Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 46
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie utworzenia Komisji ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych
oraz zmiany zarządzenia nr 2 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie:
„(...) reaktywacji (...) Komisji Leśno-Drzewnej (...)”, znak: GD.O.0070.1.2016

ZM.800.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach1, w związku z §
6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu3,
mając na względzie opinie przedstawione w dniu 20 kwietnia 2016 r. przez przedstawicieli
instytucji reprezentujących zbiorowy interes przedstawicieli przemysłu drzewnego –
postanawiam, co następuje:

§1
1. Tworzy się Komisję ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, zwaną dalej „ Komisją
Drzewną”.
2. Komisja Drzewna jest zespołem opiniodawczo-pomocniczym Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.

§2

1

2

3

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów
Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów
Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy
wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i
decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor
Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...”.
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Celem funkcjonowania Komisji Drzewnej jest formułowanie sugestii oraz opinii na
temat zbywania przez LP surowca drzewnego – przy założeniu, że odpowiednie ich
wykorzystanie (wykorzystywanie) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych służyć
będzie uzyskaniu i utrzymaniu consensusu co do:
1) zasad prowadzenia przez Lasy Państwowe sprzedaży surowca drzewnego oraz
2) szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) tychże zasad.

§3
Na potrzeby zasad, reguł i sposobu działania Komisji Drzewnej za ich przesłanki
przyjmuje się następujące diagnozy wyjściowe:
1) w ramach kierowania Lasami Państwowymi Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych ma wyłączne i samodzielne uprawnienia do stanowienia w formie
aktów sprawstwa kierowniczego zasad i szczegółowego sposobu sprzedaży
surowca drzewnego, pozyskiwanego w Lasach Państwowych;
2) właściwe wykonywanie uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, może i powinno
leżeć w zrównoważonym interesie zarówno Lasów Państwowych, jak i szeroko
rozumianego przemysłu drzewnego – co szczegółowo uzasadniono w załączniku
nr 1 do zarządzenia; przez właściwe wykonywanie uprawnienia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych do stanowienia zasad i szczegółowego sposobu
sprzedaży surowca drzewnego, pozyskiwanego w Lasach Państwowych, należy w
pierwszej kolejności rozumieć dokonywanie tego z uwzględnieniem konsultacji
Lasów Państwowych z podmiotami działającymi w interesie grupowym osób
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych:
a) zajmujących się nabywaniem oraz wykorzystywaniem, w tym przerobem,
surowca drzewnego,
b) będących

przedsiębiorcami

realizującymi

usługi

na

rzecz

Lasów

Państwowych, w tym głównie w zakresie użytkowania głównego lasu,
c) będących beneficjentami efektów z realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
3) należy dążyć do tego, aby konsultacje, o których mowa w pkt 2, miały
charakter powszechny, czego nieodzownym warunkiem powinno być
zapraszanie do prac w Komisji Drzewnej możliwie najszerszego grona
interesariuszy, nie wyłączając podmiotów planujących dopiero wejście na
rynki sprzedaży drewna okrągłego w Polsce;
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4) podmioty, o których mowa w pkt 2, powinny rekrutować się spośród jednostek
instytucjonalnych zaliczanych przez Główny Urząd Statystyczny do sektora
jednostek niekomercyjnych – ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
a) izby gospodarcze, stowarzyszenia itp. jednostki organizacyjne, reprezentujące:
- przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianego
przemysłu drzewnego,
- gospodarstwa domowe, w tym przede wszystkim rodzinne gospodarstwa
rolne, będące zwyczajowymi nabywcami tzw. drewna detalicznego,
b) stowarzyszenia

i

inne

jednostki

organizacyjne

sektora

jednostek

niekomercyjnych działające na rzecz zrównoważonego leśnictwa, w tym
organizacje pozarządowe:
- koncentrujące swoją aktywność na rzecz różnorodności biologicznej w
lasach,
- reprezentujące interesy osób i jednostek organizacyjnych korzystających z
pozaprodukcyjnych świadczeń lasu na zasadach klubowych, w tym w
ramach szeroko rozumianej turystyki leśnej;
5) ze względu na okoliczność, że nie wszyscy przedsiębiorcy zakupujący surowiec
drzewny oferowany do sprzedaży przez LP są aktualnie zrzeszeni w izbach
gospodarczych

