
Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok
Materiały informacyjne dla Klientów
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Podstawa prawna

• Zarządzenie 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 28 czerwca 2018 

roku sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe

• Decyzja 137 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dn. 28 czerwca 2018 roku 

w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur 

sprzedaży drewna w PGL LP

• Zarządzenie Nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 

2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

• Decyzja Nr 164 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 

roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów 

poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/



3

Sprzedaż drewna na 2019 przez Lasy Państwowe składa 

się z dwóch procedur:

• Sprzedaży podstawowej (etap zasadniczy i dwie dogrywki) –

przeznaczonej dla przedsiębiorców, którzy kupili drewno w LP 

w okresie 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. Oferta zakupu w tej 

procedurze limitowana jest średnioroczną wielkością zakupu 

i wysokością wpłaconego wadium.

• Sprzedaży otwartej (etap zasadniczy i dwie dogrywki) –

przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na to 

czy dokonywali wcześniej zakupów w LP czy nie. Oferta zakupu 

w tej procedurze limitowana jest tylko wysokością wpłaconego 

wadium.
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

11 - 26 września 2018 r.  

• Aktualizacja punktów przerobu.

• Korekta wielkości zakupu drewna.

• Złożenie wniosku o zmianę okresu wielkości zakupu drewna. 

17 - 26 września 2018 r.

• Sporządzenie oferty na potrzeby sprzedaży podstawowej w Portalu 

Leśno-Drzewnym przez jednostki Lasów Państwowych.

1 - 5 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 01.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 05.10.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w etapie zasadniczym sprzedaży podstawowej. 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w etapie zasadniczym sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 05.10.2018 r.
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

8 października 2018 r.

• Publikacja wyników etapu zasadniczego sprzedaży podstawowej na 2019 r.

10 - 12 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 10.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 12.10.2018 r. -

składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w I dogrywce sprzedaży podstawowej 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w I dogrywce sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 12.10.2018 r.

15 października 2018 r.

• Publikacja wyników I dogrywki sprzedaży podstawowej na 2019 r.
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

17 - 19 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 17.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 19.10.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w II dogrywce sprzedaży podstawowej 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II dogrywce sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 19.10.2018 r.

22 października 2018 r.

• Publikacja wyników II dogrywki oraz wyników całej sprzedaży 

podstawowej na 2019 r.

22 października - 2 listopada 2018 r.

• Deklaracja za pośrednictwem aplikacji PL-D dotycząca przypisu drewna 

na rok 2020 na podstawie wyników sprzedaży podstawowej na 2019 rok.
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Harmonogram – Sprzedaż otwarta

22 - 25 października 2018 r.

• Sporządzenie oferty sprzedaży na potrzeby sprzedaży otwartej w Portalu 

Leśno-Drzewnym przez jednostki Lasów Państwowych.

29 października - 2 listopada 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 29.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 02.11.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w etapie zasadniczym sprzedaży otwarte

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w etapie zasadniczym sprzedaży 

otwartej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 02.11.2018 r.

5 listopada 2018 r.

• Publikacja wyników etapu zasadniczego sprzedaży otwartej na 2019 rok.
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Harmonogram – Sprzedaż otwarta

7 - 9 listopada 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 07.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 09.11.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w I dogrywce sprzedaży otwartej

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w I dogrywce sprzedaży otwartej 

możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 09.11.2018 r.

12 listopada 2018 r.

• Publikacja wyników I dogrywki sprzedaży otwartej na 2019 rok.

14 - 16 listopada 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 14.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 16.11.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w II dogrywce sprzedaży otwartej

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II dogrywce sprzedaży otwartej 

możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 16.11.2018 r.
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Harmonogram – Sprzedaż otwarta

19 listopada 2018 r.

• Publikacja wyników II dogrywki oraz wyników całej sprzedaży otwartej 

na 2019 rok.

21 - 23 listopada 2018 r.

• Zgłaszanie sprzeciwu dotyczącego konsolidacji wyników sprzedaży 

podstawowej i sprzedaży otwartej.

20 - 26 listopada 2018 r.

