
Rynki dla rozwoju (2018) – składanie 

wniosków o udział w procedurze

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców i 

jednostek LP
(Dane z bazy testowej PLD)
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Podstawa

• Zarządzenie 46 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w 

sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

• Decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 11 stycznia  2018 r. w sprawie 

konkretyzacji przeprowadzenia postępowania na 

rynkach dla rozwoju na 2018 rok
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Podmioty uprawnione

Procedura na rynkach dla rozwoju przeznaczona jest dla 

przedsiębiorców przerabiających surowiec drzewny 

(drewno okrągłe), którzy:

• uczestniczyli w procedurze przeznaczonej dla rynków 

rozwoju w 2017 roku,

• tworzą od podstaw lub modernizują własne 

przedsiębiorstwa na terenie Polski,

• tworzą od podstaw własne przedsiębiorstwo za granicą,

• przywracają do działania przedsiębiorstwa własne, 

które pozostawały w stanie unieczynnienia,
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Przedmiot wniosku

Zgodnie z § 12  ww. Decyzji 10/2018 przedmiotem 

nowych wniosków mogą być tylko maszyny służące do 

przerobu drewna okrągłego.

Jako maszyny i urządzenia, w zakresie mechanicznego przerobu drewna okrągłego,

w ramach nowych działań rozwojowych uznawane mogą być maszyny służące wyłącznie

do przerobu drewna okrągłego (przetarcie, otaczanie, łupanie, zrębkowanie, łuszczenie

i skrawanie), będące głównym gniazdem produkcyjnym początku procesu

technologicznego lub jedynym gniazdem produkcyjnym, jak np. łuparka lub rębak. Wszelkie

inne maszyny, jedynie ułatwiające proces technologiczny (a więc tylko pozornie

zwiększające zdolności przerobu drewna okrągłego), umiejscowione w dalszej części

procesu technologicznego lub „obok” głównego procesu technologicznego, nie będą

uznawane za zwiększające moce produkcyjne przerobu drewna okrągłego. Zastrzega się,

że w przypadku procesu zrębkowania (jeżeli inwestycja ogranicza się tylko do tego procesu

bez dalszego przerobu) przerób drewna dotyczy wyłącznie surowca małowymiarowego

a w przypadku procesu łupania przerób drewna dotyczy drewna małowymiarowego

i średniowymiarowego.
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Warunki uczestnictwa

• Rejestracja w PLD,

• Akceptacja regulaminu PLD,

• Złożenie, za pośrednictwem PLD, wniosku o udział                   

w procedurze na rynkach dla rozwoju,

• Zawarcie za pośrednictwem PLD umowy z Dyrektorem RDLP, 

na terenie której zlokalizowany jest punkt przerobu drewna,

• Złożenie, za pośrednictwem PLD, oświadczenia dotyczącego 

ilości drewna nabywanego od innych, niż LP, dostawców,

• Wpłacenie wadium 

• Brak blokad wynikających z niepodpisanych umów oraz brak 

należności przeterminowanych wobec jednostek LP nieobjętych 

zabezpieczeniem,
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Warunki uczestnictwa - pozostałe

• Działania rozwojowe będące przedmiotem wniosków 

będą weryfikowane przez przedstawicieli LP. W trakcie 

wizyty przedsiębiorca zobowiązany będzie przekazać 

kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i skalę 

inwestycji,

• Weryfikacja zostanie zakończona wydaniem decyzji 

przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

potwierdzającej wielkość inwestycji, która będzie         

de facto stanowiła dopuszczenie przedsiębiorcy do 

udziału w procedurze na rynkach dla rozwoju w 2018 

roku.
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SKŁADANIE WNIOSKÓW
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Składanie wniosku

W menu Różne udostępniony został punkt Wnioski - pula rozwojowa 

2018 umożliwiający dostęp do formularza wniosku.

Wniosek składa się z: 

1. Formularza opisującego działanie rozwojowe.

2. Oświadczenia o ilości drewna spoza LP, na pokrycie potrzeb działania 

rozwojowego.

