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Wstęp 

Niniejszy dokument zawiera instrukcję dla przedsiębiorcy zamierzającego wziąć udział 
w aukcjach internetowych organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w aplikacji e-drewno. 

Instrukcja ta jest dokumentem pomocniczym. Wątpliwości i interpretacje zapisów instrukcji nie 
mogą być podstawą do reklamacji wyników licytacji. 

Jedynym wiążącym w zakresie prawnym dokumentem są obowiązujące Zasady Sprzedaży 

Drewna, których częścią jest regulamin aukcji internetowych w aplikacji e-drewno dostępny 
w aktualnym brzmieniu na stronie http://www.e-drewno.pl w menu Pytania i odpowiedzi (punkt 
Regulamin) (Rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Lokalizacja odnośnika do aktualnego Regulaminu aukcji w aplikacji  e-drewno 

 

Czym jest e-drewno? 

Aplikacja e-drewno umożliwia zakup drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 

w całej Polsce w drodze aukcji elektronicznych. Korzystać z aplikacji e-drewno mogą 
przedsiębiorcy po wcześniejszej rejestracji w Portalu Leśno-Drzewnym. 

Zarejestrowany w aplikacji przedsiębiorca może uczestniczyć w dowolnej liczbie aukcji 
prowadzonych z wykorzystaniem Internetu, w dowolnej jednostce organizacyjnej LP. 

Nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem można obserwować przebieg licytacji, ale nie można 
licytować. 

1. Co zrobić, aby wziąć udział w licytacji? 

Korzystanie z aplikacji e-drewno jest możliwe po zidentyfikowaniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu 
ujawnionego na ekranie kodu potwierdzenia. 

http://www.e-drewno.pl/
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Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu nadawanego w trakcie rejestracji oraz 
samodzielnie ustalonego hasła. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, w tym co najmniej 
jednej cyfry. 

Rejestracji przedsiębiorców w aplikacji e-drewno dokonuje administrator w jednostce macierzystej 
Lasów Państwowych na podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W  celu zmiany 
użytkownika należy złożyć upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy w siedzibie jednostki 
macierzystej Lasów Państwowych. 

Informacja o rejestracji w systemie jest wysyłana na adres e-mail wskazany w formularzu 
rejestracyjnym. 

W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej Lasów Państwowych podpisany 
i zaakceptowany regulamin. 

Informację o aktywacji konta, użytkownik dostaje w dwóch mailach: 

Dane kontrahenta XYZ zostały zmienione przez administratora. 

 

Zmiany: 

[Status] - zmiana z 'Nieaktywny' na 'Aktywny' 

[Potwierdzenie rejestracji] - zmiana z 'Niepotwierdzona' na 'Potwierdzona' 

oraz 

Twoje konto do aplikacji e-drewno zostało aktywowane. 

 

Do czasu aktywacji konta przez administratora w jednostce LP każda próba logowania kończy się 
pojawieniem komunikatu: 

 

Rys.2. Komunikat o nieaktywnym koncie 

 

Po dokonaniu rejestracji użytkownik ustalić swój sposób prezentacji w rankingu ofert oraz swoje hasło 
i adres e-mail. W tym celu po zalogowaniu wybiera z głównego Menu zakładkę Moje dane: 

 

 

Rys. 3. Lokalizacja odnośnika Moje dane w menu głównym, widocznego po zalogowaniu 

 

Dane te użytkownik może zmienić w dowolnym momencie. Pozostałe dane (np. dane teleadresowe 
firmy) może zmieniać tylko administrator w nadleśnictwie macierzystym, po otrzymaniu 
zaktualizowanego formularza rejestracyjnego wypełnionego przez przedsiębiorcę. Po każdorazowej 
zmianie danych adresowych przez administratora przedsiębiorca otrzymuje e-mail z informacją o tym, 
co zostało zmienione. Przykładową treść takiego maila prezentujemy poniżej: 

Dane kontrahenta "ABC” SP. Z O.O. zostały zmienione przez administratora. 

 

Zmiany: 

- Nazwa (z 'ABC S.C.' na '"ABC” SP. Z O.O.') 

- Kraj (z '' na 'Polska') 
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2. Opis funkcji dostępnych dla niezalogowanych użytkowników. 

2.1. Elementy strony głównej 

W celu ułatwienia identyfikacji rodzaju aukcji (systemowe i e-drewno) wprowadzona została odmienna 
kolorystyka ekranów dla każdego rodzaju aukcji.  
 

Wspólne elementy aplikacji oraz elementy odnoszące się do aukcji e-drewno utrzymane 

są w odcieniach zieleni. Wszyskie elementy, które odnoszą się do systemowych aukcji e-drewno 
utrzymane są w odcieniach brązu. 

 

 

Rys. 4. Kolorystyka przypisana do aukcji e-drewno oraz lokalizacja listy wyboru  
rodzaju aukcji 
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Rys. 5. Kolorystyka przypisana do systemowych aukcji e-drewno oraz lokalizacja listy wyboru rodzaju 
aukcji 

 

2.1.1. Nagłówek i menu główne 

W nagłówku aplikacji e-drewno znajduje się logo Lasów Państwowych, logo e-drewno oraz nazwa 
i adres Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  

 

Rys. 6. Nagłówek strony z menu głównym 

 
Poniżej znajdują się przyciski Menu głównego,  
 

 
Rys. 7 

 

Z prawej strony znajdują się przyciski wyboru języka  oraz przycisk otwierający  

okno logowania . 
W lewym dolnym narożniku nagłówka znajduje się zegar serwera oraz ścieżka aktualnej lokalizacji  

w aplikacji e-drewno. Z prawej strony znajduje się wyszukiwarka aukcji: Skocz do. (Rys. 8)  
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Rys. 8. Przycisk logowania i prosta wyszukiwarka aukcji 

 

2.1.2. Okno powitalne  

W centralnej części Strony głównej znajduje się okno Witamy (Rys. 9). Umieszczane są tu istotne 
informacje dotyczące funkcjonowania aplikacji, w tym informacje dotyczące ostatnich zmian. 

 

Rys. 9. Okno powitalne z informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji 

2.1.3. Pytania i odpowiedzi 

W lewej części ekranu aplikacji e-drewno znajduje się menu Pytania i odpowiedzi (Rys. 10). 

 

 
Rys. 10. Menu „Pytania i odpowiedzi” 

W poszczególnych punktach tego menu można uzyskać krótkie informacje o tym, czym jest aplikacja 

e-drewno i jakie obowiązują w niej zasady. Można też uzyskać pomoc w zakresie użytkowania aplikacji 
korzystając z danych w zakładce Kontakt. 

