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WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

 

Gdańsk, 14 października 2022 roku 
 

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska 

Pan Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych 

Pan Bartłomiej Obajtek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców 
z województwa pomorskiego apelujemy do Rządu RP o kontynuowanie certyfikacji 
gospodarki leśnej w systemie FSC, którego ważność na obszarze działania Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wygasa 12 listopada br. 

Firmy z branży drzewno-meblarskiej zwracają się do nas, jako organizacji pracodawców, z 
prośbą o pilną interwencję. W województwie pomorskim działa aktualnie ok. 5 tys. zakładów 
w tej branży, z czego aż 93% to mikroprzedsiębiorstwa. W sumie firmy te zatrudniają ok. 20 
tys. pracowników. Zajmują się pozyskiwaniem drewna oraz produkcją papieru i wyrobów z 
drewna, w tym mebli. Dla wielu z tych firm eksport wyrobów stanowi znaczącą część ich 
działalności. Należy podkreślić, że podmioty gospodarcze tej branży są zlokalizowane w 
zdecydowanej większości poza dużymi ośrodkami miejskimi, a w niektórych gminach są 
największymi zakładami pracy. Znajduje tam zatrudnienie ludność miejscowa, co ma duże 
znaczenie dla lokalnego rynku pracy. Apelujemy o podjęcie dialogu z firmami tej branży. Są to 
niejednokrotnie podmioty, które współpracują z RD LP w Gdańsku przez dziesięciolecia. 

Wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec decyzji RD LP w Gdańsku dot. rezygnacji z 
certyfikacji w systemie FSC na Pomorzu, zwracając uwagę na bardzo negatywne konsekwencje 
takiego posunięcia. Ta decyzja zmusi przedsiębiorców do zakupu drewna w innych Dyrekcjach 
Regionalnych Lasów Państwowych, co spowoduje podniesienie kosztów transportu i 
obniżenie konkurencyjności firm na rynku, a w efekcie utratę wieloletnich kontraktów, przede 
wszystkim tych zagranicznych. Przedsiębiorcy dotkliwie odczuwają jeszcze skutki pandemii 
COVID-19, inflację, wojnę w Ukrainie, rosnące ceny energii elektrycznej, gazu, surowców, czy 
presję płacową. Do tego dołączyły problemy związane z rezygnacją przez RDLP w Gdańsku z 
certyfikatu FSC. 
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Zwracamy się z apelem o podjęcie rozmów z przedstawicielstwem FSC celem 
przedłużenia obowiązywania tego certyfikatu. Uważamy, że najważniejsze jest dobro firm 
branży drzewno-meblarskiej i ich pracowników. Ma to znaczący wpływ na gospodarkę 
województwa,  zwłaszcza w rejonach oddalonych od dużych miast. To szczególnie istotne w 
perspektywie poważnego kryzysu gospodarczego.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

- Forum Pracodawców Północy, 

- Pracodawcy Pomorza, 

- Loża Gdańska Business Centre Club, 

- Gdański Klub Biznesu, 

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 

- Kaszubski Związek Pracodawców, 

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, 

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. 

 
 
 

 

 

 