czy stowarzyszeniach,

należy

przewidzieć

oddziaływanie

niewładcze na proces tworzenia co najmniej stowarzyszeń zwykłych czy
powstawania zgrupowań cywilnoprawnych tych przedsiębiorców – w celu
zapewnienia sobie przez nich możliwości udziału w pracach Komisji Drzewnej;
diagnozę zdania poprzedzającego należy odnosić odpowiednio do osób
fizycznych, będących nabywcami tzw. drewna detalicznego;
6) urzeczywistnienie koncepcji powszechnego charakteru wyżej wymienionych
konsultacji wymaga również uwzględniania okoliczności, że potencjalnymi
nabywcami surowca drzewnego, oferowanego do sprzedaży przez Lasy
Państwowe, są:
a) przedsiębiorcy

działający

za

granicą

–

zrzeszeni

w

zagranicznych

organizacjach samorządu gospodarczego lub mający możność takiego
zrzeszania się, jak również
b) przedsiębiorcy

krajowi

i

zagraniczni

dopiero

planujący

rozpoczęcie

działalności obejmującej zakup surowca drzewnego w LP;

3

7) mając na względzie okoliczność, o której mowa w pkt 6, należy przewidzieć
kolportaż komunikatów w polskich i zagranicznych mediach branżowych –
będących formą blankietowego zaproszenia reprezentantów instytucjonalnych
tych potencjalnych nabywców drewna w LP do udziału w procesie wyżej
wymienionych konsultacji;
8) osiągnięcie wystarczającego stopnia powszechnego udziału w konsultacjach w
sprawie zasad sprzedaży drewna oraz szczegółowego sposobu ich realizacji jest
mało realne; gdyby jednak nawet w Komisji Drzewnej udało się doprowadzić do
dostatecznie powszechnego udziału interesariuszy w pracach, to jest mało
prawdopodobne, aby efektem tego była pełna zgoda w ramach Komisji Drzewnej
co do szczegółowych rozwiązań dotyczących przedmiotowych zasad oraz
szczegółowego sposobu ich realizacji;
9) należy zatem przyjąć, że bezpośrednie lub odbywające się za pośrednictwem
środków komunikacji intranetowej spotkania członków Komisji Drzewnej,
mające na celu wypracowanie niewiążącego stanowiska Komisji Drzewnej
będącego rekomendacją dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
odnośnie do zasad sprzedaży drewna w LP i szczegółowego sposobu ich
realizacji, będą w istocie przede wszystkim recenzjami kolejnych propozycji
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu uprawnionego do
stanowienia zasad sprzedaży drewna w formie aktu ogólnego zarządu;
10) stwierdzenie w pkt 9 oznacza, że końcowe stanowisko Komisji Drzewnej w
sprawie zasad sprzedaży drewna w LP oraz szczegółowego sposobu ich realizacji
będą zapewne odzwierciedlać tylko najwyższy z możliwych do uzyskania stopień
aprobaty dla finalnej propozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w
tym zakresie;
11) procedura wypracowywania stanowiska Komisji Drzewnej w sprawie zasad
sprzedaży drewna oraz szczegółowego sposobu ich realizacji, a także ich treść nie
może oznaczać ani skutkować ograniczeniem konkurencji na rynkach właściwych
surowca drzewnego, w szczególności nie może doprowadzać do nadużywania
pozycji dominującej przez nadleśnictwa;
12) choć należy zakładać, że w następstwie powszechnych konsultacji jest możliwy
system sprzedaży drewna nienaruszający konkurencji, to już w trakcie
kształtowania takiego systemu Lasy Państwowe powinny być z ostrożności
przygotowane analitycznie do przeprowadzenia, w razie takiej potrzeby lub
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konieczności, argumentów natury prawnej, iż rekomendowane w stanowiskach
Komisji Drzewnej rozwiązania w zakresie zasad sprzedaży drewna oraz
szczegółowego sposobu ich realizacji były dopuszczalne w świetle Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów;
13) aby takie argumenty miały mocne podstawy prawne, należy dążyć do
kształtowania systemu sprzedaży drewna w LP, który spełnia następujące
warunki:
a) zapewnia postęp gospodarczy,
b) równoważy korzyści zbywców, nabywców surowca drzewnego oraz innych
beneficjentów świadczeń dostarczanych przez LP,
c) nie nakłada na zainteresowanych przedsiębiorców nadmiernych ograniczeń i
ciężarów,
d) nie stwarza tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na
rynku właściwym;
14) jest oczywiste, że w odniesieniu do systemu sprzedaży drewna spełnienie tych
warunków, zwłaszcza zaś warunków, o których mowa w pkt 13. lit. b – d, może
zaistnieć poprzez stworzenie możliwości i doprowadzenie do udziału w pracach
Komisji Drzewnej reprezentantów ogółu przedsiębiorców, będących aktualnymi
oraz potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego w Lasach Państwowych.

