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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 17 września 2015 r. do 20 paździerika 2015 r.)

l Zarządzenie nr 65 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zakresu i terminów przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników 
aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2015 roku, powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia 
tej inwentaryzacji oraz weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych (EK.0210.3.2015)

l Zarządzenie nr 66 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
26 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK-1100-72/12 (GK.1100.39.2015)

l Zarządzenie nr 67 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad 
tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(EP.0210.3.2015) 

l Zarządzenie nr 68 z dnia 2 października 2015 r. zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (OI.0414.30.2015)

l Zarządzenie nr 69 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji i założeń 
nowego sprawozdania finansowo-gospodarczego przedstawiającego wyniki finansowe i realizację zadań gospodarczych PGL LP oraz 
przedłożenia projektu raportu w oparciu o dane za rok 2014 (EG.0210.4.15)

l Zarządzenie nr 70 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania koncepcji modułu 
SilpWeb umożliwiającego bezpośrednią komunikację pomiędzy systemem LAS a systemem bankowości internetowej dla czterech 
banków: BGŻ, BOŚ, Pekao SA, PKO Bank Polski (EK-0210-4/15)

l Zarządzenie nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe (GP.0610.1.2015) 

l Zarządzenie nr 72 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe na 2016 rok (EP.0300.2.8.2015) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 23 września 2015 r. do 20 października 2015 r.)

l Decyzja nr 75 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna  
w PGL LP (GM.800.7.2015) 

l Decyzja nr 76 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji 
tematu badawczego pt.: „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” (OR.5001.110.1.2015) 

l Decyzja nr 77 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2015–2019 (OE.7160.7.1.2015) 

l Decyzja nr 78 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.2.5.2015) 

l Decyzja nr 79 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.2.6.2015) 

l Decyzja nr 80 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych (EP.0300.2.7.2015) 

l Decyzja nr 81 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki 
trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017–2020 (EP.0300.2.9.2015) 
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ZARZĄDZENIE NR 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych 
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EP.0210.3.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.), § 6 
i § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Śro¬dowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu 

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w 
związku z art. 58a ustawy o lasach oraz § 6 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692), 
zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 66
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 września  2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania  

Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer)  
w  Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,  

znak: GK-1100-72/12

GK.1100.39.2015

W wykonaniu § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., 
zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Odwołuję Panią Aleksandrę Wosztyl – Zastępcę Dyrektora 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – z funkcji 
Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure 
Authorising Officer) z dniem 30 września 2015 r.

 
§ 2

Powołuję Pana Marcina Gołębiowskiego – Zastępcę Dyrek-
tora ds. Projektów LP w Centrum Koordynacji Projektów Środowi-
skowych – do pełnienia funkcji Zastępcy Pełnomocnika  
ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer)  
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe od dnia  
1 października 2015 r. do odwołania.

§ 3
W związku z powyższymi zmianami paragraf 1 ww. zarządzenia 

nr 63 otrzymuje brzmienie:

W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, jako beneficjenta środków z 
Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi, w 
sprawach związanych z realizacją projektów:

a) „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy   w ekosystemach leśnych na terenach nizin-
nych”;

b) „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na tere-
nach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków 
oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”;

c) „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowa-
nych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez 
PGL LP”;

na okres od dnia 1 października 2015 r. do odwołania powołuję:
1. Pana Piotra Adamskiego – Dyrektora Centrum Koordynacji 

Projektów Środowiskowych – do pełnienia funkcji Pełnomocnika 
ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer)  
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,  
o których mowa wyżej.

2. Pana Marcina Gołębiowskiego – Zastępcę Dyrektora  
ds. Projektów LP w Centrum Koordynacji Projektów Środowisko-
wych – do pełnienia funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji 
Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o których mowa wyżej.
       

§ 4
Pozostałe postanowienia ww. zarządzenia nr 63 pozostają bez 

zmian.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 października 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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§ 1
W zarządzeniu nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad 

tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organi-
zacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku 1 PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK, do zarzą-
dzenia, o którym mowa wyżej: 
a) w wierszu 5.1 po wyrazach „+ 5.1.9” dodaje się wyrazy  

„+ 5.1.10”,
b) po wierszu 5.1.9 dodaje się wiersz „5.1.10” w brzmieniu: 

„Obowiązkowe wpłaty do budżetu ze sprzedaży drewna”,
c) po wierszu 6 dodaje się wiersz „6.1” w brzmieniu: „w tym: 

obowiązkowe wpłaty do budżetu ze sprzedaży drewna”,
d) po wierszu 8 dodaje się wiersz „8.1” w brzmieniu: „w tym: 

obowiązkowe wpłaty do budżetu ze sprzedaży drewna”;
2) W załączniku 2 ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETOWYCH, ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ 
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU 
SPRZEDAŻY LASÓW I GRUNTÓW, do zarządzenia, o 
którym mowa wyżej:
a) po wyrazach „ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ 

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z 
TYTUŁU SPRZEDAŻY LASÓW I GRUNTÓW” dodaje 
się wyrazy „WRAZ Z OBOWIĄZKOWYMI WPŁATAMI DO 
BUDŻETU ZE SPRZEDAŻY DREWNA”,

b) po kolumnie 20 dodaje się kolumnę „21” w brzmieniu: 
wiersz pierwszy: „Obowiązkowe wpłaty do budżetu ze 
sprzedaży drewna (art. 58a)”, wiersz drugi: „21”, wiersz 
trzeci: „zł”;

3) W załączniku 6 ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRAN-
ŻOWE, do zarządzenia, o którym mowa wyżej, po wierszu 
3.10 dodaje się wiersz „3.99” w brzmieniu: „Obowiązkowe 
wpłaty do budżetu ze sprzedaży drewna”;

4) W załączniku 8 DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU, do zarządzenia, 
o którym mowa wyżej, po wierszu 2 o treści: „B. Koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów”, dodaje się 
wiersz „2.1” w brzmieniu: „w tym: obowiązkowe wpłaty do 
budżetu ze sprzedaży drewna”. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą do planów finansowo-gospodarczych opracowywa-
nych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, począwszy od planów na rok 2016.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 68
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  2 października 2015 r.

zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych

OI.0414.30.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz 
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązu-
jących w Lasach Państwowych wprowadza się następujące zmiany:

1) we wzorach druków wejściowych do SILP w dziale „2.2. 
Kadry i płace”:
– wycofuje się wzór druku: 

  „2.2.3.b. Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika LP”,
– wprowadza się wzory druków wraz z instrukcjami ich wypeł-

niania:
 2.2.3.b. Kwestionariusz osobowy pracownika LP,
 2.2.3.c. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP;
2) we wzorach druków poza SILP w dziale „1.6. Kadry i płace”:

– wprowadza się zmianę druku „1.6.4. Zaświadczenie o 
odbyciu stażu i zdaniu egzaminu warunkującego” na „1.6.4. 
Zaświadczenie ukończenia stażu w LP”,

– wprowadza się wzór druku:
     1.6.5. Zaświadczenie zdania egzaminu do Służby Leśnej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 71
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie polityki komunikacyjnej 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy Państwowe

GP.0610.1.2015

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz 
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r.  
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych opracowanie pt. „Polityka Komunikacyjna 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, w 
skład którego wchodzi „Księga identyfikacji wizualnej Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.

2. „Polityka Komunikacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie polityki informa-
cyjnej Lasów Państwowych (znak: GD-013/C/2/10).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 października 2015  r.

w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego
 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 na 2016 rok

 EP.0300.2.8.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z dnia 1 września 
2014 r. ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospo-
darki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) i w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo-

-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2016 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniej-
szego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Integralną część składową prowizorium Planu Finansowo-

-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok 
opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią prowizoria:

– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– planów zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§ 3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy 

funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem 
procentowym w wysokości 14,5% wartości sprzedaży drewna. 

§ 4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja)  

w jednostkach organizacyjnych działających w PGL Lasy Państwowe 
mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finansowej.

2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy 
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa 
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka 
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12 
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centrali-
zować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie regulaminów funkcjonowania 
poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

GM.800.7.2015

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu2  
– postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych na 2016 r.
1. Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla 

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2016 rok – 
stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.

2. Regulamin sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym 
(PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (będącej 
etapem I dwuetapowej procedury) – stanowiący załącznik nr 2 
do decyzji.

3. Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” 
(będącej etapem II dwuetapowej procedury) oraz aukcji interne-
towej w aplikacji „e-drewno” – stanowiący załącznik nr 3 do 
decyzji.

4. Regulamin funkcjonowania umów wieloletnich w Portalu Leśno-
-Drzewnym – stanowiący załącznik nr 4 do decyzji.

5. Wykaz grup handlowo-gatunkowych – stanowiący załącznik nr 5 
do decyzji.

6. Podział pul drewna do sprzedaży w PGL LP w rozbiciu na regio-
nalne dyrekcje Lasów Państwowych na 2016 rok – stanowiący 
załącznik nr 6 do decyzji.

§ 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

             mgr  inż. Adam Wasiak

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także inne przepisy prawne Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2 W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży 
drewna przez Lasy Państwowe...”.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

 z dnia 30 września 2015 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM 

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na 2016 rok

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza 
danych służące do obsługi sprzedaży drewna prowadzonej 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL 
LP), w oparciu o które następuje zawieranie umów rocznych na 
podstawie sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizują-
cych nowe inwestycje.

2. Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona inter-
netowa www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi 
na niej komunikatami i  informacjami dotyczącymi sprzedaży 
drewna przez PGL LP oraz funkcjami logowania do PL-D.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka orga-
nizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca 
własny login i hasło dostępu do PL-D.

5. Zarządzenie – Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie sprze-
daży drewna przez PGL LP.

6. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka orga-
nizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.

7. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – 
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, 
kierownik zakładu Lasów Państwowych. 

8. Reprezentant – w przypadku grup handlowo-gatunkowych 
zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to 
sortyment drewna, na który określana jest cena.

9. Cena – cena jednego metra sześciennego drewna w danej 
grupie handlowo-gatunkowej lub reprezentanta grupy, za którą 
przedsiębiorca może nabyć drewno, akceptowana przez 
jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, określana  
w ofercie sprzedaży. 
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10. Wnioskodawca – przedsiębiorca, który złożył wniosek o 
dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w 
PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 
rok określony Regulaminem.

11. Wniosek – określony przez Lasy Państwowe wypełniony formu-
larz wniosku o dopuszczenie Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) 
do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej dla przedsię-
biorców realizujących nowe inwestycje wraz ze stosowną doku-
mentacją, skierowany do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych poprzez regionalną dyrekcję Lasów Państwo-
wych, na obszarze której zlokalizowana jest nowa inwestycja. 
Sposób złożenia wniosku określony jest w Regulaminie.

12. Środek trwały – to:
a) nieruchomości – budowle i budynki bezpośrednio związane 

z działalnością gospodarczą wnioskodawcy,
b) maszyny, 
c) urządzenia,
jeżeli przedsiębiorca jest ich właścicielem (wymóg ten nie doty-
czy rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu).

13. Drewno okrągłe – pozyskany surowiec drzewny w stanie 
nieprzerobionym.

§ 2
1. Sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje w PL-D jest procedurą sprzedaży drewna w PGL LP, 
prowadzoną raz w roku, w której następuje przypis drewna na 
podstawie redukcji ofert zakupu przedsiębiorców, o którym 
mowa w § 5 ust. 12.

2. Przedsiębiorca składający wniosek musi spełnić łącznie 
poniższe warunki:
a) wykaże roczne moce produkcyjne wynikające z nowej inwe-

stycji według dokumentacji maszynowej (Mt) na poziomie nie 
mniejszym niż 5 tys. m3,

b) nakłady na nową inwestycję zostały/zostaną faktycznie 
poniesione w okresie między 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 
2016 r.,

c) nakłady nie były wykazywane jako wydatek zwiększający 
moc produkcyjną przerobu drewna w innej procedurze sprze-
daży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje,

d) nakłady zostały/zostaną poniesione w sposób racjonalny i 
efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz zasady konkurencyjności,

e) nowa inwestycja została/zostanie należycie udokumento-
wana,

f) wydatek został/zostanie poniesiony wyłącznie na zakup 
środków trwałych lub budowę nowego zakładu lub zakup 
zakładu,

g) okres eksploatacji używanego środka trwałego wynosi nie 
więcej niż 7 lat (nie dotyczy nabycia przez przedsiębiorcę 
całych zakładów produkcyjnych), liczonych od daty pierw-
szego wprowadzenia danego środka trwałego do obrotu, 
przy czym pochodzenie środka trwałego musi być udoku-
mentowane.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w 
oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zacho-
waniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji,  oraz 
dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w transak-
cjach między podmiotami powiązanymi. 

4. Transakcje polegające na przeniesieniu własności środków 
trwałych w wyniku umów sprzedaży, darowizny, użyczenia, 
dzierżawy, leasingu itp. między podmiotami powiązanymi nie 
będą uznawane za nową inwestycję w rozumieniu niniejszego 
regulaminu. 

5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami 
wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wyko-
nawcy a kontrahentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza-

jącego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli, pozostawaniu z wykonawcą w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

6. Czynności prawne obejmujące przeniesienie prawa do środków 
trwałych lub istniejącego zakładu, jeżeli zostały dokonane bez 
naruszenia zasad, o których mowa w ust. 4, będą rozpatrywane, 
jeżeli zostały dokonane w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

7. Za datę zakończenia inwestycji uznaje się datę zakupu środka 
trwałego, który nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., i 
przyjęcia środka trwałego do używania, tj. faktycznego rozpo-
częcia użytkowania nowo nabytego składnika majątku, poświad-
czoną dokumentem potwierdzającym przyjęcie do używania:
– do 31 października 2015 r. (inwestycja zakończona),
– do 31 marca 2016 r. lub do 30 czerwca 2016 r. (inwestycja 

niezakończona).
Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie do używania mogą 
być w szczególności :
a) faktura lub rachunek,
b) decyzja administracyjna o dopuszczenie do użytkowania 

obiektu budowlanego,
c) dokumentacja techniczna,
d) dowód księgowy przyjęcia środka trwałego (dowód OT),
e) inny dopuszczalny przez prawo dokument.
Przedsiębiorca składa w regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych kopię dokumentów poświadczonych za zgodność z orygi-
nałem, a oryginały są okazywane do wglądu.

