
Warszawa, 27.03.2020 r. 

KOMUNIKAT nr 3 

 

Szanowni Państwo, 

W uzupełnieniu punktu 1) komunikatu z dn. 24 marca br. informuję, że zmiany 

harmonogramów mogą być przeprowadzane w ramach okresu, na który została zawarta 

umowa, np. dla umów zawartych na podstawie wyników systemowych aukcji internetowych w 

aplikacji e-drewno terminem realizacji jest koniec czerwca br. i przesunięcia harmonogramu 

dotyczyć mogą tych ram czasowych.  

Dla umów zawartych na podstawie wyników ofertowej sprzedaży drewna w Portalu Leśno-

Drzewnym na rok 2020 r. końcowym terminem realizacji jest 31 grudnia 2020 roku, stąd 

przesunięcia harmonogramu mogą dotyczyć okresów do końca br. 

W uzupełnieniu punktu 2) komunikatu z dn. 24 marca br. informuję, że biorąc pod uwagę 

obecną szczególną sytuację Klientów w związku ze stanem epidemii, LP jako wierzyciel 

uznają za uczciwe wyrażanie zgody na wydłużenie terminów płatności do maksymalnie 90 dni 

liczonych od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zapewnienia należytego 

zabezpieczenia. 

Jednocześnie z zgodnie z art. 5 i 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych: 

 za okres od 31. dnia liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia 

terminu płatności LP przysługują odsetki ustawowe1; 

 za okres opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do dnia 

zapłaty LP przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych2. 

Jednocześnie informuję, że kierownictwo LP na bieżąco śledzi sytuację i w miarę 

możliwości będzie podejmować działania zmierzające do złagodzenia odczuwalnego 

kryzysu w branży zarówno przez Przedsiębiorców, jaki i jednostki Lasów Państwowych. 

 
Z poważaniem, 
Bogusław Piątek 
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. 
Gospodarki Leśnej 
/podpisano elektronicznie/ 

                                                           
1 Stopa odsetek ustawowych stanowi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Zatem 
od 18 marca 2020 r. odsetki ustawowe wynoszą obecnie 4,5% w skali roku. 
2 Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem 
nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym stanowi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 
dziesięciu punktów procentowych. 
Zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych „Do 
ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego 
Banku Polskiego obowiązującą w dniu: 
1) 1 stycznia - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 
2) 1 lipca - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.” 
Zatem do dnia 30 czerwca 2020 r. obowiązująca wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 
wynosi 11,5 %. 


