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Zlecanie prac – umowy – kryzys COVID-19

Nawiązując do Państwa pisma znak sprawy L.dz. 04052020 – 01 dotyczącego  
udzielenia informacji w sprawie realizacji usług leśnych /zlecania prac/ w obecnej 
sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa – informację przekazujemy w nieco innym 
układzie, dającym jednak obraz sytuacji na terenie RDLP w Zielonej Górze od początku 
2020 roku do stanu aktualnego tj. na dzień 20.05.2020r. 

Realizacja umów z zakresu gospodarki leśnej dla poszczególnych typów pakietów 
w 2020 roku na terenie RDLP w Zielonej Górze przedstawiała się następująco:

Etykiety wierszy Suma z Plan - zł Suma z Realizacja zł % realizacji

CWDMN      22 857 621,18 zł     4 800 284,25 zł 21,0%
CWDN-D      18 045 975,23 zł     4 789 274,81 zł 26,5%
HODOWLA      31 021 558,72 zł   11 753 209,46 zł 37,9%
POZOSTAŁE      71 729 552,90 zł   20 070 203,89 zł 28,0%
Suma końcowa    143 654 708,03 zł   41 412 972,41 zł 28,8%

Analizując przedstawioną tabelę nadmieniam, że wartość wykonania 
zarejestrowana w systemie informatycznym na dzień pobierania danych (20.05.2020), 
może być obarczona błędem na poziomie ca 2%.

Jednocześnie nadmieniam Państwu, że w aktualnej sytuacji napływają do mnie 
apele nie tylko od przedsiębiorców leśnych, lecz również od innych kooperantów o 
złagodzenie działań oszczędnościowych, które w negatywny sposób odbijają się na 
kondycji ich firm.

Lasy Państwowe, jak już to zauważono nie działają w próżni. W zaistniałej sytuacji, 
pogłębiającego się kryzysu na rynku i związanym z tym spadkiem zamówień na drewno 
przez naszych kontrahentów (również dotkniętych skutkami pandemii wirusa SARS-
CoV-2) PGL LP w skali całego kraju (a nie jedynie Zamawiający) zostało zmuszone do 
wstrzymania większości prac wchodzących w skład przedmiotu Umowy i ograniczenia 
realizowanych umów do zadań koniecznych z punktu widzenia utrzymania trwałości 
zasobów leśnych. Ograniczony popyt na surowiec drzewny (magazynowanie surowca) 
wskazują na konieczność zachowania umiaru w zlecaniu pozyskania drewna. Mając na 
względzie aktualne zapasy surowca drzewnego jest ono pozyskiwane wyłącznie na 
konkretne zamówienie kupującego, jeśli nie ma danego sortymentu na zapasie. Przy 
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panujących warunkach pogodowych, zmagazynowanie w lesie surowca drzewnego, 
który nie znajdzie nabywcy, grozi jego postępującą deprecjacją. Pogorszenie 
właściwości drewna spowodowałoby spadek jego wartości handlowej, a co za tym idzie, 
wymierne straty finansowe stanowiąc oczywisty przykład niegospodarności. Dlatego 
zadania z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tak trudnym dla wszystkich czasie 
zostały ograniczone wyłącznie do rozmiaru wynikającego z aktualnych możliwości zbytu 
tego surowca. 

Jednocześnie informuję, że w zakresie zagospodarowania prace te są realizowane 
oczywiście w niezbędnym zakresie. W żadnej z jednostek RDLP w Zielonej Górze nie 
ma całkowitego wyhamowania prac w stosunku do zakładów usług leśnych - są one 
realizowane lecz w mniejszym zakresie. 

Między innymi w ramach działań podjętych podczas narady kierownictwa w formie 
wideokonferencji poleciłem i zobligowałem już na samym początku /31.03.2020r/ 
nadleśniczych do odpowiedzialnego zachowania się w stosunku do zakładów usług 
leśnych uwzględniając kluczowe kwestie w zakresie pozyskania drewna, a także prac w 
zagospodarowaniu lasu - zlecenia muszą być dokładnie analizowane w różnych 
aspektach (również w kontekście oceny kondycji zul), gdyż nie możemy doprowadzić do 
upadku tych firm, które uważamy za naszych ważnych partnerów i których istnienie 
zależy także od nas – o czym informowałem także Zakłady Usług Leśnych z terenu 
RDLP w Zielonej Górze w tym członków Zarządu PZPL z naszego terenu tj. Panią Martę 
Ucinek oraz Pana Dominika Kurowiaka będących zarazem członkami zespołów ds. 
standardów jakościowych opisu technologii wykonawstwa prac leśnych dla celów 
kontraktowania usług leśnych na potrzeby jednostek organizacyjnych nadzorowanych 
przez RDLP w Zielonej Górze.

Z poważaniem

Wojciech Grochala
Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
/podpisano elektronicznie/
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