8. Za datę rozpoczęcia wydatku związanego z realizacją nowej 
inwestycji, która nie została zakończona, przyjmuje się w przy-
padku wydatków pieniężnych:
a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – 

datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta,
b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem 

płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutku-
jącej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego 
instrumentu,

c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności.
9. Wnioskodawca skieruje wniosek do Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych poprzez regionalną dyrekcję Lasów 
Państwowych, na obszarze której zlokalizowana jest inwestycja, 
która potwierdza zasadność złożonego wniosku oraz faktyczny 
wzrost przerobu drewna (Wp) inwestycji, a w przypadku inwe-
stycji niezakończonych również rozpoczęcie inwestycji.

10. Wniosek powinien zawierać podział wzrostu rocznych mocy 
produkcyjnych na grupy drewna, o których mowa w § 5 ust. 7.

§ 3
1. Faktyczny wzrost przerobu drewna ogółem spowodowany reali-

zacją nowej inwestycji wyliczany jest na podstawie wzoru:

Wp = Wmp – Zdot

Wp   – faktyczny wzrost przerobu drewna ogółem [m3]
Wmp  – zweryfikowany przez RDLP wzrost mocy produkcyj- 

      nych przerobu drewna [m3]
Zdot  – dotychczasowe zakupy drewna ogółem wynikające ze  

   średniorocznej wielkości zakupów (z okresu od  
     1.07.2013 r. do 30.06.2015 r.) [m3]

Jeżeli Wp jest mniejszy lub równy 0, to wniosek nie jest rozpatry-
wany.
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2. Roczne moce produkcyjne (Mt) określa przedsiębiorca we 
wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów, w szczegól-
ności:
a) dokumentu odbioru technicznego, budowlanego;
b) dokumentacji technicznej;
c) faktury zakupu;
d) dokumentu OT;
e) innych dokumentów wymaganych prawem lub odpowiednich 

oświadczeń.
Wzrost mocy produkcyjnych przerobu drewna okrągłego musi 
zostać udokumentowany w sposób niepozostawiający wątpliwo-
ści dla Lasów Państwowych.

3. W trakcie badania wniosku przez RDLP ustalane są zweryfiko-
wane roczne moce produkcyjne (Mtz), które następnie podle-
gają redukcji na podstawie podanych niżej parametrów. Wartość 
po redukcji stanowi zweryfikowany wzrost mocy produkcyjnych 
przerobu drewna (Wmp):
a) zakłady celulozowe i płytowe – rzeczywiste moce produk-

cyjne określa się jako 90% mocy produkcyjnych wynikają-
cych z dokumentacji (wliczony jest czas postoju maszyn: 
naprawy, wymiana, itp.).

Wmp = 0,9 * Mtz

Wmp  – zweryfikowany wzrost mocy produkcyjnych przerobu 
     drewna [m3]

Mtz   – zweryfikowane roczne moce produkcyjne według doku- 
     mentacji maszynowej

b) inne zakłady oprócz celulozowni i zakładów płytowych – 
uznane 90% mocy produkcyjnych w przypadku udokumento-
wania układem zbiorowym lub innym tego typu dokumentem 
określającym pracę w systemie czterobrygadowym. 

Wmp = 0,9 * Mtz

Wmp  – zweryfikowany wzrost mocy produkcyjnych przerobu  
    drewna [m3]

Mtz  – zweryfikowane roczne moce produkcyjne według doku- 
    mentacji maszynowej

c) pozostałe zakłady – moce produkcyjne zredukowane do 
faktycznego okresu produkcyjnego, tj. faktycznych dni pracy 
wg wzoru:

Wmp = Mtz * km * kr

Wmp  – zweryfikowany wzrost mocy produkcyjnych przerobu  
        drewna [m3]

Mtz   – zweryfikowane roczne moce produkcyjne według doku- 
        mentacji maszynowej

km   – współczynnik wykorzystania czasu maszynowego (wyni- 
    ka z liczby dni roboczych w roku kalendarzowym – 
      średnio z ostatnich trzech lat) = 0,69

kr    – współczynnik zmianowości (liczba zmian/3)

d) w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę zakładu niedoko-
nującego zakupów drewna w okresie ujętym w § 3 ust. 1, ale 
wcześniej kupującego surowiec drzewny w Lasach Państwo-
wych, wyłączonego z produkcji przed 1 stycznia 2009 r. – 
określenie zweryfikowanego wzrostu mocy produkcyjnych 
przerobu drewna (Wmp) odbywa się według reguł określo-
nych odpowiednio w pkt a lub b, lub c, dodatkowo z uwzględ-
nieniem współczynnika zużycia maszyn i urządzeń 
wynoszącego 0,50.

§ 4
1. Termin składania wniosków dotyczących sprzedaży ofertowej w 

PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje jest 

podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
PL-D. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do 
sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji podejmuje Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych. 

2. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 1, przed-
siębiorca bierze udział w dwóch rocznych procedurach sprze-
daży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje, z zastrzeżeniem, że dla inwestycji niezakończonych 
do dnia 30 października 2015 r. przedsiębiorca bierze warun-
kowo udział w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na rok 2016, a 
udział w kolejnej rocznej procedurze sprzedaży ofertowej w 
PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 
odbywać się będzie po udokumentowaniu zakończenia inwe-
stycji w terminie określonym w § 2 ust. 7, na zasadach określo-
nych w odpowiednim regulaminie procedury sprzedaży dla 
nowych inwestycji. 

3. Realizacja sprzedaży dla inwestycji niezakończonych rozpocznie 
się w dwóch terminach: od 1 kwietnia 2016 r. dla inwestycji 
zakończonych i udokumentowanych do 31 marca 2016 r. oraz 
od 1 lipca 2016 r. dla inwestycji zakończonych i udokumentowa-
nych do 30 czerwca 2016 r.

4. W okresie, w którym dopuszczono Wnioskodawcę do udziału w 
procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje (Okres trwałości), Wnioskodawca 
jest zobowiązany utrzymać moce produkcyjne, rozumiane jako 
utrzymanie środków trwałych będących przedmiotem nowej 
inwestycji.

5. Podczas trwania Okresu trwałości wnioskodawca jest zobowią-
zany do niezwłocznego informowania Lasów Państwowych o 
zmniejszeniu mocy produkcyjnej przerobu drewna okrągłego. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po zapoznaniu się z 
podstawą zmniejszenia mocy produkcyjnej przerobu drewna 
okrągłego może zdecydować o odstąpieniu od zawartej umowy 
w odniesieniu do części surowca, która nie została wydana do 
dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Wnioskodawca zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu 
prowadzenia działalności przerobu surowca drzewnego okrą-
głego w zakresie prawidłowości utrzymania mocy produkcyjnej, o 
której mowa w ust 4., wynikającej z dokonania nowej inwestycji 
oraz zachowania Okresu trwałości. Kontrola może zostać prze-
prowadzona przez PGL LP. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie 
Wnioskodawcy i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospo-
darczej z zakresu przerobu surowca drzewnego okrągłego.

7. Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić podmiotom kontrolu-
jącym wgląd do wszystkich dokumentów dotyczących nowej 
inwestycji oraz zwiększenia mocy produkcyjnych przerobu 
drewna okrągłego, jak również zapewnić swobodny dostęp w 
szczególności do urządzeń, maszyn, obiektów, terenów i 
pomieszczeń będących przedmiotem nowej inwestycji.

9. Lasy Państwowe mogą odstąpić od umowy w odniesieniu do 
części surowca, która nie została wydana do dnia wysłania 
oświadczenia, gdy Wnioskodawca nie utrzymał zadeklarowanej 
zwiększonej mocy produkcyjnej przerobu drewna okrągłego 
przez okres trwałości.

§ 5
1. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje 

sprzedaż ofertowa w PL-D dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup 
handlowo-gatunkowych, stanowiącym załącznik  nr 5 do Decyzji 
nr 75 Dyrektora Generalnego z dnia 30 września 2015 r., ogła-
szanym na stronie internetowej PL-D. 

2. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne 
nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość 
drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach 
sześciennych (bez kory) oraz cenę. 

3. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej 
wynosi 50 m3.



10 BILP 11/2015

4. Ceny drewna ustalane są wg zasad podanych w Zarządzeniu.
5. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite 

normy/ warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących 
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie interne-
towej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie 
lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/ 
warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się 
niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, 
które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i 
użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji 
takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP 
jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przepro-
wadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki orga-
nizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. 
Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez 
sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku potwier-
dzenia umowy w formie pisemnej.

6. Procedura sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje odbywa się w dwóch fazach. 

7. W pierwszej fazie procedury sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje dla inwestycji 
zakończonych oferty zakupu drewna złożone przez przedsię-
biorcę wynoszą w latach 2016 i 2017 maksymalnie 70% faktycz-
nego wzrostu przerobu drewna ogółem (Wp). Dla inwestycji 
niezakończonych maksymalna oferta zakupu przedsiębiorcy w 
odniesieniu do faktycznego wzrostu przerobu drewna ogółem 
wynosi odpowiednio dla lat:

Lata

Termin 
zakończenia inwestycji

2016 2017

Do 31 marca 2016 r. 56% 74%
Do 30 czerwca 2016 r. 43% 87%

Maksymalna oferta zakupu dla inwestycji niezakończonych została  
skorygowana w skali dwóch lat w stosunku do inwestycji zakończonych.

Maksymalna oferta zakupu drewna rozliczana jest osobno dla 
każdej z poniższych grup drewna:
– drewno wielkowymiarowe iglaste,
– drewno wielkowymiarowe liściaste,
– drewno średniowymiarowe,
– drewno małowymiarowe. 

8. W drugiej fazie sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsię-
biorców realizujących nowe inwestycje przedsiębiorca może 
złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę 
pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 7, a ilością przypisu 
w fazie pierwszej.
W drugiej fazie sprzedaży ofertowej przy składaniu oferty 
zakupu nie obowiązuje podział na grupy drewna. 

9. W sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji nie mogą brać 
udziału przedsiębiorcy, w stosunku do których występują należ-
ności przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skut-
kuje założeniem blokady składania ofert zakupu przez przed-
siębiorcę. Blokada usuwana jest po uregulowaniu tych należ-
ności. 

10. W pierwszej i drugiej fazie  sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje stosuje się 
takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert.

11. W każdej z dwóch faz przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę 
zakupu na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie 
lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać 
podana minimalna ilość zakupu, która zawiera się w przedziale 
1–100 m3.

12. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży 
oddzielnie wg następującego algorytmu: 
a) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 

jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się 
pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;

b) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 
jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjo-
nalnej redukcji każdej złożonej oferty zakupu;

c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr mini-
malnej ilości zakupu – pozostała ilość drewna pochodząca z 
odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej 
ilości minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z 
zachowaniem zasady proporcjonalności;

d) odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się 
sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między okre-
śloną ilością minimalną przez przedsiębiorcę, a tym,  co 
zostało mu przypisane.

13. Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie 
sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z repre-
zentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 
ust. 9 Zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do 
jednego grosza.

14. W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w nadleśnic-
twie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie 
przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatun-
kowej mniejsza od ilości transportowej, ale równa lub większa 
od minimalnej ilości zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu, 
przedsiębiorca nie może zrezygnować z pisemnego potwier-
dzenia zawarcia umowy  sprzedaży. 
Jednocześnie przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie do 
zwiększenia ilości zakupu do pełnej ilości transportowej.

§ 6
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D dla 

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje możliwe jest po 
zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu 
i hasła. 

2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy 
użyciu przycisku „Moduł Klient LP” na stronie internetowej PL-D.

3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przed-
siębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legi-
tymujący się tym kontem.

4. Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać 
podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkow-
ników).

5. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją 
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.

6. Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży ofertowej w PL-D 
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje poszczegól-
nych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefi-
niowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153 poz.1503 ze zm.).

§ 7
1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili ogłoszenia, w 

PL-D, wyników drugiej fazy sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. 

2. Po zawarciu umowy strony zobowiązane są potwierdzić ten fakt 
na piśmie. 

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, w formie dwustronnie 
podpisanej umowy (między kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca otrzymał 
przypis drewna, lub jego pełnomocnikiem ustanowionym 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego a przedsiębiorcą) 
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winno nastąpić w terminie do 30 dni, od dnia daty ogłoszeniu 
wyników.

4. W przypadku inwestycji niezakończonych umowa z przedsię-
biorcą zostaje potwierdzona na piśmie pod warunkiem zawie-
szającym, obejmującym udokumentowanie zakończenia inwe-
stycji zgodnie z § 2. W razie niespełnienia warunku zawarta 
umowa wygasa. Wygaśnięcie umowy nie stanowi podstawy do 
żądania zapłaty kar umownych w niej zastrzeżonych.

5. Po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w 
drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do 
skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w 
terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników procedury. Niedo-
trzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, 
że zawarcie umowy nie zostało potwierdzone na piśmie. 

6. Brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w terminach, o 
którym mowa w ust. 3 i 5,  uprawnia jednostki organizacyjne LP 
do odstąpienia od umowy oraz założenia blokady na okres 180 
dni na: 
– udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-

kości zakupu drewna,
– udział w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje,
– udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji 

„e-drewno”,
– udział w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”,
– zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D.

7. Możliwość przeniesienia wierzytelności kupującego wynikają-
cych z umów sprzedaży zawartych w wyniku procedury sprze-
daży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje jest wyłączona.

8. Dla inwestycji niezakończonych, w przypadku udokumento-
wania przez Wnioskodawcę zakończenia inwestycji w terminie 
późniejszym niż deklarowany, jednak nie później niż do dnia 30 
września 2016 r., ilość drewna na umowie zostanie proporcjo-
nalnie pomniejszona za każdy pełny miesiąc okresu opóźnienia, 
bez naliczania kar umownych z tytułu nieodebrania drewna.

§ 8
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem 

należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży 
ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwe-
stycje są odpowiednio: 
a) gwarancja bankowa,  
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane 

przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu 
Skarbu Państwa.

2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przy-
padku zastosowania przedpłaty.

3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpie-
czenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w 
ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa.

§ 9
PGL LP nie odpowiada za skutki złożenia omyłkowej oferty 

zakupu drewna. 

§ 10
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych 

po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naru-
szeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy 
służy prawo złożenia  odwołania do nadleśnictwa lub zakładu 
Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem 
formularza znajdującego się w PL-D, w terminie 7 dni od ogło-
szenia wyników w procedurze  sprzedaży ofertowej w PL-D dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. 

