan alokacji sił i środków na ogół będzie wymuszał koncentrację maszyn 

wielooperacyjnych do ścinki i wyrobu drewna, a to będzie się wiązało z koniecznością 
głębokiej realokacji sił i środków (przesunięcie zakładów usług leśnych, wyposażonych  
w maszyny wielooperacyjne do ścinki i wyrobu drewna z wielu nadleśnictw na rewiry 

„kl ęskowe”; przesunięcie zakładów usług leśnych o tradycyjnym wyposażeniu  
do nadleśnictw „nieklęskowych”, w których nie przewiduje się wstrzymania pozyskania 
drewna /chodzi o nadleśnictwa, wysyłające na tereny „klęskowe” zakłady usług leśnych, 

wyposażone w sprzęt specjalistyczny/) 

 


