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Załącznik nr 2 do zarządzenia 
 
Wytyczne wyłaniania członków Komisji Leśno – Drzewnej, wskazywanych przez władze 

samorządu gospodarczego przemysłu drzewnego oraz dobrowolne zrzeszenia 
przedsiębiorców  

 
 

1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, po zidentyfikowaniu (z zachowaniem należytej 
staranności) izb gospodarczych oraz innych, zarejestrowanych w Polsce, zrzeszeń 
(stowarzyszeń), grupujących nabywców surowca drzewnego - przesyła do nich informacje 
o możliwości wyłonienia oraz wskazania Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych 
kandydatów na członków Komisji Leśno – Drzewnej, zwanej dalej Komisją.  

2. Oczekuje się, że izby gospodarcze oraz zrzeszenia, grupujące nabywców surowca 
drzewnego, działających w przemyśle: 

1) tartacznym; 
2) płytowym 
3) celulozowo – papierniczym, 
4) wytwarzania palet, 
5) programów ogrodowych, 
6) meblarskim, 
7) budowy domów z drewna 

w trybie operacyjnym, korzystając z funkcjonalności Portalu Leśno – Drzewnego, w 
następstwie informacji, o których mowa w pkt.1., doprowadzać będą do spotkań 
gospodarczych, celem wyłonienia oraz wskazania kandydatów na członków Komisji. 

3. Wskazania, o których mowa w pkt.2, powinny obejmować imię i nazwisko kandydata, 
jego charakterystykę zawodową, jego zgodę na uczestniczenie w charakterze członka 
Komisji, a także oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych w rozumieniu 
polskiego kodeksu cywilnego. 

4. Przed zgłoszeniem danej osoby na kandydata na członka , niezbędne jest zbadanie, czy nie 
wyraziła już ona wcześniej komu innemu zgody na uczestniczenie w wyborze członków 
Komisji.  

5. W razie wystąpienia po stronie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wątpliwości 
co do zasadności powołania danego kandydata do składu Komisji – wątpliwości te 
wyjaśniane są przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trybie kontaktów 
operacyjnych z adresatem wskazania danej osoby jako kandydata na członka Komisji.  

6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazania, o których mowa w pkt.1.- z 
uwzględnieniem efektów wyjaśnień, o których mowa w pkt.5. kwituje decyzją , o której 
mowa w § 5 ust.3. zarządzenia nr 52 A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia  31 października 2007 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

 
 
 