2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności 
reklamacji podejmuje nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów 
Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozu-
mieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.

3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od 
daty złożenia odwołania. 

§ 11
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zareje-

strowanego w PL-D jest  warunkiem uprawniającym tego użyt-
kownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w proce-
durze  sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizu-
jących nowe inwestycje.

2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go 
przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użyt-
kownika do PL-D.

3. Brak  akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu 
w procedurze  sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje.

Powyższy regulamin akceptuję

..……………………………………..
        (data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak



12 BILP 11/2015

Załącznik nr 1 
do Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D 

dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje na 2016 rok

 …………………………, dnia …………………
……………………………………………          miejscowość

                      firma       

        Do
        Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
        za pośrednictwem
        Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
        w ……………………...................................… 
  

WNIOSEK

Działając w imieniu Przedsiębiorcy:

…………………………………….......................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy przedsiębiorcy zgodnie z CEIDG/KRS)

zgodnie z Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2016 rok, 
wnoszę o*):

□ Dopuszczenie Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców reali-
zujących nowe inwestycje na 2016 rok, ponieważ Przedsiębiorca dokonał w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 paździer-
nika 2015 roku inwestycji w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego, zakupem lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa 
i ta inwestycja spowodowała wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mt) o co najmniej 5 tysięcy m3 
drewna w skali roku.

□ Dopuszczenie Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców reali-
zujących nowe inwestycje na 2016 rok, dla inwestycji niezakończonej w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego, zakupem 
lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycja niezakończona spowoduje wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu 
surowca drzewnego (Mt) o co najmniej 5 tysięcy m3 drewna w skali roku; 
termin oddania do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa, inwestycji niezakończonej:
□ do 31 marca 2016 r.
□ do 30 czerwca 2016 r.

Skutkiem, inwestycji, o której mowa powyżej, jest/ ma być*) wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mt)  
o ……………….. m3 w skali roku**), w tym:

• ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
• ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
• ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
• ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.

W załączeniu:
Dokumenty potwierdzające nabycie (faktura VAT, pisemne gwarancje, itp.) 

□ maszyn/urządzeń/instalacji: ……………..…………………………………………......................................………………………………. *)
□ zakładu produkcyjnego lub jego części: …………………………………………………………………….........................................…… *)

Dokumenty potwierdzające skalę inwestycji:
□ dokumentacja techniczna (której zakres i forma zgodna jest z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 

października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn)*)

□ projekt budowlany
□ decyzja administracyjna – pozwolenie na budowę wraz z załącznikami*)
□ zgłoszenie zamierzenia budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę*)

□ decyzja administracyjna – pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego*)

□ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiącą jej załącznik charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniosek o jej 
wydanie wraz z raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartą informacyjną przedsięwzięcia*)

□ inne: …...............................................................................……………………………………………………………………………………
  

                           ...............………………………………………
           Podpis (podpisy) i pieczęć (pieczęcie) 
                                        uprawnionej osoby (uprawnionych osób)

____________________________________________
*)   zaznaczyć właściwe
**) na podstawie wzrostu rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mt) zostanie obliczona maksymalna oferta zakupu według zasad określonych   

  w § 3 Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2016 rok.
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D 

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 
na 2016 rok

………………………, dnia ……………….

OPINIA RDLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w ……………………………. na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdza zasadność 
/ nie potwierdza zasadności*) wniosku Przedsiębiorcy:
……………………………………………………………....................................……………………………………………………………………….

o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców  realizujących nowe inwe-
stycje na 2016 rok.

Stwierdza się, że:
□ Od dnia …………………. nastąpił u Przedsiębiorcy wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mtz)  

o …..……………….. m3 w skali roku.
□ Przedsiębiorca rozpoczął inwestycję, która – wg przedstawionych dokumentów – od  dnia ………….……………. spowoduje  

u Przedsiębiorcy wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mtz) o ……………...……….  m3 w skali roku. 

Faktyczny wzrost przerobu drewna wyliczony został w oparciu o założenia zawarte w § 3 Regulaminu sprzedaży ofertowej w Portalu 
Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2016 rok na podstawie następujących parametrów i wynosi dla 
drewna ogółem:

  a) Mt = …………………….
  b) Mtz = ……………………
  c) Wmp = ………………….
  
  Sposób wyliczenia Wmp ……………………………………………………………………………………………………

  d) Zdot = …………………...
  e) Wp =  ……………………

gdzie:
Mt – roczne moce produkcyjne według dokumentacji maszynowej określone przez przedsiębiorcę we wniosku 
Mtz – zweryfikowane roczne moce produkcyjne według dokumentacji maszynowej
Wmp – zweryfikowany wzrost mocy produkcyjnych przerobu drewna [m3]
Zdot – dotychczasowe zakupy drewna ogółem wynikające z średniorocznej wielkości zakupów (z okresu od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r.) [m3]
Wp – faktyczny wzrost przerobu drewna ogółem [m3] (Wmp – Zdot)

Faktyczny wzrost przerobu drewna ogółem, o którym mowa powyżej, dzieli się na:
a) ………………… m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
b) ………………… m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
c) ………………... m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
d) ………………... m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.

         …………….……………………………
                         Podpis i pieczęć
____________________________________
*) zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D 

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 
na 2016 rok

DECYZJA
o dopuszczeniu/niedopuszczeniu Przedsiębiorcy

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na podstawie przedłożonych dokumentów oraz opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w …………..…………...........................…..., dotyczącej Przedsiębiorcy:
………..............................................................................………………………………………………………………………………………….....

□ Dopuszcza Przedsiębiorcę do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizu-
jących nowe inwestycje na 2016 rok z faktycznym wzrostem przerobu drewna ogółem (Wp) na poziomie ………………… m3.

 Wzrost, o którym mowa powyżej, dzieli się na:
 a) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
 b) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
 c) ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
 d) ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.

□ Dopuszcza Przedsiębiorcę do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizu-
jących nowe inwestycje na 2016 rok  na zasadzie inwestycji niezakończonej,  skutkiem inwestycji, o której mowa powyżej ma być 
faktyczny wzrost przerobu drewna ogółem (Wp) o ……………….. m3 w skali roku.

 Wzrost, o którym mowa powyżej, dzieli się na:
 a) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowego iglastego;
 b) ……………. m3 w skali roku – drewna wielkowymiarowe liściastego;
 c) ……………. m3 w skali roku – drewna średniowymiarowego;
 d) ……………. m3 w skali roku – drewna małowymiarowego.

□ Nie dopuszcza Przedsiębiorcy do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców reali-
zujących nowe inwestycje na 2016 rok.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

 z dnia 30 września 2015 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM

z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2016 rok
(stanowiącej etap I procedury dwuetapowej)

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Dwuetapowa procedura sprzedaży drewna – procedura sprze-
daży, w skład której wchodzą dwa etapy prowadzone w następu-
jącej kolejności:
– etap I – sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) 

z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (sprzedaż ofer-
towa), a następnie

– etap II – systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”.
2. Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program służący do 

przeprowadzenia etapu I procedury dwuetapowej sprzedaży 
drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe (PGL LP) oraz bazy danych, w oparciu o które 
następuje połączenie wyników etapu I i II dwuetapowej proce-
dury. 

3. Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona inter-
netowa www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi 
na niej komunikatami i informacjami dotyczącymi sprzedaży 
drewna przez PGL LP oraz funkcjami logowania do PL-D.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowa-
dząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawo-
dową. 

5. Użytkownik  – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiada-
jąca własny login i hasło dostępu do PL-D.

6. Zarządzenie – Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprze-
daży drewna przez PGL LP na 2016 r.

7. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka orga-
nizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.

8. Kierownik jednostki organizacyjnej LP – nadleśniczy lub 
kierownik zakładu Lasów Państwowych.

9. Reprezentant – w przypadku grup handlowo-gatunkowych 
zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to 
sortyment drewna, dla którego określana jest cena.

10. Cena – cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej 
lub reprezentanta grupy,  za którą przedsiębiorca może nabyć 
drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP,  okre-
ślana w ofercie sprzedaży.

11. Wielkość zakupów drewna – faktycznie zrealizowane zakupy 
drewna w m3 w okresie dwóch lat, w jednostkach organizacyj-
nych LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące 
podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką 
przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofer-
towej. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na potrzeby 
sprzedaży ofertowej jest okres czterech ostatnich pełnych 
półroczy poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury,  
tj. dla procedury na rok 2016 będzie to okres od 1.07.2013 r. do 
30.06.2015 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów: 
drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina opałowa 
(KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki 
energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).

12. Uprawnienie przypisu drewna – ilość surowca drzewnego przy-
pisana przedsiębiorcy na 2017 r., równa przypisowi drewna ze 
sprzedaży ofertowej na 2016 r., otrzymana po spełnieniu 
przez przedsiębiorcę warunków określonych w § 3 ust. 5 
Zarządzenia. 

§ 2
1. Sprzedaż ofertowa jest etapem I dwuetapowej procedury sprze-

daży drewna w PGL LP, w której na podstawie redukcji zamó-
wień przedsiębiorców następuje przypis drewna w  ilości do 70% 
średniorocznych wielkości zakupów drewna.

2. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje 
sprzedaż ofertowa, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup 
handlowo-gatunkowych, stanowiącym załącznik  nr 5 do Decyzji 
nr 75 Dyrektora Generalnego z dnia 30 września  2015 r., ogła-
szanym na stronie internetowej PL-D. 

3. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne 
nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość 
drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach 
sześciennych (bez kory) oraz cenę. 

4. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej 
wynosi 50 m3.

5. Ceny drewna ustalane są wg zasad podanych w Zarządzeniu.
6. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite 

normy/ warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących 
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie interne-
towej PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie 
lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/ 
warunków technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się 
niewielkie korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, 
które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i 
użytkowych danej grupy handlowej. Warunkiem akceptacji 
takiego wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej LP 
jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przepro-
wadzonej pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki orga-
nizacyjnej LP na przystąpienie do negocjacji jest dobrowolna. 
Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. Odmowa przystąpienia do negocjacji przez 
sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku potwier-
dzenia umowy w formie pisemnej. 

7. Procedura sprzedaży ofertowej odbywa się w dwóch fazach. 
8. W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia etapu I 

procedury dwuetapowej, co jest równoznaczne z opublikowa-
niem w PL-D wielkości zakupów drewna, przedsiębiorca może 
zgłaszać w każdej jednostce PGL LP, w której dokonywał 
zakupów drewna, stwierdzone niezgodności w zakresie wiel-
kości zakupów drewna.

9. Przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wielkość 
zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Przeniesienie wielkości zakupów drewna w 
ramach grupy kapitałowej następuje na wniosek składany do 
jednostki Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował 
drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświadczenia w 
jednostce Lasów Państwowych, gdzie przedsiębiorca dokonał 
rejestracji w PL-D (jednostka macierzysta). Oświadczenie, o 
którym mowa, składane jest przez przenoszącego przedsię-
biorcę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że 
stanowią grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu 
podmiotem, na który przenoszona jest wielkość zakupów. 
Alokacja nie powoduje zmiany całkowitej wielkości zakupów 
drewna w danej grupie kapitałowej.

10. Przeniesienie wielkości zakupów drewna na innego przedsię-
biorcę może nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów 
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Państwowych, w której przedsiębiorca dokonywał zakupu 
drewna, z informacją o złożeniu stosownej dokumentacji w 
jednostce macierzystej wyłącznie w przypadku:
a) czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za przed-

miot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość zakupów 
drewna;

b) następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty 
majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, którego 
dotyczy wielkość zakupów drewna.

11. W pierwszej fazie sprzedaży ofertowej oferty zakupu drewna 
złożone przez przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie 70%  
średniorocznej  wielkości zakupów drewna rozliczanych osobno 
dla każdej z poniższych grup drewna:
– drewno wielkowymiarowe iglaste,
– drewno wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu),
– drewno wielkowymiarowe dębowe,
– drewno średniowymiarowe,
– drewno małowymiarowe. 

12. W drugiej fazie sprzedaży ofertowej przedsiębiorca może 
złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę 
pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 11 a ilością przypisu 
w pierwszej fazie. W drugiej fazie sprzedaży ofertowej przy 
składaniu oferty zakupu nie obowiązuje podział na grupy 
drewna.

13. W sprzedaży ofertowej nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, w 
stosunku do których występują należności przeterminowane 
nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  
i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady 
składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana 
jest po uregulowaniu tych należności. 

14. W pierwszej i drugiej fazie sprzedaży ofertowej stosuje się takie 
same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert. 

15. W każdej z dwóch faz przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę 
zakupu na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleśnictwie 
lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi zostać 
podana minimalna ilość zakupu,  która zawiera się w przedziale 
1–100 m3.

16. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży 
oddzielnie wg następującego algorytmu:
a)  dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 

jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się 
pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;

b) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 
jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjo-
nalnej  redukcji każdej złożonej oferty zakupu; 

c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr mini-
malnej ilości zakupu – pozostała ilość drewna pochodząca z 
odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej 
ilości minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z 
zachowaniem zasady proporcjonalności;

d) odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się 
sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między okre-
śloną ilością minimalną przez przedsiębiorcę, a tym, co 
zostało mu przypisane.

17. Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie 
sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z repre-
zentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 
ust. 9 Zarządzenia. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do 
jednego grosza.

18. W przypadku, kiedy w wyniku sprzedaży ofertowej w nadleśnic-
twie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsiębiorcy zostanie 
przypisana ilość drewna określonej grupy handlowo-gatun-
kowej mniejsza od  ilości transportowej, ale równa lub większa 
od minimalnej ilości zakupu zadeklarowanej w ofercie zakupu,  
przedsiębiorca nie może zrezygnować z pisemnego potwier-
dzenia zawarcia umowy sprzedaży.

Jednocześnie przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie do 
zwiększenia ilości zakupu do pełnej ilości transportowej.

§ 3
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży ofertowej możliwe jest po 

zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu 
i hasła. 

2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy 
użyciu przycisku „Moduł Klient LP” na stronie internetowej PL-D.

3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przed-
siębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legi-
tymujący się tym kontem.

4. Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać 
podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkow-
ników).

5. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją 
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.

