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Lasów Państwowych

w Gdańsku

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając  w  imieniu  reprezentowanych  przez  nas  organizacji  pracodawców  

z  województwa  pomorskiego  oraz  kierując  się  odpowiedzialnością  za  zdrowie  

i bezpieczeństwo pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników w związku ze

stanem epidemii COVID-19, zwracamy się z apelem o podjęcie działań mających na celu

wsparcie dla przedsiębiorców branży drzewnej współpracujących z Lasami Państwowymi. 

Przedsiębiorstwa  z  województwa  pomorskiego  prowadzące  działalność  w  branży

drzewnej stanęły w obliczu bardzo poważnych negatywnych skutków wywołanych stanem

epidemii koronawirusa. Wiele przedsiębiorstw tej branży ogranicza produkcję ze względu na

mniejsze zamówienia, zawieszenie sprzedaży lub odwołane zamówienia. Nie potrzebują tyle

drewna ile planowano. Przedsiębiorcy Ci sygnalizują, że Lasy Państwowe wymagają odbioru

drewna zgodnie z przyjętymi harmonogramami, nie wykazując gotowości do wprowadzenia

ograniczeń dostaw. Taka sytuacja powoduje, że wiele przedsiębiorstw tej branży znalazło się

w wyjątkowo trudnej sytuacji. 

Dlatego zwracamy się z apelem o podjęcie działań na rzecz zmiany zaistniałej sytuacji i

uwzględnienia  oczekiwań  przedsiębiorców.  Proponujemy  wprowadzenie  aneksowania

zapisów  w  umowach  na  sprzedaż  drewna  dla  zakładów  przerobu  surowca  drzewnego.

Ponadto  uważamy,  że  należy  umożliwić  firmom  dokonywanie  zmian  terminów  w

harmonogramach  odbioru  surowca,  jednocześnie  zaniechać  naliczania  kar  umownych  za
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nieodebrany surowiec według wcześniej podpisanych harmonogramów. Dodatkowo dużym

wsparciem byłoby wydłużenie terminów płatności za odebrany surowiec bez dodatkowych

zabezpieczeń ze strony firmy.  W uzasadnionych przypadkach należy także rozważyć obniżenie

ceny na dany asortyment, który zalega w lesie.

Wdrożenie  zaproponowanych  rozwiązań  stanowiłoby  znaczące  wsparcie  dla

przedsiębiorców  w  branży  drzewnej.  Apelujemy  o  podjęcie  działań  we  wskazanych

obszarach.

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego, działające w Sztabie Kryzysowym

Pomorskich Przedsiębiorców:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

- Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”.
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