
Sprzedaż drewna 2020

Przypis drewna na 2020 

na podstawie wyników sprzedaży 
podstawowej na 2019

Informacje dla przedsiębiorców



Procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców

 sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (sprzedaż ofertowa) albo przypis 
drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok;

 systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje systemowe);

 aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje e-drewno);

 aukcje i submisje;

 negocjacje handlowe;

 na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
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Harmonogram

 27-29 listopada 2019 r. – akceptacja/odrzucenie, przez uprawnionych 
przedsiębiorców, przypisu drewna na 2020 rok, uzyskanego na podstawie 
wyników procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok;



Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży 

w PL-D na 2019 rok

 Zaakceptowany za pośrednictwem PL-D przypis drewna na 
2020 rok, uzyskany na podstawie wyników procedury. 
sprzedaży w PL-D na 2019 rok tworzy umowę kupna-sprzedaży.

 Akceptacja przypisu oznacza brak możliwości udziału 
w sprzedaży ofertowej na rok 2020. 

 Brak akceptacji, w określonym terminie, będzie traktowany 
jako rezygnacja z przypisu drewna, umożliwiając udział 
w sprzedaży ofertowej na 2020 rok. 
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Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży 

w PL-D na 2019 rok
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Oferta w PL-D na 2019 wynosiła 70 % wielkości zakupu z okresu 

07.2016 – 06.2018 (2 lata)

Oferta w PL-D na 2020 wyniesie 80 % wielkości zakupu z okresu 

07.2017 – 06.2019 (2 lata)



Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D  

na 2019 rok

 Cena danej GHG w umowach powstałych w wyniku zaakceptowania przypisu 
będzie równa cenie minimalnej ustalonej do sprzedaży ofertowej na 2020 rok, 
podwyższonej o procent wykorzystania widełek cenowych, wynikający z oferty 
przedsiębiorcy w sprzedaży podstawowej na 2019 rok, na daną GHG w danej 
jednostce LP;

 W przypadku zamiany GHG na inną niż określona w uprawnieniu lub zmiany 
jednostki LP realizującej sprzedaż, cena sortymentu reprezentatywnego będzie 
równa cenie minimalnej zaproponowanej GHG w danej jednostce LP, 
powiększonej o procent wykorzystania widełek cenowych dla pierwotnej, 
zamienianej GHG ujętej w uprawnieniu przypisu na 2020 rok.
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Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D 

na 2019 rok

cena minimalna dla przypisu = cena minimalna w PL-D
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umowa z przypisu 2019 umowa z ofert w PL-D 2020

cena minimalna 2020 roku 
powiększona o % wykorzystania 

widełek cenowych w procedurze na 
2019 rok

cena zaproponowana w ramach 
obowiązujących widełek cenowych 

na 2020 rok



8

Przypis drewna z procedur 2019 roku – wyliczenie ceny
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Graficzne przedstawienie mechanizmu obliczenia 
ceny w przypisie. 



Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży 

w PL-D na 2019 rok

 przedsiębiorca może zaakceptować przypis w całości (poprzez 
akceptację cen na 2020 rok);

 przedsiębiorca może w całości zrezygnować z przypisu;

wyjątek:
 przedsiębiorca może odstąpić od uprawnienia zakupu drewna w części 

dotyczącej propozycji zmian GHG i/lub jednostki LP;
 odstąpić można od każdej propozycji zmian niezależnie;
 odstąpienie od przypisu w części (dla propozycji zmian) nie uprawnia do 

wzięcia udziału w sprzedaży ofertowej na 2020 rok.
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Przedsiębiorca posiadający przypis (złożył wniosek o przypis 
w 2018 roku) informowany jest o tym fakcie komunikatem 
w panelu Ważne informacje. Informacje o maksymalnej 
wielkości zakupu w procedurach sprzedaży na 2020 
przedsiębiorcy mogą obliczyć na podstawie informacji 
zawartej w zakładce z historią zakupu.

Potwierdzenie przypisu drewna na 2020 rok –
szczegółowe informacje o przypisie.
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Wstępny przypis – tabela zawierająca dane o ilościach drewna na jakie przedsiębiorca złożył wniosek o przypis 
na podstawie procedury sprzedaży na 2019 rok. 

Dla każdej GHG podano podstawowe informacje umożliwiające 
podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji/rezygnacji z przypisu

Cena drewna w 
umowie na 2020 rok
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Pozycje przypisu ze zmianami są zaznaczone pogrubioną czcionką i oznaczone statusem Zmieniono (1). 

Zmiany zostały dokonane wyłącznie w przypadkach, gdy w nadleśnictwie na etapie planowania, nie była 
przewidywana sprzedaż danej GHG w ilości zapewniającej pełne pokrycie przypisu. 

(1)
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Dla każdej pozycji w przypisie, po 
użyciu funkcji Pokaż, widoczny 
jest szacunkowy udział 
sortymentów (1) wchodzących w 
skład oferowanej GHG oraz 
podstawowy opis GHG.

(1)
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Procent wykorzystania widełek (w 2019 roku) przy zamianie 
przenoszony jest do każdej GHG w propozycji zmian przypisu.
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Propozycje zmian przypisu dotyczących GHG i/lub jednostki realizującej umowy można niezależnie 
zaakceptować (domyślny status Tak). Ustawienie statusu na Nie i zaakceptowanie wszystkich zmian propozycji 
przypisu poprzez użycie klawisza Zatwierdź (1).

Rezygnacja z poszczególnych propozycji zmian (status Nie) nie uprawnia do udziału w procedurze sprzedaży w 
tej części (ilości).

(1)



16

Akceptacja przypisu 
przez uprawnionych 
użytkowników

Ostateczna akceptacja przypisu (akceptacja cen) wymaga użycia klawisza Akceptuję ceny i warunki 
przypisu (1). 
Akceptacji muszą dokonać użytkownicy uprawnieni do podpisywania ofert.

(1)
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„Warunki” prawidłowego zatwierdzenia przypisu.

 nieaktywny klawisz Akceptuję ceny i warunki 
przypisu (1);

 wymagana ilość podpisów akceptujących ceny 
(akceptujących przypis) (2);

 widoczny po zalogowaniu komunikat o zaakceptowaniu 
przypisu (3). Widoczność tego komunikatu jest 
równoznaczna z brakiem możliwości składania oferty 
zakupu w procedurze sprzedaży w PL-D na 2020 rok.

(1)

(2)

(3)
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Rezygnacja z przypisu:

 brak działania po zapoznaniu się z cenami na 2020 rok jakie będą miały 
zastosowanie w umowach zawartych na podstawie przypisu, w czasie określonym 
przez harmonogram procedury na potwierdzenie przypisu;

 wycofanie wcześniejszej akceptacji przypisu – użycie przycisku Nie akceptuję cen 
i rezygnuję z przypisu (1).

(2)



Ważne informacje dotyczące procedury sprzedaży drewna publikowane są na 
stronie PL-D http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/

Szczegółowych informacji dotyczących zasad sprzedaży drewna udzielą 
Państwu pracownicy nadleśnictw zajmujący się sprzedażą drewna oraz 
pracownicy Wydziałów Gospodarki Drewnem każdej Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych.

Zapraszamy do kontaktu.
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Opracował: ZZ Marketing


