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Polska i Niemcy to najwięksi 
uczestnicy największego poo-
lu paletowego na świecie. Oba 
kraje odpowiadają za 70% 
globalnej produkcji europalet 
EPAL (39,8% Niemcy, 29,1% 
Polska). 
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Leading the Way in Wood Protection

Konserwacja drewna – a jakość życia 
Nasze doświadczenie gwarantuje, że otrzymasz najlepszą możliwą ochronę swojego drewna. 
Ponad 100 lat tworzymy nowoczesne systemy ochrony drewna. Od tamtej pory nieustannie 
doskonalimy nasze produkty ochrony oraz związane z nimi usługi naukowe i techniczne. Ponad 300 
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jest ciągle bazować na zdobytym doświadczeniu. I jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc dzielić się 
uzyskaną wiedzą i doświadczeniem z naszymi Klientami. Połączenie zaawansowanej technologii i 
ponad stuletniego doświadczenia, gwarantuje ochronę drewna, na której możesz polegać.

Doskonała ochrona 
drewna. Nie pozwolimy 
spaść
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TLH Polska sp. z o.o.
Przyłęki, ul. Biznesowa 11
86-005 Białe Błota

tel. + 48 52 381 01 27
fax + 48 52 381 04 31
office@tlhpolska.pl
www.tlhpolska.pl

KLEJONE 
KANTÓWKI 
DREWNIANE
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„koszty materiałów do produkcji wyrobów w przemyśle drzewnym odgry-

wają najważniejszą rolę w kształtowaniu ceny końcowej produktu. Z tego 

też względu rosnące ceny surowca drzewnego poważnie obniżają pozycję 

konkurencyjną polskich sektorów opartych na drewnie”. 

/JANUSZ PIECHOCIŃSKI, MINISTER GOSPODARKI/  WPIS NA PIECHOCINSKI.BLOG.ONET.PL

 MAŁGORZATA WNOROWSKA

REDAKTOR NACZELNA 
PRZEMYSŁ DRZEWNY. RESEARCH & DEVELOPEMENT 

„
Ten numer „Przemysłu Drzewnego” jest mocno tartaczny, tak jakbyśmy chcie-
li zrekompensować niedobór tematów tartacznych, jaki zaobserwowaliśmy na te-
gorocznych targach Drema, które naszym zdaniem stają się targami stolarskimi,  
w najlepszym tego słowa znaczeniu: wysoko specjalistyczne, prezentujące zaawansowane 
technologicznie rozwiązania dla dynamicznie rozwijającego się dalszego przerobu drewna. Do 
obejrzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie tartacznictwa przyjdzie nam poczekać do maja 
przyszłego roku, gdy odbędą się targi Ligna w Hanowerze. Tymczasem na naszym polskim 
podwórku pierwiastkowego przerobu drewna wyrosło kilka dużych inwestycji tartacznych 
(m.in. IKEA, KPPD) a kilka kolejnych startuje z pozycji fundamentów pod budowę (m.in. 
Stelmet, Andrewex). Nie zawsze są to maszyny nowe i dlatego warto nie tylko przyjrzeć się 
takim realizacjom z bliska, ale przede wszystkim wyciągnąć wnioski. Czy na pewno okazyjnie 
kupiona za granicą używana linia sprawdzi się w rodzimych warunkach? Czy koszt logistyki, 
przebudowy, modernizacji i ... straconych nerwów nie będzie wyższy niż różnica w cenie nowej 
linii? Czy nie przekonały się o tym boleśnie kilka lat temu PPH Kaszub, Andrewex i firma, 
której z litości nie wymienię, bo ta „okazyjna” inwestycja pociągnęła ją dno? W tym numerze 
bez własnego komentarza, pozostawiam Państwa ocenie relację z wizyty w tartaku IKEA 
w Stalowej Woli, gdzie zamontowano importowaną ze Szwecji linię Soderhamn Erikkson. 
Szwedzka marka świetnie sprawdza się w szwedzkich zakładach, pracując na szwedzkim 
drewnie, dlatego kilka stron wcześniej możecie Państwo poczytać o tym, jak funkcjonuje 
ona w megatartaku Holmen Timber. Czy również dobrze funkcjonować będzie w Stalowej 
Woli? Kilka kilometrów dalej odwiedziliśmy też tartak Danrkos w Zaklikowie. Firma ta słynie 
z zamiłowania do okazyjnie kupowanych maszyn, ale doświadczenie nie do końca udanych 
inwestycji w używaną kotłownię, skłoniło właściciela do postawienia na nowy kocioł, który 
od roku działa bezawaryjnie. Z takich inwestycji można się cieszyć i od pierwszego dnia od 
uruchomienia odliczać koszty amortyzacji. 



www.przemysldrzewny.eu | 5    

F e l i e t o n

Po trzyletnim trendzie wzrostowym, w II kwartale 2014 
roku ceny drewna okrągłego w USA znów zaczęły spadać. To  
w pewnym stopniu wynik spadku popytu na amerykańskie drew-
no w Azji, jak i lokalny spadek cen tarcicy w Stanach Zjedno-
czonych.

HAAKAN EKSTROM

WOOD RESOURCES QUARTERLY

Rok 2013 i początek 2014 były bardzo dobre dla 
amerykańskich tartaczników. Jednak już w połowie 
tego roku sytuacja zaczęła się pogarszać. Wiosną 
ceny tarcicy spadły średnio aż o 10%. Czy to ozna-
cza odwrót od trendu wzrostowego, który nastąpił 
po kryzysie finansowym w 2008 roku? Od 2009 do 
2013 roku produkcja tarcicy w Stanach Zjednoczo-
nych rokrocznie wzrastała i we wskazanym okre-
sie zwiększyła się o 28% zarówno na zachodnim,  
jak i wschodnim wybrzeżu.  W I kwartale 2014 roku 
natomiast na południowym-wschodzie produkcja 
spadła o 1,1% w porównaniu do tego samego 
okresu w roku 2013, podczas gdy na zachodzie 
wzrosła o 2,1%. 
Zarówno eksport, jak i import tarcicy w USA zwięk-
szyły się w I kwartale 2014 roku (rok do roku). Eks-
port wzrósł aż o 18% a głównym rynkiem eksporto-
wym, który wzrósł o 73%, okazały się Chiny. Czyżby  
świadczyło to o trendzie kupowania przetartego 
drewna w miejsce dotychczas importowanych przez 
Chińczyków kłód? Być może wynika to z wysokich 
kosztów transportu, wyższych niż koszt przetarcia  
i wysuszenia drewna w USA. 
Także Amerykanie zwiększyli o 5% zakupy tarcicy, 
z tym że ponaddwukrotnie (+104%) wzrósł import 
przetartego drewna z Niemiec. Po sporych podwyż-
kach cen tarcicy latem ubiegłego roku, w zarówno 

„
w USA, jak i Kanadzie, obecnie można spodziewać się 
utrzymania trendu spadkowego.  Już w maju ceny tarcicy 
zmalały — w zależności od gatunku drewna - od 8 do17%  
w stosunku do szczytowej ceny z początku roku. 

OFERUJE:

TARCICĘ:  

iglastą suchą i mokrą
struganą i impregnowaną
nieobrzynaną suchą 
grubość 25/40/50mm

PELLET
Φ 6 I Φ 8 MM

PŁYTĘ KLEJONĄ
SOSNOWĄ

PALISADĘPODBITKI
BOAZERIE

14/16/20 mm

niekwestionowany lider branży drzewnej

WWW.TARTAKOLCZYK.COM.PL

ŚWIDNO 9, 29-105 KRASOCIN
tel. +48 41 39 17 331 do 333, faks +48 41 39 17 330
e-mail: biuro@tartakolczyk.com.pl

DESKI PALETOWE
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PAGED
buduje kolejny ciąg produkcji sklejki  
w morągu 

Paged realizuje w Morągu ambitny plan inwestycyj-
ny, który ma na celu znaczne zwiększenie wydajności 
produkcji sklejki foliowanej typu mirror. W tym celu we 
wrześniu na rynku Catalyst została wyemitowana pula 
3 i 4-letnich obligacji o wartości 70 mln zł. Emisja obli-
gacji to tylko jedna z form pozyskania kapitału inwe-
stycyjnego. 

Znaczna część środków pochodzić będzie również z kre-
dytu. Bank Millenium już dokonał wpisu hipoteki na dział-
ce należącej do zakładu, co ma stanowić zabezpiecze-
nie kredytu inwestycyjnego  w wysokości 14,8 mln euro.  
W założeniu zarządu Paged SA inwestycje w Moragu pochłoną  
- w pierwszym etapie - 150 mln zł.
Planowana rozbudowa zakładu w Morągu stanowi tak na 
prawdę konsekwentną kontynuację podjętych już wcześniej 
inwestycji w pozostałych zakładach: Piszu, Ełku oraz Bartoszy-
cach. Dzięki nim już w 2013 roku wyprodukowano rekordowo  
150 000 m3 sklejki, natomiast w tym roku liczba ta wzrośnie 
do 170 000 m3.  Po uruchomieniu nowego ciągu produkcyjne-
go w Morągu, który specjalizować się będzie głównie w sklej-
ce foliowanej, zarząd Grupy Paged zakłada, że już w okresie 
pierwszych 12 miesięcy poziom wykorzystania nowych mocy 
produkcyjnych wyniesie powyżej 70—80%, co oznaczać może 
wzrost produkcji o około 50 000 m3 sklejki. Tym samym trzy 
fabryki sklejek należące do Pagedu wyprodukują łącznie po-
wyżej 200 000 m3 sklejki, czyli tyle, ile dotychczas cała branża 
sklejek w Polsce. 
Kolejnym etapem inwestycji planowanych przez Paged by-
łaby budowa zakładu LVL w Morągu. Plany te są jednak 
dalekosiężne i mogą zostać zrewidowane w sytuacji, gdy  
w przyszłym roku taką produkcję uruchomi w Czarnej Wodzie 
firma Steico.
Firma Raute w odpowiedzi na zapytanie „Przemysłu Drzewne-
go” potwierdziła, że do końca listopada do Morąga zostanie 
dostarczona nowa linia łuszczarska tego producenta.

ŻUŁAWSKA FABRYKA MEBLI 
uruchamia produkcję mebli kuchennych

Żuławska Fabryka Mebli to kolejna fabryka należąca 
do Leszka Wójcika, która w październiku rozpoczęła 
produkcję mebli. 

