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Szanowna Pani
Małgorzata Wokacz-Zaborowska 
Przekazująca apel Sztabu Kryzysowego 
Pomorskich Przedsiębiorców 

W odpowiedzi na Państwa apel z dnia 24 kwietnia br. informujemy, że 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w obliczu bardzo trudnej sytuacji 

rynkowej spowodowanej epidemią covid-19, podejmuje cały szereg działań 

wspierających przedsiębiorców sektora drzewnego, które podawane są do publicznej 

wiadomości w postaci komunikatów Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na 

stronie informacyjnej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).  

Podejmowane są i rozważane kolejne, wszelkie dostępne działania interwencyjne 

i systemowe opierające się o istniejące podstawy prawne, w szczególności wprost 

o postanowienia w ramach zawartych umów.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku pierwsze działania 

skupiliśmy na korekcie szczegółowych harmonogramów dostaw oraz wydłużeniu 

terminów płatności w umowach. Kierownicy jednostek wykazali maksymalną dobra 

wolę i staranność przy rozpatrzeniu wniosków. Praktycznie wszystkie rozpatrzono 

pozytywnie, a terminy płatności wydłużono nawet do 90 dni. Nie odnotowaliśmy 

w przedmiotowym zakresie ze strony przedsiębiorców próśb o interwencję. 

Jednocześnie podjęliśmy działania zmierzające do ograniczenia zapasów drewna 

w lesie do niezbędnego minimum, w tym wyprzedaż ilości nadmiarowych i drewna 

trudno zbywalnego, również po obniżonych cenach wyjściowych do aukcji. Ponadto 

przez cały okres zagrożenia epidemicznego i epidemii utrzymaliśmy ciągłą sprzedaż 

detaliczną drewna opałowego na potrzeby miejscowej ludności, w tym na zasadzie 

samowyrobu. 

Wszystkie nasze działania muszą się odbywać na podstawie i w granicach 

prawa. PGL LP jako podmiot reprezentujący Skarb Państwa, a jednocześnie działający 
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na zasadzie samowystarczalności finansowej jest w szczególnej sytuacji rynkowej 

i dlatego LP zgłosiły do organów Państwa prowadzących proces legislacyjny w ramach 

Tarczy Antykryzysowej 3.0. wprowadzenie odpowiednich zapisów ustawowych 

w zakresie czasowego odstąpienia od naliczenia kar umownych, naliczania odsetek 

ustawowych przy wydłużonych terminach płatności oraz rekompensaty za opóźnienie 

w płatnościach. Wejście w życie powyższego pakietu zmian ustawowych pozwoli na 

odstąpienie od naliczania przedmiotowych należności z umów sprzedaży.

Niezależnie od powyższych warto zauważyć że sektor leśno-drzewny w naszym 

regionie ma swoją specyfikę. Dzięki zaawansowaniu technologicznemu, doskonałym 

kompetencjom i determinacji przedsiębiorców sektora drzewnego sprzedaż drewna 

odbywa się w miarę stabilnie, a wg stanu na 30.04 br. realizacja naszego 

tegorocznego planu sprzedaży drewna jest tylko o 2,7% opóźniona w stosunku do 

upływu czasu i w znacznej mierze wynika z przedłużonych procedur zamówień 

publicznych na usługi leśne. Notabene ta część sektora reprezentująca zakłady usług 

leśnych apeluje z kolei o utrzymanie tempa i skali zamówień na prace w znakomitej 

większości związane z pozyskaniem drewna oraz dochowanie terminów płatności, a to 

nie bagatelne kwoty ważne dla stabilności tej części sektora leśno-drzewnego. 

Reasumując powyższe wierzymy, że podjętej przez nas dotychczas działania są 

adekwatne do aktualnej sytuacji rynkowej. Wstępne sondaże wskazują również na 

dalszą poprawę nastrojów od maja br. ze względu na rozluźnianie ograniczeń 

gospodarczych w kraju i wielu rynkach zagranicznych. Jednocześnie ze względu na 

nieprzewidywalność dalszego rozwoju pandemii na bieżąco śledzimy sytuację na 

rynku drzewnym i pozostajemy w bliskiej współpracy z naszymi partnerami z szeroko 

rozumianego sektora leśno-drzewnego.

Z poważaniem,
Bartłomiej Obajtek
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska – z uprzejmą prośbą o przekazanie naszej odpowiedzi do podmiotów 

uczestniczących w Sztabie Kryzysowym Pomorskich Przedsiębiorców.

2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie.

3. Nadleśnictwa – wszystkie. 
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