3. Umowy z Dyrektorem RDLP na terenie , której zlokalizowane jest 

działanie rozwojowe.
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Składanie wniosku

Użycie przycisku Nowy rozpoczyna wypełnianie formularza wniosku.

Uwaga: Wniosek może złożyć tylko użytkownik z uprawnieniem do 

podpisu oferty zakupu.

Użytkownik bez uprawnienia do podpisu ofert nie posiada przycisku 

Nowy rozpoczynającego wypełnianie formularza wniosku.
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Składanie wniosku

We wniosku automatycznie wypełnione są dane wnioskodawcy.

W przypadku konieczności ich aktualizacji wymagany jest kontakt 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) należy wybrać miejsce 

lokalizacji działania rozwojowego. 

Jeśli działanie rozwojowe zlokalizowane jest w innym miejscu niż 

zaewidencjonowane punkty przerobu (np. nowy zakład 

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

• Wniosek o udział w procedurze na rynkach dla rozwoju 

należy złożyć:

• dla każdego działania rozwojowego, które uczestniczyło 

w procedurze rozwojowej w roku 2017 (kontynuacja),

• dla każdego działania rozwojowego, które uczestniczyło 

w procedurze rozwojowej w roku 2017, a które nie 

zostało do końca tego roku zakończone.

• dla każdego nowego działania rozwojowego,
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Składanie wniosku

Przy składaniu wniosku należy wybrać rodzaj wniosku poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego wariantu (rodzaju wniosku).



14

Składanie wniosku

W zależności od rodzaju składanego wniosku należy wpisać 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 należy wpisać dane 

w odpowiednie pola tabeli. 

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 2018.

Uwaga:

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 z poprzednich lat

• Przedsiębiorcy, którzy brali udział w procedurze na 

rynkach dla rozwoju w roku 2017 przysługuje prawo 

kontynuowania uczestnictwa w aktualnej procedurze. 

• Wielkość oferty nabycia, jaką będą mogli złożyć w 

procedurze na rynkach rozwoju, będzie różnicą 

pomiędzy wielkością zatwierdzonego wniosku 

rozwojowego a ilością na jaką zostały zawarte umowy 

w latach 2015-2017 w oparciu o wyniki procedur na 

rynkach dla rozwoju.

• Formularz wniosku należy wypełnić osobno dla 

każdego z wniosków jakie zostały pozytywnie 

zweryfikowane w latach 2015-2017.
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Kontynuacja wniosków z poprzednich lat

Przy składaniu wniosków dla działań rozwojowych z lat 2015-2017 należy 

wybrać (zaznaczając kropką) wariant mówiący o udziale w puli rozwojowej w 

roku 2017

Z uwagi na to, że wzrost mocy przerobowych został zrealizowany w latach 

ubiegłych w pola formularza wpisujemy wartości 0 („zero”)
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Kontynuacja wniosków z poprzednich lat

W tabeli ze szczegółami działania inwestycyjnego w pola kolumny Moce 

przerobowe z lat 2015-2017 wprowadzamy dla odpowiednich grup 

sprzedażowych wartość zatwierdzonego wzrostu mocy przerobowych 

uwidocznionego w decyzji 144/2017.

Pozostałe pola pozostają niewypełnione.
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Kontynuacja wniosków z poprzednich lat

Informacje szczegółowe dotyczące zatwierdzonych Decyzją 144/2017 mocy 

przerobowych dostępne są w menu RóżneZatwierdzone wnioski rozwojowe 

2017 (1) oraz w Wnioski rozwojowe 2017 (2)

(1)

(2)
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Kontynuacja wniosków z poprzednich lat

Tabela po zapisaniu wniosku przyjmuje następującą postać
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Działania wykonane i planowane do wykonania w 2018 roku

Przedsiębiorca, który zrealizował działania rozwojowe w 2018 roku lub są 

planowane do wykonania w 2018 roku powinien wybrać przy składaniu 

wniosku „druga kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy 

przerobowych zrealizowanych albo jakie są planowane do zrealizowania    

w roku 2018 
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Działania wykonane i planowane do wykonania w 2018 roku

W tabeli ze szczegółami działania rozwojowego należy wypełnić kolumnę 

Przyrost mocy w 2018 roku oraz kolejne kolumny. 

