
Rynek dla rozwoju (2017) – składanie 
wniosków

Materiały informacyjne dla Nabywców i jednostek 
LP
(Dane z bazy testowej PLD)
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Podstawa

Szczegółowe regulacje dotyczące działań na rynku dla rozwoju zawarte są w 
Zarządzeniu 46/2016 oraz decyzjach 526/2016, 26/2017 i 45/2017 wydanych 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
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Warunki uczestnictwa

• Rejestracja w Portalu Leśno – Drzewnym;
• Zaakceptowanie regulaminu korzystania z Portalu Leśno –

Drzewnego;
• Zadeklarowanie w formie wniosku (załącznik nr 1 decyzji 45/2017) woli 

zakupu surowca drzewnego na rynku dla rozwoju;
• Złożenie za pośrednictwem PLD oświadczenia (załącznik nr 2  do 

decyzji 45/2017) o ilości drewna możliwego do zakupu spoza LP 
zabezpieczającego potrzeby surowcowe działania rozwojowego 

• Zaakceptowanie za pośrednictwem PLD umowy z dyrektorem 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (załącznik nr 3  do decyzji 

45/2017).
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Podmioty uprawnione – przedsi ębiorcy, którzy:

• w latach poprzednich byli uczestnikami procedur inwestycyjnych i działają 
na zasadach kontynuacji (ostatni rok wniosków „trzyletnich” i „dwuletnich”) 
- z powołaniem się na „prawa nabyte”, 

• podjęli lub podejmą w 2017 roku, działanie rozwojowe polegające na 
tworzeniu od podstaw wyodrębnionej geograficznie i organizacyjnie części 
dotychczasowego swojego przedsiębiorstwa, obejmujące nabywanie 
maszyn i urządzeń do mechanicznego lub chemicznego przerobu 
surowca drzewnego i doprowadzanie do ich sprawności wytwórczych 
bądź polegające na restrukturyzacji technicznej istniejącego 
przedsiębiorstwa mechanicznego lub chemicznego przerobu surowca 
drzewnego istniejącego,

• dokonali zakupu surowca drzewnego po raz pierwszy (tworzenie od 
podstaw przedsiębiorstwa, obejmujące nabywanie maszyn i urządzeń do 
mechanicznego lub chemicznego przerobu surowca drzewnego i 
doprowadzanie do ich sprawności wytwórczych),
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Podmioty uprawnione – przedsi ębiorcy, którzy:

• w przeszłości utworzyli przedsiębiorstwo służące do mechanicznego 
lub/oraz chemicznego przerobu drewna, skutkującego powstawaniem 
wyrobów o symbolu w PKWiU innym niż symbole zarezerwowane dla 
drewna nieprzetworzonego, lecz formalnie lub faktycznie przedsiębiorstwo 
to pozostawało w stanie unieczynnienia, 

• utworzyli przedsiębiorstwo służące do mechanicznego lub/oraz 
chemicznego przerobu drewna, skutkującego powstawaniem wyrobów o 
symbolu w PKWiU innym niż symbole zarezerwowane dla drewna 
nieprzetworzonego, przy czym ze względu na obowiązujące zasady 
sprzedaży drewna nie mogli wykorzystać zainstalowanych mocy 
produkcyjnych, 

• doprowadzili tworzone od podstaw przedsiębiorstwo służące do przerobu 
drewna do stanu pozwalającego na rozpoczęcie działalności wytwórczej z 
wykorzystaniem tegoż przedsiębiorstwa,

• są podmiotem tworzącym za granicą od podstaw przedsiębiorstwo 
mechanicznego lub chemicznego przerobu surowca drzewnego

6

SKŁADANIE WNIOSKU
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Składanie wniosku

Link w menu Różne, Wnioski – pula rozwojowa umożliwia dostęp do 
formularza wniosku o udział w procedurze oznaczania drewna pod 
względem przyszłych nabywców na 2017 rok na rynku dla rozwoju 
(dawniej inwestycje)
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Składanie wniosku

Użycie przycisku Nowy rozpoczyna wypełnianie formularza wniosku.

Uwaga: Wniosek może złożyć tylko użytkownik z uprawnieniem do 
podpisania oferty zakupu w PLD.

Brak przycisku Nowy po zalogowaniu się użytkownika bez prawa do podpisania oferty.
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Składanie wniosku

We wniosku automatycznie wypełnione są dane wnioskodawcy.