§4
1.

Ustala się następującą strukturę członkowską Komisji Drzewnej:
1) do trzech przedstawicieli każdej zidentyfikowanej, istniejącej lub nowo powstałej,
jednostki instytucjonalnej reprezentującej szeroko rozumiany przemysł drzewny oraz
nabywców tzw. drewna detalicznego, chyba że dana jednostka instytucjonalna nie
zechce skorzystać z prawa udziału w pracach Komisji Drzewnej – członkowie
Komisji Drzewnej z głosem opiniodawczym i doradczym;
2) pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, wskazani przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – członkowie Komisji Drzewnej
obowiązani do przekazywania informacji, wyjaśnień oraz sugestii członkom Komisji
Drzewnej spoza Lasów Państwowych na ich wniosek lub na wniosek Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych;
3) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca prawny wskazani przed
pierwszym inauguracyjnym posiedzeniem Komisji Drzewnej w drodze consensusu na
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wniosek

Dyrektora

Generalnego

Lasów

Państwowych

przez

jednostki

instytucjonalne, o których mowa w pkt 1 – członkowie Komisji Drzewnej z głosem
eksperckim;
4) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca prawny, wskazani przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – członkowie Komisji Drzewnej z
głosem eksperckim;
5) po jednym przedstawicielu każdej zidentyfikowanej jednostki instytucjonalnej
reprezentującej przedsiębiorców leśnych oraz reprezentujących beneficjentów
efektów pozaprodukcyjnych funkcji lasu, chyba że dana jednostka instytucjonalna nie
zechce skorzystać z prawa udziału w pracach Komisji Drzewnej – członkowie
Komisji Drzewnej z głosem opiniodawczym i doradczym.
2. W razie braku przedmiotowego consensusu – miejsce przedstawicieli świata nauki oraz
doradcy prawnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zostanie w Komisji Drzewnej zajęte
przez osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po
bezpośrednich konsultacjach z możliwie najszerszym gronem podmiotów będących
nabywcami surowca drzewnego.

§5
1. Objęcie funkcji członka Komisji Drzewnej następuje po formalnym przyjęciu przez daną
osobę imiennego zaproszenia do udziału w jej pracach na inauguracyjnym lub kolejnym
plenarnym posiedzeniu tejże komisji oraz złożeniu pisemnego oświadczenia o
zapewnieniu zgodności swoich działań z przepisami unijnego oraz polskiego prawa
ochrony konkurencji. Sporządzanie projektów imiennych zaproszeń oraz oświadczenia, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi obowiązek Biura Marketingu w
DGLP.
2. Przyjecie imiennego zaproszenia, o którym w ust. 1, oznacza nawiązanie stosunku
organizacyjno-prawnego pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a
członkiem Komisji Drzewnej.
3. Dana osoba przestaje pełnić funkcję członka Komisji Drzewnej:
1) w razie wskazania przez jednostkę instytucjonalną innego swojego przedstawiciela,
innego przedstawiciela świata nauki lub innego doradcy prawnego;
2) w razie rezygnacji danej jednostki instytucjonalnej z udziału w pracach Komisji
Drzewnej;
3) jeżeli zrezygnuje z pełnienia ww. funkcji;
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4) z woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, wskazanego przedstawiciela świata
nauki oraz doradcy prawnego;
5) w razie likwidacji Komisji Drzewnej.
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych informuje wyżej wymienione osoby o ustaniu
ich członkostwa w Komisji Drzewnej.
§6
Co najmniej raz do roku Biuro Marketingu przeprowadza analizę co do konieczności
skorygowania składu członkowskiego Komisji Drzewnej, w tym podyktowanego zmianami
odnoszącymi się do ww. organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza odnoszącymi się do
jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowy interes:
1) przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianego
przemysłu drzewnego;
2) przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych,
3) gospodarstw domowych, w tym przede wszystkim rodzinnych gospodarstw
rolnych, będących zwyczajowymi nabywcami tzw. drewna detalicznego oraz
4) podmiotów korzystających z pozaprodukcyjnych świadczeń lasu na zasadach
klubowych.

