
Lokalizacja jednolitych jednostek 
produkcji

Materiały informacyjne dla nabywców. 
Dane z bazy testowej PLD.
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Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji 

• Zasady
• Jedno miejsce przerobu
• Korekta położenia miejsca przerobu – przesuwanie 

„pinezki”
• Kilka miejsc przerobu
• Nabywca zagraniczny
• Przedsiębiorca pośrednik
• Rozwiązywanie problemów
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Zasady

• Przy pierwszym logowaniu użytkownik z uprawnieniem 
do podpisywania ofert zostanie poproszony o 
wskazanie jednolitych jednostek produkcji (miejsc 
przerobu drewna). Informacja niezbędna jest do 
przeprowadzenia oceny składanych ofert nabycia 
drewna w zakresie kryterium geograficznego. 

• Uwaga! Czynność wprowadzenia danych o miejscach 
przerobu jest czynnością jednorazową. Po 
zatwierdzeniu danych korekta/dodawanie nowych 
miejsc przerobu nie będzie możliwe za pośrednictwem 
aplikacji. Korekty będą możliwe tylko za pośrednictwem 
jednostki macierzystej (po złożeniu formularza dotyczącego miejsc 
przerobu).
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Zasady c.d.

• Kryterium geograficzne służy optymalizacji odległości z 
jakich nabywca kupuje drewno. Im mniejsza odległość 
miejsca pozyskania drewna od miejsca jego przerobu 
tym punktacja za to kryterium będzie większa.

• Każdy z nabywców przerabiających drewno ma 
możliwość zarejestrowania tylu punktów przerobu w ilu 
miejscach ten przerób jest realizowany.



5

Zasady c.d.

• Lokalizacja podanych punktów przerobu będzie 
weryfikowana przez pracowników jednostek LP na 
podstawie dokumentów rejestracyjnych, informacji 
dostępnych w rejestrach CEIDG, REGON, KRS oraz na 
podstawie wizji lokalnych.

• Nabywcy, którzy nie przerabiają drewna (pośrednicy) 
rejestrują dwa miejsca przerobu wskazując lokalizację 
własnego placów manipulacyjnych lub siedzibę 
największych swoich odbiorców.
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Zasady c.d.

• Nabywcy przerabiający drewno poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej wskazując miejsce przerobu 
mogą wskazać maksymalnie dwa przejścia graniczne -
z dostępnej listy.

• Wszyscy klienci poza adresem miejsca przerobu 
drewna  podają wartość procentową ilości drewna w 
grupach drewna (W igl., W liśc., W Db, S i M) jaka jest 
przerabiana w danym miejscu przerobu.
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Zasady c.d.

• Odległość od miejsca pozyskania do miejsca przerobu 
obliczana jest na podstawie współrzędnych 
geograficznych zatwierdzonej przez klienta lokalizacji 
punktu przerobu.

• Lokalizacja punktów przerobu może być wskazana 
tylko przez użytkownika z uprawnieniem do podpisania 
oferty zakupu.
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Zasady c.d.

• Po zatwierdzeniu lokalizacji miejsca przerobu korekta 
możliwa będzie tylko za pośrednictwem nadleśnictwa 
macierzystego.
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Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji

Logowanie do aplikacji przebiega z wykorzystaniem 
dotychczasowego loginu i hasła.
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Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji

Po zapoznaniu się z informacjami  należy wcisnąć przycisk „Rozumiem, chcę 
przystąpić do wprowadzania”
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JEDNO MIEJSCE PRZEROBU
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Jedno miejsce przerobu

Użytkownik bez uprawnienia 
do podpisywania ofert nie 
może wprowadzić miejsc 
przerobu drewna - brak 
przycisków edycyjnych
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Jedno miejsce przerobu

Aby dodać miejsce przerobu drewna należy użyć przycisku 
Nowy

Aby zmienić skalę mapy 
należy użyć funkcji scroll -
kółeczko w myszce lub 
skorzystać z przycisków +/-
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Jedno miejsce przerobu

