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Szanowny Pan  

Wojciech Grochala 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji  

Lasów Państwowych w Zielonej Górze 

wojciech.grochala@zielonagora.lasy.gov.pl 

rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl 

 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

W związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, ograniczeniem popytu na 

drewno i wstrzymaniem zlecania znacznej części prac leśnych, prosimy o informację: 

 

1) jak przedstawia się realizacja umów z firmami leśnymi realizującymi pakiety 

maszynowe w 2020 r. na terenie RDLP? 

a) wielkość (w ujęciu ilościowym i wartościowym) zleconych prac w kolejnych 

miesiącach 2020 r.: w styczniu, lutym, marcu, kwietniu 

b) dla odniesienia prosimy o podanie wielkości wszystkich zadań (w ujęciu 

ilościowym i wartościowym) objętych rocznymi umowami na rok 2020 w całej  

RDLP w pakietach maszynowych. 

2) jak przedstawia się realizacja umów z firmami leśnymi realizującymi pakiety mieszane 

(hodowlane) w 2020 r. na terenie RDLP? 

a) wielkość (w ujęciu ilościowym i wartościowym) zleconych prac w kolejnych 

miesiącach 2020 r.: w styczniu, lutym, marcu, kwietniu 

b) dla odniesienia prosimy o podanie wielkości wszystkich zadań (w ujęciu 

ilościowym i wartościowym) objętych rocznymi umowami na rok 2020 w całej  

RDLP w pakietach mieszanych (hodowlanych). 
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Szanowny Panie Dyrektorze,  

Otrzymujemy sygnały od przedsiębiorców leśnych mówiące o tym, że zarówno w pakietach 

mieszanych (hodowlanych) jak i harwesterowych w ostatnim czasie prace nie są zlecane 

niemal zupełnie.   

Ponadto w pakietach mieszanych (hodowlanych) realizacja samych prac pielęgnacyjnych, bez 

pozyskaniowych, nie daje szans firmom leśnym na utrzymanie. 

Z kolei w pakietach harwesterowych, których założeniem było pozyskanie maszynowe dużej 

ilości drewna w możliwie wysokim reżimie technologicznym, a więc w szybkim czasie na 

zgrupowanych powierzchniach, pozyskiwanie maszynowe małych ilości drewna „pod 

klienta” jest także dla firm leśnych nieopłacalne.  

Aby zanalizować zgłoszone problemy prosimy o przekazanie powyższych informacji na adres 

naszego biura: biuro@pzpl.org.pl. 

 

Z poważaniem 

 

za Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Leśnych 

 

 

  

 

Wojciech Wójtowicz            Lucjan Długosiewicz 

Prezes                 Członek Zarządu  
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mailto:biuro@pzp,org.pl
http://www.pzpl.org.pl/
mailto:biuro@pzpl.org.pl