§7
Do uzupełnienia składu członkowskiego Komisji Drzewnej w związku z § 5 ust. 3
oraz do jego korygowania w związku z § 6 postanowienia paragrafów poprzedzających
stosuje się odpowiednio.

§8
1. Komisja Drzewna działa w formie posiedzeń stacjonarnych oraz zdalnych.
2. Działanie Komisji Drzewnej wspomaga, dedykowana jej, wyodrębniona funkcjonalnie
część Portalu Leśno-Drzewnego, utworzonego w Lasach Państwowych na przełomie 2006
i 2007 roku na potrzeby prowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe.

§9
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Drzewnej (inauguracyjne posiedzenie stacjonarne) zostanie
zwołane i będzie odbywać się pod technicznym przewodnictwem Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
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2. Ustala się następująca agendę posiedzenia Komisji Drzewnej, o którym mowa w ust. 1:
1) słowo wstępne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) wręczenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaproszeń stanowiących
wraz z ich przyjęciem akt uzyskania przez zaproszonych statusu członka Komisji
Drzewnej;
3) przedstawienie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych koncepcji
docelowego systemu sprzedaży drewna;
4) prezentacja, w ramach wstępnej dyskusji nad koncepcją, o której mowa w pkt 3:
a) stanowisk

przez

członków

Komisji

Drzewnej,

legitymowanych

głosem

opiniodawczym i doradczym,
b) informacji, wyjaśnień oraz opinii przez pozostałych członków Komisji Drzewnej,
w tym przedstawicieli świata nauki oraz doradców prawnych – w razie takiej
potrzeby;
5) prezentacja przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych planu pracy Komisji
Drzewnej do końca roku 2016;
6) przyjęcie ustaleń z pierwszego posiedzenia Komisji Drzewnej, w tym w odniesieniu
do:
a) kontynuacji prac w Komisji Drzewnej nad docelową koncepcją zasad sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe,
b) szczegółową agendą najbliższego posiedzenia Komisji Drzewnej,
c) planem prac Komisji Drzewnej do końca roku 2016.

§ 10
1. Do drugiego oraz kolejnych posiedzeń stacjonarnych Komisji Drzewnej postanowienia § 9
stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia dotyczące posiedzeń stacjonarnych stosuje się odpowiednio do posiedzeń
zdalnych Komisji Drzewnej.

§ 11
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej Komisji Drzewnej jest
obowiązane Biuro Marketingu w DGLP.
2. Obsługa merytoryczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności
przygotowywanie wszelkich dokumentacji (w tym ekspertyz i raportów ), niezbędnych do
zajęcia stanowiska przez Komisję Drzewną.
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3. Obsługa multimedialna spotkań Komisji stanowi obowiązek komórki organizacyjnej
właściwej w DGLP do spraw informatyki.
4. Przebieg każdego posiedzenia Komisji Drzewnej stanowi przedmiot transmisji w ramach
leśnej telewizji internetowej. Relacja z przebiegu każdego posiedzenia Komisji Drzewnej
powinna być umieszczana w ramach Portalu Leśno-Drzewnego z opcją możliwego
odtwarzania przez każdego tym zainteresowanego.