6. Wszelkie dane dotyczące wyników  sprzedaży ofertowej 
poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę 
zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).   

§ 4
1. Umowę sprzedaży w ramach dwuetapowej procedury sprzedaży 

drewna uznaje się za zawartą z chwilą ogłoszenia ostatecznych 
wyników dwuetapowej procedury sprzedaży drewna w komuni-
kacie Dyrektora Generalnego LP na stronie internetowej PL-D.

2. Wyniki sprzedaży ofertowej (etap I dwuetapowej procedury) 
zostaną połączone z wynikami systemowych aukcji interneto-
wych w aplikacji „e-drewno” (etap II dwuetapowej procedury) 
Połączone wyniki stanowią podstawę do sporządzenia załącz-
nika do umowy. 

3. Połączenie wyników następuje oddzielnie w każdej jednostce 
organizacyjnej LP, w której  przedsiębiorca zakupił drewno – 
osobno dla każdej grupy handlowo-gatunkowej. Proces ten 
obejmie wyliczenie sumy zakupionej ilości poszczególnych 
sortymentów w grupach handlowo-gatunkowych, średniowa-
żonej ceny sortymentu wskaźnikowego (reprezentanta danej 
grupy handlowo-gatunkowej) oraz cen pozostałych sortymentów 
wg przeliczników sortymentowych, o których mowa w § 3 ust. 9 
Zarządzenia. Ilość drewna na załączniku do umowy będzie taka 
sama, jak suma ilości zakupów danego przedsiębiorcy w 
poszczególnych etapach dwuetapowej procedury.

4. Po zawarciu umowy strony zobowiązane są potwierdzić ten fakt 
na piśmie. 

5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4, w formie dwustronnie 
podpisanej umowy (między kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca otrzymał 
przypis drewna, lub jego pełnomocnikiem ustanowionym 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego a przedsiębiorcą) 
winno nastąpić w terminie do 30 dni, liczonych od dnia następ-
nego po ogłoszeniu ostatecznych wyników dwuetapowej proce-
dury sprzedaży drewna w komunikacie Dyrektora Generalnego 
LP na stronie internetowej PL-D. 

6. Po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w 
drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do 
skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w 
terminie do 30 dni, liczonych od dnia następnego po ogłoszeniu 
ostatecznych wyników dwuetapowej procedury sprzedaży 
drewna w komunikacie Dyrektora Generalnego LP na stronie 
internetowej PL-D. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyż-
szego terminu oznacza, że zawarcie umowy nie zostało potwier-
dzone na piśmie. 

7. Brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w terminach, o 
których mowa w ust. 5 i 6, uprawnia jednostki organizacyjne LP do 
odstąpienia od umowy oraz założenia blokady na okres 180 dni na: 
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– udział w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-
kości zakupu drewna,

– udział w sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje,

– udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji 
„e-drewno”,

– udział w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”,
– zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D.

§ 5
1. Dla uzyskania uprawnienia przypisu drewna na 2017 r. wyma-

gane jest spełnienie łącznie warunków określonych w § 3 ust. 5 
Zarządzenia.

2. Spełnienie warunku określonego w § 3 ust. 5 pkt c Zarządzenia 
wymaga złożenia przez przedsiębiorcę deklaracji za pośrednic-
twem PL-D. Deklaracja składana jest po ogłoszeniu wyników 
drugiej fazy sprzedaży ofertowej, w terminie, który zostanie ogło-
szony w formie komunikatu na stronie internetowej PL-D. Dekla-
rację w imieniu przedsiębiorcy składa uprawniony użytkownik 
(użytkownicy) PL-D.

3. Złożenie deklaracji, o której mowa w ust. 2, wyklucza przedsię-
biorcę z udziału w sprzedaży ofertowej na 2017 r.

4. Uprawnienie przypisu drewna na rok 2017 jest równe ilościom 
drewna przypisanym na rok 2016 we wszystkich grupach 
handlowo-gatunkowych i jednostkach LP.

5. Ceny obowiązujące w sprzedaży ofertowej na rok 2016 dotyczą 
tylko tego roku. Ceny dotyczące uprawnienia przypisu drewna 
na 2017 r. będą równe cenom, które zostaną przyjęte w proce-
durze sprzedaży ofertowej na rok 2017. Informacja o cenach na 
rok 2017 zostanie opublikowana w PL-D przed rozpoczęciem 
procedury sprzedaży ofertowej na rok 2017. Przedsiębiorca 
uprawniony do przypisu drewna na 2017 r. będzie mógł za 
pośrednictwem PL-D:
– zaakceptować ceny na 2017 r. – skutkuje to przypisem 

drewna w sprzedaży ofertowej na 2017 r. w ilościach, grupach 
handlowo-gatunkowych i jednostkach organizacyjnych LP 
tożsamych z przypisem drewna na 2016 r. w sprzedaży ofer-
towej;

– zrezygnować z uprawnienia przypisu drewna na 2017 r.  
w przypadku braku akceptacji cen na 2017 r..

Brak wyrażenia woli, o której wyżej, przez przedsiębiorcę  
w PL-D w określonym terminie traktowany będzie jako rezygna-
cja z uprawnienia przypisu drewna na 2017 r.
Termin publikacji cen na potrzeby sprzedaży ofertowej na 2017 r. 
w PL-D zostanie podany w formie komunikatu na stronie interne-
towej PL-D.

6. Rezygnacja z uprawnienia przypisu drewna na rok 2017 dotyczy 
ilości drewna przypisanych na rok 2016 we wszystkich  grupach 
handlowo-gatunkowych i jednostkach LP.

7. Przy braku możliwości realizacji przez sprzedającego, z przyczyn 
od niego niezależnych, drewna określonych grup handlowo-
-gatunkowych ujętych w uprawnieniu przypisu drewna na 2017 r., 
poszczególni przedsiębiorcy poinformowani zostaną o tym 
fakcie przed rozpoczęciem procedury sprzedaży na rok 2017. W 
takich przypadkach, za zgodą stron, istnieje możliwość zamiany 
grupy handlowo-gatunkowej na inną lub zmiany jednostki LP, 
która realizować będzie uprawnienie zakupu drewna w tym 
zakresie. Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące 
takiej zamiany, przedsiębiorcy będą mogli odstąpić od upraw-
nienia zakupu drewna w części obejmującej drewno, o którym 
mowa. Rolę koordynatora zamian pełni dyrektor właściwej regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 6
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem 

należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży 
ofertowej są odpowiednio: 
a) gwarancja bankowa, 
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego), 
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane 

przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu 
Skarbu Państwa.

2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przy-
padku zastosowania przedpłaty.

3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpie-
czenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w 
ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa.

§ 7
PGL LP nie odpowiada za skutki złożenia omyłkowej oferty 

zakupu drewna. 

§ 8
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych 

po stronie PGL LP lub proceduralnych polegających na naru-
szeniu postanowień niniejszego regulaminu przedsiębiorcy 
służy prawo złożenia  odwołania do nadleśnictwa lub zakładu 
Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem 
formularza znajdującego się w PL-D w terminie 7 dni od ogło-
szenia wyników w sprzedaży ofertowej. 

2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności 
reklamacji podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozu-
mieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.

3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od 
daty złożenia odwołania. 

§ 9
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zareje-

strowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użyt-
kownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w proce-
durze  sprzedaży ofertowej.

2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go 
przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użyt-
kownika do PL-D.

3. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu 
w procedurze  sprzedaży ofertowej.

Powyższy regulamin akceptuję

..……………………………………..
       (data i podpis Klienta)

       Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 3 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia  30 września 2015 r.

REGULAMIN
SYSTEMOWEJ AUKCJI INTERNETOWEJ 

w aplikacji „e-drewno”
ORAZ AUKCJI INTERNETOWEJ

w aplikacji „e-drewno” 

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Serwis aukcyjny Lasów Państwowych „e-drewno” (w skrócie: 
serwis „e-drewno”) – strona internetowa www.e-drewno.pl oraz 
bazy danych niezbędne do prowadzenia sprzedaży drewna w 
formie aukcji internetowych.

2. Dwuetapowa procedura sprzedaży drewna – procedura sprze-
daży, w skład której wchodzą dwa etapy, prowadzone w nastę-
pującej kolejności:
– etap I – sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym 

(PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna 
(sprzedaż ofertowa), a następnie

– etap II – systemowe aukcje internetowe w aplikacji 
„e-drewno”.

3. Aukcja internetowa – jednorazowe przedstawienie oferty na 
wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym 
niż 48 godzin, liczonym z pominięciem sobót i dni świątecz-
nych.

4. Systemowa aukcja internetowa – aukcja internetowa, której 
przedmiotem jest drewno przewidywane do sukcesywnego 
pozyskania w ciągu całego roku, prowadzona w ramach 
dwuetapowej procedury sprzedaży drewna. Aukcje systemowe 
stanowią drugi etap tej procedury i są poprzedzone etapem 
sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnie-
niem wielkości zakupu drewna.

5. Strona internetowa Portalu Leśno-Drzewnego (strona interne-
towa PL-D) – strona internetowa www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/
drewno z zamieszczonymi na niej komunikatami i informacjami 
dotyczącymi sprzedaży drewna przez PGL LP.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową.

7. Kontrahent – zarejestrowany w serwisie „e-drewno” przedsię-
biorca.

8. Użytkownik – zarejestrowany w serwisie „e drewno” przedsię-
biorca samodzielnie lub jego przedstawiciel. Użytkownik 
uczestniczy licytacjach. Jeden użytkownik może być przypisany 
wyłącznie do jednego kontrahenta. Jeden kontrahent może 
mieć przypisanych wielu użytkowników.

9. Licytacja – wszelkie działania podejmowane przez użytkow-
ników w czasie trwania aukcji.

10. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna 
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów 
Państwowych.

11. Jednostka macierzysta Lasów Państwowych – regionalna 
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów 
Państwowych – wskazana przez kontrahenta przy rejestracji w 
serwisie „e-drewno”.

12. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – nad-
leśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych organizu-
jący aukcję.

13. Cena minimalna – najniższa cena akceptowana przez organi-
zatora aukcji.

14. Minimalna masa zakupu – minimalna partia sprzedawanego 
surowca określona przez jednostkę organizacyjną Lasów 
Państwowych indywidualnie dla każdej aukcji.

15. Masa minimalna – 25% deklarowanej masy w ofercie zakupu 
drewna. Redukcja oferty do poziomu masy minimalnej lub 
poniżej uprawnia kontrahenta do odstąpienia od zawarcia 
umowy bez poniesienia konsekwencji.

16. Zarejestrowanie oferty – ujawnienie się (przyjęcie) oferty w 
rankingu ofert aukcji.

17. Wadium – kwota stanowiąca warunek dopuszczenia kontra-
henta do licytacji. Wadium nie jest oprocentowane.

18. Alias kontrahenta – pseudonim internetowy kontrahenta wyko-
rzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji. 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zastrzega 
sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie 
uznawanej za obraźliwą oraz naruszającej dobra innych uczest-
ników licytacji.

19. Alias ogólny – pseudonim internetowy kontrahenta uniemożli-
wiający jego identyfikację. Przyjmuje postać „Oferta X”, gdzie 
„X” to numer kolejny oferty w rankingu ofert.

20. Limit ceny – najwyższa cena, jaką oferuje kontrahent.
21. Oferta wariantowa – oferta składająca się z jednego lub więk-

szej liczby wariantów o zróżnicowanych parametrach (masa/ 
limit ceny).

22. Rodzaje (stany) wariantów oferty wariantowej – w zależności 
od bieżących rozstrzygnięć na aukcji wariant będący częścią 
składową oferty wariantowej może być:
a) aktywny – aktualnie biorący udział w licytacji, tj. wyświetlany 

w rankingu ofert wygrywających w danej aukcji;
b) zamknięty – już nie bierze udziału w licytacji, ponieważ w 

efekcie wzrostu ceny masa zakupu została zredukowana 
poniżej masy wariantu kolejnego (jego limit ceny był niższy 
od aktualnej ceny zakupu na aukcji);

c) oczekujący – jeszcze nie bierze udziału w licytacji, ponieważ 
nie został przekroczony limit ceny wariantu poprzedniego;

d) usunięty – zachowywany w celach archiwalnych.

§ 2
1. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” prowa-

dzone są jeden raz w roku. Minimalna oferta sprzedaży danej 
grupy handlowo-gatunkowej w systemowych aukcjach interneto-
wych w aplikacji „e-drewno” wynosi 50 m3.

2. Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” prowadzone są przez 
cały rok. Na aukcjach tych nie ustala się minimalnej oferty sprze-
daży.

§ 3
1. Do licytacji w serwisie „e-drewno” mogą przystąpić zarejestro-

wani przedsiębiorcy.
2. W stosunkach cywilnoprawnych, związanych z daną aukcją, 

Skarb Państwa reprezentuje kierownik właściwej jednostki orga-
nizacyjnej Lasów Państwowych.

§ 4
1. Korzystanie z serwisu „e-drewno” jest możliwe po zidentyfiko-

waniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na 
ekranie kodu potwierdzenia.

2. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę korzysta z loginu 
nadawanego w trakcie rejestracji oraz samodzielnie ustalonego 
hasła.
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3. Rejestracji kontrahentów w serwisie „e-drewno” dokonuje admi-
nistrator w jednostce macierzystej Lasów Państwowych na 
podstawie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W 
celu zmiany użytkownika należy złożyć upoważnienie do dzia-
łania w imieniu przedsiębiorcy w siedzibie jednostki macierzystej 
Lasów Państwowych.

4. W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzy-
stej Lasów Państwowych podpisany i zaakceptowany niniejszy 
regulamin.

5. Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji interneto-
wych oraz aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” poszcze-
gólnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsię-
biorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).

§ 5
1. W licytacji w serwisie „e-drewno” nie mogą brać udziału przedsię-

biorcy, u których występują należności przeterminowane nieob-
jęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 3. 
Powstanie takich należności skutkuje założeniem blokady skła-
dania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada usuwana jest 
po uregulowaniu tych należności.

2. W licytacji w serwisie „e-drewno” nie mogą uczestniczyć kontra-
henci, którzy mają aktywne blokady z powodu braku potwier-
dzenia zawarcia umowy sprzedaży drewna na piśmie.

