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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę, podczas 31 posiedzenia 

Senatu RP, w sprawie polskiego drewna masowo wywożonego za granicę, znak BPS/043-31-1262/21, 

przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie należy wskazać, że zespół o którym jest mowa w oświadczeniu nie został powołany przez 

Ministra Klimatu i Środowiska, a przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Przedmiotowy 

zespół został stworzony w celu wspierania przedsiębiorczości w zakresie przerobu surowca drzewnego, 

a nie jako instrument konsultacji odnośnie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe).  Został on utworzony na mocy zarządzenia Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia br., jednak de facto, z racji przedłużających się 

rozmów z przedstawicielami przemysłu drzewnego, jego skład został ustalony dopiero 8 października 

br. Do tej pory odbyło się jedno spotkanie przedmiotowego zespołu.

Lasy Państwowe nie są  –  i nie  mogą być –  jedynie „zapleczem surowcowym”  przemysłu  drzewnego.  

Sprzedaż  drewna  ma  służyć  uzyskaniu  przychodów pozwalających na prowadzenie trwale 

zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to, że sprzedaż drewna powinna zapewnić systematyczną                

i odpowiadającą wymaganiom zrównoważonej  gospodarki  leśnej  podaż  drewna.  Lasy Państwowe  

nie  mają  tym  samym  możliwości elastycznej  zmiany  podaży  poszczególnych  sortymentów  w  celu 

dostosowania  się  do  wahań popytu.



Lasy Państwowe prowadzą stałe konsultacje z przemysłem drzewnym, jednak należy mieć na uwadze, 

że stanowisko w zakresie jak usprawnić system sprzedaży drewna w Lasach Państwowych nie jest 

jednoznaczne w całym sektorze. Sektor składa się z różnych grup odbiorców, tj. np. producentów mebli, 

zakładów papierniczych, czy tartaków. Każda z tych grup funkcjonuje i przerabia inny rodzaj surowca 

drzewnego, jak również posiada inne moce przerobowe, czy chociażby możliwości innowacji w 

procesie produkcyjnym. Przedstawiciele Lasów Państwowych od lat prowadzą dialog z przemysłem 

drzewnym próbując korygować system sprzedaży drewna w kierunku potrzeb sektora i rynku jednak                                         

z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. 

Reasumując, zasady sprzedaży surowca drzewnego obowiązujące na rynku muszą uwzględniać interesy 

wszystkich jego uczestników, aby nie tylko zapewnić stały dostęp do drewna, ale także wspierać 

zrównoważoną gospodarkę leśną. Warunki sprzedaży surowca drzewnego muszą być określone w taki 

sposób, aby zapewnić ich przejrzystość, ale przede wszystkim konieczne jest poszanowanie przepisów 

prawa konkurencji, w tym zapewnienie możliwości rozwoju wszystkim podmiotom funkcjonującym                 

na rynku.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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