§ 12
1. Komisja Drzewna zajmuje stanowisko w danej sprawie po zabraniu głosu przez
wszystkich jej członków tym zainteresowanych lub o to poproszonych. Stanowisko
Komisji Drzewnej ma charakter opiniodawczo-doradczy i w żadnej mierze nie wiąże
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Komisja może zająć stanowisko w danej sprawie w drodze:
1) consensusu,
2) głosowania z możliwością złożenia zdań odrębnych.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę postulaty członków Komisji
Drzewnej, formułuje projekt stanowiska w danej sprawie, w tym w jego ewentualnych
kolejnych wersjach, uwzględniających dyskusję w Komisji Drzewnej nad jego brzmieniem
poprzedzającym.
4. Co do zasady, w celu przygotowania treści projektu stanowiska w danej sprawie, Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych ogłasza przerwę w posiedzeniu Komisji Drzewnej.
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza przerwę w posiedzeniu Komisji
Drzewnej, jeżeli w celu przeprowadzenia stosownych konsultacji zawnioskuje o to któryś z
członków Komisji Drzewnej, będący przedstawicielem jednostki instytucjonalnej
reprezentującej grupowy interes nabywców surowca drzewnego, w tym drewna
detalicznego.
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje do członków Komisji Drzewnej,
będących przedstawicielami jednostek instytucjonalnych reprezentujących grupowy interes
nabywców surowca drzewnego, w tym tzw. drewna detalicznego, zapytanie, czy któryś z
tych

członków

sprzeciwia

się

zajęciu

stanowiska

w

sprawie

w

brzmieniu

zaproponowanym.
7. W braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się, że Komisja Drzewna zajęła
stanowisko w danej sprawie w drodze consensusu.
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8. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
może przeprowadzić głosowanie w danej sprawie.
9. Uprawnienie do udziału w głosowaniu przysługuje członkom Komisji Drzewnej, o których
mowa w ust. 6.
10. Każdemu członkowi, o których mowa w ust. 6, przysługuje jeden głos o wadze
określonej w § 13. Dla przyjęcia stanowiska przez Komisję Drzewną konieczne jest
uzyskanie większości głosów „za”, z uwzględnieniem wag głosów ustalanych zgodnie
z § 13.
11. Jeżeli stanowisko w danej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych nie uzyska zwykłej większości głosów, członkowie
Komisji Drzewnej, o których mowa w ust. 6, mogą wnosić o poddanie głosowaniu
stanowisk w brzmieniu przez nich proponowanych. Postanowienia ust. 6–10 stosuje się
odpowiednio.

§ 13
1. W razie przeprowadzenia głosowania w Komisji Drzewnej głosy poszczególnych
członków Komisji Drzewnej mają przypisane im wagi.
2. W celu ustalenia wagi głosów, o której mowa w ust. 1, od każdej z jednostek
instytucjonalnych, reprezentujących grupowe interesy nabywców lub potencjalnych
nabywców surowca drzewnego, w tym drewna detalicznego, oczekuje się w odpowiedzi na
zaproszenie do udziału w pracach Komisji Drzewnej podania następujących informacji o
nabywcach surowca drzewnego w LP lub/oraz o potencjalnych nabywcach surowca
drzewnego w LP – zrzeszonych w tej jednostce instytucjonalnej. Dane te pozostaną tylko
do wiadomości LP i nie będą ujawnianie innym podmiotom: do wiadomości LP i nie będą
ujawnianie innym podmiotom:

Nazwa jednostki instytucjonalnej
Wartość zakupu w roku ubiegłym surowca drzewnego przez podmioty zrzeszone
w ramach danej jednostki instytucjonalnej, planujące kontynuowanie zakupu
surowca drzewnego:

... tys. zł
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Nazwa podmiotu, zrzeszonego w ramach danej
Grupa handlowoIlość surowca drzewnego
jednostki instytucjonalnej planującego wkroczenie gatunkowa będąca
planowana do zakupu
lub powrót na rynek sprzedaży surowca drzewnego
przedmiotem
na rynku sprzedaży surowca
w LP
zainteresowania
drzewnego w LP (m3)
podmiotu

(...)

3. Biuro Marketingu w DGLP we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w DGLP
do spraw informatyki, korzystając z usługi wewnątrzinstytucjonalnej Zakładu Informatyki
Lasów Państwowych, w oparciu o instruktaż operacyjny Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, bez zbędnej zwłoki przystąpi do działań w celu zapewnienia, m.in. w
ramach funkcjonalności Portalu Leśno-Drzewnego, wspomagania informatycznego
poszczególnych jednostek instytucjonalnych w wywiązywaniu się przez nie z oczekiwania,
o którym mowa w ust. 2.
4. Biuro Marketingu jest obowiązane do operacyjnej weryfikacji informacji, o których mowa
w ust. 2.
5. Waga głosów, przywiązana do każdego z członków Komisji Drzewnej, o których mowa w
§ 12 ust. 6, jest ustalana z wykorzystaniem następującej formuły:

(1) L = (∑w)/(W)*100,
w której poszczególne symbole oznaczają:
L – waga głosów przywiązana do danego członka Komisji Drzewnej,
W – ogólna spodziewana wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w danym roku,
∑w – wartość sprzedaży drewna, związana z nabywcami lub potencjalnymi nabywcami
surowca drzewnego, zrzeszonymi w ramach danej jednostki instytucjonalnej (izbie
gospodarczej, stowarzyszeniu, zgrupowaniu cywilistycznym itp.).

6. Spodziewaną wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w danym roku (W) należy
obliczać z wykorzystaniem następującej formuły:
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(2) W = W1 + ∑ (∆ Pi

* ci),

w której:
W1 – wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w roku ubiegłym,
∆ Pi – zmiana (zwiększenie ze znakiem „+" , zmniejszenie ze znakiem „-") podaży
surowca drzewnego w danej grupie handlowo - gatunkowej w danym roku
kalendarzowym w porównaniu do roku poprzedniego,
ci – cena surowca drzewnego w danej grupie handlowo - gatunkowej w poprzednim roku
kalendarzowym.

7.

Wartość sprzedaży drewna, związaną z nabywcami lub potencjalnymi nabywcami
surowca drzewnego, zrzeszonymi w ramach danej jednostki instytucjonalnej (∑w)
należy obliczać z wykorzystaniem następującej formuły:

(3) ∑w = Wji + (Wjin* r),
w której:
Wji – wartość zakupu w roku ubiegłym surowca drzewnego przez podmioty zrzeszone w
ramach danej jednostki instytucjonalnej, planujące kontynuowanie zakupu surowca
drzewnego w danym roku kalendarzowym, ustalona w wykonaniu ust. 1 i 2,
Wjin – wartość zakupu przez podmioty zrzeszone w ramach danej jednostki
instytucjonalnej – zamierzające wkroczenie lub powrót na rynek sprzedaży
surowca drzewnego w LP, ustalona na podstawie informacji, uzyskanych w
wykonaniu ust. 1 i 2 jako suma wartości tego zakupu według cen ubiegłorocznych
przy założeniu, że ww. podmioty zrealizują zakup drewna w poszczególnych
grupach gatunkowo-handlowych w pełnej planowanej wysokości (z zastrzeżeniem
ewentualnej korekty w wykonaniu ust. 2),
r – wskaźnik redukujący wartość wielkości Wjjn.
8.

Wskaźnik „r” należy ustalać z zastosowaniem następującej formuły:

( 4 ) r = (∑ (∆ Pi

* ci)

/(∑ Wjin),
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w której wielkość „∑ Wjin” odpowiada sumie planowanej wartości zakupu przez
podmioty zrzeszone w ramach wszystkich jednostek instytucjonalnych – planujące
wkroczenie lub powrót na rynek sprzedaży surowca drzewnego w LP.

§14
1. Ustalenie

wagi

reprezentujących

głosów

przywiązanej

poszczególne

do

jednostki

poszczególnych
instytucjonalne,

członków
będące

komisji,

grupowymi

reprezentantami nabywców lub potencjalnych nabywców surowca drzewnego w
wykonaniu § 13, jest obowiązkiem Biura Marketingu w DGLP.
2. Przed inauguracyjnym posiedzeniem Komisji Drzewnej, Biuro Marketingu w DGLP

zawiadamia poszczególne jednostki instytucjonalne, będące grupowymi reprezentantami
nabywców lub potencjalnych nabywców surowca drzewnego, o wadze głosów
przysługujących ich przedstawicielom.
3. Biuro Marketingu w DGLP jest obowiązane do korekty wagi głosów przywiązanych do

poszczególnych jednostek instytucjonalnych, reprezentujących nabywców surowca
drzewnego. Korekta, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być
dokonywana po powzięciu wiedzy o istotnej zmianie sytuacji faktycznej danej jednostki
instytucjonalnej pod względem nabywców surowca drzewnego, których grupowe interesy
reprezentuje, a także po uzyskaniu informacji o rzeczywistych wynikach procedowania w
danym roku kalendarzowym w wykonaniu zasad sprzedaży drewna (po ustaleniu ilości i
wartości drewna, jakie poszczególni nabywcy nabyli w ramach podstawowych procedur
jego zbywania). Postanowienia ust. 2 oraz § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 15
1. Do każdego stanowiska zajętego przez Komisję Drzewną w drodze consensusu lub
głosowania są załączane zdania odrębne, jeżeli zostaną zgłoszone przez członków komisji,
będących przedstawicielami jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowe
interesy nabywców surowca drzewnego.
2. Możliwość zgłaszania zdania odrębnego odnosi się również do przypadków niezajęcia
stanowiska w danej sprawie przez Komisję Drzewną.

§ 16
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1. Pełna dokumentacja związana z procedowaniem Komisji Drzewnej w celu zajęcia
stanowiska w danej sprawie powinna być ogólnodostępna w ramach Portalu LeśnoDrzewnego.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto zawierać informację o sposobie
wykorzystania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stanowiska Komisji
Drzewnej oraz wyżej wymienionych opinii, postulatów i sugestii wyrażonych przez jej
członków.

§ 17
1. Mając na względzie uprawniony obszar działalności Lasów Państwowych, koszty

funkcjonowania Komisji Drzewnej:
1) w zakresie, w jakim funkcjonowanie Komisji Drzewnej wiąże się z kształtowaniem

oraz nowelizacją zasad (systemu) sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, są
kosztami tzw. miękkiej działalności rozwojowej, polegającej na doprowadzeniu do
doskonalenia funkcjonalnego tego podmiotu;
2) w zakresie, w jakim zapewnia bieżącą realizację sprzedaży drewna w Lasach

Państwowych zgodnie z ustalonym systemem tego działania, są kosztami działalności
pomocniczej, prowadzonej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rzecz
sprzedaży drewna jako części składowej gospodarki leśnej w rozumieniu jej definicji
zawartej w ustawie o lasach.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane z wykorzystaniem środków
stanowiących wpłaty, o których mowa w art. 53 ust. l ustawy o lasach.

§ 18
1. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. l pkt 1 i 2, nie otrzymują

wynagrodzenia za wkład pracy w działanie Komisji Drzewnej.
2. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. l pkt 5, na podstawie odrębnej

umowy

otrzymują

wynagrodzenie

odpowiadające

należności

przysługującej

pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w związku z poleceniami
wyjazdów służbowych na terenie kraju.
3. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. l pkt 3 i 4, za udział w jej

pracach oraz za opracowania sporządzane na jej potrzeby otrzymują wynagrodzenie na
podstawie odrębnych umów o dzieło lub umów zlecenia – odpowiednio.
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4. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w ust. l i 2, na podstawie odrębnej

umowy mogą otrzymywać wynagrodzenie za działania na rzecz Komisji Drzewnej, jeżeli
efekty tych działań uzasadniają takie rozwiązanie.
5. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, których pracownicy są członkami Komisji

Drzewnej, z zachowaniem przepisów regulujących gospodarkę finansową w Lasach
Państwowych, otrzymują wynagrodzenie z tytułu usługi wewnątrzinstytucjonalnej
świadczonej na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Koszty usługi obejmują
w szczególności:
1) koszty delegacji,
2) wartość innych kosztów osobowych, związanych z danym pracownikiem jednostki

organizacyjnej LP za okres oddelegowania do pracy w Komisji Drzewnej.

§ 19
W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia
2016_r. w sprawie: „(...) reaktywacji (...) Komisji Leśno-Drzewnej (...)”, znak:
GD.O.0070.1.2016, wprowadza się następujące zmiany:
1)

w tytule zarządzenia, w pkt (2) skreśla się słowa „Komisji Leśno-Drzewnej,”;

3)

uchyla się Rozdział 6 pt. „Komisja Leśno-Drzewna”;

4)

§ 116 otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 5 stanowi część składową niniejszego
zarządzenia wyłącznie w formie zapisu numerycznego.”;

5)

skreśla się Załącznik nr 3 pt. „Koncepcja systemu sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych”.

§ 20
Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Leśno-Drzewnej,
reaktywowanej na mocy zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
28 stycznia 2016_r., znak: GD.O.0070.1.2016, traktuje się jak zgłoszenia do udziału w
pracach Komisji Drzewnej utworzonej na mocy niniejszego zarządzenia.

§ 21
Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi Załącznik nr 1 pt. „Koncepcja
systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych”, występujący wyłącznie w formie zapisu
numerycznego.
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§ 22
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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