W kolumnach dotyczących kwartałów należy podać ilość możliwą do przerobu 

na koniec danego kwartału. 

Przykład:

Sumaryczny planowany wzrost mocy przerobowych w 2018 - 10000 m3. 

Możliwość przetarcia 5000 m3 w skali roku w dniu składania wniosku, w drugim 

kwartale możliwości wzrastają o kolejne 5000 m3 (np. zakup/dostawa drugiej 

maszyny) przerabiającej surowiec grupy S.
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Działania wykonane i planowane do wykonania w 2018 roku

Działania rozwojowe w 2018 roku muszą być zakończone 

do końca trzeciego kwartału 2018 roku. 

Niezakończenie działań rozwojowych do końca III 

kwartału skutkować będzie wygaśnięciem umów oraz 

zakazem uczestniczenia w procedurze dla rynków 

rozwoju w 2019 roku.

Ilości w kolumnie dotyczącej III i IV kwartału muszą być 

równe. Jednocześnie ilość dla IV kwartału musi być równa 

ilości  wzrostu w 2018 roku.
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Wznowienie działalności przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo unieczynnione)

Przedsiębiorca, który w 2018 roku wznawia działalność przedsiębiorstwa 

służącego do przerobu drewna okrągłego  powinien wybrać przy składaniu 

wniosku „trzecią kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy 

przerobowych zrealizowanych albo jakie planowane są do zrealizowania        

w roku 2018 (tak jak dla „drugiej kropki”)
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Działania rozwojowe i dokonywanie zakupów po raz pierwszy

Przedsiębiorca, który w 2018 roku planuje dokonać zakupów surowca 

drzewnego po raz pierwszy (nie nabywał wcześniej surowca drzewnego od LP) 

a realizuje działania rozwojowe powinien wybrać przy składaniu wniosku 

„czwartą  kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy 

przerobowych zrealizowanych albo jakie planowane są do zrealizowania        

w roku 2018 (tak jak dla „drugiej kropki”)
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Działania rozwojowe i dokonywanie zakupów po raz pierwszy

Działania rozwojowe w 2018 roku muszą być zakończone 

do końca trzeciego kwartału 2018 roku. 

Niezakończenie działań rozwojowych do końca III 

kwartału skutkować będzie wygaśnięciem umów oraz 

zakazem uczestniczenia w procedurze dla rynków 

rozwoju w 2019 roku.

Ilości w kolumnie dotyczącej III i IV kwartału muszą być 

równe. Jednocześnie ilość dla IV kwartału musi być równa 

ilości  wzrostu w 2018 roku.
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Działania rozwojowe zrealizowane w 2017 roku a nie zgłoszone     

w 2017 roku

Przedsiębiorca, który w 2017 roku, po terminie składania wniosków w procedurze 

dla rynków rozwoju w 2017 roku zrealizował działania rozwojowe, o których mowa 

w zarządzeniu 46 powinien wybrać przy składaniu wniosku „piątą kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy przerobowych 

zrealizowanych w 2017 roku tylko w kolumnę Moce przerobowe nowo 

zainstalowane w 2017 roku.
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Działania rozwojowe zrealizowane w 2017 roku a nie zgłoszone     

w 2017 roku

Po zapisaniu wniosku przyjmuje on następującą postać. Dane dotyczące 

mas widoczne są tylko we Wniosek-szczegóły.
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Oddanie przedsiębiorstwa do użytku, tworzonego w latach 

poprzednich

Przedsiębiorca, który w dacie składania wniosku oraz pozostałych dokumentów,     

o których mowa w zarządzeniu 46, oddał do użytku przedsiębiorstwo tworzone od 

podstaw przy składaniu wniosku powinien wybrać „szóstą kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy przerobowych 

zrealizowanego w wyniku oddania przedsiębiorstwa do użytku (podobnie jak dla 

„drugiej kropki”), jednak masa we wszystkich kolumnach musi być taka sama.
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Działania rozwojowe związane z tworzeniem przedsiębiorstwa za 

granicą

Przedsiębiorca, który zrealizował działania rozwojowe w 2018 roku lub są 

planowane do wykonania w 2018 roku poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

powinien wybrać przy składaniu wniosku „siódma kropkę”.