W przypadku konieczności ich aktualizacji należy skontaktować się z 
nadleśnictwem macierzystym. 
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Składanie wniosku

W poszczególne pola formularza należy wpisać nazwę działania rozwojowego 
(1), np. Zakup linii przetarcia drewna, Zakup traka pionowego, itp., oraz  
maszyny i urządzenia składające się na działanie rozwojowe (2).

Dodatkowo z udostępnionej listy punktów przerobu (3) wybieramy miejsce 
lokalizacji działania rozwojowego. 

Jeśli działanie rozwojowe zlokalizowane jest w innym miejscu niż 
zaewidencjonowane punkty przerobu (np. nowy oddział przedsiębiorstwa), 
należy zgłosić się do nadleśnictwa macierzystego w celu wprowadzenia 
danych o nowej lokalizacji do PLD.

(1)

(2)

(3)
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Składanie wniosku

Przy składaniu wniosku wybieramy rodzaj wniosku poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego wariantu.

12

Składanie wniosku

W zależności od rodzaju składanego wniosku wpisujemy dane w 
odpowiednie pola.

Uwaga: Przykłady wypełnienia wniosków umieszczono w końcowej części 
opracowania.
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Składanie wniosku

W zależności od rodzaju składanego wniosku wpisujemy dane w 
odpowiednie pola tabeli. 

Wpisywanie danych w wierszu dotyczącym surowca WDb ma charakter informacyjny.
Podanie danych dotyczących roku 2018 dotyczy warunku opisanego w § 3 pkt. 3 
Decyzji 45/2017

Zapisanie/złożenie wniosku – przycisk Składam wniosek

Uwaga: Przykłady wypełnienia wniosków umieszczono w końcowej części 
opracowania.
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Składanie wniosku

Po prawidłowym zapisaniu danych pojawia się komunikat (1).

Złożony wniosek można przeglądać (2) w menu Różne, Wnioski – pula 
rozwojowa.

W przypadku konieczności poprawy złożonego wniosku błędny wniosek 
należy usunąć (3) (ikonka kosza) i złożyć kolejny, z prawidłowymi danymi.

(1)

(3)

(2)
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PRZYKŁADY WYPEŁNIENIA 
FORMULARZA WNIOSKU
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Kontynuacja wniosków inwestycyjnych z poprzednich l at

Przedsiębiorca kontynuujący „wniosek inwestycyjny” z lat poprzednich, przy 
wypełnianiu formularza wniosku powinien wybrać rodzaj wniosku mówiący o 
„prawach nabytych” (pierwsza kropka)

Z uwagi na to, że wzrost mocy przerobowych został zrealizowany w latach 
ubiegłych w pola formularza należy wpisać wartości 0 („zero”)



17

Kontynuacja wniosków inwestycyjnych z poprzednich l at

W tabeli ze szczegółami działania inwestycyjnego w pola kolumny 
Moce nowo zainstalowane w 2016 wprowadzamy dla odpowiednich 
grup sprzedażowych wartość zatwierdzonego wzrostu mocy 
inwestycyjnych (wartość po weryfikacji przez RDLP, służąca w 
poprzednich latach jako podstawa do obliczenia maksymalnej ilości na 
jaką przedsiębiorca mógł złożyć ofertę zakupu). Informację dotyczącą 
tej wartości wszyscy przedsiębiorcy otrzymali za pośrednictwem 
właściwych RDLP. Pozostałe pola pozostają niewypełnione.
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Kontynuacja wniosków inwestycyjnych z poprzednich l at

Wniosek po wypełnieniu i zapisaniu przyjmuje postać tabeli poniżej
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Działania rozwojowe przeprowadzone w latach poprzed nich 
(do 2017 roku)

Przedsiębiorca, który dokonał działań rozwojowych przed rokiem 2017, a 
działania te nie były przedmiotem „wniosku inwestycyjnego” w latach 
poprzednich, przy wypełnianiu formularza wniosku powinien wybrać 
odpowiedni do jego sytuacji rodzaj wniosku za wyjątkiem wniosku 
mówiącego o „prawach nabytych” (tj. „kropki” 2 - 7), np. 