Szczegółowy opis funkcjonalności programu jest dostępny pod przyciskiem .  
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Rys. 11. Lokalizacja odnośnika do Pomocy i zawartość okna Pomoc 

2.1.4. Wersje językowe 

Aplikacja e-drewno jest dwujęzyczna. Przyciski poleceń, stałe elementy okien i komunikaty są dostępne 
w języku polskim i angielskim. Użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy językami przy 

pomocy przycisku  znajdującego się w nagłówku ekranu. (Rys. 12) 

W danych użytkownika znajduje się pole wskazujące na preferowany język aplikacji. Wartością 
domyślną pola jest język polski. 

 

 

Rys. 12. Lokalizacja odnośników zmiany wersji językowej 

 

2.1.5. Komunikaty 

W menu głównym aplikacji umieszczono Komunikaty (Rys. 13). 

 

 

Rys. 13. Odnośniki do list ogłoszeń aukcyjnych i komunikatów 

 

Menu Komunikaty składa się z dwóch odnośników: 

 Ogłoszenia aukcyjne  – w tym miejscu generowane są automatycznie informacje o nowych 
aktywowanych w aplikacji aukcjach (Rys. 14). 

 Komunikaty - tu można się zapoznać z informacjami publikowanymi przez organizatorów 
licytacji, informacjami technicznymi, wycofanych aukcjach itp. 
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Kliknięcie tytułu ogłoszenia/komunikatu pozwala na bezpośrednie przejście do ekranu dotyczącego 
aukcji, której dotyczy ogłoszenie aukcyjne lub komunikat. 

  

Rys. 14. Ogłoszenia aukcyjne 

2.1.6. Słowniki 

W głównym menu aplikacji zlokalizowano Słowniki (Rys. 15).  

 

 
Rys. 15. Lokalizacja odnośnika do słowników 

 

 

Użytkownik ma do wyboru trzy słowniki (Rys. 16): 

 Słownik gatunków drzew,  

 Słownik grup handlowych,  

 Słownik przeliczników dla drewna stosowego. 
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Rys 16. Słowniki 

2.1.7. Wyszukiwanie aukcji „Skocz do” 

Jeśli użytkownik zna numer aukcji, wtedy może ją odszukać posługując się polem Nr aukcji 

 

Rys 17.Prosta wyszukiwarka aukcji  
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Wpisując w polu Nr aukcji (Rys. 17.) konkretny numer szukanej aukcji (Rys 18.) – a następnie 
potwierdzając wybór przyciskiem Skocz do lub klawiszem Enter przechodzi się od razu do wybranej 
aukcji. Można w ten sposób wyszukać także aukcje zakończone, ale w takim przypadku wymagane 
jest wcześniejsze zalogowanie w aplikacji. 

 

Rys 18.Po wpisaniu numeru aukcji zatwierdzamy przyciskiem Skocz do 

 

2.1.8. Raporty 

Z lewej strony ekranu, pod menu Pytania i odpowiedzi umieszczona jest ramka zawierająca 

odsyłacze do raportów ze sprzedaży w aplikacji e-drewno. W aplikacji e-drewno udostępniono dwa 
rodzaje raportów: tabelaryczny definiowany przez klienta Raport ze sprzedaży PGL LP oraz 
predefiniowane, w postaci wykresów Raporty okresowe.  

Dostęp do Raportu ze sprzedaży PGL LP jest możliwy po uprzednim zalogowaniu natomiast wykresy 
Raportów okresowych są ogólnodostępne.  

Szczegółowy opis funkcjonalności raportów ze sprzedaży drewna zawiera Instrukcja udostępniona 
pod rysunkiem wykresu w ramce Raporty (Rys. 19). 

 

 

Rys. 19. Odnośniki do raportów ze sprzedaży drewna w aplikacji e-drewno  oraz do instrukcji 
korzystania z tych raportów. 
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2.2. Aukcje 

2.2.1. Informacje ogólne 

Każdy (także niezalogowany) użytkownik ma dostęp do punktu Aukcje znajdującego się w głównym 
menu aplikacji (Rys. 20.). 

 

  

Rys. 20. Lokalizacja odnośnika do Aukcji 

 

Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie opublikowanych w e-drewno aukcji – trwających oraz 
mających się dopiero rozpocząć.  

W celu ułatwienia przeglądania i wyszukiwania aukcji pogrupowano je pod względem geograficznym 
w cztery regiony grupujące regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) (Rys. 21): 

Region 1  

 RDLP Piła 
 RDLP Szczecin 
 RDLP Szczecinek 
 RDLP Toruń 
Region 2 
 RDLP Białystok 
 RDLP Gdańsk 
 RDLP Olsztyn 
 RDLP Warszawa 
Region 3 
 RDLP Kraków 
 RDLP Krosno 
 RDLP Lublin 
 RDLP Łódź 
 RDLP Radom 
Region 4 
 RDLP Katowice 
 RDLP Poznań 
 RDLP Wrocław 
 RDLP Zielona Góra 

Rys. 21. Podział na regiony sprzedaży 

2 1 

4 

3 
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Przy przeglądaniu aukcji można wybrać od razu konkretny region (Rys. 22). 

 

 

Rys. 22. Rozwinięte menu Aukcje z regionami sprzedaży 
 

Lista aukcji jest wyświetlana w postaci tabelarycznej. Aukcje posortowane są w kolejności ich 
zakończenia. Na pierwszym miejscu znajduje się aukcja, do której zakończenia zostało najmniej 
czasu. Aukcje jeszcze nierozpoczęte są odpowiednio oznaczone w kolumnie Do końca pozostało. 

2.2.2. Listy aukcji w regionach  

Lista aukcji jest podzielona na strony – po 15 aukcji na stronie. Poniżej tabeli znajdują się przyciski 
pozwalające na przeglądanie kolejnych stron listy aukcji. Można też bezpośrednio wybrać konkretny 
numer strony lub przejść do pierwszej albo ostatniej strony (Rys. 23). 

 

Rys 23.Lista aukcji zwykłych e-drewno 
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Rys. 24. Lista aukcji systemowych e-drewno 

 

Lista aukcji w poszczególnych regionach zawiera informacje o: 

▪ Organizatorze aukcji (RDLP, nadleśnictwa), 

▪ Numerze aukcji, 

▪ Grupie handlowo-gatunkowej, 

▪ Czasie zakończenia licytacji, 

▪ Masie (ilości) drewna będącego przedmiotem licytacji, 

▪ Ilości ofert złożonych i wygrywających, 

▪ Cenie otwarcia netto, 

▪ Cenie, która aktualnie wygrywa, 

▪ Czasie pozostałym do zakończenia licytacji. 

2.2.3. Wyszukiwanie aukcji  

Oprócz prostej wyszukiwarki opisanej w punkcie 2.1.8. użytkownik ma dostęp do wyszukiwarki 
zaawansowanej, znajdującej się na stronie Aukcje po lewej stronie ekranu. Znajduje się tu okno, 
w którym użytkownik może wskazać RDLP (Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych), z terenu  
której aukcje go interesują (Rys. 25) a następnie w kolejnych krokach zawęzić wybór do konkretnych 
nadleśnictw, gatunków i sortymentów lub grup handlowych. 

Uwaga! 

Wybór przycisku OK powoduje zakończenie filtrowania i wyświetlenie wszystkich aukcji 
we wskazanych jednostkach organizacyjnych. 

Wybór przycisku Dalej powoduje przejście do kolejnego okna selekcji. 
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Rys. 25 Krok pierwszy wyszukiwarki aukcji – wybór RDLP 

Wybranie przycisku Dalej bez zaznaczenia RDLP powoduje, że dalszej selekcji podlegają aukcje 
ze wszystkich RDLP i wszystkich nadleśnictw. W takim przypadku zostaje pominięty krok wyboru 
nadleśnictwa.  

W przypadku wyboru jednej lub kilku RDLP kolejnym krokiem wyszukiwania aukcji jest wskazanie 
nadleśnictw lub zakładów, których aukcje interesują użytkownika (Rys. 26). 
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Rys. 26 Krok drugi wyszukiwarki aukcji – wybór nadleśnictw 
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Na liście wyboru RDLP i nadleśnictw pojawiają się wszystkie jednostki LP, a nie tylko te, w których 
aktualnie uruchomiony jest przetarg.  

Kolejny krok użytkownika to wskazanie interesujących go gatunków (Rys. 27). 

  

Rys. 27. Krok trzeci wyszukiwarki aukcji – wybór gatunków 
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W następnym kroku użytkownik może wybrać wyszukiwanie aukcji według sortymentów lub według 
grup handlowych (Rys. 28). 

Jeśli użytkownik wybierze przycisk Sortymenty, zobaczy okno z listą sortymentów; jeśli wybierze 
przycisk Grupy handlowe, zobaczy listę grup handlowych. 

 

Rys. 28. Krok czwarty wyszukiwarki aukcji – grup handlowych (fragment) lub sortymentów 

Uwaga  

Użycie klawisza Wyczyść filtr  powoduje anulowanie wprowadzonych kryteriów 
wyszukiwania i wyświetlenie wszystkich aukcji w danym regionie. 
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3. Opis funkcji dostępnych po zalogowaniu. 

Podstawowa funkcja aplikacji e-drewno jaką jest możliwość składania ofert na aukcjach jest 
dostępna po zalogowaniu. 

Aby się zalogować trzeba posiadać login i hasło. Żeby je uzyskać trzeba dokonać rejestracji (patrz: 
Rozdział 1.).  

3.1. Logowanie 

W celu zalogowania się do aplikacji e-drewno, należy skorzystać z pól dostępnych w nagłówku 

aplikacji (Rys. 29): 

  

Rys. 29. Okno logowania 

 

▪ w polu Login wpisać login,  

▪ w polu Hasło wpisać hasło, 

▪ w polu Wpisz Kod wpisać widoczny na obrazku ciąg znaków, 

▪ kliknąć przycisk Zaloguj się. 

Wpisywanie kodu z obrazka jest procedurą zabezpieczającą aplikację e-drewno przed programami typu 
„snajper”. Przy wpisywaniu liter w pole Kod należy zwrócić uwagę na subtelne różnice pomiędzy 
niektórymi literami i cyframi. 

Poniższe obrazki zawierają przykłady różnych kodów: 

 - G2NT  - EWZT  - Q3MM  - Q4ZT 

 - ZMN2  - DJ2T  - QXMM  - M5XD 

Rys. 30. Obrazki z kodami do wpisania w odpowiednim polu okna logowania 

3.2. Dodatkowe treści na stronie widoczne po zalogowaniu 

Po zalogowaniu widoczne są dodatkowe elementy strony. Jednym z nich jest informacja o ostatnim 
udanym i nieudanym logowaniu oraz czasie pozostałym do końca sesji. 
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Rys. 31. Informacje o ostatnich logowaniach i czas do końca sesji 

 

Po najechaniu kursorem myszy na informację o czasie pozostałym do końca sesji pojawia się 
informacja o możliwości przedłużenia sesji za pomocą kliknięcia. 

 

 
Rys. 32. Wygląd informacji o czasie do końca sesji po najechaniu kursorem 

 

Przedłużenie sesji jest także możliwe przez użycie przycisku Odśwież przeglądarki, przycisku 

Odśwież na stronie albo wykonanie jakiejkolwiek operacji skutkującej przeładowaniem strony 

(dodanie nowej oferty, przejście do innej zakładki strony). 
Jeżeli od czasu ostatniej wykonanej w aplikacji operacji minie 15 minut, użytkownik ze względów 
bezpieczeństwa zostaje automatycznie wylogowany. Informuje o tym odpowiedni komunikat, który 
pojawia się w dotychczasowym miejscu wyświetlania informacji o czasie pozostałym do końca sesji. 

 

Rys. 33. Wygląd informacji o czasie do końca sesji po zakończeniu sesji 

 

W widoku zalogowanego użytkownika jest informacja o wynikającej z wolnej kwoty wadium masie 
drewna dostępnej do zakupu. Kliknięcie przycisku Odśwież aktualizuje informację o dostępnej ilości 
drewna do zakupu. 

 

Rys. 34. Informacja o masie drewna dostępnej do zakupu 

Po kliknięciu odsyłacza Szczegóły >> wyświetlane jest okno zawierające szereg informacji 
dotyczacych wadium. 
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Rys. 35. Zestawienie informacji o wadium 

 

Można tu między innymi zapoznać się ze szczegółową historią zmian wadium i listą ofert odrzuconych 
z powodu przekroczenia limitu masy. 

 

 

Rys. 36. Szczegółowa historia zmian kwoty wadium 

 

 

Rys. 37. Informacja o ofertach odrzuconych z powodu przekroczenia limitu masy 

 

Podstawową zmianą widoczną po zalogowaniu jest pojawienie się trzech nowych punktów menu. 

 

 

Rys. 38. Nowe punkty menu głównego widoczne po zalogowaniu 

 

Zmianą widoczną na liście aukcji jest dodatkowa kolumna zatytułowana Akcja. W tej kolumnie 
pojawiają się przyciski Obserwuj umożliwiające przeniesienie aukcji, którymi przedsiębiorca jest 
zainteresowany do formularza w zakładce Oferty. Brak przycisku w niektórych wierszach oznacza, 
że dana aukcja jest już obserwowana lub złożono już na niej ofertę. 
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Rys. 39. Lista aukcji (widok po zalogowaniu) 

3.3. Licytacja 

Przedsiębiorca może przystąpić do licytacji, gdy: 

▪ jest zarejestrowany w systemie (ma login i hasło), 
▪ ma wpłacone i zarejestrowane w systemie wadium, 
▪ aukcja, na której chce złożyć ofertę już się rozpoczęła. 

 

W licytacji w aplikacji e-drewno nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, u których występują należności 
przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych 
należności. 

W licytacji w aplikacji e-drewno nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy mają aktywne blokady 
z powodu niespisania umów z procedur sprzedaży drewna. 
 
Przedsiębiorca, po zalogowaniu do aplikacji, może przeglądać aukcje, w których bierze udział oraz 
informacje historyczne, to znaczy aukcje wygrane przez niego lub przegrane. 
Przedsiębiorca może obserwować przebieg licytacji w aukcji, w której bierze udział.  
Przykładowe okno umożliwiające udział w licytacji przedstawia Rys. 40. 

 

Rys. 40. Okno szczegółów aukcji po zalogowaniu 

 



Instrukcja użytkownika aplikacji e-drewno - wersja 8.1  

 

e-drewno Lasy Państwowe – 2017 Strona 23 z 42 
 

Na tytuł okna licytacji składa się nazwa RDLP oraz jednostki organizacyjnej LP, która organizuje 
aukcję, kody gatunku, grupy handlowej oraz numer aukcji. 

 

Licytacja przebiega według poniższych reguł:  

 Składając ofertę z limitem ceny użytkownik definiuje maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić 
za przedmiot aukcji.  

 System automatycznej licytacji oferuje za użytkownika minimalne kwoty potrzebne do przebicia 
ofert innych i jej wygrania. 

 Postąpienie automatycznej licytacji wynosi 1 zł, a kolejne postąpienia wynikające z oferty z limitem 
ceny mają zawsze czas równy czasowi zarejestrowania w systemie aktywnego wariantu oferty (oferta 
może składać się z kilku wariantów o czym mowa w punkcie 3.3.3 Moja oferta zakupu) . Zwycięzcami 
aukcji zostają przedsiębiorcy, którzy podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub całość 
licytowanego drewna. 

 Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje termin zarejestrowania wariantu 
oferty (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej). 

 Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu przedsiębiorcy na liście) w wyniku wystąpienia 
wyższych ofert. W wypadku zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona jest literą „R”. 

 Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez przedsiębiorcę ilości drewna do zakupu wygrywa on 
masę niższą od określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, jako minimalna masa 
zakupu, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną.  Oferta taka 
w rankingu ofert oznakowana jest literą „T”. 

 Jeżeli przedsiębiorca złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund 
do planowanego zakończenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu ekranu), czas 
trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund, jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba 
sekund do planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania ww. oferty. Reguła ta ma 
odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi w trakcie wydłużonego czasu licytacji. 

 Po zakończeniu aukcji, generowany jest e-mail przesyłany na adres poczty elektronicznej 
użytkowników przedsiębiorcy z wynikami licytacji przedsiębiorcy. 

3.3.1. Sposób prezentacji przedsiębiorcy w rankingu ofert 

W rankingu ofert prezentowane są informacje umożliwiające odróżnienie ofert składanych przez 

przedsiębiorcę od pozostałych ofert. W zależności od ustawień może to być nazwa przedsiębiorstwa, 

alias kontrahenta lub alias ogólny. 

 

 
Rys. 41. Prezentacja oferty w postaci nazwy przedsiębiorcy 

 

Alias kontrahenta - pseudonim internetowy przedsiębiorcy wykorzystywany podczas prezentacji ofert 

w rankingu aukcji. PGL LP zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie 

uznawanej za obraźliwą oraz naruszającej dobra innych uczestników licytacji. 

 



Instrukcja użytkownika aplikacji e-drewno - wersja 8.1  

 

e-drewno Lasy Państwowe – 2017 Strona 24 z 42 
 

 
Rys.42. Prezentacja oferty w postaci aliasu kontrahenta 

 

Alias ogólny - pseudonim internetowy przedsiębiorcy uniemożliwiający jego identyfikację. Przyjmuje 

postać Oferta X, gdzie "X" to numer kolejny oferty wg kolejności zarejestrowania oferty przez system. 

 

 
Rys. 43. Prezentacja oferty w postaci aliasu ogólnego 

 

Wyboru sposobu prezentacji może dokonać dowolny użytkownik przedsiębiorcy na stronie Moje dane, 

w ramce Alias. 

 
Rys. 44. Zmiana sposobu prezentacji w zakładce „Moje dane”. 

 

Alias kontrahenta może mieć długość od 4 do 12 znaków i składać się z małych liter (a-z) oraz cyfr 

(0-9). W aliasie nie można stosować liter diakrytycznych, znaków specjalnych oraz spacji. Użytkownik 

może podać nowy alias lub użyć któregoś z wcześniej używanych aliasów. 
Po wybraniu sposobu prezentacji i zapisaniu zmian następuje automatyczne wylogowanie 
użytkownika z aplikacji. 

 

UWAGA! 

Przedsiębiorca może zmienić sposób prezentacji oferty w rankingu dowolną ilość razy. 
Zamiana dozwolona jest także w trakcie licytacji, w której bierze udział. 

 

3.3.2. Aukcja. 

 

Rys. 45. Informacja podstawowa o przedmiocie aukcji  
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W ramce Aukcja (Rys. 45) umieszczone są informacje dotyczące przedmiotu aukcji i terminów: 

▪ Data i czas rozpoczęcia i zakończenia licytacji, 

Czas pozostały do końca licytacji – standardowo informacja podana jest w kolorze czarnym, 
od momentu, gdy zacznie się odliczanie ostatniej godziny zmienia się na kolor czerwony. Jeśli 
do końca licytacji został więcej niż 1 dzień, czas jest zaokrąglany w górę i wyświetlane są dni. Poniżej 
jednego dnia wyświetlane są godziny, poniżej jednej godziny wyświetlane są minuty, poniżej jednej 
minuty wyświetlane są sekundy. W przypadku wystąpienia dogrywki pojawia się w tym miejscu napis 
DOGRYWKA i czas do jej zakończenia. 

▪ Sortyment, 

▪ Masa drewna wystawiona na licytację, 

▪ Minimalna masa zakupu, 

▪ Cena otwarcia netto. 

Przycisk Wróć do listy aukcji umożliwia ponowne wyświetlenie listy aukcji. 

Zielone ikony strzałek pozwalają użytkownikowi poruszać się pomiędzy aukcjami, w których bierze 
udział. 

Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż jedną klasę jakości i grubości, 
jest sortyment reprezentatywny. Ceny pozostałych sortymentów są ustalane na podstawie 
przeliczników dla sortymentów drewna w ramach grupy handlowo-gatunkowej – wykaz aktualnie 
obowiązujących przeliczników określony został decyzją nr 526 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 27.10.2016 r. 

Aplikacja e-drewno daje możliwość szybkiego zorientowania się w cenach pozostałych klas drewna 
z danej aukcji, szacunkowej wartości partii drewna oraz szacunkowej ceny średniej 1 m

3
. 

Przedsiębiorca może skorzystać z funkcji Kalkulatora cen, gdzie widzi ceny wyliczone w oparciu o 
cenę minimalną. Może także wpisać dowolną wskazaną przez siebie cenę, a kalkulator przeliczy ceny 
pozostałych klas.  

    

Rys. 46.Kalkulator cen  
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Po lewej stronie okna licytacji znajduje się ramka z opisem aukcji (Rys 47). W opisie aukcji zawarte są 
szczegółowe informacje na temat licytowanego drewna (np. preferowana długość drewna S2, 
lokalizacja surowca, itp.) a także informacje dodatkowych warunkach transakcji (np. do kiedy drewno 
powinno zostać wywiezione z lasu). Znajduje się tu także informacja o przewidywanym procentowy 
udział klas jakości i grubości. 

 

 
Rys. 47. Opis aukcji z przewidywanym udziałem klas jakości i grubości 

3.3.3. Moja oferta zakupu. 

Ramka zatytułowana Moja oferta zakupu służy przedsiębiorcy do zgłaszania kolejnych ofert zakupu. 
Użytkownik wypełnia pola (Rys. 48): 

▪ Masa max. [m
3
] – masa jaką chce kupić przedsiębiorca, nie mniejsza niż minimalna masa zakupu 

ustalona przez organizatora aukcji i nie większa niż oferowana do sprzedaży, 

▪ Limit ceny [PLN/m
3
] – najwyższa cena, za jaką użytkownik zgadza się kupić drewno (netto), 

W ramce znajduje się jeszcze jedna wartość: 

▪ Masa min. [m3] – masa minimalna zakupu określona przez jednostkę organizacyjną Lasów 

Państwowych  
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Rys. 48. Formularz składania ofert w oknie szczegółów aukcji 

Poniżej opisanych pól znajduje się informacja, że przedsiębiorca składając ofertę akceptuje regulamin 

aplikacji e-drewno oraz nie posiada należności przeterminowanych wobec jednostek LP nieobjętych 
zabezpieczeniem. 

Po wypełnieniu w/w pól przedsiębiorca musi użyć przycisku Zapisz moją ofertę, aby jego oferta 
została wysłana. Może użyć przycisku Anuluj, co spowoduje wyczyszczenie pól i anuluje wysyłanie 
oferty.  

Wysłanie nowej oferty zakupu powoduje pojawienie się jej w ramce Ranking.  

Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisanych do przedsiębiorcy. 
Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej aukcji jednak oferta może składać się 
z jednego lub wielu (dowolnej liczby) wariantów. Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą 
różnić się masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi charakteryzować się wyższym 
limitem ceny i niższą masą od wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekującego).  

W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w rankingu ofert wygrywających) 
wyłącznie jeden wariant oferty. Tylko masa tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium 
przedsiębiorcy. Wariant oczekujący aktywuje się automatycznie w momencie, gdy masa zakupu na 
skutek redukcji spadnie poniżej masy tego wariantu. 

Na stronie szczegółów aukcji pod informacją o wadium umieszcza się skróconą informację 
o wariantach oferty dotyczących danej aukcji. 

Jeżeli w aukcji nie złożono dotąd żadnej oferty i aukcja nie jest dodana do obserwowanych, 
to w skróconym formularzu ofert jest wyświetlany przycisk Obserwuj 

 

Rys. 49. Skrócony formularz ofert – przed złożeniem oferty 

 

Kliknięcie tego przycisku powoduje dodanie aukcji do obserwowanych (dodanie do listy aukcji 
w zakładce Oferty) i przenosi do zakładki Oferty, do strony, na której wyświetlane są warianty oferty 
dotyczące tej aukcji, na której kliknięto przycisk. 

Po złożeniu pierwszej oferty i po dodaniu aukcji do obserwowanych w skróconym formularzu ofert jest 
wyświetlany przycisk Przejdź do formularza ofert 

 

Rys. 50. Skrócony formularz ofert – po złożeniu oferty składającej się z trzech wariantów 
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Kliknięcie tego przycisku przenosi do zakładki Oferty, do strony, na której wyświetlane są warianty 
oferty dotyczące tej aukcji, na której kliknięto przycisk. 
 

Statusy wariantów oferty 

Aktywny – aktualnie biorący udział w licytacji, (jest wyświetlany w rankingu ofert wygrywających 
w danej aukcji); 

Zamknięty – już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ jego limit ceny był niższy od aktualnej ceny 
zakupu na aukcji; 

Oczekujący – jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ nie został przekroczony limit ceny 
wariantu poprzedniego; 

Usunięty (przez użytkownika) – zachowywany w celach archiwalnych. 

3.3.4. Ranking 

Ramka Ranking (Rys. 51) prezentuje aktualny stan licytacji: wszystkie oferty zakupu, złożone przez 
uczestników licytacji posortowane i pogrupowane na wygrywające i przegrywające.  

Przedsiębiorca może na bieżąco śledzić przebieg aukcji, mając do wglądu następujące informacje: 

 aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w danym momencie, ceny zakupu oraz 
miejsce w rankingu ofert), 

 datę i czas złożenia ofert (data i czas złożenia są zapisywane osobno dla każdego wariantu 
oferty). 

W zależności od indywidualnych ustawień każdego przedsiębiorcy w rankingu ofert prezentowane są 
nazwy kontrahentów, aliasy kontrahentów lub aliasy ogólne. 

 

 
 

Rys. 51. Ranking aukcji 

 

Tabela zawiera pola (Rys. 51): 

▪ Lp. – miejsce na liście wygrywających i przegrywających, 

▪ Oferty – informacja na temat licytującego przedsiębiorcy, zgodnie z ustalonym przez 
niego sposobem prezentacji w rankingu  

▪ Masa max. [m
3
] – masa wygrywana, 

▪ Cena – cena zaproponowana przez przedsiębiorcę, 

▪ Data – data i godzina (z dokładnością do sekund) zarejestrowania wariantu oferty 
zakupu. 
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W tabeli Ranking oferty złożone przez zalogowanego użytkownika są wyróżnione (czcionka koloru 
czerwonego). Dodatkowym elementem w widoku osoby zalogowanej jest imię i nazwisko użytkownika, 
który złożył ofertę (w nawiasie, za identyfikatorem firmy). Ta dodatkowa informacja jest widoczna tylko 
dla zalogowanych użytkowników przypisanych do przedsiębiorcy. 

Tabela jest podzielona na dwie części: 

▪ Oferty zakupu wygrywające, 

▪ Oferty zakupu niewygrywające. 

Jeśli masa wygrana przez przedsiębiorcy zostanie zredukowana (zmniejszona w porównaniu 
do pierwotnej oferty przedsiębiorcy), wtedy zostaje ona oznaczona na liście czerwoną literą „R”. 
Redukcja masy dotyczyć może tylko ostatniej oferty wygrywającej i spowodowana jest tym, że ostatni 
„wygrywający” przedsiębiorca otrzymuje resztę masy jaka została do sprzedaży po uwzględnieniu 
ofert będących wyżej w rankingu. 

Symbol „T” występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy redukcja masy jest tak duża, 
że pozostająca po redukcji masa jest mniejsza od minimalnej masy zakupu, co powoduje odrzucenie 
oferty. 

Użytkownik może rozwinąć tabelę i zobaczyć wszystkie wygrane i przegrane oferty korzystając 
z przycisku Rozwiń szczegóły licytacji. W dowolnym momencie może też ukryć oferty 
niewygrywające korzystając z przycisku Zwiń szczegóły licytacji. 

Żeby zobaczyć zmiany w rankingu należy odświeżyć stronę. Służy do tego przycisk Odśwież. 
Złożenie oferty czy przejście strzałką do kolejnej aukcji powoduje automatyczne odświeżenie strony. 

W przypadku dynamicznych licytacji z dużą ilością szybko po sobie składanych ofert zalecane 
jest częste odświeżanie strony. Tylko wtedy licytujący będzie mógł zobaczyć aktualny ranking 
ofert. 

 

Uczestnik licytacji może zmienić zgłoszoną wcześniej ofertę zakupu według następujących reguł: 

1) Zmiana oferty polega na dodaniu nowego wariantu oferty, edycji aktywnego wariantu oferty 
lub usunięciu oczekującego wariantu oferty. 

2) Kolejny wariant oferty przedsiębiorcy będzie zarejestrowany wyłącznie w sytuacji, gdy jego limit 
ceny będzie wyższy od ceny zakupu przedsiębiorcy wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć na aukcji. 

3) W ramach edycji wariantu aktywnego możliwe jest: 

 zwiększenie limitu ceny, 

 zwiększenie: masy i limitu ceny, 

 zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie 
widoczna jest w ofercie przedsiębiorcy w rankingu ofert wygrywających, 

 zwiększenie masy i zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł wyższej od tej,  
jaka aktualnie widoczna jest w ofercie przedsiębiorcy w rankingu ofert wygrywających. 

 zwiększenie masy bez korekty limitu ceny, jeżeli limit ceny jest wyższy o co najmniej 1 zł od 
ceny, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie przedsiębiorcy w rankingu ofert wygrywających. 

 zwiększenie limitu ceny i zmniejszenie masy, ale nie niżej niż do masy przyznanej w wyniku 
redukcji oferty (dotyczy ofert zredukowanych). 

4) Edycja wariantu aktywnego skutkuje: zamknięciem bieżącego wariantu aktywnego i stworzeniem 
nowego wariantu aktywnego (z nową datą i czasem złożenia) oraz usunięciem wszystkich wariantów 
oczekujących. Przypomina o tym żółty kolor formularza (w trybie edycji oferty w zakładce Oferty) 
z odpowiednim komunikatem. 
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Rys. 53. Formularz składania ofert na stronie szczegółów aukcji w trybie edycji oferty  
  

System e-drewno posiada mechanizmy pozwalające ustrzec przedsiębiorcę przed błędnym wpisaniem 
ceny lub masy.  

- Rys. 54. Komunikat widoczny przy próbie zmniejszenia masy poniżej wygrywanej 

 

Rys. 55. Komunikat widoczny przy próbie zmniejszenia limitu ceny poniżej poziomu ceny wynikającej 
z aktualnych rozstrzygnięć 

Przy wpisywaniu przez przedsiębiorcę ceny jest uruchamiana walidacja pola – nie jest możliwe 
wpisanie ceny wyższej niż 999. Tylko dla niektórych aukcji (np. dla surowca cennego) jest 
możliwe wpisanie ceny czterocyfrowej. 

  

 

Rys. 56. Komunikat widoczny po próbie zapisania limitu ceny wyższego od 999 zł 

 

Jeśli wpisana cena jest wyższa o 20% od ostatniej oferty, wyświetla się ostrzeżenie „Na pewno 
chcesz ustawić cenę na ….”. Wybranie OK powoduje akceptację wprowadzonej ceny 
a wybranie ANULUJ, jej odrzucenie”. 
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Rys. 57. Komunikat wyświetlany po zatwierdzeniu oferty z limitem ceny wyższym o ponad 20% 
od limitu z ostatniej oferty. 

 

3.3.5. Dogrywka. 

Mechanizm dogrywki jest drugim obok kodów przy logowaniu, elementem zabezpieczenia systemu 
przed nieuczciwą licytacją przy pomocy programów typu „snajper”, czyli ułatwiającym składanie ofert 
w ostatnich sekundach trwania aukcji. 

Dogrywka jest uruchamiana w momencie, gdy w ciągu ostatnich 30 sekund trwania licytacji zostanie 
złożona wygrywająca oferta. W takim wypadku licytacja zostaje wydłużona o 30 sekund licząc od 
czasu zarejestrowania takiej oferty  Każda kolejna oferta wygrywająca powoduje dalsze wydłużenie 
licytacji (czas złożenia oferty +30 sekund). Licytacja kończy się po 30 sekundach od ostatniej zmiany 
w rankingu ofert wygrywających. 

 

Rys. 58. Dogrywka uruchomiona przez „Ofertę 6”, złożoną o godzinie 13:23:55,  przedłużająca aukcję 
o 30 sekund do godziny 13:24:25 

3.4. Moje aukcje  

W głównym menu aplikacji użytkownik ma dostęp do opcji Moje aukcje. Wybranie przycisku powoduje 
wyświetlenie wszystkich aukcji, w których klient bierze lub brał udział (Rys. 59).  
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Rys. 59. Menu Moje aukcje 

 

W menu Moje aukcje przedsiębiorca ma dostęp do następujących informacji: 

▪ Aktywne – niezakończone aukcje, w których użytkownik bierze udział, 

▪ Zakończone - aukcje, które już się zakończyły i w których użytkownik brał udział, 

▪ Oferty – narzędzie do edycji ofert z listą wszystkich założonych wariantów ofert oraz 
listą aukcji obserwowanych 

▪ Makler – narzędzie do jednoczesnej licytacji na kilku aukcjach 

▪ Umowy – informacja o zakupionych masach oraz jednostkach, w których 
nie podpisano jeszcze umów  

▪ Wadium – informacja o stanie wadium i historii jego zmian 

▪ Raport – informacja z wygranych ofert. 

 

Aukcje aktywne i zakończone są prezentowane w formie tabeli, podzielonej na strony po 15 aukcji na 
stronę (lista analogiczna do listy aukcji widocznej dla niezalogowanych). 

 

Raport z wygranych ofert umożliwia generowanie informacji o zakupionych masach, sortymentach, 

oraz nadleśnictwach i akcjach, w których przedsiębiorca brał udział.  

 

 
Rys. 60. Okno definiowania zakresu danych widocznych w raporcie z wygranych ofert. 
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Rys. 61. Okno z wynikami raportu z wygranych ofert 

3.5. Oferty 

Formularz Oferty jest dostępny po kliknięciu w zakładkę znajdującą się między zakładką Region 4 
i zakładką Makler.  

Zawiera listy aukcji posortowane wg regionów. Aby zmienić wyświetlany w formularzu region należy 
użyć rozwijanej listy regionów. 

 

Rys.62. Lokalizacja listy wyboru regionu do wyświetlenia w zakładce Oferty.  

Strona w domyślnym trybie widoku wariantów aktywnych i oczekujących.  

Dla zwiększenia czytelności formularz ofert domyślnie otwiera się z widocznymi wariantami aktywnymi 
i oczekującymi. Aby zobaczyć także warianty zamknięte i usunięte należy dokonać wyboru opcji 
Wszystkie warianty przy pomocy listy wyboru widocznych wariantów. 
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Rys. 63. Zakładka Oferty z jedną aukcją, w której złożono ofertę i jedną aukcją obserwowaną 
oraz widocznym wariantem usuniętym (tryb widoku wszystkich wariantów) 

 

Użycie przycisku Obserwuj w kolumnie Akcja listy aukcji powoduje dopisanie aukcji do listy aukcji 
w formularzu zbiorczym edycji ofert (zakładka Oferty) bez parametrów wymaganych do uczestnictwa 
w licytacji (masa, limit ceny). Przystąpienie do licytacji następuje z chwilą uzupełnienia tych 
parametrów (dodania wariantu). 

Aukcje obserwowane, które trafiły do formularza, ale nie zostały przekształcone w oferty, mogą być 
z tej listy usunięte. Do tego celu służy przycisk Usuń z formularza. 

Do listy aukcji w zakładce Oferty są także dopisywane aukcje, w których złożono oferty za pomocą 
okna szczegółów aukcji. 

3.6. Makler 

Po zalogowaniu i wybraniu z zakładki Aukcje regionu, w którym chcemy licytować, obok zakładek 

regionów z aukcjami widzimy trzy nowe: zakładki Oferty, Makler i Umowy. 

 

 
Rys. 64. Narzędzie Makler 

 

Po złożeniu oferty w wybranej aukcji pojawi się ona automatycznie na liście aukcji w zakładce Makler.   

Lista aukcji jest wyświetlana w postaci tabelarycznej. Aukcje posortowane są w kolejności ich 

zakończenia. Na pierwszym miejscu znajduje się aukcja, do której zakończenia zostało najmniej 

czasu. 

Lista aukcji zawiera następujące informacje: 

 Lp. – liczba porządkowa.  

 Nazwa RDLP, 

 Nazwa nadleśnictwa, 

 Numer aukcji – klikając na numer aukcji przechodzimy do okna składania/edycji swojej oferty 
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 Gatunek drewna, 

 Grupa handlowa, 

 Masa wystawiona, 

 Moja masa, w tym: 

o Masa max./min. – moja masa zakupu oraz moja minimalna masa zakupu 

o Przyznana – masa, jaką AKTUALNIE wygrywam 

 Cena, w tym: 

o Teraz wygrywa – cena, aktualnie wygrywającej oferty w rankingu 

o Mój limit ceny – cena, jaką aktualnie oferuję jako maksymalną 

 Czas do końca aukcji – czas pozostały do końca jest odświeżany co 5 sekund.  

 

Uwaga! 

Klikając na cenę otwieramy okno licytacji - tzn. możemy bez wychodzenia z „Maklera” zmienić 

swoją cenę, np. w oparciu o podpowiedź z kolumny „Teraz wygrywa”. 

 

 
Rys. 65. Formularz edycji oferty narzędzia „Makler” 

 

 

Pod listą aukcji znajduje się licznik aktualnie licytowanych mas wraz z sumaryczną informacją 

o masach wygranych, na które nie mamy podpisanych umów. 

 

 
Rys. 66. Podsumowanie ofert i kupionych mas oraz limit masy wynikający z wadium 

 
Złożone oferty – suma wszystkich mas z kolumny Moja masa / Masa max. 

Aktualnie wygrywasz – suma mas z kolumny Moja masa/przyznana 

Twoje wygrane, na które nie podpisałeś umowy – suma wszystkich wygranych mas, które jeszcze 

nie mają podpisanych umów – szczegółowy podział znajduje się w zakładce Umowy. 

Dostępna ilość drewna do zakupu – Masa wynikająca z wolnej kwoty wadium. 

 

Przy nakładających się czasach zakończenia aukcji, złożenie oferty przez któregokolwiek oferenta 

w ostatnich sekundach aukcji powoduje zmianę kolejności wyświetlania aukcji.  

W szczególnych przypadkach w Maklerze można zaobserwować kilka aukcji, których kolejność 

na liście Maklera będzie się dynamicznie zmieniać. Nie jest to błąd, lecz normalne działania 

w aplikacji e-drewno. W ten sposób widać zmieniający się cały czas układ ofert, mas i cen.  

Jeżeli czas zakończenia aukcji, wraz z dogrywką, dobiegł końca, aukcja taka znika z listy Maklera.  

W przypadku, kiedy nasza oferta była wygrywająca, masa zostaje dodana w tabeli w wierszu: „Twoje 

wygrane, na które nie podpisałeś umowy”, a pełne informacje dostępne są w zakładce Umowy. 

Licytacja w Maklerze, zabezpieczona jest takimi samymi mechanizmami pozwalającymi ustrzec 

przedsiębiorcę przed błędnym wpisaniem ceny jak składanie ofert bezpośrednio w aukcji.  
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3.7.  Umowy 

Po zakończeniu licytacji, do czasu odnotowania przez administratora faktu podpisania umowy, 

możemy zobaczyć zestawienie wygranych aukcji w zakładce Umowy.  

 

 
Rys. 67. Strona Umowy 

 

Zakładka Umowy zawiera informacje o aukcjach z niepodpisanymi umowami, w podziale 

na poszczególne regiony. 

  

 
Rys. 68. Rozwijana lista wyboru regionu w zakładce Umowy 

 

 

Tabela zawiera informacje o: 
 Wybranym regionie 

 Nazwie RDLP  

 Nazwie Nadleśnictwa 

 Nr aukcji – klikając na numer aukcji przechodzimy do okna wyników aukcji 

 GH – grupie handlowej 

 Mojej masie (wygranej), z podziałem na: 

 Masą max./min.  

 Przyznaną 

 Cenie – z jaką zakończyliśmy licytację 

 

Pod tabelą wygranych aukcji znajduje się suma aktualnie licytowanych mas oraz suma mas 

wygranych, na które nie mamy podpisanych umów. 

3.8. Akceptacja zmian regulaminu 

W sytuacji aktualizacji treści regulaminu aplikacji e-drewno, po zalogowaniu się na stronie głównej 

aplikacji e-drewno widoczny będzie komunikat informujący o konieczności zaakceptowania nowego 

regulaminu (Rys. 69). 
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Rys. 69. Komunikat o konieczności akceptacji zmian w regulaminie 

  

Klikając w napis Pokaż nowy regulamin systemu e-drewno należy zapoznać się z jego treścią. 

Następnie należy wybrać opcję Akceptuję nowy regulamin e-drewno, żeby móc przystąpić 
do licytacji. 

Po zaakceptowaniu regulaminu wyświetla się odpowiedni komunikat (Rys. 70.). 

 

 

Rys. 70. Potwierdzenie akceptacji nowego regulaminu 

 

Brak akceptacji regulaminu oraz zaniechanie działania związanego z akceptacją nowego regulaminu 

skutkuje brakiem możliwości licytowania. 

Pola służące do wpisywania ofert (masa, cena) są niedostępne oraz wyświetlany jest odpowiedni 

komunikat (Rys. 71.). Dodatkowo, o braku akceptacji regulaminu przypomina także informacja 

wyświetlana w miejsce dotychczasowej informacji o wadium (Rys. 72.). 
 (Rys. 71.). 

 

Rys. 71. Komunikat przy próbie licytacji bez akceptacji zmian w regulaminie 
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Rys. 72. Dodatkowy komunikat informujący o braku akceptacji regulaminu 

3.9. Procedura przypomnienia hasła 

Jeśli użytkownik zapomni hasła potrzebnego do zalogowania, wówczas powinien skorzystać 
z przycisku znajdującego się po lewej stronie ekranu na stronie głównej w menu Pytania 
i odpowiedzi (Rys. 73).  

  

Rys. 73. Lokalizacja odnośnika do strony do ustalenia nowego hasła 

 

Hasło zostaje wysłane na wprowadzony przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, 
po podaniu nazwy użytkownika (loginu). 

 

 

Rys. 74. Formularz ustalania nowego hasła 

 

3.10. Powiadomienia e-mail 

Po zakończeniu licytacji do wszystkich licytujących zostaje wysłany mail z wynikami: 

Przykład 1 

Aukcja nr 0917000012 w Nadleśnictwie Pniewy, w której brałeś udział 

zakończyła się. Twoja oferta z dnia 2013-02-14 20:37:59 nie wygrała. 
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Przykład 2 

Aukcja nr 1031120443 w Nadleśnictwo Choszczno, w której brałeś udział 

zakończyła się. 

Twoja oferta z dnia 2012-11-22 09:51:19 wygrała. Wylicytowałeś 60 [m3] W0 

po cenie: 188 PLN. 

Prosimy o skontaktowanie się z działem sprzedaży w Nadleśnictwo Choszczno 

w celu podpisania umowy. 

 

Użytkownik aplikacji ma możliwość otrzymywania raz dziennie powiadomień o publikacji nowych 
aukcji. Aby otrzymywać te powiadomienia należy  w trakcie rejestracji w aplikacji lub każdym innym 
momencie zaznaczyć opcję Powiadamiaj o nowych aukcjach w e-drewno, w sekcji Dane 
użytkownika, zakładki Moje dane (Rys. 75). 

 

 

Rys. 75. Lokalizacja funkcji aktywującej powiadomienia o nowych aukcjach i odsyłacza do 
konfiguratora tych powiadomień 

Obok przycisku aktywującego powiadomienia znajduje się odsyłacz do konfiguratora powiadomień.  

Konfigurator powiadomień ma postać filtra, w którym można wybrać interesujące nas dyrekcje 
regionalne LP, gatunki oraz grupy handlowe (Rys. 76.). 
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Rys. 76. Fragment filtra służącego do konfiguracji powiadomień o nowych aukcjach 
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Należy pamiętać, że filtr jest aktywny dopiero przy zaznaczonej opisanej wyżej opcji Powiadamiaj 
o nowych aukcjach w e-drewno. Jeżeli opcja ta jest nieaktywna nad filtrem wyświetlany jest 
odpowiedni komunikat (Rys. 77.). 

 

 

 

Rys. 77. Komunikat wyświetlany przy nieaktywnej opcji Powiadamiaj o nowych aukcjach 
w e-drewno 

 

Zaznaczenie przez użytkownika opcji Powiadamiaj o nowych aukcjach w e-drewno skutkuje 
wysyłaniem na jego adres e-mail, raz dziennie, zestawienia nowych aukcji (Rys. 78.).  

 

Rys. 78. Treść maila z powiadomieniem o nowych aukcjach 

W tekście Powiadomienia znajduje się także link do rezygnacji z powiadomień. Kliknięcie linku 
Rezygnuję powoduje natychmiastową dezaktywację powiadomień (nie jest wymagane potwierdzenie 
przez użytkownika rezygnacji z powiadomień ani logowanie).  

 

Rys. 79. Informacja o rezygnacji z powiadomień emaliowych. 

Przywrócenie powiadomień wymaga zalogowania w systemie i ponownego zaznaczenia opcji 
Powiadamiaj o nowych aukcjach w e-drewno, w sekcji Dane użytkownika zakładki Moje dane. 
UWAGA! 
Rezygnacja z powiadomień nie kasuje ustawień filtra. 

3.11. Poczta wewnętrzna 

Wewnętrzna poczta e-drewno wykorzystywana jest do komunikacji z użytkownikiem, do którego 

z różnych powodów nie jest możliwe wysłanie poczty e-mail. Jeżeli serwery e-drewno otrzymują zwroty 
poczty wysyłanej na adres e-mail użytkownika to taki adres mail jest automatycznie blokowany 

a użytkownik jest o tym fakcie informowany w systemie poczty wewnętrznej e-drewno. W takiej sytuacji 
w menu głównym, obok odsyłacza do zakładki Poczta pojawia się ikona koperty (Rys. 79.) i licznikiem 
nieprzeczytanych wiadomości.  
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Rys. 80. Odsyłacz do zakładki Poczta z jedną nieprzeczytaną wiadomością 

Po przejściu do zakładki Poczta użytkownik może się zapoznać z wiadomością: 

 

Rys. 81. Powiadomienia Poczta z jedną nieprzeczytaną wiadomością 

Wiadomość zawiera informacje o możliwych przyczynach niedostarczania poczty wraz z propozycją 
rozwiązania problemu. Przeczytane powiadomienia można usuwać. 

 

 

Rys. 82. Treść powiadomienia 

 


