Ile Lasy zapłacą zulom?
Dodano: 09.03.2022
O 250 mln zł więcej niż rok wcześniej zamierzają wydać Lasy Państwowe na usługi leśne. To wzrost o
ok. 7 proc., podczas gdy inflacja jeszcze przed wojną w Ukrainie wynosiła 9 proc.

O tym, że na usługi leśne w 2022 r. LP przeznaczą o 250 mln zł zł więcej, niż rok wcześniej napisał
Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa (Solidarna Polska) w odpowiedzi na
interwencję poselską Piotra Saka (też Solidarna Polska) w sprawie zuli.

Publikując pismo Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił uwagę, że Lasy Państwowe wydają w
ostatnich latach corocznie na usługi leśne ok. 3–4 mld zł. Wzrost o 250 mln złotych oznacza więc
podwyżkę o… 6-8 proc. A inflacja w lutym, jeszcze przed wojną w Ukrainie, wyniosła w ujęciu
rocznym ponad 9 proc.

O tym co się teraz dzieje z cenami paliw, i jakie podwyżki niemal wszystkich produktów i kosztów to
za sobą pociągnie, lepiej nie wspominać.
https://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/zlotowka_w_tydzie,5031

Nie wiadomo też (bo minister Siarka o tym nie pisze), jaki jest wolumen prac leśnych w roku 2022 w
stosunku do roku poprzedniego. Porównanie kwot przeznaczonych na prace leśne w poszczególnych
latach bez ich odniesienia do rozmiaru prac, jakie były lub będą za te kwoty wykonane, nie jest
miarodajne.

Minister Siarka napisał także w piśmie, że procedura przetargowa na usługi leśne trwa i nie można
na razie wnioskować, o jej wynikach. Tyle, że np, w ubiegłym roku niektóre pakiety były
nieobsadzone jeszcze w czerwcu. Czy branża usług leśnych ma tak długo czekać?

I czy na pewno nie można wnioskować o tym, jak w tym roku idą przetargi, jeśli wg wyliczeń
publikowanych w GAZECIE LEŚNEJ i portalu FIRMYLESNE.pl, w pierwszej turze przetargów na 8
proc. pakietów nie wpłynęła żadna oferta? A w nadleśnictwach w połowie marca toczą się już
czwarte tury przetargów?
https://firmylesne.pl/lista/przetargi-w-lp/pokaz/analiza_przetargowa_14_rdlp_z_17,4972

I jeszcze na koniec: nie wiadomo, czy do zuli rzeczywiście trafi to dodatkowe 250 mln zł (to kropla w
morzu, ale zawsze). Dlaczego?

Ano dlatego, że w obliczu obecnych cen paliwa wiele firm poważnie myśli o rozwiązaniu umowy z
nadleśnictwem. Czasem zapłacenie kary za zerwanie umowy bardziej się opłaca, niż jej wykonywanie.

Rafał Jajor
redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ i FIRMYLESNE.pl

Pismo posła Piotra Saka publikowaliśmy tu:
https://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/parlamentarzysci_o_zulach,5024

Poseł oparł swoje pismo na petycji, o której pisaliśmy tu:
https://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/petycja_branzy_lesnej,5007

Odpowiedź ministra Siarki:
http://pzpl.org.pl/images/2022.03.05_MKi%C5%9A_do_pos%C5%82a_Saka_odpowied%C5%BA_na_in
terwencj%C4%99.pdf
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