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Podstawowe założenia do 
zasad sprzedaży drewna 

w latach 2020 - 2021

Na podstawie spotkania 
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  oraz zebranych 
uwag i opinii reprezentantów przemysłu drzewnego

stan na dzień 02.09.2019



Procedury sprzedaży
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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- procedury
Sprzedaż dla przedsiębiorców w ramach 
a) procedury dwuetapowej

Etap 1: sprzedaż w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) 

z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna 

- 80% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży, 

Etap 2: sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji „e-drewno” 

- 20% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży.

Dodatkowo w prowizorium planu sprzedaży wydzielono do 5% wielkości puli

ofertowej tzw. pulę techniczną, której drewno zostanie w ciągu roku wystawione

na aukcjach internetowych.

b) aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”;

c) aukcji i submisji;

d) negocjacji handlowych;

Konsumenci nabywają surowiec na podstawie cennika sprzedaży detalicznej



Grupy drewna do wyliczenia
wielkości zakupu
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Grupy drewna do wyliczenia wielkości zakupu

W iglaste – w skład grupy wchodzi drewno wielkowymiarowe iglaste, 

W liściaste        – w skład grupy wchodzi drewno wielkowymiarowe liściaste (z 

wyłączeniem W DB),

W DB                 – w skład grupy wchodzi drewno wielkowymiarowe dębowe (razem z

dębem czerwonym),

S2B iglaste       – w skład grupy wchodzi drewno średniowymiarowe iglaste S2B, 

(pierwotnie planowano połączenie grupy S2B iglaste z W iglastym)

S2B DB             – w skład grupy wchodzi drewno średniowymiarowe dębowe S2B

S – w skład grupy drewno średniowymiarowe iglaste i liściaste  (z 

wyłączeniem S2B iglastego i S2B dębowego),

(pierwotnie   planowano rozdział S na S iglaste i S liściaste) 

M – w skład grupy wchodzi drewno małowymiarowe



Zawieranie i spisywanie umów 
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Ceny do umów na 2020 z procedur 2019 roku.

WYNIKI ETAP I.  PL-D

SUMA ILOŚCI
CENA ŚREDNIO-WAŻONA

JEDNA UMOWA ZMNIEJSZENIE LICZBY UMÓW

WYNIKI ETAP II.
SYTEMOWE AUKCJE w 

EDREWNO

=

SPISANIE UMÓW ROCZNYCH



Wadia
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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- wadia

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji

- Odstępuje się od stosowania wadium w procedurach 
przeprowadzanych za pośrednictwem aplikacji PL-D;

- W aplikacji e-drewno zwiększeniu podlega próg 
wadium ze 150.000 zł do 500.000 zł uprawniający do 
zakupów bez limitu ilości;



inne …
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Wielkość zakupu drewna 2-letnia z okresu 
01.07.2017 – 30.06.2019 roku 

Wprowadzenie minimalnej oferty zakupu drewna
jaką może złożyć przedsiębiorca – 20 m3

(przedsiębiorcy z mniejszymi możliwościami zakupu w
grupie drewna (wynikającymi z wielkości zakupu)
będą mogli złożyć jedną ofertę na GHG przypisaną do
tej grupy

Podział na grupy drewna w PL-D (I etap
procedury dwuetapowej) będzie miał
zastosowanie w fazie zasadniczej i w I fazie, w
II fazie bez podziału na grupy.
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SKONTO 1% - przy terminie zapłaty do 14 dni i 
na przedpłatę.

Zmniejszenie liczby zabezpieczeń jakie muszą zostać 
zaakceptowane. Pozostaje gwarancja bankowa i 

gwarancja ubezpieczeniowa. Kaucja pieniężna ma 
zastosowanie jedynie do zabezpieczenia interesu 

sprzedającego w przypadku stawki VAT 0% w 
eksporcie.

Kary umowne za niezrealizowanie umów

10% wartości
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NOWY WZÓR UMOWY – nowy wzór umowy 
uwzgledniający min. brak podziału na umowę 

pre-paid i post-paid.

Do historii zakupów nie zalicza się ilości 
drewna objętego  umowami z roku 2020 a 
realizowanego w roku 2021 (przesunięcie 

realizacji umów nie generuje historii zakupu 
drewna).



Sposób ustalenia cen 
do procedur na 2020 rok 
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Ceny drewna do procedur sprzedaży na 2020 rok

Korytarz cenowy – jest narzędziem służącym do wyrównywania cen wykorzystywanych w procedurach 
sprzedaży w ramach PGL LP,  kontynuacja procesu rozpoczętego w 2019 roku.

