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A. Wprowadzenie  

Na stronie głównej aplikacji e-drewno znajduje się łącze do raportów, które prezentują wyniki prowadzonych 

w aplikacji e-drewno aukcji. Prezentacja wyników prowadzona jest na dwa sposoby: 

a) Raport ze sprzedaży PGL LP – prezentacja szczegółowych danych w układzie tabelarycznym 

b) Raport okresowy – prezentacja danych w formie wykresów  

 

1) Dostępność danych 

a) Raport ze sprzedaży PGL LP – dane dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników 

aplikacji e-drewno. 

b) Raport okresowy – dane ogólnodostępne 

2) Aktualność danych – zastosowany podział aukcji na „zwykłe” i „systemowe” determinuje metodę 

aktualizowania danych.  Aktualizacja bieżąca danych dotyczących aukcji systemowych odbywa się tylko 

w okresie, w jakim są one prowadzone, włącznie z okresem w jakim możliwe jest składanie odwołań. 

a) Raport ze sprzedaży PGL LP  

 prezentowane dane dotyczą wyników sprzedaży na dzień poprzedni 

 użytkownik samodzielnie definiuje zakres prezentowanych danych 

b) Raport okresowy 

 Raporty generowane są automatycznie 10 dnia każdego miesiąca 

 Poszczególne raporty dotyczą okresu 12 miesięcy dla aukcji zwykłych – podział miesięczny, 

dla aukcji systemowych raport prezentuje dane z dwóch ostatnio przeprowadzonych procedur 

systemowych. 

 Brak raportu dla konkretnej grupy handlowej oznacza, że nie został on jeszcze zatwierdzony  

do publikacji  

 

B. Lokalizacja raportów 

Link do obu rodzajów raportów umieszczony jest na stronie głównej serwisu e-drewno.pl w formie linku 

tekstowego dla Raportu ze sprzedaży PGL LP oraz w formie linku graficznego dla „Raportu okresowego” 
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C. Raport ze sprzedaży PGL LP 

1. Jeżeli nie jesteśmy zalogowani, po kliknięciu w link tekstowy na stronie głównej zostaniemy poproszeni 

o zalogowanie się. 

2. W kolejnych krokach dokonujemy selekcji danych według następującej kolejności: 

a) wybór RDLP 

b) wybór nadleśnictw(a) 

c) wybór gatunku 

d) wybór grupy handlowej 

e) określenie zakresu dat – max 366 dni 

f) generowanie raportu 

W wyborze gatunków oraz grup handlowych można wybrać dane dotyczące również gatunków i grup  już 

nie obowiązujących. 

 

 
 

3. Zakres prezentowanych danych 

W nagłówku raportu zamieszczona jest informacja o zakresie dat dla jakiego zdefiniowano dane. 

Kolumny raportu: 

a) Nazwa RDLP 

b) Nazwa jednostki 

c) Grupa handlowo-gatunkowa 

d) Masa wystawiona 

e) Masa sprzedana 

f) Najniższa wygrywająca cena sortymentu reprezentatywnego 

g) Średnia cena sortymentu reprezentatywnego 
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h) Najwyższa wygrywająca cena sortymentu reprezentatywnego 

i) Średnia cena m3 sortymentu reprezentatywnego 

j) % zmian średniej ceny (sortymentu reprezentatywnego) w stosunku do poprzednich 4 tygodni, 

w przypadku aukcji systemowych tytuł kolumny to % zmian średniej ceny (reprezentatywnego) 

w stosunku do poprzednich aukcji systemowych” 

Sposób wyliczania „% zmiany ceny”: 

a) Obliczenie średniej ceny ważonej masą okresu bieżącego – ŚREDNIA CENA BIEZACA 
b) Obliczenie średniej ceny ważonej dla okresu poprzedniego – ŚREDNIA CENA POPRZEDNIA 
c) Obliczenie przyrostu ceny wg. wzoru:  

 
                                           (ŚREDNIA CENA BIEZACA – ŚREDNIA CENA POPRZEDNIA) 

--------------------------------------------------------------------------------------- * 100 
SREDNIA CENA POPRZEDNIA 
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4. Zapisywanie raportu 
Raport posiada standardowe opcje wydruku i zapisu danych do pliku w formacie PDF, Word lub Excel. 
 
 

 
 

D. Raport okresowy 

1. Raporty generowane są automatycznie, bez udziału użytkownika i są ogólnie  dostępne. 

2. Do wyboru (po przejściu za pomocą kliknięcia w odnośnik graficzny na stronie głównej) są opublikowane 

raporty, uwzględniające: 

a) Rodzaj aukcji 

b) Rok i miesiąc 

c) Grupę handlowo gatunkową 

3. Dostępne są tylko raporty za ostatni miesiąc. 
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4. Na wykresie zaprezentowane są dane dla wybranej grupy handlowo-gatunkowej obrazujące: 

a) Masę wystawioną 

b) Masę sprzedaną 

c) Najniższą  cenę sortymentu reprezentatywnego 

d) Średnią cenę sortymentu reprezentatywnego 

e) Najwyższą cenę sortymentu reprezentatywnego 

 

5. Wygląd raportu okresowego 

Raport opatrzony jest tytułem zawierającym nazwę grupy handlowo-gatunkowej. Dane prezentowane są 

w kolumnach, w podziale na ostatnich 12 miesięcy. Raport składa się z dwóch wykresów. Górny wykres  

prezentuje uzyskaną w aukcjach cenę średnią. Są to ceny sortymentu reprezentatywnego  danej grupy 

handlowej. Dolny wykres (w formie słupków) prezentuje masy drewna: wystawioną i sprzedaną.  

Pod wykresem słupkowym umieszczono wspólną dla obu wykresów oś czasu zawierająca podział na 

miesiące. W stopce raportu umieszczono datę jego publikacji. 

 

W przypadku raportu okresowego z aukcji systemowych dane prezentowane są w dwóch kolumnach 

dotyczących dwóch ostatnio przeprowadzonych procedur systemowych. 
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Przykładowy raport okresowy ze sprzedaży na aukcjach zwykłych: 

 
 

Zmiana danych prezentowanych we wcześniej udostępnionym raporcie (aktualizacja raportu) może 

nastąpić w wyniku uwzględnienia wycofanej lub unieważnionej aukcji zakończonej, której wyniki 

obejmuje zakres danych tego raportu. 

 

6. Raporty okresowe zapisywane są w formie plików pdf i nie podlegają edycji. 

 

 

 

 

 

 

 


