
Optymalizacja procesu potwierdzania 

umów na piśmie

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców LP
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Proces optymalizacji 

dotyczy wyłącznie umów 

zawartych na ilość mniejszą 

niż 25m3.
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Podstawa prawna
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Harmonogram - optymalizacja

• 29.11– 9.12.2018 – czasowe wstrzymanie 

potwierdzania umów na piśmie zawartych w 

procedurach sprzedaży w PL-D na 2019 rok.

• 30.11 – 6.12.2018 – deklaracja przedsiębiorców 

dotycząca udziału w procedurze optymalizacyjnej.

• Od 10.12 – rozpoczęcie potwierdzania umów na 

piśmie, które nie zostały przekazane do optymalizacji. 

Od 10.12 – liczony jest 30-dniowy termin na 

potwierdzenie umowy na piśmie. 
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Harmonogram 

• 31.12.2018 – ostateczny termin skutecznego 

dostarczenia do jednostki macierzystej porozumienia 

dotyczącego zmian w umowie sprzedaży.

• 15.01.2019 – ogłoszenie wyników optymalizacji

• 16.01 - 23.01.2019 – składanie deklaracji dotyczącej 

zawarcia umów po optymalizacji.

• 24.01.2019 – rozpoczęcie procesu potwierdzania umów 

na piśmie powstałych w wyniku optymalizacji. 

Od 24.01  liczony jest 30-dniowy termin na     

potwierdzenie umowy na piśmie dla tych umów.
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ZASADY OPTYMALIZACJI
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Zasady optymalizacji

Zasady optymalizacji zawarte są w Regulaminie uzupełniającym 

sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2019 rok.

Celem optymalizacji jest zmniejszenie ilości umów jakie będzie 

zawierał przedsiębiorca z jednostkami Lasów Państwowych. 

Ilość drewna poszczególnych GHG na jaką będą opiewać umowy po 

procesie optymalizacji jest taka sama jak w umowach zgłoszonych do 

procesu optymalizacji.

1. Udział w procesie optymalizacji jest dobrowolny i  nieodwołalny. 

Dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy zawarli umowy 

mniejsze niż 25 m3. Po zakończeniu procesu optymalizacji nie 

będzie możliwy powrót do pierwotnych wyników procedur.

2. Deklaracja przystąpienia do optymalizacji oraz pozostałe działania 

przeprowadzane są za pośrednictwem Modułu Klienta w Portalu 

Leśno-Drzewnym.
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Zasady optymalizacji

3. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą brać udziału w procesie 

optymalizacji nie dokonują, żadnych czynności. Ich umowy 

zostaną sporządzone przez jednostki LP po 9.12.2018 roku na 

dotychczasowych zasadach.

4. Przedsiębiorca za pośrednictwem PL-D może tak jak dotychczas 

odstąpić od każdej umowy zawartej na masę mniejszą niż 25 m3

(zaleca się odstąpienie w okresie do 6.12.2018 r.).

5. Ważnym elementem udziału w procesie optymalizacji jest 

dostarczenie do jednostki macierzystej porozumienia o zmianie 

treści umowy.
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Zasady optymalizacji

7. Po optymalizacji przedsiębiorca może bez konsekwencji odstąpić 

od podpisania umów.

8. Optymalizacja jest procesem jednorazowym. LP nie przewidują 

innych działań związanych z komasacją umów.

9. Realizacja potwierdzonych na piśmie umów powstałych w wyniku 

procedury optymalizacji odbywać się będzie wg poniższych 

zasad:

a) umowy realizowane będą w jednostkach LP, z którymi zostaną one potwierdzone 

na piśmie po procedurze optymalizacji na ilości w nich zawarte;

b) w realizacji umowy mają zastosowanie ceny maksymalne sortymentu 

reprezentatywnego na  daną GHG,  jakie obowiązują w jednostce LP realizującej 

umowę w ramach  sprzedaży w PL-D. Dla GHG zawierających więcej niż jeden 

sortyment ceny ustalane są w oparciu o cenę sortymentu reprezentatywnego i 

obowiązujących przeliczników;

c) realizacja umów będzie odbywała się w oparciu o szacunkowy udział 

poszczególnych sortymentów obowiązujący w jednostce realizującej umowę.



10

SKŁADANIE DEKLARACJI 

UDZIAŁU W PROCESIE 

OPTYMALIZACJI
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Składanie deklaracji

Przy logowaniu do PL-D aplikacja poprosi o potwierdzenie zapoznania się            z 

regulaminem (Regulamin uzupełniający sprzedaży w Portalu Leśno –Drzewnym na 

2019 rok).

Przycisk Akceptuję pozwala na przejście do Menu. 
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Składanie deklaracji

Punkt menu Decyzja dotycząca statusu umowy (optymalizacja) umożliwia 

zmianę statusu zawartej umowy. 
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Składanie deklaracji

W module decyzji wyświetlone są 

wszystkie umowy jakie zawarł 

przedsiębiorca na ilości mniejsze 

niż 25 m3. 

Domyślnym ich statusem jest 

status do podpisu. 

Brak deklaracji udziału w 

optymalizacji lub odstąpienia od 

umowy skutkować będzie 

koniecznością potwierdzenia na 

piśmie umów, dla których nie 

zmieniono statusu.

Zaznaczenie pola Wybierz wyświetla podstawowe dane zawartej umowy (1).

(1)
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Składanie deklaracji
Dla każdej z wyświetlonych umów 

przedsiębiorca może wybrać 

jeden z trzech statusów:

• Do podpisu (domyślny) –

przedsiębiorca chce podpisać 

umowę, po 9 grudnia zostanie 

przygotowana przez jednostkę 

LP i przekazana do 

potwierdzenia na piśmie 

w dotychczasowym trybie;

• Do optymalizacji – umowa 

weźmie udział w procesie 

optymalizacji;

• Odstąpiono – przedsiębiorca 

rezygnuje (bez konsekwencji) z 

podpisania umowy.

Zmianę statusu potwierdzamy przyciskiem Zatwierdź (1). W przypadku, gdy 

przedsiębiorca chce podpisać wszystkie umowy zawarte na ilości mniejsze niż 25 m3

nie musi wykonywać żadnych czynności.

(1)
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Składanie deklaracji

Od dnia 7.12.2018 r. 

przedsiębiorca będzie mógł 

pobrać porozumienie (1) 

dotyczące zmiany wzoru 

umowy. 

Porozumienie należy 

dostarczyć do końca 2018 roku 

do jednostki macierzystej. 

(1)
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Składanie deklaracji

Porozumienie należy wydrukować, wypełnić i podpisane dostarczyć do 

jednostki macierzystej.
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Składanie deklaracji

Dla zobrazowania wyników procesu optymalizacji (zmniejszenia ilości umów

i pracy transportowej) w panelu raporty udostępniona została informacja –

Hipotetyczny rozkład optymalizacji . Zestawienie prezentuje spodziewane wyniki  

optymalizacji, przy założeniu że wszystkie umowy do 25m3 zostaną przekazane 

do procesu optymalizacji.
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Składanie deklaracji – przykładowe dane

Przed – umowy z 72 

nadleśnictwami

Po – umowy z 17 

nadleśnictwami

Umowy skonsolidowane do 

25m3
Hipotetyczne umowy 

po konsolidacji
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Optymalizacja umów

Z umów po optymalizacji (bez 

względu na ilości w umowie) 

można zrezygnować bez 

konsekwencji.



Opracował: Zespół ds. budowy, 

utrzymania i rozwoju internetowej 

sprzedaży drewna w Lasach 

Państwowych