We październiku br. zakończono pierwszy etap inwestycji budo-
wy nowej fabryki mebli należącej do Leszka Wójcika. W ciągu 
niespełna roku w Elblągu powstał zakład o powierzchni oko-
ło 18 000 m2. Przy produkcji mebli kuchennych oraz frontów 
MDF zatrudnienie znajdzie 125 osób. W ten sposób w gru-
pie firm należących do Leszka Wójcika nastąpi specjalizacja. 
Stolpłyt skupi się na produkcji mebli systemowych i mieszka-
niowych sprzedawanych pod marką Meble Wójcik.  Żuławska 
fabryka mebli będzie produkować kuchnie systemowe z płyty 
laminowanej oraz MDF. Wyroby trafiać będą zarówno na rynek 
polski, jak i zagraniczny, głównie na południe Europy.
Fabryka wyposażona jest w automatyczne linie do formatowa-
nia i obróbki płyt oraz okleiniarki i prasy do ich uszlachetniania.  
Odpady poprodukcyjne będą wykorzystywane do ogrzewania 
zakładu przez dwa kotły wodne o mocy 990 kW każdy. Jako 
paliwo  wykorzystywane będą pył, wióry, ścinki MDF, płyty wió-
rowej zmieszane w różnym stopniu. 
W II etapie inwestycji ma powstać jeszcze jedna hala, w której 
realizowana będzie produkcja mało- i średnioseryjna wraz z ma-
gazynem wysokiego składowania. Termin ropoczęcia drugiego 
etapu inwestycji nie jest jeszcze znany.

Zdjęcie z budowy Żuławskiej Fabryki Mebli w Elblagu.

Wnętrze fabryki Mebli Wójcik. Zdjęcie wykonane podczas „drzwi 
otwartych” dla mieszkańców.  

Łuszczarka Raute w zakładzie w Morągu. 
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Doskonała tarcica?

Z najlepszego surowca

Doskonałe wyroby?

Z najlepszej tarcicy

Na doskonałych wyrobach 

uzyskasz najwyższą marżę

Jakość

przynosi zyski

 

TARCICA BUKOWA
JAKOŚĆ SPOD ZNAKU POLLMEIER

Doskonałe wyroby?

Z najlepszej tarcicy

Doskonałe wyroby?

Pollmeier Polska 
offi  cepl@pollmeier.com
T +48 61 665 78 91

www.pollmeier.com

powtarzalna 
jakość
jednolita barwa, 
dzięki kontrolowanemu 
procesowi suszenia 
i parzenia

sortowanie 
przeznaczeniowe
konkretna klasa jakości 
do konkretnego wyrobu

szlifowanie pozwala na 
precyzyjne sortowanie,
gdyż ukazuje wszelkie 
cechy powierzchni

Modernizacja placu surowcowego, która 
kosztowała Kronopol 13,5 mln zł,  bazo-
wała na dotychczasowej infrastrukturze 
technicznej do odbioru surowca, jego 
ważenia i kontroli. Wymiany wymaga-
ła nawierzchnia. Konieczna była także 
budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
wodociągu, masztów oświetleniowych 
a także zbiornika przeciwpożarowego  

i retencyjnego.
Z informacji podanych przez Bartosza 
Banacha, kierownika budowy z ramienia 
wykonawcy — firmy Skanska — na-
wierzchnia placu została zrealizowana  
w technologii Densiphal, która sprawia 
że konstrukcja płyty  charakteryzuje się 
się wyjątkową nośnością i odpornością 
na zużycie. Ponadto, ze względu na brak 

szczelin dylatacyjnych, jest  łatwiejsza  
w utrzymaniu czystości. 
Rozbudowa placu surowca to kolejny 
krok inwestycyjny firmy Kronopol, po za-
kończonej w ubiegłym roku modernizacji 
parku maszynowego, która kosztowała 
żarską spółkę 70 mln zł. 

Firma Skanska zrealizowała rozbudowę placu surowca 
drzewnego o imponującej powierzchni 30 000 m2. To tu co 
roku składowane są łącznie ponad 2 miliony m3 drewna 
okrągłego oraz zrębki i trociny, skupowane od zakładów 
drzewnych. Powstaje z nich około 1,5 mln m3 różnego 
rodzaj płyt drewnopochodnych: głównie OSB i MDF.

KRONOPOL
zmodernizował plac surowca
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Dopiero co zakończyła się realizacja projektu termoizo-
lacji hali magazynowo-produkcyjnej w Cierpicach – na 
które Andrewex otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu – a już szykują się kolejne inwestycje. W planach 
jest nie tylko budowa kolejnej wysokowydajnej linii tartacznej. 
Andrewex, słynący głównie z wytwarzania konstrukcji wielko-
wymiarowych klejonych, stawia także linię do produkcji ele-
mentów małogabarytowych z drewna klejonego. Inwestycję 
dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013. We wrześniu br. 
rozstrzygnięto przetarg na dostawę maszyn.
W skład linii do produkcji płyt klejonych będą wchodzić: strugarka 
do przygotowania lameli, prasy do klejenia na zimno i na gorąco, 
nakładarka kleju, strugarka wykańczająca i szlifierka. 
Zgodnie z wyborem najkorzystniejszych ofert (80% cena, 10% 
parametry techniczne i 10% gwarancje serwisowe), obie strugar-
ki czterostronne zarówno do przygotowania lameli, jak i struga-
nia końcowego po klejeniu, dostarczy firma Leadermarc Polska 
z Susza, przebijając ofertę m.in. Weiniga. Do Cierpic trafią więc 
modele LMC823 Speedmac.
Wymogiem inwestora było miedzy innymi to, aby maszyna po-

Andrewex  
buduje linię produkcji płyty klejonej

W produkcję płyt klejonych in-
westuje w Polsce coraz więcej 
tartaków. To nie tylko sposób na 
zagospodarowanie gorszej jakości 
tarcicy, ale przede wszystkim pro-
dukcja wyrobu, na który jest pewny 
popyt. Obecnie wśród najwięk-
szych producentów płyty klejonej  
w Polsce są m.in. Perfect, Klon, 
Natura, Łąccy a także Tartak 
Olczyk, KPPD-Szczecinek czy 
Complex.

Bartłomiej Wojciechowski
TEKST:

Andrewex wkrótce dołączy do grona producentów płyty klejonej dla 
meblarstwa. We wrześniu, w drodze przetargu, wyłoniono dostaw-
ców technologii produkcji małogabarytowych elementów klejonych.
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siadała 8 głowic z napędami w zakresie 
11–25 kW z mocowaniem hydraulicznym  
i średnicą narzędzi 160 mm. Posuw 
ma być regulowany elektronicznie  
w zakresie od 8–80 mm/min. Strugane 
będą na niej elementy o minimalnej dłu-
gości 300 mm.

PRASA DO KLEJENIA

W linii pracować będą również dwie 
prasy do klejenia. W obu przypadkach 
najkorzystniejszą ofertę złożyła jedna 
firma – MM Maszyny do Drewna sp.  
z o.o. Do klejenia warstwowego na zimno 
będzie służyć czterostronna prasa piono-
wa  Rotor model KRCS 4-6200 x 1300 
140 K firmy KTCC Tajwan. Inwestor za-
projektował także w linii prasę na gorąco  

o długości roboczej 4500–5000 mm  
i szerokości roboczej 1200–1900 mm, 
z transportem lameli wewnątrz prasy, 
odbywającym się przy pomocy folii an-
tyadhezyjnej. MM Maszyny do Drewna 
ma dostarczyć prasę zawierającą nakła-
darkę kleju i stół odbiorczy zawierający 
automatykę sztaplowania sklejonej płyty 
wysuwanej z prasy.
W nowej linii do klejenia ele-
mentów małogabarytowych znaj-
dą się również włoskie maszyny.   
Poziomą walcową nakładarkę kleju  
(z układem przenośników transportowych 
na wejściu i wyjściu nakładarki) dostar-
czy firma Imac, która już wstawiła wiele 
innych maszyn do linii produkcyjnych  
w zakładach Andrewex. Tym razem bę-

dzie to model S2R 400. Urządzenie ma 
za zadanie prasowanie przy pomocy kleju 
PVaC elementów już od grubości  1 mm. 
Gotowe klejone płyty będą strugane na 
szlifierce szerokotaśmowej góra–dół 
marki Costa, którą dostarczy firma 
Teknika. Szerokość robocza szlifierki 
wynosić będzie 1 350 mm, a obrabiana 
będzie powierzchnia płyt o grubości od  
3 do 120 mm.  
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LEADERMAC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Leśna 7d, 14-240 Susz
Tel. +48 55 278 63 84
Fax +48 55 278 78 83
Tel. kom. +48 606 976 200

www.leadermac.pl
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TA RTA C Z N I C T W O
Kimmo Jarvinen  
Sekretarz Generalny  
European Organization  
of the Sawmill Industry

TEKST:

Chociaż mogłoby się wydawać, że europejska sytuacja go-
spodarcza się ustabilizowała, przewiduje się, że ożywienie 
przemysłu tartacznego będzie długim i powolnym procesem,  
a w kilku obszarach polityki UE potrzeba konkretnych działań, 
aby zagwarantować osiągnięcie reindustrializacji. 
W czasach recesji europejskie przedsiębiorstwa tartaczne 
poszukiwały „dobrych wieści” na rynkach zagranicznych, a w 
ostatnich kilku latach znacznie wzrósł pozaunijny eksport na 
Bliski Wschód, do Afryki Północnej, Chin i Japonii. W sytuacji, 
gdy coraz więcej przychodów pochodzi z eksportu, przemysł 
będzie bardziej narażony na skutki działań politycznych w sfe-
rze polityki handlowej. W związku z tym EOS aktywnie działa w 
obszarach polityki handlowej UE takich, jak: cłowe i pozacłowe 
bariery handlowe (np. japoński system Wood-Use-point), unijne 
oznakowania pochodzenia [drewna – przyp.red.], zabiegi fitosa-
nitarne oraz negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie wol-
nego handlu z takimi krajami jak Indie, Malezja, Kanada w celu 
poprawienia eksportu i opłacalności przemysłu tartacznego. 
Bardzo zróżnicowane lasy i inne tereny zalesione pokrywają 

w różnych regionach UE ponad 40% jej obszaru lądowego. 
Zalesianie i naturalna sukcesja wegetacji doprowadziły w ostat-
niej dekadzie do wzrostu obszaru leśnego w UE o około 2%. 
W Europie, gdzie roczne pozyskanie wynosi zaledwie 60–70% 
przyrostu rocznego, zapas drewna na pniu także wzrasta. 

Pomimo najwyraźniej wystarczającej poda-
ży surowca drzewnego, europejskie ceny 
ciągle rosną i powiększają różnicę pomię-
dzy kosztem dłużycy a ceną tarcicy. 