Wypełnienie formularza wniosku polega na wpisaniu wzrostu mocy 

przerobowych zrealizowanych albo jakie planowane są do zrealizowania w roku 

2018 (tak jak dla „drugiej kropki”) dla przedsiębiorstwa tworzonego za granicą.
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Działania rozwojowe związane z tworzeniem przedsiębiorstwa za 

granicą

Działania rozwojowe w 2018 roku muszą być zakończone 

do końca trzeciego kwartału 2018 roku. 

Niezakończenie działań rozwojowych do końca III 

kwartału skutkować będzie wygaśnięciem umów oraz 

zakazem uczestniczenia w procedurze dla rynków 

rozwoju w 2019 roku.

Ilości w kolumnie dotyczącej III i IV kwartału muszą być 

równe. Jednocześnie ilość dla IV kwartału musi być równa 

ilości  wzrostu w 2018 roku.
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OŚWIADCZENIE
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Oświadczenie

Po złożeniu wniosku o udział w procedurze oznaczania drewna pod względem 

przyszłych nabywców na rynkach dla rozwoju, kolejnymi krokami,  które należy 

wykonać są złożenie oświadczenia oraz zawarcie umowy z dyrektorem RDLP.

Dostęp do formularza oświadczenia  Oświadczenie ( ikona        )

Dla każdego wniosku złożyć należy osobne oświadczenie, dotyczące ilości drewna 

spoza LP, jakie zaspokajają potrzeby danego działania rozwojowego.
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Oświadczenie

Formularz oświadczenia, o którym mowa w Decyzji nr 10 z dn. 11 stycznia 2018 

roku

Aby złożyć oświadczenie, należy wpisać odpowiednie wartości w pola 

przyporządkowane poszczególnym grupom drewna, a następnie należy użyć 

przycisk Akceptuję.
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Oświadczenie

Zapisanie danych potwierdzone jest komunikatem. W polu Data 

oświadczenia (1) pojawia się data złożenia oświadczenia.

Oświadczenie można zmienić korzystając z ikony       . Po korekcie 

danych oświadczenie należy powtórnie zapisać korzystając z przycisku 

Akceptuję.

(1)
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UMOWA Z RDLP
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Umowa z RDLP

Kolejnym elementem wniosku o udział w procedurze na rynkach dla rozwoju jest 

podpisanie umowy z dyrektorem RDLP  przycisk Umowy RDLP. 

Użycie przycisku umożliwia wybór RDLP, z dyrektorem której zamierzamy zawrzeć 

umowę. 

W liście wyboru (1) wyświetlane są nazwy tych RDLP, na terenie których 

zlokalizowane są działania inwestycyjne.

(1)

Po wybraniu RDLP należy użyć przycisku 

Pokaż.
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Umowa z RDLP

W formularzu umowy należy wypełnić pole dotyczące osoby reprezentującej 

Przedsiębiorcę (1) oraz zaznaczyć pole u dołu formularza (2). 

Podpisanie umowy następuje za pośrednictwem przycisku Akceptuję. 

(1)

(2)
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Umowa z RDLP

Na formularzu umowy wyświetlane są statusy informujące o stanie umowy (1).

Akceptację umowy z dyrektorem RDLP można wycofać korzystając z przycisku 

Wycofaj akceptację.

(1)
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Inne

• W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem 

wniosków o udział w procedurze prosimy o kontakt       

z pracownikami macierzystej RDLP.



Zespół zadaniowy do spraw

budowy, utrzymania i rozwoju 

elektronicznego systemu sprzedaży

drewna w Lasach Państwowych