• Składanie w aplikacji PLD odwołań od wyników sprzedaży podstawowej 

i sprzedaży otwartej na 2019 rok.

29 listopada 2018 r.

• Ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży PL-D. 

• Rozpoczęcie spisywania umów dotyczących procedur sprzedaży na rok 

2019.



10

Aktualizacja punktów przerobu

• Zgodnie z zasadami sprzedaży na rok 2019  przedsiębiorcy 

wskazują jeden punkt przerobu drewna, dla którego obliczona 

będzie punktacja kryterium geografii zakupu (sprzedaż 

podstawowa) oraz promienia zaopatrzenia (sprzedaż otwarta). 

• Więcej niż jeden punkt przerobu posiadać mogą przedsiębiorcy 

wielozakładowi, w przypadku gdy jest to potwierdzone w rejestrach 

CEDIG lub KRS.

• Aktualizacji punktów przerobu muszą dokonać wszyscy 

przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowany PLD więcej niż 

jeden punkt przerobu – warunek konieczny do wzięcia udziału   

w procedurach sprzedaży.

• Aktualizacji punktu przerobu dokonuje się poprzez złożenie 

w nadleśnictwie macierzystym korekty formularza rejestracyjnego 

dostępnego na stronie PLD.
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Aktualizacja punktów przerobu

Możliwość wskazania numeru 

BDO – gdy zachodzi taka 

potrzeba.
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Aktualizacja punktów przerobu

Przedsiębiorca posiadający do tej pory więcej niż jeden punkt przerobu 

przy wypełnianiu korekty formularza podaje ilość punktów przerobu (1), 

status wielozakładowości (2), wskazuje wiodący typ działalności (3) 

oraz  podaje dane punktu/punktów po aktualizacji. 

(2)(1)

(3)

(4)
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Aktualizacja punktów przerobu

Punkty przerobu – umożliwia sprawdzenie ilości 

zarejestrowanych punktów przerobu.



14

Aktualizacja punktów przerobu

W przypadku, gdy przedsiębiorcę 

dotyczył obowiązek aktualizacji 

punktu przerobu i nie została ona 

wykonana, aplikacja informuje 

o tym fakcie komunikatem.

Brak aktualizacji punktów przerobu 

uniemożliwia złożenie oferty 

zakupu.
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Aktualizacja punktów przerobu

Uwaga!

• termin aktualizacji punktów przerobu określony zostaje 

na dzień 26 września do godziny 14:00 (dotyczy przedsiębiorstw 

zainteresowanych wzięciem udziału w sprzedaży podstawowej).

• obliczenie punktacji dla kryterium geografii zakupu będzie dokonane dla 

wszystkich aktualnych punktów przerobu wg stanu na dzień 26 września 

2018 r.

• ostateczny termin rejestracji nowych przedsiębiorców zainteresowanych 

wzięciem udziału w sprzedaży otwartej określony zostaje 

na dzień 25 października do godziny 14:00.

• obliczenie punktacji dla kryterium promienia zaopatrzenia będzie 

dokonane dla wszystkich aktualnych punktów przerobu wg stanu na dzień 

25 października 2018 r.
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Korekta wielkości zakupu drewna

• W aplikacji PL-D udostępniona jest informacja o zakupach drewna 

zrealizowanych w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. Wielkość 

zakupów jest podstawą obliczenia maksymalnej oferty zakupu jaką będzie 

mógł złożyć przedsiębiorca w procedurze sprzedaży podstawowej 

na 2019 rok. W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy w odniesieniu 

do przedstawionej wielkości zakupu drewna należy złożyć wniosek 

o korektę w nadleśnictwie, którego niezgodność dotyczy. Wnioski 

o korektę należy złożyć także w przypadku przeniesienia wielkości zakupu 

na innego przedsiębiorcę zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu sprzedaży 

w Portalu Leśno-Drzewnym na 2019 rok.
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Korekta wielkości zakupu drewna

Historia zakupu – umożliwia sprawdzenie ilości i 

wartości zakupów w LP w okresie 01.07.2016 r. –

30.06.2018 r.

