Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Szczecin, 10.10.2020 r.
Zn. spr.: EM.800.1.2020

Decyzja Nr 78 /2020
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
w sprawie określenia kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi
na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2021 rok
W celu realizacji zarządzenia nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021(znak: ZM.800.10.2019), dla sprawnej obsługi
odbiorców surowca drzewnego przez jednostki organizacyjne oraz Wydział Marketingu
RDLP w Szczecinie, postanawiam jak niżej:
1. Ustalam kryteria kwalifikowania odbiorców surowca drzewnego do obsługi
na szczeblu RDLP w Szczecinie na 2021 rok w sposób następujący:
a) rzeczywisty
zakup
surowca
drzewnego
uzyskanego
w
ramach
przeprowadzonych przetargów ograniczonych na PL-D oraz aukcji
internetowych w aplikacji „e-drewno” w jednostkach RDLP w Szczecinie w ilości
co najmniej:
- dla surowca drzewnego ogółem - 45 000 m3 w okresie od 1.07.2019r. do
30.06.2020r.;
- dla surowca drzewnego cennego oraz specjalnych grup handlowych
tj. W_OKLEINA, W_SKLEJKA, W_SLUPY, S_SLUPY, i W_WAB0_23,
a w przypadku „zakładów sklejkowych” również W_STANDARD, liczonych
łącznie – 5 000 m3 w okresie od 1.07.2019r. do 30.06.2020r.;
b) w przypadku zakupu surowca, o którym mowa w podpunkcie a) w mniej niż
10 jednostkach organizacyjnych RDLP w Szczecinie, Dyrektor RDLP ma prawo
zmienić poziom obsługi klienta i skierować go na spisanie umów
z poszczególnymi jednostkami realizującymi sprzedaż;
2. Ustalam zasady obsługi zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna (limitu
kredytu kupieckiego) składanych w Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie:
a) dla odbiorców surowca drzewnego obsługiwanych na szczeblu Regionalnej Dyrekcji
LP w Szczecinie kwotę zabezpieczenia (limitu kredytu kupieckiego)
koordynowanego przez Wydział Marketingu w wysokości minimum 500 000 zł.;
b) w przypadku niższej kwoty zabezpieczenia dla odbiorców wymienionych w ppkt. a)
oraz zabezpieczeń odbiorców obsługiwanych na szczeblu Nadleśnictwa i/lub ZSLP
Stargard bez względu na ich wysokość, koordynatorem zabezpieczenia jest
wyznaczona jednostka RDLP w Szczecinie realizująca sprzedaż do danego
odbiorcy;
c) dla zabezpieczeń niższych niż 150% średniomiesięcznej wartości sprzedaży
w ramach zawartych na dany okres umów (dla 30 dniowego terminu płatności),
wprowadzam obowiązek wyznaczania kwot limitu kredytu kupieckiego każdej
jednostce sprzedającej surowiec;
d) dla zabezpieczeń o wartości równej lub wyższej niż 150% średniomiesięcznej
wartości sprzedaży (dla 30 dniowego terminu płatności) monitorowanie limitu
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kredytu kupieckiego bez rozdziału na jednostki realizowane będzie przez okresowe
sprawdzanie jego wykorzystania w oparciu o raport programu Business Objeckt lub
cyklicznie w oparciu o moduł LKK w SILPweb;
e) przekroczenie wykorzystania limitu kredytu kupieckiego określonego w ppkt. d)
skutkuje wstrzymaniem sprzedaży we wszystkich jednostkach do czasu
zmniejszenia wykorzystania kredytu do poziomu pozwalającego na wznowienie
sprzedaży;
f) dwukrotne przekroczenie wartości kredytu kupieckiego upoważnia koordynatora
zabezpieczenia do podziału kwoty kredytu kupieckiego na jednostki realizujące
umowy z danym odbiorcą.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z poważaniem
Andrzej Szelążek
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Jednostki organizacyjne RDLP w Szczecinie — wszystkie.
2. Z-cy Dyrektora w miejscu
3. Wydziały: EM — do realizacji, DO, EK
Do wiadomości:
1. Wszyscy odbiorcy — poprzez umieszczenie w BIP oraz na stronie internetowej RDLP.
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