W ramach wdrażania w UE nowej strategii KE dotyczącej lasów 
i przemysłu drzewnego (Forest and Forest Based Industry 
Strategy) EOS aktywnie angażuje się w inicjatywę na rzecz roz-
woju partnerstwa w zakresie surowca (DG ds. Przedsiębiorstw  
i Badań), aby zachęcić właścicieli lasów z UE do sprzedaży 
większej ilości drewna w bardziej zorganizowany sposób (mo-
bilizacja zasobów drewna). Inicjatywa ta wesprze tworzenie 
miejsc pracy, wzrost gospodarczy, łagodzenie skutków zmian 
klimatycznych oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych 

Przemysł tartaczny jest drugim, naj-
większym (po meblarskim) pod-
sektorem przemysłu drzewnego  
i stanowi ważną część unijnego prze-
mysłu wytwórczego, a jego oży-
wienie może pomóc osiągnąć cele 
unijnych polityk dotyczących prze-
mysłu i energii, w tym ambitny cel 
polegający na zwiększeniu wkładu 
przemysłów wytwórczych do PKB UE  
z 15,3% do 20%, tj. na reindustrializacji 
Europy. 

Wyzwania dla europejskiego 
przemysłu tartacznego
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na obszarze UE. EOS oszacowała, że 
zaledwie 4% wzrost rocznej podaży 
surowca drzewnego wniósłby 2,35 
mld EUR do europejskiej gospodarki, 
w tym 405 mln EUR rocznie w postaci 
zwiększonych dochodów podatkowych 
dla krajów członkowskich, i spowodo-
wał utworzenie 80 000 nowych miejsc 
pracy.
Pakiet klimatyczny i energetyczny UE 
do 2020 wskazuje, że do 2020 roku 
20% finalnego zużycia energii ma sta-
nowić energia ze źródeł odnawialnych. 
Ostatnia propozycja KE do pakietu 
klimat-energia 2030 dalej zwiększa 
udział energii ze źródeł odnawialnych w 
konsumpcji energii w UE do przynaj-
mniej 27% do 2030 roku. 

Oczekuje się, że do 2020 
roku całkowite zużycie 
energii ze źródeł odna-
wialnych podwoi się w sto-
sunku do poziomu z roku 
2005. 

Zgodnie z krajowymi planami działania 
w sprawie energii ze źródeł odnawial-
nych (National Renewable Energy 
Action Plans) już sama biomasa zu-
żywana do ogrzewania, schładzania 
i wytwarzania energii elektrycznej 
będzie stanowić około 42% z 20% 
planowanych do osiągnięcia do 2020 
roku. Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty, 
a obecny zestaw odnawialnych źródeł 
energii nie ulegnie zmianie, to ilość 
drewna zużywanego na cele energe-
tyczne w UE będzie równa dzisiejsze-
mu całkowitemu pozyskaniu drewna. 
Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych, dyrektywa ILUC i stan-
daryzacja CEN TC 411 dotycząca 
bioproduktów kształtują nie tylko rynek 
bioenergii, lecz także warunki bizneso-
we dla przemysłu tartacznego.
W oparciu o badanie rynku, przepro-
wadzone przez EOS, stwierdzono, że 

64% europejskich produk-
tów tartacznych jest uży-
wanych w budownictwie. 

Dlatego też przepisy UE i standaryzacja 
dotycząca używania drewna i produk-
tów drzewnych w budownictwie, za-
równo w budynkach jednorodzinnych, 
jak i wielokondygnacyjnych, mają bez-
pośredni i znaczący wpływ na popyt na 
drewno i produkty drzewne. 

Przemysł tartaczny (i budownictwo) 
stawia czoła najważniejszej od dekady 
zmianie w sposobie sprzedaży pro-
duktów budowlanych w Europie. Od 
1 lipca 2013 poprzez Rozporządzenie 
w sprawie Produktów Budowlanych 
(Construction Products Regulation 
2011 – CPR) producenci zostali zo-
bligowani do stosowania oznaczenia 
CE na wszelkich produktach objętych 
zharmonizowaną normą europejską 
(hEN) lub europejską oceną technicz-
ną (European Technical Assessment 
– ETA). 
Rozporządzenie CPR opiera się na 
poprzedniej Dyrektywie w sprawie 
produktów budowlanych (CPD) i ma 
na celu zniesienie technicznych barier 
w handlu produktami budowlanymi  
w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EEA). Aby to osią-
gnąć, CPR uwzględnia cztery główne 
elementy: system zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, uzgodniony 
system oceny zgodności dla każdej ro-
dziny produktów, sieć notyfikowanych 
podmiotów oraz oznaczenia CE na 
produktach. 
W rozporządzeniu CPR zharmo-
nizowano metody oceny i badań, 
instrumenty związane z Deklaracją 
Właściwości Użytkowych (Declaration 
of Performance – DoP) i system oceny 
zgodności produktów budowlanych. 

GŁÓWNE WYZWANIA DLA 
EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU 
TARTACZNEGO

zwiększenie dostępności dłużyc 
(mobilizacja zasobów drewna), 

racjonalizacja certyfikacji pro-
duktów z tarcicy (ISO versus PEFC 

versus FSC)

standaryzacja drzewnych  
produktów konstrukcyjnych

zagwarantowanie kontynu-
acji wzrostu eksportu tarcicy 

z krajów UE (zagadnienia 
polityki handlowej)

zharmonizowanie  
europejskich przepisów 

transportowych dotyczą-
cych materiałów tartych

wsparcie dla badań i rozwoju 
produktów tartacznych
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Nie zharmonizowano natomiast krajowych przepisów budowla-
nych. 

Wybór pożądanych właściwości dla danego 
zastosowania pozostawiono prawodawcom 
oraz nabywcom z sektora publicznego/pry-
watnego na poziomie krajowym. Jednakże 
takie wymagane właściwości muszą być 
określone w spójny sposób. 