§ 6
Pozostałymi warunkami dopuszczenia do udziału w aukcji w 

serwisie „e-drewno” są:
– wpłata wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwo-

wych,
– akceptacja aktualnie obowiązującego regulaminu.

§ 7
1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w aukcjach w serwisie  

„e-drewno”, organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe. Ustala się dwa progi wadium:
a) minimalny, wynoszący 5000 zł, co umożliwia złożenie ofert 

zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie;
b) maksymalny, wynoszący 150 000 zł, umożliwiający złożenie 

ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych.
Pomiędzy tymi progami wysokość wadium oblicza się progresyw-
nie według zasady: 5 zł za 1 m3. Kwota wpłaconego wadium w zł, 
podzielona przez 5 zł, pomniejszona o ilość drewna w ofertach 
wygrywających oraz umowach niepotwierdzonych na piśmie, 
określa każdorazowo możliwość złożenia ofert zakupu drewna. 
Wadium jest wspólne dla systemowych aukcji internetowych w 
aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowych w aplikacji 
„e-drewno”.

2. Jednostka macierzysta Lasów Państwowych jest zobowiązana 
do zarejestrowania w serwisie „e-drewno” faktu wpłacenia 
wadium przez kontrahenta w ciągu dnia roboczego, w którym 
powzięła informacje o wpłynięciu wadium.

3. Na wniosek kontrahenta zmniejszenie wadium jest możliwe pod 
warunkiem, że pozostająca po zmniejszeniu kwota wadium 
zabezpiecza ewentualne roszczenia Lasów Państwowych, o 
których mowa w § 17 ust. 6 niniejszego regulaminu. Kwota ta jest 
sumą kwot obliczanych oddzielnie dla każdej aukcji (nie mniej niż 
5000 zł na każdą aukcję z osobna), potrzebnych do zabezpie-
czenia wygrywających ofert w toczących się aukcjach oraz wygry-
wających ofert w zakończonych aukcjach, w przypadku których 
zawarcie umowy nie zostało potwierdzone na piśmie lub nie rozli-
czono roszczeń Lasów Państwowych z tego tytułu.

4. Na wniosek kontrahenta całkowity zwrot wadium jest możliwy 
pod warunkiem, że kontrahent nie posiada: wygrywających ofert 
w toczących się aukcjach oraz wygrywających ofert w zakończo-

nych aukcjach, w przypadku których zawarcie umowy nie zostało 
potwierdzone na piśmie lub nie rozliczono roszczeń Lasów 
Państwowych z tego tytułu.

§ 8
Przedmiotem aukcji jest drewno określonej grupy handlowo-

-gatunkowej, wymienionej w wykazie grup handlowo-gatunkowych, 
publikowanym na stronie internetowej PL-D.

§ 9
Publikacja aukcji w serwisie „e-drewno” jest równoznaczna z jej 

ogłoszeniem. Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna 
zawarta jest w treści aukcji:

1) przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia 
dogrywki),

2) ilość licytowanego drewna,
3) minimalna masa zakupu,
4) cena minimalna,
5) sortyment/ grupa handlowa,
6) szacunkowy układ klas jakości i grubości,
7) cennik poszczególnych klas jakości i grubości,
8) wzór umowy.

§ 10
Cenę minimalną ustala się zgodnie z obowiązującymi zasadami 

sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.

§ 11
1. Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego) 

drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2. Przedmiotem licytacji partii drewna, zawierającej więcej niż jedną 

klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości  
i grubości w danej grupie handlowo-gatunkowej, z wyjątkiem grup 
handlowych: W_STANDARD, WK_STANDARD, W_WCDK_1  
i W_WCDK_12, gdzie licytowana jest cena klasy WC01 lub WCK1 
(drewno WC0 lub WCK najniższej klasy grubości).

3. Ceny pozostałych klas jakości i grubości są ustalane na 
podstawie przeliczników – wykaz aktualnie obowiązujących 
przeliczników znajduje się na stronie internetowej PL-D.

4. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego grosza.

§ 12
Licytacja przebiega według poniższych reguł:

1. Składając ofertę z limitem ceny użytkownik definiuje maksy-
malną cenę, jaką zgadza się zapłacić za przedmiot aukcji.

2. System automatycznej licytacji oferuje za użytkownika mini-
malne kwoty potrzebne do przebicia ofert innych i jej wygrania.

3. Postąpienie automatycznej licytacji wynosi 1 zł, a kolejne postą-
pienia wynikające z oferty z limitem ceny mają zawsze czas 
równy czasowi zarejestrowania aktywnego wariantu oferty w 
systemie. Zwycięzcami aukcji zostają kontrahenci, którzy 
podczas licytacji zaoferowali najwyższą cenę za część lub 
całość licytowanego drewna.

4. Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje 
termin zarejestrowania wariantu oferty (wygrywa oferta zgło-
szona wcześniej).

5. Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu kontrahen-
towi na liście) w wyniku wystąpienia wyższych ofert. W przy-
padku zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona jest 
literą „R”.

6. Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej ilości drewna kontrahent 
wygrywa masę równą lub niższą od masy minimalnej, stano-
wiącej 25% zadeklarowanej przez niego ilości drewna do zakupu 
w danej aukcji, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy 
bez konsekwencji, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicyto-
waną. Jeżeli 25% ilości drewna do zakupu w danej aukcji jest 
niższe od masy określonej przez jednostkę organizacyjną Lasów 
Państwowych jako minimalna masa zakupu, za masę minimalną 
uznaje się minimalną masę zakupu.
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7. Jeżeli w wyniku redukcji deklarowanej przez kontrahenta ilości 
drewna do zakupu wygrywa on masę niższą od określonej 
przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych jako mini-
malna masa zakupu, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość 
drewna uznaje się za niezlicytowaną. Oferta taka w rankingu 
ofert oznakowana jest literą „T”.

8. Jeżeli kontrahent złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmu-
jącym okres trzydziestu sekund do planowanego zakończenia 
aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu 
ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund, 
jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba sekund do 
planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania ww. 
oferty.

9. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi 
w trakcie wydłużonego czasu licytacji.

10. Opisany w ust. 8 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany jest 
dalej dogrywką.

11. O uruchomieniu dogrywki informuje napis „DOGRYWKA”.
12. Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie 

złożona kolejna oferta wygrywająca.
13. Po zakończeniu aukcji generowany jest e-mail przesyłany na 

adres poczty elektronicznej użytkowników kontrahenta z wyni-
kami licytacji kontrahenta.

14. Przeglądanie zakończonych aukcji jest możliwe wyłącznie dla 
zalogowanych użytkowników. 

§ 13
1. Każdy użytkownik składa ofertę, wypełniając w stosownym 

formularzu następujące pola:
a) ilość drewna do zakupu w danej aukcji (masa maksymalna),
b) limit ceny.

2. Kontrahent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej 
aukcji.

3. Ofertę może składać i edytować każdy z użytkowników przypisa-
nych do kontrahenta.

4. Oferta może składać się z jednego lub wielu (dowolnej liczby) 
wariantów.

5. Warianty czynne oferty (aktywny i oczekujące) muszą różnić się 
masą i limitem ceny. Każdy kolejny wariant oczekujący musi 
charakteryzować się wyższym limitem ceny i niższą masą od 
wariantu poprzedniego (aktywnego lub oczekującego).

6. W danym momencie w aukcji uczestniczy (jest wyświetlany w 
rankingu ofert wygrywających) wyłącznie jeden wariant. Tylko masa 
tego wariantu wpływa na wykorzystanie wadium kontrahenta.

7. Wariant oczekujący aktywuje się automatycznie w momencie, 
gdy masa zakupu na skutek redukcji spadnie poniżej masy 
wariantu aktywnego.

8. W umowie zawieranej na podstawie wyników wielu aukcji inter-
netowych w aplikacji „e-drewno”, dotyczących tej samej grupy 
handlowo-gatunkowej, masa zapisana w umowie stanowić 
będzie sumę mas z wygrywających ofert kontrahenta, a ceny 
zapisane w umowie będą cenami średnioważonymi masą z 
wygrywających ofert kontrahenta.
Zasada ustalania ceny średnioważonej:

Cśr = (COf1*MOf1 + COf2*MOf2+…+ COfn*MOfn) / (MOf1 + 
MOf2+…+ MOfn)

gdzie:
Cśr    – cena średnioważona
COf1 – cena z oferty 1
MOf1 – ilość drewna z oferty 1
COf2 – cena z oferty 2
MOf2 – ilość drewna z oferty 2
COfn – cena z oferty n
MOfn – ilość drewna z oferty n

9. Wyniki systemowych aukcji w aplikacji „e-drewno” (etap II 
dwuetapowej procedury sprzedaży drewna) zostaną połączone 

z wynikami sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym  
z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (etap I dwueta-
powej procedury sprzedaży drewna). Połączone wyniki stanowią 
podstawę do sporządzenia załącznika do umowy.

10. Połączenie wyników następuje oddzielnie w każdej jednostce 
organizacyjnej LP, w której kontrahent zakupił drewno – osobno 
dla każdej grupy handlowo-gatunkowej. Proces ten obejmuje 
wyliczenie: sumy zakupionej ilości poszczególnych sorty-
mentów w grupach handlowo-gatunkowych, średnioważonej 
ceny sortymentu wskaźnikowego (reprezentanta danej grupy 
handlowo-gatunkowej) oraz cen pozostałych sortymentów wg 
przeliczników sortymentowych, o których mowa w § 3 ust. 9 
Zarządzenia nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży 
drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe na 2016 rok. Ilość drewna na załączniku do umowy 
będzie taka sama, jak suma ilości zakupów danego kontra-
henta w poszczególnych etapach procedury.

§ 14
Użytkownik może na bieżąco śledzić przebieg aukcji, mając do 

wglądu następujące informacje:
1) aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana w 

danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu 
ofert),

2) datę i czas złożenia ofert (data i czas złożenia są zapisywane 
osobno dla każdego wariantu oferty).

W zależności od indywidualnych ustawień każdego kontrahenta, 
w rankingu ofert prezentowane są: nazwy kontrahentów, aliasy 
kontrahentów lub aliasy ogólne.

§ 15
Kontrahent może zmieniać swoją ofertę według następujących 

reguł:
1. Zmiana oferty polega na dodaniu nowego wariantu oferty, edycji 

aktywnego wariantu oferty lub usunięciu oczekującego wariantu 
oferty.

2. Kolejny wariant oferty kontrahenta będzie zarejestrowany 
wyłącznie w sytuacji, gdy jego limit ceny będzie wyższy od ceny 
zakupu kontrahenta wynikającej z aktualnych rozstrzygnięć na 
aukcji.

3. W ramach edycji wariantu aktywnego możliwe jest:
– zwiększenie limitu ceny;
– zwiększenie masy i limitu ceny;
– zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż do ceny o 1 zł 

wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w ofercie kontra-
henta w rankingu ofert wygrywających;

– zwiększenie masy i zmniejszenie limitu ceny, ale nie niżej niż 
do ceny o 1 zł wyższej od tej, jaka aktualnie widoczna jest w 
ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygrywających;

– zwiększenie masy bez korekty limitu ceny, jeżeli limit ceny 
jest wyższy o co najmniej 1 zł od ceny, jaka aktualnie 
widoczna jest w ofercie kontrahenta w rankingu ofert wygry-
wających;

– zwiększenie limitu ceny i zmniejszenie masy, ale nie niżej niż 
do masy przyznanej w wyniku redukcji oferty (dotyczy ofert 
zredukowanych).

4. Edycja wariantu aktywnego skutkuje: zamknięciem bieżącego 
wariantu aktywnego i stworzeniem nowego wariantu aktywnego 
(z nową datą i czasem złożenia) oraz usunięciem wszystkich 
wariantów oczekujących.

§ 16
1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem 

należności z tytułu sprzedaży drewna są odpowiednio:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
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e) kaucja pieniężna,
f) inne formy zabezpieczenia płatności zaproponowane przez 

bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa.

2. Zabezpieczenia wyszczególnione w ust. 1 nie są wymagane w 
przypadku zastosowania przedpłaty.

3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpie-
czenia należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w 
ust. 1, dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa.

§ 17
1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą:

a) w przypadku systemowych aukcji internetowych w aplikacji 
„e-drewno” – z chwilą ogłoszenia ostatecznych wyników 
dwuetapowej procedury sprzedaży drewna w komunikacie 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na stronie 
internetowej PL-D;

b) w przypadku aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” – w 
chwili zakończenia aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.

2. Fakt zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, strony zobowią-
zane są potwierdzić na piśmie.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, w formie dwustronnie 
podpisanej umowy (między kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych lub jego pełnomocnikiem, ustano-
wionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a przedsię-
biorcą, w imieniu którego użytkownik wygrał aukcję) winno 
nastąpić w terminie:
a) w przypadku systemowych aukcji internetowych w aplikacji 

„e-drewno” – do 30 dni, liczonych od dnia następnego po 
ogłoszeniu ostatecznych wyników dwuetapowej procedury 
sprzedaży drewna w komunikacie Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych na stronie internetowej PL-D;

b) w przypadku aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” – do 
21 dni, liczonych od dnia następnego po dacie zakończenia 
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.

4. Po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w 
drodze korespondencyjnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do 
skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w 
terminie:
a) w przypadku systemowych aukcji internetowych w aplikacji 

„e-drewno” – do 30 dni, liczonych od dnia następnego po 
ogłoszeniu ostatecznych wyników dwuetapowej procedury 
sprzedaży drewna w komunikacie Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych na stronie internetowej PL-D;

b) w przypadku aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” – do 
21 dni, liczonych od dnia następnego po dacie zakończenia 
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.

5. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę powyższego terminu 
oznacza, że zawarcie umowy nie zostało potwierdzone na 
piśmie.

6. Brak potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie w terminach, o 
których mowa w ust. 3 i 4, uprawnia jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych do odstąpienia od umowy i zatrzymania 
wadium oraz nałożenia blokady. Wadium przepada na rzecz 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które nałożyły 
blokady. O kolejności wypłat wadium na rzecz jednostek organi-
zacyjnych Lasów Państwowych decyduje kolejność nałożenia 
blokad. Rozdział wadium dokonywany jest do momentu całkowi-
tego jego rozdysponowania na każdą aukcję według zasady:
a) dla mas mniejszych lub równych 1000 m3 – 5000 zł,
b) dla mas powyżej 1000 m3 – 5 zł za każdy 1 m3.

7. Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostała wolna kwota 
wadium podlega zwrotowi. Blokada, z powodu braku potwier-
dzenia zawarcia umowy na piśmie w terminach, o których mowa 
w ust. 3 i 4, zakładana jest na okres 180 dni na udział w: syste-
mowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, aukcjach 

internetowych w aplikacji „e-drewno”, sprzedaży ofertowej w 
Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu 
drewna, sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, zawieraniu 
umów wieloletnich za pośrednictwem aplikacji Portal Leśno-
-Drzewny.

8. Przepadek wadium i blokada nie wykluczają dochodzenia przez 
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, 
występującego w roli sprzedawcy, naprawienia szkody z wyko-
rzystaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite 
normy/ warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących 
norm i warunków technicznych znajduje się na stronie interne-
towej PL-D. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub 
obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/ warunków 
technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie 
korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie 
zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytko-
wych danej grupy handlowej.

10. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez kierownika 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen 
drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej 
pomiędzy stronami. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej 
Lasów Państwowych na przystąpienie do negocjacji jest dobro-
wolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia do nego-
cjacji przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych nie zwalnia kontrahenta od obowiązku potwier-
dzenia umowy w formie pisemnej.

§ 18
1. Po rozstrzygnięciu licytacji każdy kontrahent może składać 

skargę do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-
wych, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni robo-
czych od zakończenia aukcji. Termin ten oblicza się w sposób 
następujący: termin zaczyna biec dnia następnego po dniu 
zakończenia licytacji – jeżeli koniec terminu przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu 
uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

2. W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona do 
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w taki 
sposób, aby mógł się on z nią zapoznać.

3. Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych lub przesłana za pośrednictwem 
poczty lub innych upoważnionych podmiotów, jednak dla oceny, 
czy została wniesiona w terminie, brany będzie pod uwagę 
moment doręczenia skargi, a nie moment jej nadania. 
Dopuszcza się wniesienie skargi za pośrednictwem telefaksu 
lub poczty elektronicznej (skan skargi).

4. Wymagane elementy skargi to:
a) numer aukcji,
b) przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regula-

minu lub obowiązujących przepisów prawa,
c) podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem 

imienia i nazwiska.
5. Kontrahent wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupeł-

nienia braków skargi.
6. Skarga spóźniona lub nieprzedstawiająca zarzutów zostaje 

odrzucona.
7. Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje 

oddalona.
8. Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji w 

całości lub w części.
9. Termin podjęcia ostatecznej decyzji przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Lasów Państwowych upływa w ciągu 14 dni od 
daty doręczenia skargi.

10. Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwo-
wych jest ostateczna.
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§ 19
1. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację 

regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin ten dostępny 
jest na stronie serwisu „e-drewno”.

2. Informacja o zmianie regulaminu publikowana jest na stronie 
serwisu „e-drewno” w formie komunikatu.

3. Po każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik po zalogo-
waniu się do serwisu „e-drewno” może zaakceptować bieżącą 
wersję regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie 
w aukcjach.

§ 20
1. Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca, 

dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła 
umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.

2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 
udostępnienia hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy 
zachodzi podejrzenie nieuprawnionego dostępu do hasła przez 
osoby niepowołane, użytkownik winien niezwłocznie zmienić 
hasło.

§ 21
1. Do obowiązków użytkownika serwisu „e-drewno” należy troska o 

to, aby składane za pośrednictwem jego konta oferty nie były 
lekkomyślne czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się i 
zrozumienia konsekwencji złożenia oferty.

2. Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej 
oferty.

§ 22
1. Do prawidłowej obsługi serwisu „e-drewno” oprogramowanie 

użytkownika musi spełniać wymagania określone w sekcji „Poli-
tyka prywatności i bezpieczeństwo” na stronie serwisu.

2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 
błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu 
komputerowego albo awarii telekomunikacyjnej.

3. Użytkownik serwisu „e-drewno” przyjmuje do wiadomości, że 
serwis wykorzystuje technologię cookies oraz że zablokowanie 
zapisywania plików cookies wiąże się z brakiem możliwości 
korzystania z funkcji serwisu wymagających zalogowania. 
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na usta-
wienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

§ 23
1. Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia 

aukcji w całości lub części z ważnego powodu.

2. Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest 
niezwłocznie do wszystkich kontrahentów i ich użytkowników 
biorących udział w aukcji oraz zamieszczana na stronie serwisu 
„e-drewno”.

3. W przypadku stwierdzenia przez Lasy Państwowe braku dostępu 
użytkowników do serwisu „e-drewno”, będącego efektem awarii 
serwerów, na których przechowywane są bazy danych serwisu 
„e-drewno”, lub awarii łącza internetowego serwerów, kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zobowiązany jest 
do unieważnienia aukcji, której planowany termin zakończenia 
licytacji upływał w czasie trwania awarii.

§ 24
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie wyraża 

zgody na stosowanie przez użytkowników programów, których 
wykorzystanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu informatycz-
nemu serwisu „e-drewno”.

2. W przypadku naruszenia zasady opisanej w ust. 1 konto użyt-
kownika zostanie niezwłocznie zablokowane. Złożone wcześniej 
oferty zakupu zachowują ważność.

§ 25
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia systemowych 

aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na 2016 rok.
2. Z tym dniem traci moc Regulamin systemowej aukcji interne-

towej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji 
„e-drewno”, stanowiący załącznik nr 2 do Decyzji nr 56 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 
2014 r., z zastrzeżeniem, że do systemowych aukcji interneto-
wych w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowych w aplikacji 
„e-drewno” zakończonych przed tym dniem oraz do umów 
zawartych na podstawie ich wyników stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

Powyższy regulamin akceptuję

..……………………………………..
       (data i podpis Klienta)
      

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 4 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 września  2015 r.

REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA UMÓW WIELOLETNICH

w Portalu Leśno-Drzewnym
na 2016 rok 

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza 
danych służące do obsługi sprzedaży ofertowej drewna prowa-
dzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
(PGL LP), w tym do zawierania umów wieloletnich.

2. Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona inter-
netowa www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi 

na niej informacjami i komunikatami dotyczącymi sprzedaży 
drewna przez PGL LP oraz funkcjami do logowania w PL-D.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowa-
dząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawo-
dową.

4. Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiada-
jąca własny login i hasło dostępu do PL-D.
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5. Zarządzenie – Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie 
zasad sprzedaży drewna w PGL LP na 2016 rok. 

6. Jednostka macierzysta – jednostka organizacyjna Lasów 
Państwowych, tj. regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych, która dokonała 
rejestracji przedsiębiorcy w PL-D.

7. Kierownik jednostki macierzystej – dyrektor regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu Lasów 
Państwowych.

8. Umowa wieloletnia – jednolita dla wszystkich przedsiębiorców 
umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Dyrektorem 
Generalnym LP, służąca zabezpieczeniu interesów stron. 

9. Informacja uzupełniająca – integralna część umowy wieloletniej 
stanowiąca załącznik do niej, zawierająca średnioroczną wiel-
kość zakupów drewna (ust. 10), z podziałem na grupy: wielko-
wymiarowe iglaste, wielkowymiarowe liściaste, średniowymia-
rowe i małowymiarowe.

10. Wielkość zakupów drewna – faktycznie zrealizowane zakupy 
drewna w m3 w okresie dwóch lat, w jednostkach organizacyj-
nych LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące 
podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką 
przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w sprzedaży ofer-
towej w PL-D. Podstawą wyliczenia zakupów drewna na 
potrzeby sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-
kości zakupu drewna jest okres czterech ostatnich pełnych 
półroczy poprzedzających rozpoczęcie kolejnej procedury,  
tj. dla procedury na rok 2016 będzie to okres od 1.07.2013 r. do 
30.06.2015 r. Do wielkości zakupów nie wlicza się sortymentów 
drewna: drewno opałowe (S4), drobnica opałowa (M2), karpina 
opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe (ZO), 
zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty (M2BE).
W przypadku sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje – wielkością zakupów drewna, 
stanowiącą podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, 
na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu, jest 
faktyczny wzrost przerobu drewna (w przypadku inwestycji 
uznanych w procedurach do roku 2015 jest to roczny wzrost 
zatwierdzonych mocy produkcyjnych) lub suma tych wartości.

§ 2
1. Umowy wieloletnie mogą zawierać przedsiębiorcy uczestni-

czący w sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-
kości zakupu drewna (etap I dwuetapowej procedury) oraz 
sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje. 

2. Celem zawarcia umowy wieloletniej jest zabezpieczenie inte-
resów Skarbu Państwa – PGL LP oraz interesów przedsiębiorcy. 

3. Przy zawieraniu umów wieloletnich PGL LP reprezentuje 
Dyrektor Generalny LP upoważniony do działania w imieniu i na 
rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4. Zawarcie umowy wieloletniej nie jest konieczne i niezbędne do 
wzięcia udziału w sprzedaży ofertowej w PL-D, o której mowa w 
ust. 1.

5. Procedura umów wieloletnich przeprowadzana jest za pośred-
nictwem PL-D. 

§ 3
1. Przedsiębiorcy posiadający aktywne blokady z tytułu niepotwier-

dzenia zawarcia umowy na piśmie w którejkolwiek z procedur 
określonych w § 3 ust. 1 pkt a, b, i c zarządzenia oraz z tytułu 
należności przeterminowanych nieobjętych kwotą zabezpie-
czenia, o którym mowa w § 5 ust. 8 zarządzenia, nie mogą przy-
stąpić do procedury zawarcia umowy wieloletniej.

2. Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy wieloletniej jest 
rejestracja przedsiębiorcy w PL-D i akceptacja niniejszego regu-
laminu.

3. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją 
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.

§ 4
1. Umowy wieloletnie zawierane są w ramach sprzedaży ofertowej 

w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupów (etap I dwueta-
powej procedury) oraz procedury sprzedaży ofertowej w PL-D 
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Umowy 
mają charakter ramowy, natomiast dane szczegółowe zawarte 
są w uaktualnianej informacji uzupełniającej.

2. Przedsiębiorcy w terminie ogłoszonym przez Dyrektora General-
nego LP na stronie PL-D deklarują wolę zawarcia umowy wielo-
letniej poprzez dedykowany moduł w aplikacji PL-D. Czynność 
tę ze strony przedsiębiorcy wykonuje użytkownik PL-D, upoważ-
niony do podpisywania oferty zakupu w PL-D. 

3. Wzór umowy wieloletniej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu oraz jest dostępny w PL-D dla zalogowanego użyt-
kownika po akceptacji przez niego niniejszego regulaminu.

4. W przypadku zawierania umów wieloletnich przez przedsię-
biorców uprawnionych do wzięcia udziału w procedurach sprze-
daży ofertowej w PL-D:
a) każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od momentu 

uruchomienia odpowiedniej procedury sprzedaży, o których 
mowa w ust. 1, co jest równoznaczne z opublikowaniem w 
PL-D wielkości zakupów, przedsiębiorca zgłasza w każdej 
jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna, lub 
w RDLP wprowadzającej faktyczny wzrost przerobu drewna, 
stwierdzone niezgodności w zakresie wielkości zakupów 
drewna;

b) przedsiębiorcy mogą dowolnie alokować (przenosić) wiel-
kość zakupów drewna w ramach grupy kapitałowej w rozu-
mieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów:
i. przeniesienie wielkości zakupów drewna w ramach grupy 

kapitałowej następuje na wniosek składany do jednostki 
Lasów Państwowych, w której przedsiębiorca kupował 
drewno, z informacją o złożeniu stosownego oświad-
czenia w jednostce macierzystej,

ii. oświadczenie, o którym mowa wyżej, składane jest w jedno-
stce macierzystej przez przenoszącego przedsiębiorcę z 
załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że stanowią 
grupę kapitałową ze wskazanym w oświadczeniu 
podmiotem, na który przenoszona jest wielkość zakupów,

iii. alokacja nie powoduje żadnej zmiany całkowitej wielkości 
zakupów drewna w danej grupie kapitałowej;

c) przeniesienie wielkości zakupów drewna oraz faktycznego 
wzrostu przerobu drewna na innego przedsiębiorcę może 
nastąpić na wniosek składany w jednostce Lasów Państwo-
wych, w której nabywca dokonywał zakupu drewna, z infor-
macją o złożeniu stosownej dokumentacji w jednostce 
macierzystej, wyłącznie w przypadku:
i. czynności prawnej (sprzedaży, darowizny) mającej za 

przedmiot przedsiębiorstwo, którego dotyczy wielkość 
zakupów drewna,

ii. następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, jeśli nabyty 
majątek (część majątku) obejmuje przedsiębiorstwo, 
którego dotyczy wielkość zakupów drewna.

5. Dyrektor Generalny LP w ciągu 14 dni od zakończenia terminu 
składania deklaracji zawarcia umowy wieloletniej, określonego 
w ust. 2, podpisuje umowy wieloletnie bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. 

6. Po terminie określonym w ust. 5 po zalogowaniu się do PL-D 
przedsiębiorca zostanie powiadomiony odpowiednim komuni-
katem o złożeniu podpisu lub odrzuceniu wniosku przez Dyrek-
tora Generalnego LP. 

7. Wydruk umowy wieloletniej opatrzony adnotacją o podpisie elek-
tronicznym, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia podpisu 
ze strony przedsiębiorcy przez osoby upoważnione do jego 
reprezentacji. Wydruk wykonuje się w jednostce macierzystej, a 
osoby upoważnione do podpisu umowy wieloletniej dokonują tej 
czynności przed kierownikiem jednostki macierzystej lub osobą 
przez niego upoważnioną.



24 BILP 11/2015

8. Umowa wieloletnia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, drugi przechowy-
wany jest w aktach jednostki macierzystej. 

9. Oprócz umowy wieloletniej jednostka macierzysta drukuje w 
dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) infor-
mację uzupełniającą stanowiącą integralną część umowy 
wieloletniej. Informację tę „za zgodność z systemem informa-
tycznym Lasów Państwowych” podpisuje kierownik jednostki 
macierzystej.

10. Informacja uzupełniająca określa aktualny stan wielkości 
zakupów drewna. 

11. Informacja uzupełniająca ważna jest w okresie 3 miesięcy od 
daty jej wydruku, nie dłużej jednak niż do daty rozwiązania 
umowy wieloletniej, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 i 3 poniżej . 

