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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra Skarbu Pań
stwa Aleksandra Grada 

Sytuacja polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego jest bardzo niepokojąca. Polska Izba Go
spodarcza Przemysłu Drzewnego bije na alarm, ponieważ podjęte przez ministrów środowiska i gospo
darki decyzje pozwoliły dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych po raz kolejny narzucić izbie 
gorsze, niż obowiązywały do tej pory, rozwiązania w handlu polskim drewnem na 2010 r. Oparte są one 
bowiem na otwartym systemie aukcyjnym, stanowiącym zaprzeczenie jakiejkolwiek stabilności i szans 
rozwoju przemysłu drzewnego. Niestety, jak twierdzą przedsiębiorcy, zignorowano wszelkie wysyłane 
przez nich sygnały o złej sytuacji przemysłu, a propozycji rozwiązań nie wzięto pod uwagę. Zamiast po
prawić sytuację zaopatrzeniową, pogorszono ją. 

Wprowadzone zmiany otwierają drogę do spekulacyjnych zakupów drewna i niszczenia polskich 
przedsiębiorstw przez pozbawienie ich dostępu do surowca. Zgodnie z obecnym porządkiem prawnym, 
dyrektor generalny Lasów Państwowych nie ma żadnych uprawnień do dysponowania drewnem, które 
jest mieniem Skarbu Państwa. Sytuacja wielu polskich przedsiębiorstw przerabiających drewno staje 
się krytyczna. Zaczyna się realizować scenariusz, przed którym przedsiębiorcy ostrzegali. Narzucony 
system sprzedaży otwiera spekulantom i wielkim koncernom szeroki dostęp do zasobów polskiego dre
wna, do dobra narodowego o strategicznym znaczeniu. Wielkie koncerny nie zawahają się wykorzystać 
swojej przewagi finansowej do przejęcia tych zasobów, by zrujnować polskie przedsiębiorstwa. Polscy 
przedsiębiorcy mają uzasadnione podejrzenia, że jest to planowe działanie nieuczciwej konkurencji, 
rozmyślnie oferującej nadmiernie zawyżone ceny w celu opanowania polskiego rynku. 

Wychodząc naprzeciw postulatom polskich przedsiębiorców, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o podjęcie natychmiastowych działań w celu sprawdzenia procedur sprzedaży drewna na pierwsze 
półrocze 2010 r. i , w miarę możliwości, o unieważnienie tych procedur w części opartej na tzw. systemo
wych przetargach nieograniczonych lub wskazanie innego skutecznego rozwiązania, a także objęcie tej 
sprzedaży kontrolą państwa. 

Niestety, istniejąca sytuacja może w krótkim czasie doprowadzić do fali bankructw przedsiębiorstw, 
strat dochodów Skarbu Państwa i utraty setek miejsc pracy. Przedsiębiorcy pragną, aby w imię dobra 
polskiej gospodarki, zasady i reguły handlu drewnem pochodzącym z lasów należących do Skarbu Pań
stwa, którym w całości dysponuje monopolista. Państwowe Gospodarstwo Leśne,.Lasy Państwowe", zo
stały doprowadzone do takiej formy, jaka pozwoli na stabilne zaopatrzenie rodzimych zakładów i na 
rozwój przemysłu drzewnego. 
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