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W nawiazaniu do naszego pisma z dnia 28.11.2008 r. Ldz. BZ 29- 2/11/08
wniesionego na zasadzie art. 221 i art. 241 Kpa w zw. z art. 63 Konstytucji RP
w ramach realizacji przez Zwiazek zadan, o których stanowi art. 5 ustawy z dnia
23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze
zm. ), w przedmiocie uniewaznienia przez pana Ministra zarzadzenia Nr 89
dyrektora generalnego Lasów Panstwowych z dnia 20.11.2008 r. w sprawie
sprzedazy drewna przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe na
2009 r. (znak OM -906-1-530/08), w czesci, w jakiej:
atwkracza ono i reguluje bezpodstawnie w swietle obowiazujacego ladu

prawnego stosunki cywilne w zakresie sprzedazy przez PGL LP drewna
pozyskiwanego z lasów Skarbu Panstwa; i

b) wykracza poza kompetencie dyrektora generalnego PGL LP, jako kierownika
tej panstwowej jednostki organizacyjnej administrujacej lasami Skarbu
Panstwa,

stwierdzamy, ze do dnia dzisieiszego nie zostalismy zawiadomieni o sposobie
zalatwienia tak istotnei dla naszych czlonków sprawy.

W tej sytuacji, a zwlaszcza zwazywszy na fakt, ze bezczynnosc Pana
Ministra wykraczajaca poza termin - okreslony art. 237 § 1 w zw. z art. 244 Kpa
- obligujacy do zajecia stanowiska w zgloszonej przez Zwiazek sprawie, w
istocie legitymizuje nawet dalsze dzialania podejmowane samowolnie przez
dyrektora generalnego LP w zakresie ustalania wg wlasnego uznania warunków
sprzedazy na potrzeby gospodarki krajowej drewna pozyskiwanego z lasów
Skarbu Panstwa, aby przerwac te inercje zmuszeni zostalismy skierowac na
podstawie art. 246 § 2 Kpa stosowna skarge do Prezesa Rady Ministrów.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z sugestia WSA w Warszawie
wyrazona dnia 14.11.br. w ustnym uzasadnieniu wyroku w sprawie sygn. akt IV
SAlWa 1229/08, niezaleznie od wniosku w cyt. na wstepie pismie do Pana
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Ministra z dnia 28.11.2008 r. Ldz. BZ 29 - 2/11/08 oraz zapowiedzianej skargi
do Prezesa Rady Ministrów, wystapilismy na zasadzie art. 2 i art. 3 ust. 1 pkt.
3), pkt. 6) i pkt. 8) ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze ( tekst jedno Dz.
U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 ) do Ministra Sprawiedliwosci jako Prokuratora
Generalnego RP, o ocene zgodnosci z prawem zarzadzellia Nr 89 dyrektora
gelleralllego Lasów Panstwowych z dllia 20.11.2008 r. w sprawie sprzedazy
drewIla przez Panstwowe Gospodarstwo LesIle Lasy Panstwowe Ila 2009 r. (
Zllak OM -906-1-530/08).

Podnosimy ponadto, ze reprezentujac interesy gospodarcze zrzeszonych
czlonków uznajemy za niedopuszczalne, aby dyrektor generalny LP z
pominieciem naszego Zwiazku dokonywal z ramienia PGL LP - jak mialo to
miejsce dnia 22.12.2008r. - jakichkolwiek uzgodnien jedynie z
przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemyslu Drzewnego, pod
falszywym pozorem, jakoby stanowili oni rzekomo samodzielnie - mimo
oczywistego braku takiei legitymacii - reprezentacje przemyslu drzewnego.

Na dowód takiej mistyfikacji i w jej efekcie ewidentnie zamierzonej
manipulacji, w zalaczeniu przesylamy do wiadomosci Pana Ministra
opublikowana w witrynie internetowej PGL LP notatke z dnia 22.12.2008 r.,
oraz zwiazane z ta notatka komunikaty rzecznika prasowego LP.

Nasze zastrzezenia w tej kwestii uzasadniamy faktem oczywistym i
bezspornym, ze Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego, wbrew
uzurpowanemu sobie i zawlaszczanemu przywileju wylacznej reprezentacji
calego przemyslu drzewnego, w rzeczywistosci absolutnie nie jest uprawniona
do samodzielnej reprezentacji wszystkich przedsiebiorców branzy drzewnej,
albowiem zgodnie z trescia art. 2 ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach
gospodarczych ( Dz. U. Nr 35, poz. 195 ), uprawniona jest co najwyzej do
reprezentacji interesów gospodarczych tylko swoich czlonków.

Dowodzi to ponad wszelka watpliwosc. ze Polska Izba Gospodarcza
Przemyslu Drzewnego, tak samo jak Ogólnopolski Zwiazek Pracodawców
Przemyslu Drzewnego, uprawniona iest do wyrazania opinii iedynie w imieniu
swoich czlonków, a nie przemyslu drzewnego.:.

Dla pelnej jasnosci nalezy_podkreslic, ze oprócz obu wym. powyzej
organizacji zrzeszajacych przedsiebiorców branzy drzewnej tj. Ogólnopolskiego
Zwiazku Pracodawców Przemyslu Drzewnego oraz Polskiej Izby Gospodarczej
Przemyslu Drzewnego, w kraju dzialaja jeszcze w tej branzy liczne
stowarzyszenia, które w swietle przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( tekst jedno Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm. ) maja
spelniac wg ustawodawcy zupelnie inne cele, w zwiazku z czym nie sa
uprawnione do reprezentowania interesów gospodarczych swoich czlonków.
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Swiadczy to 1ednoznacznie. ze to Ogólnopolski Zwiazek Pracodawców
Przemyslu Drzewnego oraz Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego
tylko lacznie moga byc przedstawicielami przemyslu drzewnego.