W odpowiednie pola wpisujemy dane adresowe 
punktu przerobu drewna

Przesuwanie mapy odbywa 
się na zasadzie „złap i upuść”
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Jedno miejsce przerobu

Po wypełnieniu danych adresowych, w celu 
zobrazowania lokalizacji punktu przerobu drewna 
należy użyć przycisku „Pokaż na mapie”.
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Jedno miejsce przerobu

Po wyszukaniu adresu aplikacja oblicza 
współrzędne geograficzne a miejsce przerobu
oznacza „pinezką”
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Jedno miejsce przerobu

Szczegółową lokalizację punktu przerobu należy 
sprawdzić po zmianie skali mapy. Po użyciu 
przycisku „Zatwierdź” dane adresowe i 
współrzędne geograficzne zostają zapisane w 
bazie danych.
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Jedno miejsce przerobu

Potwierdzenie zapisania 
danych.

Uwaga!!! 
Po zatwierdzeniu lokalizacji 
miejsca przerobu korekta 
możliwa będzie tylko za 
pośrednictwem nadleśnictwa
macierzystego!!!
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Jedno miejsce przerobu

O zapisaniu danych, 
użytkownik informowany jest 
komunikatem. 

Zapisane dane o lokalizacji można obejrzeć w podmenu O kliencie �
Punkty przerobu
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Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji

Zapisane informacje o 
punkcie przerobu.
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KOREKTA POŁO ŻENIA PUNKTU 
PRZEROBU – PRZESUWANIE 
„PINEZKI”
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Korekta poło żenia punktu przerobu

W przypadku, kiedy 
wyszukiwarka na podstawie 
adresu wskaże lokalizację 
przybliżoną, użytkownik może 
dokonać korekty ręcznie. W 
tym celu należy przesunąć 
„pinezkę” we właściwe 
miejsce – za pomocą techniki
„złap i upuść”.

Metodę, tę stosujemy także w przypadku problemów z wyszukiwaniem adresu � por. część pt. Rozwiązywanie 
problemów
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Korekta poło żenia punktu przerobu

Po zmianie położenia 
„pinezki” zmieniają się też 
dane o współrzędnych 
geograficznych. Nie ulega
zmianie adres!!!
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Korekta poło żenia punktu przerobu

W przypadku ręcznej korekty 
położenia „pinezki” przed 
skorzystaniem z przycisku „Pokaż 
na mapie” aby uniknąć jej powrotu 
na „stare” miejsce należy 
zaznaczyć pole „Zablokuj” 

(aplikacja nie oblicza po raz kolejny danych o 
położeniu na podstawie adresu)
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Korekta poło żenia punktu przerobu

Skorygowaną lokalizację 
należy zatwierdzić. 

W przypadku braku 
wypełnienia danych 
adresowych pojawi się 
stosowny komunikat.
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Korekta poło żenia punktu przerobu

Zapisane dane w bazie po „ręcznej” korekcie.

Uwaga!!! Obliczenie odległości, a tym samym wartościowanie kryterium 
geografii zakupów, dokonywane jest na podstawie współrzędnych
geograficznych z pól X i Y!!!
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KILKA MIEJSC PRZEROBU
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Kilka miejsc przerobu

W przypadku, kiedy surowiec przerabiany jest w kilku 
zakładach po zlokalizowaniu pierwszego z punktów 
należy zaznaczyć pole „Zablokuj” a następnie 
skorzystać z przycisku „Nowy”.
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Kilka miejsc przerobu

Po wypełnieniu danych adresowych 
korzystamy z przycisku „Pokaż na 
mapie”. Aplikacja wskaże kolejny punkt. 
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Kilka miejsc przerobu

Dodatkowo, przy dwóch (lub więcej) miejscach 
przerobu, należy skorygować wielkości procentowe 
przerobu poszczególnych grup drewna, tak aby suma 
dla grupy we wszystkich punktach dawała 100.
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Kilka miejsc przerobu

