Warszawa, dn. 24 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do jednostek
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej jako „PGL LP”) pragnę
przedstawić stanowisko PGL LP wobec zgłaszanych postulatów.
Rozumiemy szczególną sytuację, w jakiej znalazło się wiele polskich przedsiębiorców w tym
także z przemysłu drzewnego. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że PGL LP działają
w określonych ramach prawnych wynikających z przepisów rangi ustawowej i na PGL LP
spoczywają szczególne obowiązki związane z prowadzeniem trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej. Ponadto trzeba przypomnieć, że PGL LP pokrywają koszty działalności
z własnych przychodów.
Dlatego w pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę na trwające obecnie prace
legislacyjne nad projektem tzw. „Tarczy antykryzysowej”1. Ustawa ta ma na celu
zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych związane z wprowadzeniem na
terytorium RP stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami. Ustawa ta będzie zawierała
rozwiązania horyzontalne kierowane do wszystkich sektorów gospodarki w tym również
sektora drzewnego. Należy zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców wszystkich branż.
Sugerujemy zatem zgłaszanie Państwa postulatów w toku procesu legislacyjnego nad
ww. ustawą. PGL LP zaś oczywiście dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną
wypracowane i przyjęte przez Sejm i Senat RP.
Wobec powyższego działając w aktualnym stanie prawnym i faktycznym PGL LP wyraża
gotowość do wyrażania zgody na określone zmiany umów sprzedaży drewna zwartych
w toku procedur przetargowych i aukcji na 2020 r.:
1)

Zmiany harmonogramów odbioru drewna
PGL LP dopuszcza zmiany harmonogramów odbioru drewna polegające na
przesunięciu mas drewna do odbioru w późniejszym terminie. Mając na uwadze, że
rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia, obecnie PGL LP dopuszcza przesunięcia
terminów odbioru drewna w taki sposób aby umowy sprzedaży zostały zrealizowane
w całości do końca 2020 roku. Korekty harmonogramów, nie powodują obowiązku
zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu.
W miarę rozwoju sytuacji będą podejmowane decyzje co do ewentualnego
dopuszczenia przesunięć terminów odbioru drewna na 2021 r.
W tym zakresie przedsiębiorcy odczuwający potrzebę takich zmian powinni
kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne
umowy sprzedaży drewna w celu uzgodnienia treści zmian w harmonogramach.

2)

Wydłużenie odroczonych terminów płatności
Na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19
marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021 (znak:
ZM.800.6.2020) dopuszczone zostało wydłużanie umownych odroczonych terminów
płatności powyżej 30 dni, po warunkiem zapewnienia należytego zabezpieczenia
finansowego zgodnie z treścią umowy (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
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W przypadku wprowadzenia do umowy terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni, rabat,
o którym mowa w § 6 ust. 7 i 8 umowy (1%) nie będzie niestety należny jako, że jest to
rabat za szybką zapłatę należności. W przypadku wydłużenia płatności powyżej 14 dni
stosowanie rabatu nie ma uzasadnienia.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:
a)

b)

c)

Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od
dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę
towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej
i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela
(art. 7 ust. 2 ww. ustawy);
W przypadku przyjęcia w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni wierzyciel
może żądać odsetek ustawowych2 po upływie 30 dni, liczonych od dnia
spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie
dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. (art. 5 ww. ustawy);
W transakcjach handlowych - z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest
podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe
za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe
odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty
(art. 7 ust. 1 ustawy).

Ewentualne zmiany
ustawodawcy.

w zakresie

należnych

odsetek

wymagałyby

interwencji

Na koniec należy zaznaczyć, iż na razie nie można mówić o wystąpieniu w sektorze leśnodrzewnym siły wyższej, o której mowa w § 9 umów sprzedaży drewna, która uniemożliwiały
wykonanie umów sprzedaży drewna. Umowy sprzedaży drewna mogą być nadal
realizowane, po dokonaniu stosownych przesunięć w harmonogramach odbioru drewna.
Nie ma też obecnie żadnych podstaw do zmiany umówionych cen sortymentów drewna.
Wiążące są ceny ukształtowane w wyniku konkurencyjnych procedur sprzedaży drewna
(przetargów i aukcji), zawarte w załącznikach do umów sprzedaży drewna.
***
Intencją PGL LP jest kontynuacja harmonijnej współpracy z kontrahentami. Będziemy na
bieżąco monitorować sytuację i w miarę potrzeby, w przyszłości podejmować dyskusję nad
kolejnymi rozwiązaniami, które okażą się niezbędne.

Z poważaniem,
Bogusław Piątek
Zastępca Dyrektora Generalnego ds.
Gospodarki Leśnej
/podpisano elektronicznie/
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Od 18 marca 2020 r. odsetki ustawowe uległy obniżeniu i wynoszą obecnie 4,5% w skali roku.
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