Z uwagi na to, że wzrost mocy przerobowych w tym przypadku będzie brany po 
raz pierwszy pod uwagę w bieżącej procedurze, w pola poniżej wpisujemy 
odpowiednie wartości (wartość ogółem i z podziałem na grupy drewna)
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Działania rozwojowe przeprowadzone w latach poprzed nich (do 
2017 roku)

W tabeli ze szczegółami działania inwestycyjnego w pole Moce nowo 
zainstalowane w 2016 wprowadzamy dla odpowiednich grup 
sprzedażowych wartości przyrostu mocy przerobowych dla 
poszczególnych grup. Z uwagi na to, że wzrost wynikający z działań w 
przeszłości jest już dokonany poszczególne pola w wierszach 
przyjmują te same wartości nie realizuje się już przyrost mocy w trakcie 
roku).
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Działania rozwojowe przeprowadzone w latach poprzed nich (do 
2017 roku)

Wniosek po wypełnieniu i zapisaniu przyjmuje postać tabeli poniżej
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Działania rozwojowe wykonane b ądź planowane w 2017 roku

Przedsiębiorca, który dokonał działań rozwojowych bądź zamierza takie 
działania przeprowadzić w 2017 roku, przy wypełnianiu formularza wniosku 
powinien wybrać odpowiedni do jego sytuacji rodzaj wniosku za wyjątkiem 
wniosku mówiącego o „prawach nabytych” (tj. „kropki” 2 – 7) np. 

Wzrost mocy przerobowych w tym przypadku odbywa się w bieżącym roku, w 
pola poniżej wpisujemy odpowiednie wartości (wartość ogółem i z podziałem na 
grupy drewna)



23

Działania rozwojowe wykonane b ądź planowane w 2017 roku

W tabeli ze szczegółami działania inwestycyjnego wypełniamy kolumny Przyrost 
mocy w roku 2017, Masa na datę wniosku 2017, kolumny dla poszczególnych 
kwartałów wprowadzając wartości przyrostu mocy przerobowych dla 
poszczególnych grup.

Wartości wpisane w wierszu W igl oznaczają: 
(1) planowane działanie rozwojowe 5000 m3, 
(2) w dniu składania wniosku działanie nie jest zrealizowane stąd wartość 0 w kolumnie Masa na datę 

wniosku – 2017, 
(3) do końca pierwszego kwartału planowane jest „oddanie do użytku” mocy przerobowych na poziomie 

2500 m3, 
(4) na koniec II kwartału moce przerobowe osiągną 5000m3, czyli tyle na ile opiewał wniosek
(5) w III i IV kwartale moce przerobowe pozostają na nie zmienionym poziomie

(1)       (2)         (3)   (4)        (5)
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Działania rozwojowe wykonane b ądź planowane w 2017 roku

Wartości wpisane w wierszu drewno średniowymiarowe oznaczają: 
(1) planowane działanie rozwojowe 5000 m3, 
(2) w dniu składania wniosku działanie jest zrealizowane w całości stąd wartość 5000 w kolumnie Masa 

na datę wniosku – 2017, 
(3) w I, II, III i IV kwartale moce przerobowe pozostają na nie zmienionym poziomie

(1)       (2)                         (3)

Ważne: przyrost mocy w roku 2017 = dane w polach ponad tabelą szczegółową
przyrost mocy w roku 2017 = wartość w kolumnie IV kw.
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Działania rozwojowe wykonane b ądź planowane w 2017 roku

Wniosek po wypełnieniu i zapisaniu przyjmuje postać tabeli poniżej
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Działania rozwojowe wykonane b ądź planowane w 2017 roku

Wypełnienie formularza wniosku dla przykładu podanego w Decyzji 45/2017
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Pozostałe

• W przypadku dwóch różnych działań rozwojowych 
realizowanych w jednym miejscu należy złożyć odrębne 
wnioski, np. przedsiębiorca kontynuuje wniosek z lat 
ubiegłych oraz zamierza dokonać inwestycji w 
bieżącym roku.

• W przypadku dwóch wniosków (w oparciu o prawa 
nabyte) realizowanych w jednej lokalizacji należy złożyć 
odrębne wnioski.

• Oświadczenie i umowa z dyrektorem RDLP, które są 
niezbędne do wzięcia udziału w procedurze oznaczania 
drewna (…) na rynku dla rozwoju będą udostępnione w 
terminie późniejszym. 

Zespół zadaniowy do spraw
budowy, utrzymania i rozwoju 
elektronicznego systemu sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych


