
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

przygotowana    w  oparciu  o  zapisy  Zarządzenie  nr  3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 

17 stycznia 2018 r. w  sprawie  finansowania  z  funduszu leśnego niektórych działań parków 

narodowych (zwanym dalej: zarządzeniem), zgodnie z objaśnieniami do wzoru wniosku stanowiącymi 

zał. 3 do zarządzenia. 

 

Aby utworzyć konto i rozpocząć pracę z utworzeniem wniosku należy wejść na stronę 

http://parki.ckps.lasy.gov.pl/ i dokonać rejestracji. Na Państwa e-mail zostanie wysłany link aktywujący 

konto.  

W celu uruchomienia generatora wniosków należy wpisać login i hasło w formularzu logowania do 

systemu. Jeśli hasło jest błędne pojawi się komunikat „Hasło jest nieprawidłowe.” Na ekranie pojawi 

się przycisk „Resetowanie hasła”. Klikniecie w przycisk przeniesie Państwa do formularza zmiany hasła. 

W tym miejscu należy podać swój login i e-mail a następnie kliknąć przycisk „Zatwierdź”. Na Państwa 

e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem odblokowującym Państwa konto.  

Proszę pamiętaj o zmianie hasła dla bezpieczeństwa konta od razu po pierwszym zalogowaniu! 

 

 
1.  „Tytuł projektu” – w polu należy zaproponować ogólny tytuł zaplanowanych działań - tekst 

ograniczony ilością 300 znaków. 

2. „Nazwa parku narodowego oraz adres jego siedziby” - pole zaciągane automatycznie. 

3. „Osoba do kontaktów roboczych” – proszę podać dane kontaktowe osoby z którą CKPŚ/DGLP ma 

kontaktować się w przypadku wystąpienia pytań i wątpliwości przy weryfikacji wniosku oraz 

późniejszej ewentualnej obsłudze umowy.  

4. „Data wystosowania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaproszenia w sprawie 

składania wniosków” - pole zablokowane do edycji, wprowadzona data wyświetla się 

automatycznie. 

5.  „Data sporządzenia wniosku” – pole zaciąga się automatycznie, jako data utworzenia pierwszej 

wersji wniosku. Istnieje możliwość zmiany daty z przedziału 25.01.2018 – 22.02.2018 r. 

6. „Wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich (na rok 2018)” – pole zablokowane do edycji, 

wprowadzona wartość wyświetla się automatycznie. 

 

 
 

 

 

 

 
Należy wybrać odpowiednią grupę działań. 

 

Grupa działań: Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej dotyczą realizacji działań 

ochronnych metodami gospodarki leśnej zgodnych z załącznikiem 1 do zarządzenia. 

http://parki.ckps.lasy.gov.pl/


1. LP – pole wypełniane automatycznie 

2.  „Nazwa działania w brzmieniu zgodnym z nazwami działań, kwalifikujących się do sfinansowania z 

użyciem środków związanych z funduszem leśnym, według załącznika nr 1 do Zarządzenia” - należy 

wybrać odpowiednia nazwę działania z listy rozwijanej (najbardziej szczegółowy kierunek 

działalności). Występuje konieczność przypisania każdego planowanego działania do ostatniego lub 

przedostatniego rzędu (tylko wiersze aktywne). System pozwala na wyszukiwanie nazw po wpisaniu 

hasła-klucz. 

3. „Wybór Grupy czynności stosowanej w jednostkach LP, odpowiadającej wybranemu kierunkowi 

działalności lub opis wykonywanych czynności w ramach działania” – pole ukazuje się po dokonaniu 

wyboru w polu opisanym powyżej. W przypadku przypisania działania do charakterystycznych prac 

leśnych, mających bezpośrednie odwzorowanie w LP, w tym polu pojawi się możliwość wyboru 

działań z listy rozwijanej. W miarę możliwości proszę z tego ułatwienia skorzystać, natomiast w 

przypadku braku możliwości zastosowania proponowanych nazw, proszę o wybranie „INNE” i 

ewentualne wpisanie nazwy własnej w wierszu poniżej, precyzującej planowane działania. Tekst 

ograniczony ilością 400 znaków.  

