
Działania LP podejmowane  

na rzecz przemysłu 

drzewnego w zakresie 

minimalizacji skutków 

COVID-19.

Tarcza 3.0

www.lasy.gov.pl



2 www.lasy.gov.pl

Przedłużenie umów z aukcji systemowych

na I półrocze 2020 r. do końca IX 2020 r. 

Zarządzenie nr 29 z 2020 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

• 3124 firmy miały możliwość przedłużenia umów na I półrocze.

• 1201 firm nie przekazało deklaracji przez PL-D.

• 1923 firmy przekazały deklaracje w PL-D.

• w tym:

• 12 firm nie wyraziło zgody na przedłużenie.

• 1911 firm wyraziło wolę przedłużenia umów.

• 1 015 075 m3 – ilość zrealizowana z przedłużonym terminem realizacji 
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Realizacja ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)
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Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)

Art.50.1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dokonujące sprzedaży

drewna mogą, na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu art.4ust.1 lub 2 ustawy z

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz.1292 i 1495 oraz

z 2020r. poz.424), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w

rozumieniu art. 15 g ust.9 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i 875) w następstwie wystąpienia COVID-19,

umorzyć w całości lub części:
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Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)

Art.50.1. cd.. w następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości

lub części:

1) odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r.

poz.118, 1649 i 2020) za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30września 2020 r.;

2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

należne za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w

której nabywca od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego

realizacji.
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2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, spełniają kryteria, o których mowa w

art.3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z2019r. poz.669), oraz nie

zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego

kwartału 2019 r.

3. Umorzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną mającą na celu

zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie

Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w

kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz.Urz.UE C 91I

z20.03.2020, str.1)

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)
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Realizacja procesu legislacyjnego

 Notyfikacja przez Polskę

 21 października 2020 r.

 Notyfikacja przez Komisję Europejską

 SA.58185 (2020/N)

 29 października 2020 r.

 Publikacja 3 listopada 2020 r.
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Rezygnacje z realizacji umów

• Deklaracje zbierano od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

• 603 klientów wyraziło wolę niezrealizowania umów

• Łączna ilość odstąpienia 1 899 070 m3

• Ilość faktycznie niezrealizowana z odstąpionych umów 1 249 362 m3



9 www.lasy.gov.pl

Nabór wniosków o udzielenie pomocy 

publicznej
• 23 XI 2020 r. – opublikowano komunikat ws. ubiegania 

się o pomoc publiczną przewidzianą w art. 50 Ustawy 

tzw. „Tarcza 3.0”

• Od 23 XI 2020 r. - początek realizacji naboru wniosków

• W celu ograniczenia obciążenia pracy przedsiębiorcy 

składali wnioski tylko do jednostki macierzystej.
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Liczba wniosków wg stanu na 31.03.2021 r.

• 710 szt.
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Wnioski zweryfikowane pozytywnie

• 606 szt.

• 592 klientów
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Liczba udzielonych przypadków pomocy

• 3 519 szt.
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Wartość brutto przypadków pomocy

• 23,4 mln zł
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