Z tego tez wzgledu oczekujemy, ze Pan Minister w ramach swoich
uprawnien wynikajacych z art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia
8.08.1991r. o lasach, uniewazni ustalenia zapisane w powolanej na dowód
notatce z dnia 22.12.2008 r., z powodu ich podjecia nie z przedstawicielami
przemyslu drzewnego, lecz tylko z osobami reprezentujacymi PIGPD, a takze
zobowiaze dyrektora generalnego LP do respektowania w tym zakresie
elementarnych zasad praworzadnosci i wspólzycia spolecznego, poprzez
równoprawne traktowanie uprawnionych organizacji po mysli art. 32 ust. 2
Konstytucji RP.

Uwazamy równiez za pilne i niezbedne zwrócic sie do Pana Ministra z
prosba o spowodowanie obnizenia cen minimalnych surowca drzewne2o.
sprzedawane20 przedsiebiorcom do dalsze20 przetworzenia, albowiem
istnieja uzasadnione podstawy stwierdzic, ze przyjety przez dyrektora
generalnego LP sposób regulacji cen, ani nie uporzadkuje, ani tez wbrew
pozorom nie prowadzi wcale do ujednolicenia nadmiernie zróznicowanych w
kraju cen drewna.

Dorazna regulacja cen drewna w sposób zamierzony przez dyrektora
generalnego LP, pod pozorem zintensyfikowania sprzedazy w rejonach i
nadlesnictwach z powodu malego popytu, nie jest rozwiazaniem systemowym,
bowiem nie zostaly ustalone równoprawne dla wszystkich nabYWców
kryteria stosowania takich obnizek.

Brak systemowych rozwiazan w tym zakresie, a takze pominiecie
koniecznosci pilnego urealnienia narzuconych obecnie nadmiernie zawyzonych
cen drewna, naszym zdaniem prowadzi wprost do uznaniowego, incydentalnego
i jedynie wybiórczego stosowania obnizek cen i to tylko w odniesieniu do
subiektywnie wylanianych nabywców.

Naszym zdaniem zapisana w notatce regulacja cen jedynie poprzez
wszelkiego rodzaju rabaty, opusty i inne znizki, jak latwo przewidziec
spowoduje skonfliktowanie przez dyrektora generalnego LP nabywców miedzy
soba.

Takie postepowanie, absolutnie jest niedopuszczalne przepisami zarówno
ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej ( tekst jedno
Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ), ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ), jak i ustawy z
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedno Dz. U. z
2003 r. Nr 53, poz. 1503 ).
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Dlatego wlasnie iedynym skutecznym i wlasciwym rozwiazaniem sprawy,
iest pilne uaktualnienie blednie ustalonych na ten rok, razaco zawyzonych
minimalnych cen drewna, takze w drodze ich obnizenia do realnych wartosci.
porównywalnych chociazby do cen aktualnie obowiazuiacych w Europie.

Ponadto istotne watpliwosci naszym zdaniem rodzi równiez niepewnosc,
kto konkretnie i na podstawie jakich przeslanek formalnych mialby decydowac
o sposobie wdrazania oraz wielkosci tych bonifikat lub obnizek.

Na przykladzie z lat poprzednich mozna przypuszczac i niestety obawiac
sie, ze dyrektor generalny LP prawdopodobnie takie kompetencje bedzie
usilowal przekazac tworzonemu na podstawie § 6 powolanego zarzadzenia Nr
89 z dnia 20.11.2008 r. (znak OM-906-1-530/08 ) tzw. Zespolowi Lesno
Drzewnemu, który w przeinaczonej teraz pozornie formie - bo nawet jako
jakichs organ, co juz w chociazby z tego wzgledu bedzie to swoiste kuriozum!
- ma zastapic dzialajaca w poprzednim czasie Komisje Lesno-Drzewna.

W swietle prawa nie moze byc zadnych watpliwosci, ze dyrektor
generalny LP, jako kierownik panstwowej jednostki organizacyjnej, moze co
najwyzej powolywac wewnetrzne komórki organizacyjne.

Nie jest natomiast juz najpewniej uprawniony do powolania
jakiegokolwiek" organu" , którym - jak zapisano w ust. 2 § 6 zarzadzenia - ma
byc wlasnie Zespól Lesno Drzewny.

Majac dodatkowo na wzgledzie, ze w sklad tego niby" organu" maja
wchodzic takze przedstawiciele przemyslu drzewnego, a wiec osoby spoza
struktur PGL LP, to mamy prawo oczekiwac, ze Pan Minister dokona wnikliwei
oceny podstaw formalnych i dopuszczalnego zakresu uprawnien Zespolu Lesno
Drzewnego w ogóle, a uprawnien decyzyinych w szczególnosci rzeczonego
organu.

Z uwagi na pilnosc i wage przedstawionej sprawy, oczekujemy ze tym
razem Pan Minister mozliwie bezzwlocznie zawiadomi nas, o rozstrzygnieciu
oraz sposobie ostatecznego zalatwienia podniesionych dodatkowo w niniejszym
pismie problemów.

zalaczników : 3
1. notatka z dnia 22.12.2008;
2. komunikat rzecznika prasowego LP z dnia 30-12-2008;
3. komunikat zamieszczony przez LP w Portalu Lesno-Drzewnym ze

spotkania w dniu 22-12-2008.
Do wiadomosci:

• Szef Zespolu Doradców Strategicznych Premiera - Minister Michal Boni;
• Przewodniczacy Komisji Sejmowej Ochrony Srodowiska, Zasobów Nat.i Les.;

I· Dyrektor Generalny PGL LP. I