4. „Skrócona nazwa działania” – propozycja nazwy działania musi być czytelna i jasna w celu 

precyzyjnej identyfikacji działania. W przypadku podpisania umowy będzie to właściwa nazwa 

działania. Na etapie aplikacji jest do nazwa ukryta we wniosku. Tekst ograniczony ilością 200 

znaków. 

5. „Nazwa działania ogólna w brzmieniu zgodnym z treścią planu ochrony lub treścią zadań 

ochronnych parku wraz ze wskazaniem punktu (lub tytuł pracy badawczej)” – propozycja nazwy 

działania musi odpowiadać zapisom planu ochrony lub zadań ochronnych parku. Dodatkowo proszę 

wskazać konkretny punkt w dokumencie do którego wskazana nazwa działania się odnosi.  

6.  „Stopień pilności działania według planu ochrony lub zadań ochronnych parku” – w polu należy 

określać w skali od 1 do 10 (w wyjątkowych przypadkach, dla działań których realizacja 

w najbliższym okresie jest niezbędna, należy zamiast wartości z podstawowej skali przypisywać 

liczbę 100). Stopień pilności dyrektor parku określa samodzielnie, biorąc pod uwagę zapisy w planie 

ochrony parku lub planie zadań ochronnych; 

7. „Kwalifikowalność VAT” – w tym polu proszę wskazać czy istnieje możliwość odzyskania VAT 

w danym działaniu. Zgodnie z Państwa wskazaniem, do zestawienia zostanie zaciągnięta 

odpowiednio wartość netto lub brutto. Nie występuje możliwość częściowego kwalifikowania VAT 

w ramach jednego działania. 

8. „Jednostka miary przyjmowana w LP” – w polu należy przyjmować wielkości powszechnie 

stosowane w LP przy sporządzaniu tzw. wniosków gospodarczych. W przypadku wybrania w 

kolumnie „Nazwa działania ogólna…” działania z listy rozwijanej, w tej kolumnie jednostka miary 

pojawi się automatycznie bez możliwości edycji (będzie ona zgodna z jednostką faktycznie 

stosowaną w LP), w innych przypadkach (gdy w kolumnie „Nazwa działania ogólna…” wpisano 

nazwę własną) kolumna jest aktywna i jednostkę należy wybrać z listy rozwijanej. 

9.  „Liczba jednostek miar (LP)” – w polu należy wpisać wartość liczbową do wielkości przyjmowanej 

w Lasach Państwowych. Należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.  „Jednostka miary przyjmowana w parku narodowym” – w polu należy wskazać jednostkę w jakiej 

park wykazuje dany rodzaj działań (np. jednostkę za pomocą której park będzie się rozliczał z 

wykonawcą jeżeli jest ona inna niż jednostka przyjmowana w LP). W przypadku aktywności kolumny 

„Wielkość przyjmowana w Lasach Państwowych”, wartość z tej właśnie kolumny jest zaciągana do 

ostatecznego zestawienia, w innych przypadkach wartość z kolumny „Jednostka miary 

przyjmowana w parku narodowym” jest uznawana za ostateczną jednostkę miary. 

11. „Liczba jednostek miar (PN)” – w polu należy wpisać wartość liczbową do wielkości przyjmowanej 

w parku narodowym. Należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



12. „Uwagi techniczne” – pole umożliwiające wprowadzenie krótkich informacji technicznych odnośnie 

wprowadzonych jednostek bądź wartości (w polu tym nie należy wprowadzać informacji 

technicznych dotyczących sposobu realizacji działania). Informacje tu wskazane nie są nigdzie 

zaciągane i nie będą widoczne na wydrukach. Będą one dostępne wyłącznie w systemie 

z możliwością podglądu przez osobę oceniająca wniosek - tekst ograniczony ilością 400 znaków.  

13. „Zwięzły opis działania wraz z uzasadnieniem jego realizacji w ujęciu merytorycznym mogący mieć 

znaczenie przy ocenie [w przypadku prac badawczych należy dodatkowo podać, czy dana praca (1) 

będzie wykonywana siłami własnymi parku narodowego, (2) będzie wykonywana przez podmiot(y) 

zewnętrzny(e) (podać nazwę podmiotu), czy też będzie wykonywana w kooperacji (podać nazwy 

wszystkich kooperantów)]” – w tym polu proszę wskazać merytoryczne uzasadnienie wraz z opisem 

planowanego działania oraz uzasadnienie jego realizacji i wskazaniem stanu obecnego. Informacje 

tu podane zostaną przekazane ekspertowi do oceny priorytetowości działań. Tekst ograniczony 

ilością 2000 znaków.  

 

 

W kolejnych wierszach należy wykazać wartości działania, w podziale na jego składowe:  

a) Zużycie materiałów i energii  

b) Usługi obce 

c) Podatki i opłaty 

d) Wynagrodzenia 

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

f) Amortyzacja 

g) Delegacje i koszty przeniesienia 

h) Pozostałe koszty rodzajowe 

 

1.  „Rodzaj kosztu bezpośredniego” – należy wybrać z listy rozwijanej (wymienionej powyżej) 

2. „Wartość netto” – wartość działania bez podatku VAT 

3. „Wartość brutto” – wartość działania z podatkiem VAT 

4. „Typ kosztu” – należy wybrać z listy rozwijanej: 

a. KOSZTY - wydatki kosztowe  

b. NAKŁADY -  nakłady na tworzenie infrastruktury zgodnie z zapisami ustawowymi 

c. WYKUP NIERUCHOMOŚCI - wykup nieruchomości zgodnie z zapisami ustawowymi 

W przypadku, gdy dany wydatek odnosi się do kilku rodzajów kosztów bezpośrednich, należy wydatek 

odpowiednio podzielić i wprowadzić w zakładce METODYKA odpowiednią liczbę wierszy. Po 

wprowadzeniu każdego z wierszy należy „kliknąć” ZAPISZ. 

Należy wprowadzić wartość dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

1. „Wyjaśnienia do sposobu wyliczenia kosztów działania - uzasadnienie przedstawionych kosztów” – 

w tym polu należy odnieść się do wyliczenia kosztów przedstawionych działań, w tym do przyjętych 



stawek godzinowych oraz cen jednostkowych, rozpisując koszt działania na części składowe  

z podaniem konkretnych stawek (w tym informacje dot. kosztów materiałów, dostawy, 

dokumentacji technicznej, niezbędnego nadzoru itp.).  W polu tym należy w skrótowy sposób 

przedstawić informacje zawarte w szczegółowym kosztorysie przedwykonawczym dołączonym do 

wniosku. Informacje tu podane zostaną wykorzystane przy ocenie kosztorysowej Państwa działań. 

Tekst ograniczony ilością 5000 znaków. 

Jeżeli działanie o danej lokalizacji geograficznej jest realizowane z wykorzystaniem środków 

z różnych źródeł – należy podawać liczbę jednostek miar, charakteryzujących dane działanie, 

ciążących do środków, związanych z funduszem leśnym. 

 

 

1.  „Obwód ochronny” - z listy rozwijanej proszę wybrać odpowiedni obwód ochronny w którym 

realizowane będzie dane działanie na terenie parku narodowego 

2. „Nr oddziału” – w polu należy wpisać nr oddziału w którym realizowane będzie dane działanie.  

3. „pododdziały” – w polu należy wpisać nr pododdziałów w których realizowane będzie dane 

działanie.  

Dodanie kolejnych obszarów możliwe jest za pomocą przycisku  

W celu dodania kolejnego działania lub przedsięwzięcia badawczego należy przejść do zakładki 

widocznej w górnej części ekranu: 

 

Następnie należy wybrać 

 

 

 

1. „Nazwa działania ogólna w brzmieniu zgodnym z treścią planu ochrony lub treścią zadań 

ochronnych parku wraz ze wskazaniem punktu (lub tytuł pracy badawczej)” - w polu należy wpisać 

tytuł pracy badawczej, tekst ograniczony ilością 400 znaków. 

