
Dalsza konkretyzacja sposobu oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych 

nabywców na rynki dla rozwoju w roku 2018

Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak:

ZM.800.7.2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie dalszej konkretyzacji w

roku 2018 sposobu oznaczania surowca drzewnego pod względem

przyszłych nabywców na rynki dla rozwoju
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Kryteria oceny poszczególnych ofert nabycia na rynkach dla 

rozwoju w roku 2018

• Kryterium oferowanej ceny jednostkowej

• Kryterium geografii zakupu

𝐏 = 𝐋𝐂 ∗ 𝟎, 𝟖 + 𝐋𝐆 ∗ 𝟎, 𝟐

Ocena łączna (P) poszczególnych ofert nabycia na rynkach dla 

rozwoju w roku 2018

Symbol LC – oznacza liczbę punktów ocennych

przypisanych do danej oferty z punktu widzenia

kryterium oferowanej ceny jednostkowej

Symbol LG – oznacza liczbę punktów ocennych

przypisanych do danej oferty z punktu widzenia

kryterium geografii zakupu

Jeżeli w trakcie procedowania na rynkach dla rozwoju podmiot będzie dokonywał zmiany parametrów

pakietu swoich ofert, będzie to powodowało każdorazowe ponowne przeliczenie punkowej oceny

łącznej dla każdej z ofert nabycia drewna rozwojowego danej GHG w poszczególnych

nadleśnictwach.
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Kryterium oferowanej ceny jednostkowej

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę górną lub cenę wyższą od ceny

górnej – do kryterium oferowanej ceny jednostkowej przypisuje się

dziesięć (10) punktów ocennych

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową mieszczącą się w

granicach od ceny odmowy plus 1 zł do ceny proponowanej – do

kryterium oferowanej ceny jednostkowej przypisuje się liczbę punktów

ocennych większą niż 8 i mniejszą niż 9, zgodnie z zasadą

proporcjonalności

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową większą od ceny

proponowanej i mniejszą od ceny górnej do kryterium oferowanej ceny

jednostkowej przypisuje się liczbę punktów ocennych większą od 9 i

mniejszą od 10, zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową równą cenie

proponowanej – do kryterium oferowanej ceny jednostkowej przypisuje

się dziewięć (9) punktów ocennych

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową przewyższającą cenę

odmowy o 1 zł – do kryterium oferowanej ceny jednostkowej przypisuje

się osiem (8) punktów ocennych

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową równą cenie odmowy -

do kryterium oferowanej ceny jednostkowej przypisuje się liczbę

punktów ocennych wynoszącą 0

Jeżeli oferta nabycia opiewa na cenę jednostkową mniejszą niż cena

odmowy – oferta nabycia podlega odrzuceniu
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Kryterium geografii zakupu - generalia

krok 1 – obliczenie macierzy odległości między punktami przerobu drewna rozwojowego a

centroidami obszarów przypisanych do poszczególnych leśnictw wchodzących w skład

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

krok 2 – określenie ilości drewna rozwojowego danej grupy GHG oraz danej grupy sprzedażowej

oferowanego do sprzedaży w roku 2018 z obszaru przypisanego do poszczególnych leśnictw

krok 3 – określenie ilości drewna rozwojowego danej grupy sprzedażowej (jaką poszczególne

podmioty mogą nabyć w roku 2018 na rynkach dla rozwoju) do poszczególnych punktów przerobu

drewna oraz określenie maksymalnej ilości tego drewna dla danego podmiotu razem

krok 4 – teoretyczny przydział drewna rozwojowego danej grupy sprzedażowej z terenu

poszczególnych leśnictw do poszczególnych punktów przerobu drewna

krok 5 – ocena punktowa poszczególnych ofert nabycia drewna rozwojowego z punktu widzenia

kryterium geografii zakupu, z uwzględnieniem szczególnego punktowania ofert dotyczących w roku

2018 nadleśnictw klęskowych



5

krok 1 – obliczenie macierzy odległości

1. Ustalenie (z wykorzystaniem danych gromadzonych w ramach

Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz funkcjonalności

SILP) lokalizacji geograficznej obszarów przypisanych do

poszczególnych leśnictw wchodzących w skład Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (chodzi o leśnictwa oferujące

drewno rozwojowe do sprzedaży w roku 2018)

3. Ustalenie (z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Leśno –

Drzewnego) geograficznego usytuowania punktów przerobu drewna, z

którymi są związane (zrealizowane, realizowane lub przewidziane do

realizacji) ww. przedsięwzięcia rozwojowe poszczególnych podmiotów

6. ustalenie wszystkich możliwych odległości transportowych pomiędzy

wyżej wymienionymi centroidami a ww. centralnymi miejscami punktów

przerobu drewna

4. Ustalenie (z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji

komputerowych) wszystkich możliwych odległości liniowych pomiędzy

centroidami, o których mowa w pkt. 2., a centralnymi miejscami punktów

przerobu drewna, o których mowa w pkt. 3.

5. Ustalenie (z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji

komputerowych) współczynników wydłużenia drogi transportu drewna w

stosunku do odległości linowych, o których mowa w ust. 4., z

uwzględnieniem podziału organizacyjnego Lasów Państwowych

2. Ustalenie geograficznego usytuowania centroid dla obszarów, o

których mowa w pkt. 1 (tj. ustalenie z wykorzystaniem specjalistycznych

aplikacji komputerowych geograficznego usytuowania geometrycznych

środków tych obszarów traktowanych jako płaskie figury przestrzenne);
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krok 1 – obliczenie macierzy odległości 

1. Ustalenie (z wykorzystaniem danych

gromadzonych w ramach Systemu

Informatycznego Lasów Państwowych oraz

funkcjonalności SILP) lokalizacji geograficznej

obszarów przypisanych do poszczególnych

leśnictw wchodzących w skład Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

(chodzi o leśnictwa oferujące drewno

rozwojowe do sprzedaży w roku 2018)
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krok 1 – obliczenie macierzy odległości

2. Ustalenie geograficznego usytuowania

centroid dla obszarów, o których mowa w pkt. 1

(tj. ustalenie z wykorzystaniem

specjalistycznych aplikacji komputerowych

geograficznego usytuowania geometrycznych

środków tych obszarów traktowanych jako

płaskie figury przestrzenne);
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krok 1 – obliczenie macierzy odległości

3. Ustalenie (z wykorzystaniem funkcjonalności

Portalu Leśno – Drzewnego) geograficznego

usytuowania punktów przerobu drewna, z

którymi są związane (zrealizowane, realizowane

lub przewidziane do realizacji) ww.

przedsięwzięcia rozwojowe poszczególnych

podmiotów
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krok 1 – obliczenie macierzy odległości

4. Ustalenie (z wykorzystaniem

specjalistycznych aplikacji komputerowych)

wszystkich możliwych odległości liniowych

pomiędzy centroidami, o których mowa w pkt.

2., a centralnymi miejscami punktów przerobu

drewna, o których mowa w pkt. 3.
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krok 1 – obliczenie macierzy odległości

5. Ustalenie (z wykorzystaniem

specjalistycznych aplikacji komputerowych)

współczynników wydłużenia drogi transportu

drewna w stosunku do odległości linowych,

z uwzględnieniem podziału organizacyjnego

Lasów Państwowych

6. Ustalenie wszystkich możliwych odległości

transportowych pomiędzy wyżej

wymienionymi centroidami a ww. centralnymi

miejscami punktów przerobu drewna
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krok 2 – określenie ilości drewna rozwojowego danej grupy

1. Ustalenie według poszczególnych nadleśnictw oraz GHG puli drewna

rozwojowego

3. Umowne przypisanie ilości drewna do leśnictw odbywa się przez

przemnożenie ilości drewna danej grupy sprzedażowej w nadleśnictwie

przez udział procentowy owej grupy w danym leśnictwie, wynikający z

planu pozyskania drewna w roku 2018

2. Ustalenie ilości drewna jednej GHG do oznaczenia pod względem

przyszłych nabywców w roku 2018: razem oraz w podziale na leśnictwa
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krok 3 – określenie możliwości zakupów 

1. Ustala się, że maksymalna ilość drewna rozwojowego poszczególnych

GHG, ciążąca do poszczególnych punktów przerobu, stanowiących

geograficzne umiejscowienie wyżej wymienionych (zrealizowanych,

realizowanych lub przewidzianych do realizacji) przedsięwzięć

rozwojowych, będzie efektem oględzin, wywiadów oraz innych działań,

o których mowa w wyżej wymienionej Decyzji nr 10 Dyrektora

Generalnego Lasów Państwowych z 11 stycznia 2018 r.

2. Mając na względzie, że dane przedsięwzięcie rozwojowe może

generować zapotrzebowanie na różne GHG, należące jednak do wspólnej

grupy sprzedażowej - w realizacji kroku 3 należy ustalić maksymalną

ilość drewna rozwojowego, ciążącą do poszczególnych ww. punktów

jego przerobu, nie tylko według GHG, lecz także właśnie według grup

sprzedażowych (poprzez odpowiednie zsumowanie ilości drewna

rozwojowego różnych GHG, ciążących do poszczególnych punktów jego

przerobu).

3. Maksymalna (możliwa do nabycia przez dany podmiot na rynkach dla

rozwoju) ilość drewna rozwojowego, należącego do jednej grupy

sprzedażowej, o której mowa w § 4. ust. 1., powinna odpowiadać sumie

maksymalnych ilości drewna rozwojowego, ciążących według grup

sprzedażowych do wszystkich punktów przerobu związanych z tym

danym podmiotem.

2. Mając na względzie, że dane przedsięwzięcie rozwojowe może

generować zapotrzebowanie na różne GHG, należące jednak do wspólnej

grupy sprzedażowej - w realizacji kroku 3 należy ustalić maksymalną

ilość drewna rozwojowego, ciążącą do poszczególnych ww. punktów

jego przerobu, nie tylko według GHG, lecz także właśnie według grup

sprzedażowych (poprzez odpowiednie zsumowanie ilości drewna

rozwojowego różnych GHG, ciążących do poszczególnych punktów jego

przerobu).

3. Maksymalna (możliwa do nabycia przez dany podmiot na rynkach dla

rozwoju) ilość drewna rozwojowego, należącego do jednej grupy

sprzedażowej, o której mowa w § 4. ust. 1., powinna odpowiadać sumie

maksymalnych ilości drewna rozwojowego, ciążących według grup

sprzedażowych do wszystkich punktów przerobu związanych z tym

danym podmiotem.
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krok 4 – teoretyczny przydział drewna rozwojowego

2.1. Uszeregowanie wszystkich punktów przerobu drewna, związanych ze

zrealizowanymi, realizowanymi lub przewidzianymi do realizacji ww.

przedsięwzięciami rozwojowymi według globalnego kryterium funkcji

minimalizacji pracy transportowej danej grupy sprzedażowej, przypisanej

do tych punktów w wykonaniu postanowienia § 11. ust.2.

2.3. Przeprowadzenie czternastu rund teoretycznego naboru drewna rozwojowego danej grupy

sprzedażowej do poszczególnych punktów przerobu drewna

c) w ramach pozostałych rund naboru

drewna rozwojowego do poszczególnych

punktów przerobu przypisuje drewno

rozwojowe danej grupy sprzedażowej w

ilościach: 200 m3 (runda II), 400 m3 (runda

III), 800 m3 (runda IV), 1 600 m3 (runda V),

3200 m3 (runda VI), 6 400 m3 (runda VII), 12

800 m3 (runda VIII), 25 600 m3 (runda IX),

51 200 m3 (runda X), 102 400 m3 (runda XI),

204 800 m3 (runda XII), 409 600 m3 (runda

XIII) oraz 819 200 m3 (runda XIV)

a) do punktów przerobu

kieruje się w pierwszej

rundzie teoretycznego

naboru 100 m3 drewna

rozwojowego danej

grupy sprzedażowej,

zachowując warunek, że

ma ono pochodzić z

leśnictw o najkrótszej

globalnie pracy

transportowej, chyba że

do danego punktu

przerobu ciąży mniej niż

100 m3 danej grupy

sprzedażowej

b) automatycznie o ilości

drewna nabrane do ww.

punktu przerobu z wyżej

wymienionych leśnictw

zmniejsza się podaż

drewna rozwojowego tej

grupy sprzedażowej z tych

leśnictw

2.2. Teoretyczne przypisanie do każdego z ww. punktu przerobu drewna

po jednym (1) m3 drewna danej grupy sprzedażowej pochodzącego z

leśnictw o globalnie najkrótszej pracy transportowej z tego leśnictwa do

punktu przerobu drewna
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X – masa drewna (m3) do przewozu pomiędzy leśnictwem a nabywcą;

a – łączna oferta sprzedaży i-tego leśnictwa (m3);

b – łączna oferta zakupu j-tego nabywcy (m3); 

K – droga przewozu pomiędzy leśnictwem a nabywcą (km);

Σ – suma.

Kryterium celu: Minimalizacja łącznych nakładów pracy na  przewóz drewna w kraju w wymiarze m3km. 

iij

ji

aX 
,

jij

ji

bX 
,min

,

 ijij

ji

XK

Założenia minimalizacji pracy transportowej

2.1. Uszeregowanie wszystkich punktów przerobu drewna, związanych ze zrealizowanymi, realizowanymi lub przewidzianymi do

realizacji ww. przedsięwzięciami rozwojowymi według globalnego kryterium funkcji minimalizacji pracy transportowej danej grupy

sprzedażowej, przypisanej do tych punktów w wykonaniu postanowienia § 11. ust.2.
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Przykładowy wynik optymalizacji

• Przykładowy przedsiębiorca o przerobie ok. 6000 m3

Punkt przerobu

2.3. Przeprowadzenie czternastu rund teoretycznego naboru drewna rozwojowego danej grupy sprzedażowej do

poszczególnych punktów przerobu drewna

2.2. Teoretyczne przypisanie do każdego z ww. punktu przerobu drewna po jednym (1) m3 drewna danej grupy sprzedażowej

pochodzącego z leśnictw o globalnie najkrótszej pracy transportowej z tego leśnictwa do punktu przerobu drewna
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Wynik optymalizacji globalnej

Leśnictwa, w których w toku 

teoretycznej optymalizacji 

została przydzielona ilość 

drewna (na mapie przydział 

drewna w m3)

Leśnictwa, w których w toku 

teoretycznej optymalizacji nie 

została przydzielona ilość 

drewna z uwagi na 

ograniczone możliwości 

produkcyjne leśnictw oraz 

występowanie innych 

klientów
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krok 5 – ocena punktowa

Dziesięć (10) punktów ocennych otrzymuje każda oferta nabycia drewna rozwojowego danej GHG, złożona przez dany podmiot,

gdyby drewno to pochodziło z któregokolwiek leśnictwa danego nadleśnictwa, w którym nastąpił teoretyczny przydział surowa w

związku realizacją globalnej funkcji minimalizacji pracy transportowej

Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości oferty nabycia drewna danej GHG są przez dany podmiot składane nie w odniesieniu do 

określonego leśnictwa, lecz w odniesieniu do nadleśnictwa – ustala się, że oferta nabycia drewna danej GHG złożona w danym 

nadleśnictwie otrzymuje ocenę punktową wynoszącą tyle, ile wyniosłaby najwyższa punktacja dla tej oferty, gdyby oferty były 

adresowane do leśnictw, a podmiot złożyłby swoją ofertę w odniesieniu do leśnictwa, wchodzącego w skład danego 

nadleśnictwa, z którym to leśnictwem wiązałaby najwyższa punktacja spośród punktacji dotyczących innych leśnictw, w tym 

nadleśnictwie.

Osiem (8), siedem (7), sześć (6), pięć (5), cztery (4), trzy (3), dwa (2), jeden (1) oraz zero (0) punktów ocennych otrzymałaby każda

oferta nabycia drewna rozwojowego danej GHG, złożona przez dany podmiot, gdyby odległość linowa, o której mowa w pkt.1,

wynosiła odpowiednio:

więcej niż r, a mniej niż 1,1 r (osiem punktów ocennych),

więcej niż 1,1 r, a mniej niż 1,2 r (siedem punktów ocennych),

więcej niż 1,2 r, a mniej niż 1,3 r (sześć punktów ocennych),

więcej niż 1,3 r, a mniej niż 1,4 r (pięć punktów ocennych),

więcej niż 1,4 r a mniej niż 1,5 r (cztery punkty ocenne),

więcej niż 1,5 r, a mniej niż 1,6 r (trzy punkty ocenne),

więcej niż 1,6 r a mniej niż 1,7 r (dwa punkty ocenne),

więcej niż 1, 7 r, a mniej niż 1,8 r (jeden punkt ocenny),

powyżej 1,8 r (zero punktów ocennych).

Dziewięć (9) punktów ocennych otrzymuje każda oferta nabycia drewna rozwojowego danej GHG, złożona przez dany podmiot,

gdyby drewno to pochodziło z którekolwiek leśnictwa danego nadleśnictwa (z zastrzeżeniem leśnictw, otrzymujących 10 punktów

ocennych), położonego w stosunku do usytuowania którekolwiek punktu przerobu drewna, związanego z tym podmiotem (w

którym zostały zrealizowane, są realizowane lub mają być realizowane ww. przedsięwzięcia rozwojowe), w odległości linowej nie

większej niż wynosi największa (r) odległość od danego punktu przerobowego najbardziej oddalonej odeń centroidy leśnictwa,

otrzymującego 10 punktów ocennych
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krok 5 – ocena punktowa

Leśnictwa, w których w toku 

teoretycznej optymalizacji została 

przydzielona ilość drewna 

uzyskują ocenę równą 10

Przyznanie ocen od 9 do 0, 

uzależnione jest od odległości 

między punktem przerobu i 

najdalej wysuniętym leśnictwem 

(r), w którym w toku teoretycznej 

optymalizacji została przydzielona 

ilość drewna

Skala ocen
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krok 5 – ocena punktowa - leśnictwa
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krok 5 – ocena punktowa - leśnictwa
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Określenie wartości ocen kryterium

Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości oferty

nabycia drewna danej GHG są przez dany

podmiot składane nie w odniesieniu do

określonego leśnictwa, lecz w odniesieniu do

nadleśnictwa – ustala się, że oferta nabycia

drewna danej GHG złożona w danym

nadleśnictwie otrzymuje ocenę punktową

wynoszącą tyle, ile wyniosłaby najwyższa

punktacja dla tej oferty, gdyby oferty były

adresowane do leśnictw, a podmiot złożyłby

swoją ofertę w odniesieniu do leśnictwa,

wchodzącego w skład danego nadleśnictwa, z

którym to leśnictwem wiązałaby najwyższa

punktacja spośród punktacji dotyczących

innych leśnictw, w tym nadleśnictwie.
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Klęska żywiołowa – 11 i 12 sierpnia 2017 r.

W związku z wystąpieniem w dniach 11 i 12 sierpnia

2017 r. na niespotykaną dotąd skalę szkód od

wiatru w obrębie drzewostanów na terenie kilku

regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (na

terenie regionalnej dyrekcji LP w Poznaniu,

Toruniu, Gdańsku i Szczecinku i częściowo we

Wrocławiu przyjmuje się, że niezależnie od oceny

punktowej, ustalanej w wykonaniu § 16, każda

oferta nabycia drewna danej GHG otrzymywać

będzie dziesięć (10) punktów ocennych z punktu

widzenia kryterium geografii zakupu, jeżeli zostanie

ona złożona w następujących nadleśnictwach

poklęskowych:

w Nadleśnictwie Lipusz (RDLP w Gdańsku);

w Nadleśnictwie Cewice (RDLP w Gdańsku);

w Nadleśnictwie Żmigród (RDLP we Wrocławiu);

w Nadleśnictwie Bytów (RDLP w Szczecinku);

w Nadleśnictwie Osusznica (RDLP w Szczecinku);

w Nadleśnictwie Czersk (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Gołąbki (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Przymuszewo (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Runowo (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Rytel (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Szubin (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Tuchola (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Zamrzenica (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Woziwoda (RDLP w Toruniu);

w Nadleśnictwie Gniezno (RDLP w Poznaniu);

w Nadleśnictwie Jarocin (RDLP w Poznaniu);

w Nadleśnictwie Czerniejewo (RDLP w Poznaniu).
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krok 5 – ocena punktowa - ostateczne określenie wartości ocen
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