361 035 m3 / 2 = średnioroczna ilość zakupów, tj. 180 518 m3
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Złożenie wniosku o zmianę okresu wielkości zakupu drewna 

Przedsiębiorcom, którzy uprawnieni byli w 2018 roku 

do uczestnictwa w procedurze „oznaczania drewna pod względem 

przyszłych nabywców na rynkach dla rozwoju” przysługuje prawo 

zmiany okresu czasu na podstawie, którego określana będzie 

maksymalna wielkość oferty zakupu w PL-D z okresu dwuletniego 

(01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.) na półtoraroczny (01.01.2017 r. 

do 30.06.2018 r.)

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem aplikacji PL-D. 

Historia zakupu – zmiana okresu 2019 –

umożliwia złożenie wniosku o zmianę 

okresu z którego będzie obliczana 

średnioroczna wielkość zakupu.
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Złożenie wniosku o zmianę okresu wielkości zakupu drewna

Złożenie wniosku wymaga zalogowania się użytkownika posiadającego 

uprawnienie do podpisywania ofert, zmiany statusu w polu Składam wniosek 

z Nie na Tak (1) oraz potwierdzenie przyciskiem Zatwierdź (2). 

Wycofanie wniosku możliwe jest do 26 września 2018 roku, poprzez zmianę 

statusu w polu Składam wniosek z Tak na Nie oraz potwierdzenie przyciskiem 

Zatwierdź. 

(2)(1)
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Wadium w PLD

W sprzedaży PL-D obowiązują następujące progi wadium:

• minimalny – wynoszący 5 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty 

do 1 000 m3;

• pośredni – wynoszący 10 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty 

do 15 000 m3;

• maksymalny – wynoszący 30 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej 

oferty bez ograniczenia ilościowego.

Przypis drewna w etapie lub zakończonej procedurze pomniejsza możliwość 

złożenia oferty zakupu w bieżącym etapie.

Jednostka macierzysta jest zobowiązania do zarejestrowania w PL-D faktu 

wpłaty wadium przez przedsiębiorcę w ciągu dnia roboczego, w którym 

powzięła informacje o wpływie wadium na swoje konto bankowe.
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Wadium w PLD

W czasie trwania każdej z procedur sprzedaży jest możliwe tylko zwiększenie 

kwoty wadium do wysokości kolejnych progów, z zastrzeżeniem, 

że w procedurze podstawowej możliwość złożenia oferty zakupu przez 

przedsiębiorcę ograniczona jest również średnioroczną wielkością zakupu. 

Przykład:

Przedsiębiorca posiada możliwość złożenia w sprzedaży podstawowej oferty w wysokości 

1000 m3 i wpłacił w nadleśnictwie macierzystym wadium w wysokości 5 000 zł.

W sprzedaży ofertowej złożył oferty na 1000 m3 i otrzymał przypis w wysokości 800 m3.

W sprzedaży otwartej może złożyć oferty na 200 m3 (oferta ograniczona kwotą 

wpłaconego wadium) lub zwiększyć kwotę wadium do 10 000 zł w wyniku czego 

w procedurze otwartej będzie mógł złożyć oferty zakupu na 14200 m3, ponieważ wadium 

w wysokości 10000 zł umożliwia złożenie ofert na 15000 m3.
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Wadium w PLD

Informacja o wysokości wadium i wysokości oferty sprzedaży jaką może złożyć 

przedsiębiorca.

brak wadium
oferta z historii – 180 519 m3

oferta z wadium – bez ograniczeń

oferta z historii – 2 710 m3

oferta z wadium – 15 000 m3
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RODO

W związku z wymaganiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych 

do PLD została wprowadzona funkcjonalność RODO. Przy pierwszym 

logowaniu każdy użytkownik zostanie poinformowany o celach i zasadach 

przetwarzania danych zgromadzonych w aplikacji PLD.
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Informacje

• Informacji szczegółowych na temat zasad sprzedaży 

oraz obsługi PLD udzielają pracownicy regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw 

macierzystych.



Opracował: Zespół ds. budowy, 

utrzymania i rozwoju internetowej 

sprzedaży drewna w Lasach 

Państwowych