12. Fakt złożenia podpisu przez przedsiębiorcę na umowie wielo-
letniej jednostka macierzysta odnotowuje w PL-D, po czym 
przedsiębiorca po zalogowaniu się do PL-D ma dostęp do 
plików: umowy wieloletniej, informacji uzupełniającej oraz linku 
do strony internetowej zawierającej certyfikat z kluczem 
publicznym umożliwiającym weryfikację złożonego podpisu 
cyfrowego Dyrektora Generalnego LP.

13. Na odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w proce-
durze umów wieloletnich przysługuje przedsiębiorcy odwołanie 
z zachowaniem formy pisemnej w terminie 7 dni od udostęp-
nienia w PL-D komunikatu, o którym mowa w ust. 6. Odwołanie 
rozpatrywane jest na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora 
Generalnego LP przez kierownika jednostki macierzystej w 
terminie 14 dni od jego otrzymania.

§ 5
1. Umowa wieloletnia obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron umowy wieloletniej przysługuje prawo jej wypo-

wiedzenia z zachowaniem formy pisemnej. Przedsiębiorca 
składa wypowiedzenie w jednostce macierzystej. Okres wypo-
wiedzenia wynosi 90 dni.

3. Fakt wypowiedzenia umowy wieloletniej odnotowywany jest w 
PL-D przez jednostkę macierzystą. 

Powyższy regulamin akceptuję

..……………………………………..
       (data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 
do Regulaminu funkcjonowania umów wieloletnich 

w Portalu Leśno-Drzewnym na 2016 rok

UMOWA WIELOLETNIA NR …………..

zawarta w dniu …………………….. roku
pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego LP  
mgr. inż. Adama Wasiaka, upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz nadleśniczych LP, zwanym dalej „sprzedającym”, 

a (w przypadku osób fizycznych)
…………………….............................…………………........................................................................… (imię nazwisko), zamieszkałym(-ą) 
w……………………………...………………………………………………......................................................................................…………….., 
prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:  
……......................................................................................………………………………………………………………………………………….
w …………………………………………………………......................................................................................……………………………...….,
NIP ……….............….., REGON ………..….............,
zwanym(-ą) dalej „kupującym”,

a (w przypadku spółek cywilnych)
1. ………………… (imię, nazwisko) …, zamieszkały(-a)  …………………………….....................................................................................…
2. ………………… (imię, nazwisko) …, zamieszkały(-a)  …………………………….....................................................................................…
3. …,
prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:
……......................................................................................………………………………………………………………………………………….
w …………………………………………………………………......................................................................................………………………....,
NIP ……….............….., REGON ………..….............,
zwanym(-ą) dalej „kupującym”,
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a (w przypadku innej formy organizacji) 
………………………………………………………………….………….....................................................................................………. (nazwa),
wpisanym(-ą) do KRS  pod nr …………........….….. przez Sąd Rejonowy w ……………............…...............….… (nr) Wydział Gospodarczy,
NIP …………..……...., REGON …………..……………….., 
w imieniu którego(-ej) działają:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. …,
zwanym(-ą) dalej „kupującym”.

§ 1
Sprzedający oświadcza, że kupujący jest kontrahentem sprzedającego dokonującym zakupów drewna w jednostkach Lasów Państwo-

wych. 

§ 2
Kupujący uprawniony jest do zakupu drewna w procedurach ofertowej sprzedaży drewna, w ilości zgodnej z informacją uzupełniającą 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 3
Sprzedający potwierdza możliwość udziału kupującego w procedurach sprzedaży ofertowej, zgodnie z obowiązującymi w PGL LP 

zasadami sprzedaży drewna oraz regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym. 

§ 4
1. Strony deklarują wolę zawarcia umów i potwierdzenia ich na piśmie, w następstwie rozstrzygnięcia sprzedaży ofertowej w PL-D. 
2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym przedmiot sprzedaży, jego cechy, ilość, cenę, jednostkę organizacyjną LP dokonującą sprze-

daży określają umowy.
3. Strony oświadczają, że zobowiązania, o treści ukształtowanej rozstrzygnięciem procedur, o których mowa w ustępie 1, zostaną wyko-

nane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.

§ 5
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanego siłą wyższą, przez 

którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne 
działania przyrody (np. pożar, powódź lub długotrwałe opady uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja szkodliwych owadów, 
wiatrołomy) oraz inne  (np. wojna, strajki, zamieszki). 

§ 6
1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowie-

dzenie następuje w formie pisemnej z zachowaniem 90-dniowego terminu. 
2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 
3.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, składane jest w formie pisemnej. 

§ 7
1. Prawem obowiązującym przy wykonaniu umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują 

przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym sądom. 
3.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik nr 5 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 września 2015 r.

WYKAZ GRUP HANDLOWO-GATUNKOWYCH

Lp.  Nazwa grupy handlowej
Klasa, 

grupa jakości.
 Symbol

Klasa 
jakościowo- 
-wymiarowa

Sortyment 
– reprezentanta Gatunek

1. Drewno wielkowymiarowe – standard (bez wyboru) 
W_STANDARD

WA0
WB0
WC0
WD

WA02, WA03
WB01, WB02, 

WB03 
WC01, WC02, 

WC03, 
WD1, WD2,

 WD3

WC01 wszystkie 
gatunki

2. Kłody iglaste – standard (bez wyboru) 
WK_STANDARD

WAK
WBK
WCK
WDK

WAK2, WAK3
WBK2, WBK3
WCK1, WCK2, 

WCK3
WDK1, WDK2, 

WDK3

WCK1 SO; SW; MD; 
 DG; JD

3. 
Drewno wielkowymiarowe  

z wyborem 
(jakość/wymiar)

W_WA03 WA0 WA03 WA03 wszystkie 
gatunki

W_WAB023 WA0
WB0

WA02, WA03
WB02, WB03 WB02 wszystkie 

gatunki

W_WBC0_12 WB0 
WC0 

WB01, WC01
WB02, WC02 WC01  wszystkie 

gatunki

W_WBC0_3 WB0
WC0 WB03, WC03 WC03 wszystkie 

gatunki

W_WC0 WC0 WC01, WC02, 
WC03 WC01 wszystkie 

gatunki

W_WC0_12 WC0 WC01, WC02 WC01 wszystkie 
gatunki

W_WC0_23 WC0 WC02, WC03 WC02 wszystkie 
gatunki

W_ WD WD WD1, WD2, 
WD3 WD1 wszystkie 

gatunki

4. Kłody z wyborem  
(jakość/wymiar)

W_ WAK_23 WAK WAK2, WAK3 WAK2 SO; SW; MD; 
DG; JD

W_ WABK_23 WAK
WBK

WAK2, WAK3, 
WBK2, WBK3 WBK2 SO; SW; MD;

 DG; JD

WK_BC WBCK WBCK1, 
WBCK2, WBCK3 WBCK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

WK_BC_12 WBCK WBCK1
WBCK2 WBCK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WBCK_23 WBK
WCK

WBK2, WCK2
WBK3, WCK3 WCK2 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WBCK_3 WBK
WCK WBK3, WCK3 WCK3 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WCK WCK WCK1, WCK2, 
WCK3 WCK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WCK_1 WCK WCK1 WCK1 SO; SW; MD; 
DG; JD

W_WCK_12 WCK WCK1, WCK2 WCK1 SO; SW; MD; 
DG; JD

W_WCK_23 WCK WCK2, WCK3 WCK2 SO; SW; MD; 
DG; JD

Ciąg dalszy tabeli na str. 27
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Lp.  Nazwa grupy handlowej
Klasa, 

grupa jakości.
 Symbol

Klasa 
jakościowo- 
-wymiarowa

Sortyment 
– reprezentanta Gatunek

Kłody z wyborem  
(jakość/wymiar)

W_WCDK_1 WCK
WDK WCK1, WDK1 WCK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WCDK_12 WCK
WDK

WCK1, WCK2
WDK1, WDK2 WCK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WDK WDK WDK1, WDK2, 
WDK3 WDK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

W_WDK_1 WDK WDK1 WDK1 SO; SW; MD; 
DG; JD

W_WDK_12 WDK WDK1
WDK2 WDK1 SO; SW; MD; 

DG; JD

5. Drewno wielkowymiarowe okleinowe 
W_OKLEINA WA1 WA12, WA13 WA12 SO; DB; JS; 

BK; BRZ; OL

6. Drewno wielkowymiarowe sklejkowe 
W_SKLEJKA WB1 WB11, WB12, 

WB13 WB11 SO; SW; BK; 
BRZ; OL;  OS

7. Drewno wielkowymiarowe sklejkowe 
W_SKLEJKA_2 WB1 WB11, WB12, 

WB13 WB11 BK; BRZ; OL;  
OS

8. Drewno wielkowymiarowe na słupy 
W_SLUPY WC1 WC11, WC12, 

WC13 WC11 SO

9. Drewno stosowe przemysłowe 
S_S2A S2A S2A S2A wszystkie 

gatunki

10. Drewno stosowe energetyczne, przemysłowe
 S_S2A_ENER S2AC S2AC S2AC wszystkie 

gatunki

11. Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia 
S_S2A_OPAL S2AP S2AP S2AP wszystkie 

gatunki

12.

Drewno stosowe do 
mechanicznego przerobu  
o średnicy od 5 do 12 cm 
w górnym końcu bez kory

S_S2B_CK

S2BC

S2B K S2B K wszystkie 
gatunki

S_S2B_CD S2B D S2B D wszystkie 
gatunki

13.

Drewno stosowe do 
mechanicznego przerobu 

od średnicy 13 cm 
w górnym końcu bez kory

S_S2B_GK

S2BG

S2B K S2B K wszystkie 
gatunki

S_S2B_GD S2B D S2B D wszystkie 
gatunki

14. Drewno kopalniakowe 
S_S10 S10 S10 S10 wszystkie 

gatunki

15. Drewno średniowymiarowe na słupy 
S_SLUPY S11 S11 S11 SO

16. Żerdzie przemysłowe 
S_ZER_PRZ S3A S3A S3A wszystkie 

gatunki

17. Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze) 
S_ZERDZIE S3B S3B S3B wszystkie 

gatunki

18. Drobnica tyczkowa przemysłowa
M_PRZEM M1 M1 M1 iglaste; liściaste

19.
Drobnica do mechanicznego przerobu 

(program ogrodowy) 
M_PRZEM_PO

M1PO M1 M1 SO; SW; MD; 
DG; JD

20. Surowiec na zrębki leśne przemysłowe 
SM_ZREBKI S3A + M1 S3A, M1 S3A/M1 iglaste; liściaste

21. Zrębki leśne przemysłowe
ZREBKI_PR ZP ZP  iglaste/liściaste 

(łącznie)

Ciąg dalszy tabeli ze str. 26

Dokończenie tabeli na str. 28
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Lp.  Nazwa grupy handlowej
Klasa, 

grupa jakości.
 Symbol

Klasa 
jakościowo- 
-wymiarowa

Sortyment 
– reprezentanta Gatunek

22. Zrębki leśne opałowe*
ZREBKI_OP  ZO ZO iglaste/liściaste 

(łącznie)

23. Karpina przemysłowa*
KARPINA_PR KP KP iglaste/liściaste 

(łącznie)

24. Karpina opałowa*
KARPINA_OP KO KO iglaste/liściaste 

(łącznie)

25.
Drobnica  na cele energetyczne 

M2E* 
M2ZE/M2BE** 

M2ZE 
M2BE

iglaste; liściaste

iglaste; liściaste

* Sprzedaży grup handlowych „Drobnica na cele energetyczne M2E”, „Karpina przemysłowa”, „ Karpina opałowa” i „Zrębki leśne 
opałowe” nie prowadzi się w procedurach: sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaży 
ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji ”e-drewno”. 
Decyzje o sposobie sprzedaży wyżej wymienionych grup handlowych podejmuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP.    
 

** Współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla:
     – zrębków energetycznych M2ZE – 0,25,   
     –  balotów M2BE – 0,20.      
     
     

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 6 do Decyzji nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 września 2015 r.

PODZIAŁ PUL DREWNA DO SPRZEDAŻY 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych 

na 2016 rok

Lp. RDLP

Ilość drewna (m3)

Razem
oferta

w tym 
na umowach 
dwuletnich 

z 2015 r.

aukcje 
i submisje detal potrzeby 

własne

1. Białystok 2 340 554 90 280 883 375 272 111 063 2 827 772

2. Katowice 2 720 935 80 094 2 614 463 285 31 529 3 218 363

3. Kraków 708 621 4 147 178 199 769 9 729 918 297

4. Krosno 1 572 494 37 539 552 333 784 24 971 1 931 801

5. Lublin 1 665 338 64 519 736 463 915 11 789 2 141 778

6. Łódź 1 066 314 23 085 850 239 784 11 345 1 318 293

7. Olsztyn 2 529 703 137 932 300 464 822 21 123 3 015 948

8. Piła 1 685 100 79 768 283 922 18 593 1 987 615

9. Poznań 1 599 096 62 977 708 478 668 24 501 2 102 973

Dokończenie tabeli ze str. 27

Dokończenie tabeli na str. 29
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Lp. RDLP

Ilość drewna (m3)

Razem
oferta

w tym 
na umowach 
dwuletnich 

z 2015 r.

aukcje 
i submisje detal potrzeby 

własne

10. Szczecin 3 475 889 174 873 960 438 740 32 611 3 948 200

11. Szczecinek 2 869 046 154 802 521 619 27 435 3 418 100

12. Toruń 1 677 469 105 493 281 463 564 24 654 2 165 968

13. Wrocław 2 565 413 104 346 935 505 910 21 927 3 094 185

14. Zielona Góra 1 778 062 36 969 640 224 004 35 792 2 038 498

15. Gdańsk 1 256 383 83 289 299 682 40 334 1 596 399

16. Radom 1 481 595 44 981 727 285 127 11 568 1 779 017

17. Warszawa 744 725 27 715 212 798 7 466 964 989

Razem 31 736 737 1 312 809 10 364 6 254 665 466 430 38 468 196

DECYZJA NR 76
  DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym 
realizacji tematu badawczego pt.: 

„Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

OR.5001.110.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 1153.) i art. 4 pkt 3 lit. e 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowa-
dzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie  
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, oraz Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej 
Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postę-
powania  z tym związanych, postanawiam, co  następuje:

§ 1
1. Realizację tematu badawczego pt.: „Monitoring zanieczyszczeń 

powietrza w Puszczy Białowieskiej”  należy zlecić Instytutowi 
Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym, zgodnie z usta-
lonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, 
które zostaną określone  w umowie:
a) okres realizacji badań: 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 599 580 zł brutto,  w tym na 

2015 r. – 35 710 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. tematów badawczych wyników badań przez 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, 
nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie  z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
                                       LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Dokończenie tabeli ze str. 28
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DECYZJA NR 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2015–2019

OE.7160.7.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska”. Powo-
łuję Pana Mariana Magnuszewskiego – przedstawiciela Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w skład 
Rady. 