Pod rządami rozporządzenia CPR zharmonizowane specyfika-
cje techniczne są zharmonizowanymi europejskimi normami 
produktowymi (hENs) ustalonymi przez CEN/CENELEC lub 
Europejskimi Dokumentami Oceny (European Assessment 
Documents – EADs) sporządzanymi przez Europejską 
Organizację Aprobat Technicznych (European Organisation 
for Technical Approvals – EOTA) jako podstawa do wydawa-
nia ocen ETAs dla produktów nieobjętych normami hENs. 
Zharmonizowana specyfikacja techniczna dla produktu określa 
obowiązujące w EEA metody oceny i deklarowania wszystkich 
właściwości użytkowych wymaganych przepisami w którymkol-
wiek państwie członkowskim, które to właściwości wpływają na 
zdolność produktów budowlanych do spełnienia podstawowych 
wymogów dla prac budowlanych. 
Wymogi techniczne odnośnie do tartacznych produktów drzew-
nych (i innych produktów drzewnych) można bezpośrednio 
przypisać do wyników pracy legislacyjnej i technicznej (CEN/
EOTA/ISO) dotyczącej produktów drzewnych i drewna przezna-
czonego do wykorzystania w budownictwie w oparciu głównie  
o istniejące normy EPD, tj. EN 15804 i EN 16485, oraz normę 
ISO 14025. 
Z punktu widzenia przemysłu tartacznego najważniejsze komi-
tety CEN to TC 124 „Konstrukcje drewniane” („Timber struc-
tures”) i TC 175 „Drewno okrągłe i tarcica” („Round and sawn 
timber”),których celem jest sfinalizowanie wspierających i zhar-
monizowanych norm dotyczących drewna okrągłego i tarcicy, 
drewna klejonego, parkietów, okładzin oraz poszyć i drewna 
poddanego obróbce wykorzystywanego w stolarce i w obrębie 
schodów. 
Kolejnym ważnym komitetem jest komitet horyzontalny CEN 
TC 350 „Trwałość prac budowlanych” („Sustainability of con-
struction works”), w którym toczy się otwarta dyskusja na temat 
wskaźników środowiskowych (LCIA) i potencjalnego konfliktu 
pomiędzy wszystkimi materiałami budowlanymi. Komitet CEN/
TC 350 jest również zaangażowany w opracowywanie podejścia 
LCA versus projekty pilotażowe pod nazwą „ślad środowiskowy 

produktu” (Product Environmental Footprint – PEF) do 2016 
roku. Prace tego komitetu łączą się z podstawowymi wymogami 
roboczymi CPR (CPR Basic Work Requirements – BWR) 3 i 7 
oraz DoP. 
CEN/TC 351 dotyczy przeniesienia horyzontalnych metod ba-
dawczych (obecnie Specyfikacja Techniczna TS16516) dla lot-
nych związków organicznych (VOC) i innych emisji do powietrza 
wewnętrznego do normy europejskiej bezpośrednio związanej  
z wymogiem CPR BWR 3 i DoP. 
W ramach wyżej wspomnianych prac standaryzacyjnych dzia-
łanie EOS jako platformy wymiany informacji w obszarze kra-
jowych inicjatyw dotyczących gromadzenia danych na temat 
LCA jak „Wood for good” (Wlk. Brytania) czy „ENECOBOIS” 
(Belgia), tworzenia ulotek informacyjnych na temat Deklaracji 
Środowiskowych Produktu (Environmental Product 
Declarations), jakości powietrza wewnętrznego i emisji lotnych 
związków organicznych, systemów „zielonego budownictwa” 
oraz śladów węglowych, okazało się niezwykle użyteczne. 
Zbiorowa wiedza członków EOS stanowi unikatowe źródło in-
formacji zarówno dla przemysłu, jak i o nim, do wykorzystania 
w celu kontrolowania i oceny znaczenia tych obszarów polityk, 
które mają bezpośredni wpływ na sektor, opracowania strategii 
edukacji i szkoleń jako kluczowego czynnika w tworzeniu konku-
rencyjnego i odnoszącego sukcesy przemysłu tartacznego oraz 
w tworzeniu przyszłych rynków, koordynowania istotnej wymiany 
doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami EOS, zapewnienia 
pomocy technicznej ustawodawcom oraz zidentyfikowania nie-
zależnych ekspertów w konkretnych zagadnieniach. 
Sekretariat EOS w Brukseli prowadzi bezpośredni dialog  
i pozostaje w kontakcie ze służbami Komisji Europejskiej  
(w szczególności z DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, DG 
ds. Środowiska, DG ds. Handlu oraz DG ds. Rolnictwa), 
członkami Parlamentu Europejskiego, Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, oraz europejskimi organizacjami 
standaryzacyjnymi, aby wspierać aktualne kwestie jak: zabez-
pieczenie podaży drewna, polityki dotyczące energii ze źródeł 
odnawialnych i biomasy, odnawialność drewna i trwałość prze-
mysłu tartacznego w ogóle, proekologiczne zamówienia pu-
bliczne (Green Public Procurement), system CoC i objęcie nim 
tartacznych produktów ubocznych, wdrażanie unijnej regulacji 
w sprawie drewna (EU Timber Regulation) oraz promowanie 
zwiększonego wykorzystywania drewna, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym.

