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Szanowna Pani Minister 

 

W związku z trwającymi obecnie trójstronnymi negocjacjami pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Komisją Europejską a Radą Unii Europejskiej, w sprawie rewizji Dyrektywy w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej Dyrektywa RED), 

przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 

oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. 

 

Uważamy, że w ramach trwającej rewizji Dyrektywy RED należy:    

 

- Zaprzestać uznawania energii wytworzonej ze spalania pierwotnej biomasy 

drzewnej za energię odnawialną 

 

- Odejść od finansowego wspierania wytwarzania energii z pierwotnej biomasy 

drzewnej  

 

- Wprowadzić przepisy nakazujące obowiązek kaskadowego wykorzystania 

surowca drzewnego. 

 

Przepisy Dyrektywy RED, uznające energię wytworzoną ze spalania pierwotnej 

biomasy drzewnej za odnawialną, oraz dopuszczające publiczne wsparcie podmiotów 

wytwarzających tę energię, są szkodliwe dla polskiej branży przetwórstwa drewna. Zapisy te 

prowadzą do rozregulowania rynku drzewnego - promując energetykę kosztem przemysłu 

przetwórstwa drewna, wpływając jednocześnie na wzrost cen drewna. Rosnące ceny  

i ograniczona dostępność surowca podwyższają koszty produkcji, zmniejszając 

konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego. Reprezentowany przez sygnatariuszy 

stanowiska sektor przetwórstwa drewna należy do europejskiej i światowej czołówki. Jest też 

podstawową bazą surowcową dla polskiego przemysłu meblowego. Przemysł drzewny w 

Polsce daje zatrudnienie ponad 300 000 pracowników. Obecna sytuacja na rynku drewna 

stawia pod znakiem zapytania przyszłość branży i zagraża tysiącom miejsc pracy. 

 

Domagamy się, aby w zrewidowanej Dyrektywie RED znalazła się jasna definicja 

pierwotnej biomasy drzewnej, zapisy wykluczające energię wytworzoną przez jej 



spalanie z listy OZE oraz wstrzymujące wsparcie finansowe dla producentów energii  

z pierwotnej biomasy drzewnej. 

 

Uważamy, że marnotrawstwem jest spalanie drewna w zakładach energetycznych. 

Drewno powinno być wykorzystywane w pierwszej kolejności do produkcji mebli, płyt 

drewnopochodnych i innych wyrobów tworząc w ten sposób wartość dodaną dla gospodarki. 

Dotowanie spalania drewna powoduje, że surowiec zdatny do dalszego przetworzenia 

przerabiany jest na biomasę energetyczną i spalany w zakładach energetycznych.  

 

W związku z tym, domagamy się, aby w Dyrektywie RED znalazły się zapisy 

nakazujące opracowanie szczegółowych regulacji dotyczących obowiązku 

kaskadowego gospodarowania drewnem, które skończą z konkurencją o surowiec 

pomiędzy sektorem energetyki i branżą przetwórstwa drewna. 

 

Obecne przepisy RED są szkodliwe nie tylko dla branży przetwórstwa drewna, ale 

również dla całego społeczeństwa. Promowanie wytwarzania energii z pierwotnej biomasy 

drzewnej odbywa się ze szkodą dla lasów i dla klimatu. Spalanie biomasy powoduje wysokie 

bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Pierwotna biomasa drzewna nie jest 

ekologicznym źródłem energii. 

 

Domagamy się, aby polska reprezentacja, biorąca udział w negocjacjach 

trójstronnych dotyczących, rewizji Dyrektywy RED, zajęła zdecydowane stanowisko po 

stronie polskiej gospodarki i polskich lasów. Uważamy, że wprowadzenie naszych 

postulatów pomoże ustabilizować sytuację na rynku drewna, obniży ceny surowca  

i pomoże uratować tysiące miejsc pracy. 

 

 

                                           Jędrzej Kasprzak                                                                            Marek Kubiak  
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