• Ceny  uzyskane w procedurach sprzedaży na 2019 – jako baza do analiz i obliczeń;

• Ceny do procedur sprzedaży na 2020 rok w PL-D:

– Cena minimalna równa  cenie uzyskanej w procedurach sprzedaży na 2019 rok
z korektą cen najwyższych (in minus) i najniższych (in plus) w ramach korytarza LP,

– Cena górna     – ustalana dla danej oferty w ramach przeprowadzanej procedury,
– cena służąca wartościowaniu złożonej oferty, ustalana w trakcie przeprowadzanej procedury,

– Cena rażąco wysoka  – cena najwyższa uzyskana w aplikacji e-drewno w LP  w ostatnich 24 miesiącach 
powiększona o 5% (nie jest przyjmowana przez system w przypadku próby jej zarejestrowania w ofercie 
zakupu).



Sposób ustalenia cen górnych 
do procedur PL-D na 2020 rok 
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Cena górna w procedurach sprzedaży na 2020 rok

- Nie stanowi elementu oferty sprzedaży;

- Wyznaczana będzie na podstawie cen z ofert zakupu złożonych przez 
przedsiębiorców;

- Będzie równa cenie z oferty zakupu, która to oferta będzie 
znajdowała się w 95 procencie skumulowanej sumy mas drewna 
z ofert zakupu uporządkowanych wg ceny;

- Służyć będzie do wartościowania oferty zakupu.
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Cena górna w procedurach sprzedaży na 2020 rok

CENA MINIMALNA USTALONA PRZEZ NADLEŚNICTWO100

105

107

109

150

CENY OFEROWANE PRZEZ KONTRAHENTÓW

CENA ZAOFEROWANA NA NIEWIELKĄ MASĘ

95% 
ZAOFEROWANEJ 

MASY

NIE TWORZY CENY GÓRNEJ 
TRAKTOWANE JAKO PRÓBA 

ZAWYŻENIA CENY



Działanie algorytmu
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Algorytm

Oferta sprzedaży 
jednostki PGL LP

Oferta zakupu przedsiębiorców 
w danej jednostce na daną GHG

Popyt <= Podaż

Zderzenie podaży 
i popytu

Przypis końcowy 
w wysokości 

złożonej oferty
BRAK REDUKCJI

Popyt > Podaż

Redukcja ofert
im mniej punktów tym 

większa redukcja. Wielkość 
redukcji zależy od wielkości 

przeofertowania

Ocena oferty zakupu 
względem 

zaoferowanej ceny

*) Działania eliminujące przypadki, kiedy przedsiębiorcy przypisano większą ilość drewna niż stanowiła jego oferta zakupu. 

1 2



Potwierdzenie umów dwuletnich
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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- umowy z przypisu 2019 roku

Przedsiębiorca po zapoznaniu się z cenami minimalnymi, za
pośrednictwem aplikacji PL-D może potwierdzić przypis
surowca drzewnego uzyskany na mocy uprawnień z procedury
na 2019 rok.

a) potwierdzenie przypisu:

- zobowiązuje do spisania umowy; 

- uniemożliwia  udział w Etapie I. procedury dwuetapowej.

b) brak potwierdzenia przypisu umożliwia przedsiębiorcy 
udział w Etapie I. procedury dwuetapowej
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Ceny do umów na 2020 z procedur 2019 roku

Prezentacja w PL-D cen minimalnych oraz ewentualnych korekt 
przypisu – zamiana GHG; zamiana jednostki realizującej 

DECYZJA kontrahenta o utrzymaniu 
umowy dwuletniej lub rezygnacji

TAK NIE

Po rozstrzygnięciu Procedury 
dwuetapowej ostateczne ustalenie 

cen i spisanie umów

Udział w Procedurze dwuetapowej



Sposób ustalenia cen do umów
na 2020 rok 

z procedur PL-D na 2019 rok
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Ceny do umów na 2020 z procedur 2019 roku

ROK 2019

107

100 CENA DOLNA

105 CENA 
ZAOFEROWANA w 2019 

= 
50% WIDEŁEK 
CENOWYCH

ROK 2020

102 CENA DOLNA

112 USTALONA W PLD CENA GÓRNA

NOWE WIDEŁKI CENOWE

50% WIDEŁEK 
CENOWYCH = 107

CENA DO UMOWY = 10750%

50%

110 CENA GÓRNA

105



Opracowało: Biuro Marketingu DGLP 

Dziękuję za uwagę 