TA RTA C Z N I C T W O
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Wydawałoby się, że w historii biznesu takich sporów jak ten 
było wiele. Jednak sprawa, którą obecnie rozpatruje polski sąd, 
może stać się kamieniem milowym w walce, w której naprze-
ciw siebie stają mała polska firma i wielka globalna korporacja. 
Batalię o zasady i duże pieniądze toczy w sądzie firma Sword 
Piły Taśmowe. To gdyńskie przedsiębiorstwo na początku lat 
90. rozpoczęło dystrybucję amerykańskich narzędzi, w czasach 
gdy zarówno używanie pił taśmowych, jak i same taśmy marki 
Lenox były na rynku nowością. 

– Piły taśmowe Lenox praktycznie nie były znane w Polsce  
i w Rosji przed przystąpieniem naszej firmy do promocji tej marki 
– mówi dr Roman Wójcik, właściciel Sword. – Dzięki naszym 
wieloletnim działaniom marketingowym marka Lenox stała się 
jednym z największych graczy w tej części Europy. Pod wzglę-
dem wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności produktów 
byliśmy w pierwszej trójce pośród dystrybutorów i producentów 
narzędzi tego typu – dodaje.

Dlaczego więc doszło do konfliktu pomiędzy kontrahentami? 
Spór toczący się w sądzie ma kilka płaszczyzn. Bezpośredni 
wpływ na stosunki firmy Sword z amerykańskim partnerem ma 
wydarzenie sprzed lat, kiedy to pierwotni właściciele fabryki na-
rzędzi zdecydowali się na jej sprzedaż. Nowym właścicielem fir-
my stała się korporacja Newell Rubbermaid, która zdecydowała 
o zmianie strategii w zakresie sprzedaży pił taśmowych. 

– Nasze problemy zaczęły się w roku 2005 w momencie, kiedy 
nowi właściciele firmy poprzez swoją spółkę córkę wprowadzili w 
Polsce multidystrybucję. Oznaczało to, że na rynek, który został 
wykreowany przez nas, zostali wprowadzeni inni dystrybutorzy 
– mówi dr Roman Wójcik. – Mamy dowody również na to, że 
przynajmniej od 2008 roku nowi dystrybutorzy mieli możliwość 
kupowania towaru po niższych cenach niż Sword. Stąd też nasz 
pozew oparty o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji – stwierdza.

Polski dystrybutor przeciwko globalnej korporacji

  
Umowa jest umową, 
także ustna

Historia jakich wiele w biznesie. Dwie firmy nawiązują 
współpracę. Jedna z nich globalnie produkuje, a druga 
lokalnie sprzedaje specjalistyczne narzędzia. Po kilku la-
tach producent zmienia strategię działania. Wiele lat pracy 
głównego dystrybutora zostaje przekreślone. Ostatecznie 
sprawa trafia do sądu, gdzie dystrybutor domaga się od-
szkodowania. Jaką ma szansę, by wygrać?

dr małgorzata wnorowska
TEKST:
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Po wprowadzeniu multidystrybucji na polskim rynku do-
chodziło do dynamicznej walki, w której nowi dystrybuto-
rzy starali się zdobywać nie tylko nowych klientów, lecz 
także przejmowali kontrahentów firmy Sword. 
Do czasu wprowadzenia multidystrybucji na podstawie 
uzgodnień z producentem, Sword był faktycznie jedynym 
dystrybutorem pił taśmowych Lenox w Polsce i w Rosji.
– Z perspektywy czasu, który upłynął, stwierdzam, że od 
samego początku należało budować nasze relacje na ba-
zie pisemnych umów. Obowiązki i prawa stron powinny 
być jasno określone. Niestety duże korporacje często nie 
chcą zawierać umów z mniejszymi podmiotami – stwier-
dza dr Roman Wójcik. 
Czy w tej sytuacji – braku umowy pisemnej – powód ma 
szanse dowieść w sądzie swoich racji? Konflikt pomiędzy 
firmą Sword a spółką córką wielkiego amerykańskiego 
koncernu to spór pomiędzy podmiotami o bardzo du-
żej dysproporcji pod względem obrotów. W wielu przy-
padkach dla poszkodowanej firmy odstraszające byłyby 
również koszty sądowe, które trzeba ponieść przy wnie-
sieniu powództwa. Decyzja sądu o zabezpieczeniu po-
wództwa utwierdza Sword w przekonaniu, że ma rację  
w toczonym sporze.

Z perspektywy cza-
su, który upłynął, 
stwierdzam, że od 
samego początku 
należało budować 
nasze relacje na 
bazie pisemnych 
umów. Obowiązki  
i prawa stron powin-
ny być jasno okre-
ślone. Niestety duże 
korporacje często 
nie chcą zawierać 
umów z mniejszymi 
podmiotami.
dr Roman Wójcik,  
właściciel Sword 

>>

KIEROWNIKA TARTAKU
/KIEROWNIKA ZAKŁADU PRODUKCJI 

PŁYTY KLEJONEJ DĘBOWEJ
miejsce pracy: Biała Podlaska

K
A

R
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• zdolności do efektywnej organizacji pracy
• umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi 
• bardzo dobrej znajomości zagadnień  technologii drewna 

(najchętniej absolwent WTD),
• mile widziane znajomość procesów obróbki drewna dębowego.
• mile widziana znajomość obsługi i budowy obrabiarek do drewna 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 
• stanowisko w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
• atrakcyjne warunki fi nansowe

OFERUJEMY:

Oferty pisemne zawierające CV i list motywacyjny 
prosimy przesyłać na adres:

„POL-KRES EDWOOD” 
ul. Łomaska 86

21-500 Biała Podlaska
lub e-mail: daniel@edwood.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 

ZATRUDNIMY
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– Szkoda ma charakter majątkowy i dochodzimy jej na-
prawy, dlatego po złożeniu pozwu wnieśliśmy o zabezpie-
czenie powództwa – mówi dr Roman Wójcik. –  W związ-
ku z tym, że sąd uprawdopodobnił nasz pozew, dokonał 
zabezpieczenia naszego roszczenia. Jest to przesłanka, 
która wskazuje, także pozwanemu, że sąd uznał nasze 
racje za bardzo prawdopodobne i rzeczowe.
 