2. „Stopień pilności działania według planu ochrony lub zadań ochronnych parku” – w polu należy 

określać w skali od 1 do 10 (w wyjątkowych przypadkach, dla działań których realizacja w 

najbliższym okresie jest niezbędna, należy zamiast wartości z podstawowej skali przypisywać liczbę 

100). Stopień pilności dyrektor parku określa samodzielnie, biorąc pod uwagę zapisy w planie 

ochrony parku lub planie zadań ochronnych; 

3. „Kwalifikowalność VAT” – w tym polu proszę wskazać czy istnieje możliwość odzyskania VAT w 

danym działania. Zgodnie z Państwa wskazaniem, do zestawienia zostanie zaciągnięta odpowiednio 

wartość netto lub brutto. Nie występuje możliwość częściowego kwalifikowania VAT w ramach 

jednego działania. 



4.  „Jednostka miary przyjmowana w parku narodowym” – automatycznie przy pracach badawczych 

przyjęta jest jednostka godz. (h) 

5. „Liczba jednostek miar (PN)” – w polu należy przyjmować czasochłonność, wyrażoną w godzinach, 

przy czym za liczbę jednostek miar należy przyjmować sumaryczną liczbę godzin pracy pracowników 

naukowych i pomocniczych (z uwzględnieniem wszystkich podmiotów mających wykonywać 

badania); 

6. „Uwagi techniczne” – pole umożliwiające wprowadzenie krótkich informacji technicznych odnośnie 

wprowadzonych jednostek bądź wartości (w polu tym nie należy wprowadzać informacji 

technicznych dotyczących sposobu realizacji działania). Informacje tu wskazane nie są nigdzie 

zaciągane i nie będą widoczne na wydrukach. Będą one dostępne wyłącznie w systemie 

z możliwością podglądu przez osobę oceniająca wniosek - tekst ograniczony ilością 400 znaków. 

7. „Zwięzły opis działania wraz z uzasadnieniem jego realizacji w ujęciu merytorycznym mogący mieć 

znaczenie przy ocenie [w przypadku prac badawczych należy dodatkowo podać, czy dana praca (1) 

będzie wykonywana siłami własnymi parku narodowego, (2) będzie wykonywana przez podmiot(y) 

zewnętrzny(e) (podać nazwę podmiotu), czy też będzie wykonywana w kooperacji (podać nazwy 

wszystkich kooperantów)]”)” - należy podawać informacje dowodzące, że dana praca badawcza 

spełnia warunki, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. W tym polu proszę wskazać 

merytoryczne uzasadnienie wraz z opisem planowanego działania oraz uzasadnienie jego realizacji 

i wskazaniem stanu obecnego. Informacje tu podane zostaną przekazane ekspertowi do oceny 

priorytetowości działań. Tekst ograniczony ilością 2000 znaków. 

 

Pozostałe pola wypełniane są analogicznie jak opisano powyżej przy „Grupa działań: Działania 

ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej” 

 

Jako inne działania należy wprowadzić wszystkie działania o charakterze innym niż działania ochronne 

prowadzone metodami gospodarki leśnej oraz inne niż prace badawcze. 

Wszystkie pola wypełniane są analogicznie jak opisano powyżej przy „Grupa działań: Działania 

ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej” 

 

 

 

Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki: 

1. Obligatoryjne: 

a. Kosztorys przedwykonawczy; 

b. Oświadczenie przewodniczącego rady naukowej parku (jeżeli we wniosku park zawarł prace 

badawcze); 

2. Dodatkowe, mogące mieć znaczenie w procesie oceny: 

a. Mapy, 

b. Opinie, 

c. Zdjęcia, 



d. Inne załączniki istotne z punktu widzenia parku narodowego, mogące mieć wpływ na ocenę 

wniosku. 

Należy zwrócić uwagę, aby nazwa załączonego do systemu pliku w jednoznaczny sposób opisywała 

jego zawartość (zarówno nazwa pliku jak i informacje zawarte w polu „Opis pliku”), np. do systemu 

należy dołączyć plik o nazwie „Kosztorys działanie 1” opisany w systemie „Kosztorys działanie 1”.  

