
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 39  nr posiedzenia: 61 

data posiedzenia: 14 grudnia 2016 r. 
 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju i Finansów na temat perspektyw 

rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Krystian Probierz, Zdzisław Pupa, Czesław Ryszka, Jerzy 

Wcisła, 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski. Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz 

Kleina, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Krystian Probierz, Andrzej Stanisławek, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

podsekretarz stanu Andrzej Konieczny ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju: 

podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz ze współpracownikami, 

dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski ze współpracownikami, 

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego: 

dyrektor Biura Bogdan Czemko, 

Sejm RP: 

poseł Wojciech Skurkiewicz, 

burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki. 

Ad 1. 
 

 Informację na temat perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce przedstawili: 

generalny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski oraz podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz. 

Konrad Tomaszewski powiedział m.in., że wprowadzone na 2017 r. zasady sprzedaży drewna 

uporządkują rynek oraz wprowadzą czytelne warunki nabycia drewna. Zastosowane kryteria 

oceny ofert (65% cena, 25% zwyczaj kupiecki oraz 10% kryterium geografii zakupu) pozwolą na 

rozwój przemysłu drzewnego w miejscach jego pozyskania. Dodał, że zastosowane rozwiązania 



 

 

ograniczą działania pośredników w nabyciu surowca drzewnego. Zasady te uwzględniają wymogi 

obowiązującego prawa oraz potrzebę ustalenia perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego 

w Polsce. 

Przedstawicielka resoru rozwoju stwierdziła m.in. że Lasy Państwowe posiadają pozycję 

monopolisty na rynku sprzedaży drewna w Polsce. Konsekwencją tej pozycji jest: generowanie 

renty monopolistycznej poprzez obniżanie podaży i podnoszenie cen drewna, zawyżanie kosztów 

działalności w wyniku braku realnej konkurencji rynkowej, dominujący wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw w dalszej części łańcucha wartości, obniżanie dobrobytu społecznego. Poza tym 

brakuje jasności co do tego, czy Lasy Państwowe posiadają umocowanie do ustalania warunków 

sprzedaży drewna, a mimo to regulacje w tym zakresie są wydawane jednoosobowo przez 

dyrektora generalnego w formie zarządzenia na podstawie statutu PGL LP. Aktualnie 

funkcjonujący mechanizm premiuje przedsiębiorców zwiększających swoje moce produkcyjne 

(tzw. pula rozwojowa). W efekcie PGL LP jest monopolistą nie tylko kontrolującym podaż 

drewna, ale także stymulującym wzrost podaży na swój podstawowy produkt. Zjawisko to 

prowadzi do konfliktu z interesem publicznym. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, burmistrz Czarnej 

Wody i przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. 
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