W przypadku błędu (suma w grupach drewna różna od 
100) aplikacja wyświetli komunikat.
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Kilka miejsc przerobu

Wypełniony wiersz możemy usunąć korzystając z 
ikony „Kosz”

Po zaznaczeniu pola „Zablokuj” 
można przystąpić do wprowadzenia 
trzeciego (kolejnego) punktu.
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Kilka miejsc przerobu

Usunięcie danych należy 
potwierdzić.
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Kilka miejsc przerobu

Po zatwierdzeniu 
danych w 
podmenu O 
kliencie � Punkty 
przerobu pokażą 
się wszystkie 
zatwierdzone
lokalizacje.
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NABYWCA ZAGRANICZNY
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Nabywca zagraniczny

Po skorzystaniu z 
przycisku „Nowy” należy 
wybrać w polu „Typ” –
wartość „Zagraniczny” –
w celu dostosowania pola 
„Kod pocztowy” do 
odmiennego systemu 
zapisu danych
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Nabywca zagraniczny

Po wpisaniu adresu i 
zlokalizowaniu miejsca 
przerobu należy wybrać z 
listy przejście graniczne 
przez który realizowany 
będzie transport. 
Wartościowanie kryterium 
geografii będzie oparte na 
współrzędnych 
wskazanego przejścia.
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Nabywca zagraniczny

Po wybraniu przejścia 
granicznego 
wprowadzone dane 
zapisujemy za pomocą 
przycisku „Zatwierdź”
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Nabywca zagraniczny

Aplikacja dopuszcza 
wprowadzenie tylko 
dwóch wierszy typu 
„Zagranica”. Przy próbie 
zapisania większej ilości 
punktów wyświetlony 
będzie stosowny 
komunikat.
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PRZEDSIĘBIORCA 
POŚREDNIK
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Przedsi ębiorca po średnik

Po skorzystaniu z 
przycisku „Nowy”, 
wpisaniu adresu i 
zlokalizowaniu punktu 
należy wybrać w polu 
„Typ” – wartość 
„Pośrednik”.
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Przedsi ębiorca po średnik

Aplikacja dopuszcza 
wprowadzenie tylko 
dwóch wierszy typu 
„Pośrednik”. Przy 
próbie zapisania 
większej ilości punktów 
wyświetlony będzie 
stosowny komunikat.
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Przedsi ębiorca po średnik

Po usunięciu zbędnych 
wierszy dane można 
zapisać za pomocą 
przycisku „Zatwierdź”. 
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ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW
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Rozwiązywanie problemów

Błędnie wpisany 
adres powoduje 
wyświetlenie 
komunikatu. 
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Rozwiązywanie problemów

Dla niektórych 
rzeczywistych adresów 
wyszukiwarka także 
może wyświetlić 
komunikat o błędzie
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Rozwiązywanie problemów

• Czasem przyczyna leży w błędnie podanym kodzie 
pocztowym – może on nawet występować w 
urzędowych pismach. Należy skorzystać z dostępnych 
w Internecie wyszukiwarek kodów pocztowych i 
dokonać jego sprawdzenia i korekty (np. strona Poczty 
Polskiej)
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Rozwiązywanie problemów

• Innym przypadkiem jest występowanie w nazwach liter 
obcych dla polskiego alfabetu (adresy nabywców 
zagranicznych) lub brak pełnego adresu w bazie 
danych wyszukiwarki.

W takim przypadku należy zastosować następującą 
kolejność działań:

1. wyszukać kod pocztowy i zlokalizować miejsce na mapie,
2. przesunąć ”pinezkę” we właściwe dla miejsca przerobu 

miejsce (por. część pt. „Korekta położenia punktu przerobu”)

3. zablokować przeliczanie danych korzystając z pola „zablokuj”
4. wpisać prawidłowe dane adresowe w pozostałe pola,
5. zatwierdzić dane.



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


