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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Pañstwowe Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe” to najwiêksza w Unii Europejskiej organizacja

zarz¹dzaj¹ca lasami nale¿¹cymi do Skarbu Pañstwa. Przemiany ustrojowe oraz nie zawsze rozs¹dne
kreowanie aktów prawnych dotycz¹cych tematyki lasów doprowadzi³y do potrzeby przeprowadzenia re-
organizacji i wprowadzenia zmian maj¹cych na celu usprawnienie zarz¹dzania, jak równie¿ pozwala-
j¹cych na bezsporne i równe wobec wszystkich zainteresowanych rozdzielanie zarówno zadañ, jak
i przywilejów czy korzyœci. Najrozs¹dniejszym dzia³aniem, które poprawi³oby przebieg merytorycznych
prac nad zmianami legislacyjnymi i pozwoli³oby wszystkim stronom wypowiedzieæ siê w tych wa¿nych
kwestiach, by³oby powo³anie zespo³u roboczego lub komitetu, w którym reprezentowani byliby zarówno
przedstawiciele rynku drzewnego, Lasów Pañstwowych, jak i parlamentarzyœci. Takie gremium mia³oby
umocowanie i mandat spo³eczny do prac nad przygotowaniem najlepszych rozwi¹zañ dotycz¹cych zaró-
wno dystrybucji drewna, jak i kszta³towania jego cen, co wydaje siê byæ niezwykle istotne z punktu wi-
dzenia gospodarki.

Lasy Pañstwowe, pomijaj¹c margines lasów prywatnych, to monopolista. Przemys³ drzewny z powo-
du niestabilnoœci poda¿y i ceny surowca od jakiegoœ czasu prze¿ywa k³opoty, które ostatnio nasilaj¹ siê
i sytuacja staje siê alarmuj¹ca. Pierwszym doraŸnym dzia³aniem powinno byæ zobowi¹zanie nadleœ-
nictw do przekazywania pe³nej informacji o bie¿¹cej poda¿y drewna. Lasy Pañstwowe jako wspólne dob-
ro wszystkich obywateli powinny posiadaæ jasn¹ i przejrzyst¹ strukturê dzia³ania i organizacji. Jednym
z powa¿niejszych zarzutów wobec obecnej sytuacji jest przyzwolenie na organizowanie przez Lasy Pañ-
stwowe bie¿¹cych przetargów jako przetargi niejawne. Sytuacja taka budzi liczne domniemania i kon-
trowersje zw³aszcza z uwagi na fakt, i¿ nigdzie nie s¹ publikowane nazwy firm, które wygrywaj¹
przetargi. Powinniœmy tak¿e jak najszybciej podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie wykupywania
wielkowymiarowego surowca tartacznego oraz papierówki przez firmy powi¹zane z rynkiem energetycz-
nym z przeznaczeniem na spalenie i uzyskanie „zielonej energii” dotowanej przez pañstwo.

Na koniec nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e nasze regulacje prawne powinny wspieraæ przede wszystkim
ma³ych i œrednich rodzimych przedsiêbiorców, którzy dzia³aj¹ na rynkach lokalnych. Ich ochrona
i ochrona miejsc pracy w tych firmach powinna byæ jednym z priorytetów. Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ
zwiêkszenia o kilka procent iloœci drewna pozyskanej w lasach i przeznaczonego do sprzeda¿y?

Uwa¿amy, ¿e warunkiem w³aœciwego prowadzenia sprzeda¿y drewna jest pe³na przejrzystoœæ i jas-
noœæ przetargów. Czy Lasy Pañstwowe podejmuj¹ dzia³ania, aby do takiej sytuacji doprowadziæ?

Jakie dzia³ania podejmuj¹ Lasy Pañstwowe jako monopolista, jednostka organizacyjna Skarbu Pañ-
stwa, na rzecz wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z bran¿y drzewnej? Przedsiêbiorstwa te s¹
najbardziej dynamiczn¹ czêœci¹ sektora, daj¹cego najwiêcej miejsc pracy.

Wed³ug opinii przedsiêbiorców bran¿y drzewnej coraz wiêksza czêœæ drewna ró¿nej jakoœci, w tym
dobrej, przeznaczana jest na cele energetyczne. Jaka to jest czêœæ? Czy Lasy Pañstwowe systematycznie
kontroluj¹ sposób wykorzystywania drzewa przez energetykê. Jaka jest racjonalnoœæ takiego wykorzy-
stywania surowca drzewnego na cele energetyczne?

W jaki sposób minister gospodarki wspólnie z ministrem œrodowiska koordynuj¹ prowadzenie go-
spodarki surowcem drzewnym. Czy monitorowana jest iloœæ sprzedawanego i kupowanego surowca
drzewnego w obrocie miêdzynarodowym?

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina




