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Załącznik nr 1 do Decyzji 

Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych nr 237   

z 08.09.2017 r. 

 

Notatka służbowa sporządzona przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych kwitująca 

w formie ustaleń wnioski i postulaty wyartykułowane w trakcie spotkania w dniu 7 września 

2017 roku pracowników Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 

(DGLP), Wydziału Użytkowania Lasu DGLP, Wydziału Informatyki DGLP, naczelników 

wydziałów marketingu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, 

Gdańsku i Szczecinku    

 

Ustalenie 1 

Doprecyzowuje się, że, wykreowana w decyzji 223/2017, nadzwyczajna procedura 

oznaczania surowca drzewnego po względem przyszłych nabywców dedykowana do 

podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju (dalej: procedura nadzwyczajna), 

zostanie przeprowadzona w dwóch etapach (etap zasadniczy i jedna dogrywka) zgodnie z 

harmonogramem, stanowiącym Aneks nr 1 do niniejszego załącznika. 

 

Ustalenie 2 

Doprecyzowuje się, że upublicznienie harmonogramu, o którym mowa w Aneksie nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, jest równoznaczne z: 

1) wezwaniem podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w procedurze nadzwyczajnej 

do podpisywania oświadczenia, którego wzór stanowi Aneks nr 2 do niniejszego 

załącznika, przy czym złożenie przedmiotowego oświadczenia stanowi warunek 

przystąpienia do procedury nadzwyczajnej przez podmioty uprawnione do 

uczestnictwa w tejże procedurze; oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, należy złożyć w tzw. jednostce macierzystej dla danego podmiotu., 

2) inicjacją ww. procedury, 

przy czym niezależnie od tego Zakład Informatyki Lasów Państwowych z wykorzystaniem 

mailingu z należytym wyprzedzeniem czasowym będzie powiadamiał interesariuszy o 

terminach  rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych faz procedury nadzwyczajnej. 

 

Ustalenie 3 

Konkretyzuje się , że drewno do oznaczania w procedurze nadzwyczajnej surowca drzewnego 

pod względem przyszłych nabywców będzie wystawiano przez nadleśnictwa klęskowe, t.j. 

1) w zasięgu RDLP w Poznaniu przez  nadleśnictwa: Piaski, Jarocin, Czerniejewo i 

Gniezno; 

2) w zasięgu RDLP w Toruniu przez nadleśnictwa: Gołąbki, Solec Kujawski, Szubin, 

Bydgoszcz, Żołędowo, Różanna, Runowo, Zamrzenica, Tuchola, Woziwoda, Rytel, 

Czersk, Przymuszewo, Lutówko; 

3) w zasięgu RDLP w Gdańsku przez nadleśnictwa: Lubichowo, Kościerzyna, Lipusz, 

Kartuzy, Cewice, Strzebielino. 

4) w zasięgu RDLP w Szczecinku przez nadleśnictwa: Osusznica, Bytów; 

 

Ustalenie 4 

Potwierdza się, że nadleśnictwa klęskowe wystawią w procedurze nadzwyczajnej ilość 

drewna, ustalaną według wzoru: 

R2017y = V 2017y – V um. -  V e-drewno , w którym:  
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a) R 2017y – ilość drewna do wystawienia w roku 2017 do oznaczenia pod względem 

…………nabywców w procedurze nadzwyczajnej,  

b) V 2017y – ilość drewna klęskowego do pozyskania przez nadleśnictwo klęskowego „y”.    

ustalona w wykonaniu postanowień decyzji zarządczych dotychczas 

wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w związku z 

klęską naturalną na terenie regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w 

Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku,  

c) V um. – ilość drewna klęskowego zarezerwowana do zrealizowania przez nadleśnictwo 

………„y” zobowiązań wobec nabywców do końca 2017 r., wynikających z umów 

………wiążących nadleśnictwo z nabywcami drewna, zawartych w wykonaniu 

………postanowień zarządzenia 46/2016 do czasu wystąpienia stanów siły wyższej 

………(przy założeniu, że drewno wyrabiane w ramach pozyskiwania drewna z 

………terenu klęskowiska będzie możliwe do wykorzystania jako drewno 

………wyczerpujące znamiona surowca pełnowartościowego .do realizacji tychże 

………zobowiązań) powiększona o ilość drewna klęskowego do sprzedaży 

………detalicznej i zarezerwowana na własne potrzeby. 

d) V e-drewno – ilość drewna oznaczona pod względem przyszłych nabywców z 

………………wykorzystaniem aplikacji „e – drewno” – do czasu wystawienia 

………………drewna na portalu leśno – drzewnym na potrzeby ww. procedury 

………………nadzwyczajnej, 

przy czym oznaczanie surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców w 

procedurze nadzwyczajnej nie oznacza braku możliwości wykorzystywania drewna 

poklęskowego do: (1) realizacji umów, o których mowa w lit. c, (2) sprzedaży detalicznej  

oraz (3) zużywania i zbywania na własne potrzeby . 

 

Ustalenie 5 

Potwierdza się, że uprawnienie do przystąpienia do ww. procedury nadzwyczajnej (prawo do 

składania ofert nabycia surowca w procedurze nadzwyczajnej) przysługuje wszystkim 

potencjalnym nabywcom (podmiotom), którym zgodnie z decyzją nr 144 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 czerwca 2017 r zatwierdzono moce przerobowe 

po weryfikacji ich wniosków w tej sprawie. 

 

Ustalenie 6 

Doprecyzowuje się, że nadzwyczajna procedura oznaczania surowca drzewnego pod 

względem przyszłych nabywców dedykowana do podmiotów operujących w roku 2017 na 

rynku dla rozwoju powinna odbywać się z odpowiednim stosowaniem postanowień decyzji nr 

26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2017 r oraz decyzji nr 45 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2017 roku – z tym, że jedynym 

kryterium oceny ofert będzie cena zakupu drewna, natomiast w celu wyeliminowania wpływu 

kryterium geografii na ocenę ofert poszczególnych nabywców, przyjmuje się ocenę tego 

kryterium dla każdej oferty nabycia w jednakowej, maksymalnej wysokości. 

 

Ustalenie 7 

Potwierdza się, że podmioty, które zostaną dopuszczone do nadzwyczajnej procedury 

oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do 

podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, nie mogą złożyć ofert zakupu 

surowca drzewnego w wysokości przekraczającej ww. zatwierdzone moce przerobowe 

pomniejszone o  ilość drewna nabytego w ramach procedowania w roku 2017 na rynku dla 

rozwoju (etap zasadniczy oraz dogrywka). W odniesieniu do podmiotów, które w roku 2017 
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korzystały z tzw. praw nabytych, pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

powinno być dokonywane w odniesieniu do ilości drewna, ustalonej w wykonaniu § 3 ust.4. 

Decyzji nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r.   

 

Ustalenie 8 

Ustala się, że realizacja umów zawartych w ramach zagospodarowania drewna poklęskowego 

odbywać się będzie do 31 grudnia 2017 roku.  

 

Ustalenie 9 

Potwierdza się ,że na wniosek podmiotu, który uzyskał prawo do nabycia drewna w wyniku 

nadzwyczajnej procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych 

nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, 

dopuszcza się sprzedaż drewna na podstawie protokołu przekazania drewna  (PP). 

 

Ustalenie 10 

Ustala się, że cena odmowy, cena proponowana oraz cena górna będą przyjmowane na 

poziomie cen przyjmowanych w roku 2017 na rynku podstawowym. 

 

Ustalenie 11 

Ustala się, że:  

1) w sprawie wadiów stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji nr 547 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z 22 listopada 2016 roku; 

2) w sprawie blokad stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji nr 556 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2016 roku oraz Decyzji nr 555 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2016 roku; 

3) w sprawie uprawnień wynikających z uprawnień wynikających z oferowania ceny 

wyższej niż górna stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji nr 553 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z 25 listopada 206 roku. 

 

Ustalenie 12 

Ustala się, że w sprawach nie ujętych w niniejszym załączniku zastosowanie mają 

(opublikowane z Biuletynie Informacji Publicznej LP oraz w Biuletynie Informacyjnym 

Lasów Państwowych) postanowienia zawarte w decyzji 223/2017 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r, jak również postanowienia w innych aktach 

ogólnego zarządu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

 


