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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego chcielibyœmy zwróciæ uwagê na niepra-

wid³owoœci, jakie w procesie obrotu drewnem wywo³uj¹ przetargi og³aszane przez Lasy Pañstwowe.
Brak precyzyjnych przepisów w tej kwestii ogranicza konkurencjê na rynku i sprzyja dzia³aniom o cha-
rakterze korupcyjnym. Polska Izba Gospodarcza w skierowanym do mnie piœmie wskazuje, ¿e „stoso-
wany przez Lasy Pañstwowe system sprzeda¿y drewna jest nieszczêœciem dla ca³ego przemys³u
drzewnego, a wraz z nim dla ca³ej gospodarki kraju. To w³aœnie ten system stanowi przyczynê niedosta-
tecznego rozwoju wielu polskich przedsiêbiorstw, braku tak potrzebnych inwestycji i rozwoju zagro¿eñ,
które daj¹ o sobie znaæ w postaci strat gospodarczych, utraty miejsc pracy, odp³ywu z Polski surowca
drzewnego i w efekcie redukcji wp³ywów z przemys³u do bud¿etu pañstwa”.

Izba wskazuje, i¿ system nie jest przejrzysty, jak to mia³o byæ w za³o¿eniach. Informacje o przetar-
gach, wygranych, iloœciach sprzedanego drewna nie s¹ podawane do publicznej wiadomoœci, jak powin-
no to byæ w przypadku mienia Skarbu Pañstwa. System przetargów stanowi znakomite narzêdzie do
kreowania wysokich cen i skutecznie wp³ywa na przejmowanie polskiego rynku drewna przez konku-
rentów spoza granic kraju. Stosowanie tak zwanych przetargów ograniczonych jest narzêdziem speku-
lacji wykorzystywanym przez firmy uznawane za sta³ych odbiorców. S¹ to handlarze, którzy podbijaj¹
ceny na niekorzyœæ producentów drewna.

Wewnêtrznie okreœlane zasady kategoryzacji drewna powoduj¹, i¿ startuj¹cy w przetargu tak na-
prawdê nie wie, co kupuje. Odbiorcy drewna tartacznego musz¹ bowiem podczas przetargu licytowaæ
cenê drewna klasy WC01, a kupuj¹ w ten sposób zupe³nie co innego, mianowicie partie okreœlane przez
wymyœlon¹ przez LP nazwê „W_Standard”, co oznacza drewno zawieraj¹ce wszystkie mo¿liwe klasy
i wymiary. Odbiorca nie ma ¿adnej mo¿liwoœci sprawdzenia, jakie s¹ udzia³y tych klas, a wiêc tego, co
faktycznie kupi³, a¿ do momentu dostarczenia dostawy do jego zak³adu. Dodatkowo, jak wskazuje izba,
Lasy Pañstwowe dopuszczaj¹ negocjacje w sprawie jakoœci i innych cech sprzedanego drewna, co za-
przecza idei samego przetargu.

Wszystkich odbiorców teoretycznie obowi¹zuj¹ równe warunki zakupu. W praktyce jednak warunki
umów s¹ okreœlane przez poszczególnych nadleœniczych, nie ma jednakowego systemu w ca³ym kraju.
Lasy Pañstwowe stosuj¹ tak¿e restrykcyjne i jednostronne, zapisane we wszystkich umowach kary
umowne, prowadz¹ce do zabezpieczenia interesów tylko jednej strony.

Obecnie obowi¹zuj¹ce zasady, na podstawie których og³aszane i przeprowadzane s¹ przetargi, s¹
krzywdz¹ce dla polskich przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê obrotem drewna. Jak wynika z danych przyto-
czonych przez Polsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Przemys³u Drzewnego, w 2010 r. z Polski wywieziono cztery razy
wiêcej drewna okr¹g³ego ni¿ jeszcze w 2008 r. Ta iloœæ to oko³o 2300 tysiêcy m3, a bez drewna opa³owego
1700 tysiêcy. Same Niemcy do grudnia zaimportowa³y z tego 1107 tysiêcy m3, prawie dwa razy wiêcej ni¿
w 2009 r. i dziesiêæ razy wiêcej ni¿ w 2008 r., przy czym ceny tego drewna s¹ generalnie znacznie ni¿sze,
choæ jakoœæ jest wy¿sza, ni¿ ceny dla odbiorców krajowych. Pokazuje to skalê „drena¿u” polskiego rynku
surowcowego, jak¹ stworzy³ obowi¹zuj¹cy od 2009 r. i w 2010 r. system sprzeda¿y przetargowej. Dlaczego
Polsce op³aca siê tanio eksportowaæ surowce, zamiast wyprodukowane z nich wyroby? Wszak przerób te-
go drewna w Polsce da³by kilka tysiêcy miejsc pracy i znaczne wp³ywy do bud¿etu z tytu³u VAT i CIT. Dane
niemieckiego Urzêdu Statystycznego nie pozostawiaj¹ przy tym w¹tpliwoœci: drewno tartaczne sprzeda-
wane z Polski do Niemiec by³o i jest tañsze od tego sprzedawanego polskim odbiorcom. W 2008 r. ró¿nica
wynosi³a a¿ 41% dla sosny i 38% dla œwierku, a w 2009 r. dla drewna sosnowego 36%.

Przekazuj¹c te uwagi, kierujemy do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy resort jest œwiadomy tego, jak w rzeczywistoœci dzia³a system przetargowy w Lasach Pañstwowych?
2. Czy ministerstwo planuje poprawê systemu przetargowego, tak aby wszyscy mieli równe szanse

na zakup drewna?
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