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-

cyjnego „Puszcza Knyszyńska”, określony w decyzjach nr 19  
z 13 marca 2015 r., nr 26 z 21 kwietnia 2015 r. oraz nr 72 z 6 sierp-
nia 2015 r. nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                            DYREKTOR GENERALNY
                                       LASÓW PAŃSTWOWYCH

                                         mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA  NR 78
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

EP.0300.2.5.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z dnia 1 września 2014 r.  
z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692), w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, 
co następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 

rok 2016 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
 Białymstoku Szczecinie 
 Katowicach  Szczecinku
 Krakowie Toruniu
 Krośnie  Wrocławiu
 Lublinie  Zielonej Górze
 Łodzi  Gdańsku
 Olsztynie Radomiu
 Pile  Warszawie
 Poznaniu 

obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:
1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł 

zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu  Państwa z 

tytułu sprzedaży lasów i gruntów wraz z obowiązkowymi 
wpłatami do budżetu ze sprzedaży drewna (zał. 2).

3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3).

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4).
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. 5).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe  (zał. 6).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzy-

manie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organi-
zacyjną RDLP), (zał. 7). (Załączników nie drukujemy – przyp. 
red.).

§ 2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowa-

nia planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA  NR 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia  prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym

EP.0300.2.6.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z dnia 1 września 
2014 r. z późn. zm.),  w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 

rok 2016 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych   

     w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,

obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu:

1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł 

zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa z 
tytułu sprzedaży lasów i gruntów wraz z obowiązkowymi 
wpłatami do budżetu ze sprzedaży drewna (zał. 2).

3. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).

4. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. nr 4).
5. Plan działalności zakładu (zał. nr 8). (Załączników nie druku-

jemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak 

DECYZJA NR 80
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP.0300.2.7.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z dnia 1 września 
2014 r. z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrek-

cji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2016, stanowiące załącznik 
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe,  
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje  

na lata 2017–2020

EP.0300.2.9.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z dnia 1.09.2014 r. 
ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam prowizorium średniookresowego planu nakładów 

na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje 
na lata 2017–2020, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji. 
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kobiór
Pszczyna
41f

Studzienice
Pszczyna
ul. Szewczyka 164
43-215 Studzienice

41/3
KA1P/00041719/9
2459 
(udział 1/3)

1/3 nieruchomości obejmującej 
budynek mieszkalny,  
trzyrodzinny, zasiedlony, 
piwnicę wolnostojącą 
oraz budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 2 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Korekta poz. 1 wykazu zatwierdzonego 20 sierpnia 2015 r. i opublikowanego na str. 23 nru 8–9 (272–273)  
„Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Brzesko
Bochnia
132f, g

Żegocina
Żegocina
Żegocina 370b
32-731 Żegocina

1246/1
TR1O/00067431/9
3004
(udział 2422/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony wraz z garażem 
i przynależną piwnicą, kocioł

2. Brzesko
Bochnia 
132f, g

Żegocina
Żegocina
Żegocina 370c
32-731 Żegocina

1246/1
TR1O/00067431/9
3004
(udział 2420/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony wraz z garażem 
i przynależną piwnicą

3. Dębica
Dębica
1 l

0003 Dębica
Dębica
ul. Rzeszowska 144/6
39-200 Dębica

584/4
RZ1D/00074107/6
1463 
(udział 819/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym

4. Dębica
Dębica
1 l

0003 Dębica
Dębica
ul. Rzeszowska 144/7
39-200 Dębica

584/4
RZ1D/00074107/6
1463 
(udział 977/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym

Dokończenie tabeli na str. 34

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Dębica
Dębica
1 l

0003 Dębica
Dębica
ul. Rzeszowska 144/11
39-200 Dębica

584/4
RZ1D/00074107/6
1463 
(udział 959/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 
DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa, 19 października 2015 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Jarosław
Wiązownica
1s

Stare Sioło
Oleszyce
Stare Sioło 68C/3
37-630 Oleszyce

7/5
PR1L/00043158/1
7800
(udział 14750/199890)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależnym 
pomieszczeniem 
gospodarczym i udziałem 
w infrastrukturze osiedlowej

2. Jarosław
Wiązownica
1s

Stare Sioło
Oleszyce
Stare Sioło 68C/4
37-630 Oleszyce

7/5
PR1L/00043158/1
7800
(udział 14843/199890)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależnym 
pomieszczeniem 
gospodarczym i udziałem 
w infrastrukturze osiedlowej

3. Komańcza
Komańcza
16Ao, p

Jawornik
Komańcza
Jawornik 3/1
38-542 Rzepedź

81/7
KS1S/00028684/0
1179

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
w zabudowie bliźniaczej, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i zbiornikiem

4. Komańcza
Komańcza
212g

Osławica
Komańcza
Nowy Łupków 12/2
38-543 Komańcza 

52/4
KS1S/00066747/8
200 
(udział 411/1000)
52/3
KS1S/00060739/7
466

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 35

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Dokończenie tabeli ze str. 33
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Leżajsk
Piskorowice
127b

Piskorowice
Leżajsk
Piskorowice 294
37-300 Leżajsk

1896/2
RZ1E/00044402/6
1205

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z infrastrukturą działki

6. Leżajsk
Leżajsk
141g

Wola Zarczycka
Nowa Sarzyna
Wola Zarczycka 712
37-311 Wola Zarczycka

11309/1
RZ1E/00041495/3
1508

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 1 października 2015 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Piotrków
Lubień
6h

Straszów
Rozprza
Straszów 52
97-340 Rozprza

360/2
PT1P/00068209/5
1320

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, 
studnią i ogrodzeniem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 19 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Dokończenie tabeli ze str. 34
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Ciechanów
Ciechanów
151d (cz.), 
h (cz.), f (cz.)

Pniewo Czeruchy
Regimin
Pniewo Czeruchy 45
06-461 Regimin

3151/6
PL1C/00030438/0
1599

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 
i oczyszczalnią

2. Wichrowo
Wichrowo
483n

Kochanówka
Lidzbark Warmiński
Kochanówka 33/2
11-100 Lidzbark Warmiński

335
OL1L/00021209/8
1314
 (udział 50/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 1 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Wałcz
Wałcz
420y

Kłębowiec 0058
Wałcz
Piława 1A/3
78-600 Wałcz

14/8; 521/1
KO1W/00032159/6
1475; 52
(udział 29/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z przynależnościami 
i pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym

2. Kaczory
Kaczory
349f

Grabówno
Miasteczko Krajeńskie
Solnówek 3-4/4
89-340 Miasteczko 
Krajeńskie

647
PO2H/00020427/8
2174
(udział 2414/10000)
KW lokalu  
PO2H/00020428/5
(udział 1/2)

udział 1/2 w samodzielnym 
lokalu mieszkalnym nr 4, 
stanowiący pustostan 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi 
w budynku gospodarczym 
i udziałem w hydroforni 

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 1 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Ruda Maleniecka 
Radoszyce
69k

Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 102D/6
26-242 Ruda Maleniecka

69/1201
KI1K/00047214/0
8220 
(udział 4136/176354)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan wraz z udziałem 
w infrastrukturze osiedlowej

2. Kielce
Snochowice
45Aj

Snochowice
Łopuszno
Snochowice, ul. Leśna 3/3
26-070 Łopuszno

738/1
KI1W/00052163/5
3862
(udział 19955/71025)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 1 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Suchedniów
Suchedniów
172k, l

Ostojów
Suchedniów
Ostojów 162
26-130 Suchedniów

975
KI1R/00019380/5
3553

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi, 
piwnicą i studnią

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 15 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Łobez
Łobez
377b02, c02

Kołdrąb
Łobez
Kołdrąb 1/2
73-150 Łobez

377/5
SZ1L/00020021/5
1892 
(udział 4716/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 15 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Korekta poz. 14 wykazu zatwierdzonego 15 września 2015 r. i opublikowanego 
na str. 17 i 18 nru 10 (274) „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Warcino
Obłęże
131 o

Barcino
Kępice
Barcino 45/1
77-230 Kępice

131/9
SL1M/00010540/4
426
(udział 5125/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 1 października 2015 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Korekta poz. 2 wykazu z dnia 21 września 2015 r., opublikowanego na str. 18 i 19 
w numerze 10 (274) „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Damnica
Damnica
629ax, z

Damnica Leśnictwo
Damnica
ul. Leśna 8/5, 8a/5
76-231 Damnica

229/33
SL1S/00073593/4
517 
(udział 138/1000)

229/35
SL1S/00073594/1
512 
(udział 125/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w piwnicy 
i budynkiem gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTęPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

DS. STRATEGII, ORGANIZACJI I ROZWOJU
Warszawa, 30 października 2015 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Giżycko

Na podstawie art. 38e ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153 z dnia 1 września 2014 r. ze zm.), Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych 
stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak ZS-D-2141-
11/12, oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 4 września 2015 r., znak: ZS.2261.11.1.2015, 
Nadleśnictwo Giżycko informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobą prywatną.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

4.09.2015 r.
01-11-1-03-150-m-00 28-06-102-0015-145/3

Ls
0,4980

23 640,00   
01-11-1-03-150-n-00 28-06-102-0015-145/1 0,5936

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

osoba prywatna 28-06-102-0013-88/1 Ls 0,7872 20 200,00

Nadleśniczy
mgr inż. Grażyna Czalej-Gawrycka

Gajewo, 16 października 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Miastko

Na podstawie postanowień: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59), Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 25 września 2015 r., zn. spr.: ZS.2261.8.2015.KK) oraz Zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Miastko z dnia 14 stycznia 2013 r. Nadleśnictwo Miastko informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

25.09.2015 r.

11-13-1-06-113-h-00 32-15-034-0003-113/7 Bi 0,6830
277,1

11-13-1-06-113-~d-00 32-15-034-0003-113/7 Dr 0,0176

11-13-1-06-113-g-00 32-15-034-0003-113/8 Dr 0,0728   45,0

11-13-1-06-329-h-00 32-15-035-0124-15/5 Ls 0,5115     9,2

11-13-1-04-275-i-02 32-15-035-0127-275/10 Dr 0,0157       0,88

11-13-1-06-330-l-00 32-15-035-0126-330/3 Ps V 0,2400
  35,0

11-13-1-06-330-m-00 32-15-035-0126-330/3 R V 0,6500

11-13-1-06-330-o-00 32-15-035-0126-330/4 R V 0,6500   26,0

11-13-1-06-330-n-00 32-15-035-0126-330/10 Bi 0,1776   18,0

Razem 3,0959   411,18

Dokończenie na str. 41
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Biały Bór

32-15-034-0005-13 R VI, Ls 0,8914  19,379

32-15-034-0009-4/10 R VI 6,8615 161,005

32-15-035-0127-4 Dr 0,5800   12,032

32-15-035-0127-209 Dr 0,3700     7,398

32-15-035-0127-207 Dr 0,2600     5,198

32-15-035-0127-674 Dr 0,1600     2,963

32-15-035-0127-679 Dr 0,2200     4,399

32-15-035-0128-20/1 Dr 0,7600   14,640

32-15-035-0128-30/3 Dr 0,2100     3,888

32-15-035-0128-31/3 Dr 0,4500     8,997

32-15-035-0129-78 Dr 0,2000     3,999

32-15-035-0129-445 Dr 0,4600     9,197

32-15-035-0129-459 Dr 0,0900     1,531

32-15-035-0129-462 Dr 0,2200     3,742

32-15-035-0130-24/2 Dr 0,6400   13,278

32-15-035-0130-282/1 Dr 0,3900   7,22

32-15-035-0130-284 Dr 0,3800     7,035

32-15-035-0130-305 Dr 0,1800     3,062

32-15-035-0130-306/2 Dr 0,1600     2,722

32-15-035-0130-313/1 Dr 0,0900     1,531

32-15-035-0130-313/2 Dr 0,0600     1,021

32-15-035-0130-320 Dr 0,2000     3,702

31-15-035-0134-13 Dr 0,1000     1,994

32-15-035-0132-823 Dr 1,5200   32,644

32-15-035-0132-824 Dr 0,3900     7,798

32-15-035-0133-278 Dr 0,2000     3,702

32-15-035-0133-6/1 R V, R VI, Lz 1,9730   41,409

32-15-035-0133-517 Dr 1,2000   25,771

Razem        19,2159 411,257

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Miastko

mgr  inż. Janusz Szreder

Pasieka, 30 września 2015 r.

Dokończenie ze str. 40
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Milicz

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawia zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.) Nadleśnictwo Milicz informuje 
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 481 w obrębie ewidencyjnym Święto-
szyn.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 9 października 2015 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

21.09.2015 r. 13-18-2-17-376-s-00 02-13-035-0015-481 R VI 0,1155 20,10

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Milicz
02-13-034-0001-4/1 dr 0,5475 12,50

02-13-034-0001-6 dr 0,3458 7,80

Nadleśniczy
mgr inż. Roman Palewski

Milicz, 9 października 2015 r.
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OGŁOSZENIA

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych (GK-125-2/98) Nadleśnictwo 
Łupawa (RDLP Szczecinek) unieważnia legitymację służbową 
nr 24 wystawioną dnia 31 lipca 2008 r. podleśniczemu – Panu 
Mateuszowi Kropidłowskiemu.

Nadleśniczy
Czesław Jereczek

Łupawa, 28 października 2015 r.
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NOTATKI



CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
IV strona okładki 4200
II i III strona okładki 3800
wewnątrz numeru 3500

2/3 kolumny wewnątrz numeru 2500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/6 kolumny wewnątrz numeru 700
1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/4 kolumny wewnątrz numeru 600
1/8 kolumny wewnątrz numeru 400
1/16 kolumny wewnątrz numeru 200

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman, ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut, tel.: 17 225 28 69.

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem: 
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel), 
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.
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