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Przedsiębiorców

Dotyczy: zasady sprzedaży drewna

W odpowiedzi na pismo Zn.Spr.:WPL.461.2021 z dnia 19.05.2021 r., w sprawie prośby 

o zajęcie stanowiska wobec propozycji zmian zasad sprzedaży drewna uprzejmie 

informuję jak poniżej:

1. Postulat pierwszy polegający na wyłączeniu z Portalu Leśno-Drzewnego klientów 

będących pośrednikami w handlu surowcem drzewnym wymaga stworzenia 

podstaw prawnych, które dadzą Lasom Państwowym możliwość takiego podziału 

klientów, również w świetle wytycznych dotyczących szeroko rozumianego prawa 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Kluczową kwestią będzie precyzyjne 

określenie, czy przedsiębiorca w ogóle nie przerabiający a także przerabiający 

tylko część zakupionego surowca drzewnego może zostać „wyłączony” z Portalu 

Leśno-Drzewnego, tzn. pozbawiony tzw. historii zakupowej drewna. W naszej 

ocenie właściwym podmiotem do zajęcia ostatecznego stanowiska w tej kwestii jest 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Wniosek o możliwość dokonywania zakupów poprzez Portal Leśno-Drzewny 

również przez klientów bez tzw. historii zakupów nie znajduje rzetelnego 

uzasadnienia z uwagi na fakt, iż właśnie w samych założeniach zasad sprzedaży 

drewna, sprzedaż poprzez Portal Leśno-Drzewny zapewnia stabilizację dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność, będących już związanymi umowami 

kupna sprzedaży surowca drzewnego jak również dalszymi umowami na 

dostarczenie odpowiedniego produktu, powstałego w wyniku jego przerobu. 

Wspomnianą rolę dostępu do zakupu surowca drzewnego idealnie spełnia 

sprzedaż poprzez aplikację e-drewno, która jest otwarta dla każdego 

przedsiębiorcy.
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W związku z powyższymi propozycjami złożonymi przez Radę Przedsiębiorców 

pragnę poinformować Pana Rzecznika, że Lasy Państwowe nie miały możliwości 

uczestniczenia w pracach Zespołu, o którym mowa w powyższym piśmie.

Uprzejmie proszę zatem o informację o składzie powyższego Zespołu w zakresie 

przedsiębiorstw, które reprezentuje. W świetle przedłożonych postulatów informacja ta 

jest niezbędna do przeprowadzenia pogłębionych analiz oraz do podjęcia dalszej 

dyskusji, której początkową fazą powinno być precyzyjne określenie pojęcia 

przedsiębiorcy krajowego, pośrednika w sprzedaży drewna jak również nowego 

podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą. 

W razie wątpliwości służymy pomocą.

Z poważaniem,
Krzysztof Janeczko
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. 
Ekonomicznych
/podpisano elektronicznie/
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