Na każdym etapie przygotowania wniosku (przed jego zatwierdzeniem) można wykonać jego 

korektę/uzupełnienie wchodząc do zakładki   

 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW 

W celu ułatwienia pracy osobie wprowadzającej dane w każdym momencie edycji wniosku o 

dofinansowanie istnieje możliwość wygenerowania tabeli widocznej podczas edytowania wniosku lub 

zmiana zakresu jej widoczności z użyciem następujących przycisków: 

 

W tabeli przy każdym wprowadzonym działaniu widoczne są przyciski w pierwszej kolumnie „Akcje”: 

 

W widoku tabeli głównej, działania dla których nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola 

zostaną zaznaczone kolorem różowym – uniemożliwiając zatwierdzenie wniosku do czasu ich korekty. 

Ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do 

zarządzenia,  generowany jest automatycznie (na podstawie danych wprowadzonych do systemu) 

i widoczny jest w zakładce „Rejestr wniosków”. 

W celu dokonania podglądu wniosku należy przejść do zakładki , 

odnaleźć właściwy wniosek i kliknąć . Generowanie podglądu następuje w formacie 

plików PDF.  

W pliku:  

 

znajdują się dane zgodne z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. W pliku tym znajdą się następujące pola 

(które nie znajdują się w tabeli widocznej podczas edycji wniosku): 

1. Koszt bezpośredni wykonania działania wg. kalkulacji kosztów rodzajowych (netto) – wyliczany 

automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wniosku w zakładce . 

2. Koszt bezpośredni wykonania działania wg. kalkulacji kosztów rodzajowych (brutto) – wyliczany 

automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wniosku w zakładce . 

Edytuj 
Kopiuj 
Usuń 



3. „Koszt  bezpośredni  działania bez kosztów inwestycyjnych oraz nakładów na budowę  środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” – wyliczany automatycznie na podstawie danych 

wprowadzonych we wniosku w zakładce . 

4. Wartość całkowita (wyliczana automatycznie) = wartość działania brutto lub netto (w zależności od 

kwalifikowania VAT) + (wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich * Koszt bezpośredni 

działania bez kosztów inwestycyjnych oraz nakładów na budowę środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych). 

 

ZATWIERDZENIE WNIOSKU 

Po wprowadzeniu do systemu wszystkich działań planowanych do realizacji w roku 2018, konieczne 

jest zatwierdzenie wniosku. Uprawnienie do zatwierdzania ma wyłącznie dyrektor parku narodowego 

lub inna osoba wskazana. W celu zatwierdzenia wniosku w systemie konieczne jest zalogowanie się 

osoby upoważnionej do podpisywania wniosku, w kolejnym kroku należy przejść do zakładki 

 i odszukać wniosek kierowany do zatwierdzenia.  

Osoba zatwierdzająca wniosek w systemie, proszone jest również o podpisanie wersji papierowej. 

Kliknięcie  powoduje zablokowanie danego wniosku do edycji 

i automatyczne wysłanie wiadomości e-mail do CKPŚ informującej o zatwierdzeniu wniosku przez Park. 

Do momentu nałożenia blokady przez CKPŚ istnieje możliwość odblokowania wniosku do edycji przez 

osobę upoważnioną, należy zwrócić uwagę, iż każde ponowne odblokowanie i zablokowanie wniosku 

powoduje zmianę sumy kontrolnej wersji wniosku. Zatwierdzenie wniosku w systemie musi nastąpić 

do dnia 22.02.2018r.  

Po zatwierdzeniu wniosku w systemie proszę o jego wydrukowanie poprzez zakładkę 

. W celu weryfikacji proszę o sprawdzenie czy obie wersje 

dokumentu (elektroniczna w systemie oraz papierowa) posiadają jednakową sumę kontrolną. Wniosek 

wraz z załącznikami powinny zostać podpisane przez osobę zatwierdzającą dokument w systemie, 

upoważniona do reprezentowania parku narodowego. Pełną dokumentację aplikacyjną należy wysłać 

do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 

Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie nadania do 22.02.2018r. 

 

Powodzenia! 