Właściciel firmy Sword jest przekonany, że wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej i dostosowanie naszego pra-
wodawstwa do międzynarodowych norm w znacznym 
stopniu zwiększyło nasze szanse na skuteczną walkę  
o swoje prawa, nawet w przypadku niewielkich pod-
miotów.  Bez tego nie byłoby możliwe, aby polska firma 
walczyła w polskim sądzie z amerykańską korporacją 
prowadzącą interesy w Europie. Dlatego sprawa firmy 
Sword już na tym takim etapie jest swoistym know-how 
dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy dotąd nie 
wierzyli w skuteczność dochodzenia własnych praw. 
– Na podstawie swoich doświadczeń mogę stwierdzić, 
że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest 
„żywa”. To znaczy, biorąc pod uwagę postępowanie sądu, 
orzecznictwo w tym zakresie, jest to regulacja, która 
chroni przedsiębiorców w sposób realny przed nieuczci-
wą konkurencją. Jeszcze dziesięć, piętnaście lat temu,  
ta ustawa w zasadzie nie funkcjonowała w obiegu praw-
nym. Sądy nie potrafiły jej stosować a obywatele z niej 
nie korzystali. Obecnie jest to narzędzie bardzo ważne  
i wykorzystywane przy obronie swoich praw — mówi dr 
Roman Wójcik. 

Obecnie gdyńskie Przedsiębiorstwo Sword Piły Taśmo-
we czeka na kolejne rozstrzygnięcia sądu. Jednocześnie 
realizuje swoje plany biznesowe. Jako największy polski 
dystrybutor pił taśmowych do cięcia metalu, pod nazwą 
Sword-Master próbuje przenieść swoje sukcesy i odbu-
dować rynek narzędzi do drewna. 
– Wydaje mi się, że nasz kraj jest na tyle du-
żym rynkiem, że znajdzie się na nim miejsce rów-
nież dla nas. Polska jest jednym z większych pro-
ducentów tarcicy, jednym z większych jej odbiorców  
a jednocześnie jednym z największych producentów me-
bli na świecie a my mamy świetny zespół fachowców i 
bardzo dobry produkt – prognozuje właściciel Przedsię-
biorstwa Sword. 
 

P R AW O

Dla firmy VELUX odpowiedzialność społeczna to nie tylko czysto 
wizerunkowe działania, lecz także etyczne i prospołeczne zasady 
mówiące o tym, w jaki sposób zarabia się pieniądze. Takie podej-
ście to też szansa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
— 99 procent drewna, którego używamy do produkcji okien, pochodzi 
z zasobów zrównoważonych, czyli jest to drewno z certyfikatami FSC  
i PEFC. Staramy się też obniżać koszty energii i zmniej-
szać nasze oddziaływanie na środowisko poprzez stra-
tegię klimatyczną firmy – mówi Mikkel Skott Olsen, 
dyrektor ds. społecznego zaangażowania i PR w firmie VELUX. 
W ciągu ostatnich czterech lat o jedną czwartą zmalała ilość dwu-
tlenku węgla wyemitowanego przez VELUX ze 118 tys. ton w 2010 
roku do 87 tys. ton w ubiegłym. Celem do 2020 roku pozostaje 
zmniejszenie emisji o połowę w stosunku do 2009 r., czyli do poziomu  
54 tys. ton. Redukcja wynika przede wszystkim ze zmniejszenia 
zużycia elektryczności przez spółkę. VELUX wyliczył też, że okna 
dachowe tej spółki w ciągu 40 lat (tyle wynosi ich trwałość) mają 
dodatni tzw. ślad węglowy. Dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu 
budynków każde okno pozwala zaoszczędzić niemal 500 kg dwu-
tlenku węgla (po wliczeniu emisji związanej z produkcją i transpor-
tem).
W porównaniu z 2010 r. o niemal połowę zmalała liczba wypadków 
przy pracy na stanowiskach produkcyjnych (w 2013 r. wyniosła 
jedynie 2,4 na milion roboczogodzin), a liczba godzin straconych w 
wyniku wypadków zmalała z 1,3 na 1000 roboczogodzin w 2010 
r. do 0,3 w ubiegłym.
- Firma powinna określić, w jaki spo-
sób chce być społecznie odpowiedzialna.  
W CSR chodzi nie tylko o to, jak i na co wydajesz pieniądze, lecz 
przede wszystkim o to, w jaki sposób je zarabiasz. Kluczowe jest 
więc zdefiniowanie obszarów, na które firma oddziałuje, gdzie 
istnieją pewne problemy i określenie, czy jako spółka jesteśmy  
w stanie czerpać korzyści z rozwiązania tych problemów – wyjaśnia 
Mikkel Skott Olsen.

Duński producent okien dachowych VELUX   
w ciągu czterech lat zmniejszył emisję dwutlenku 
węgla o ponad jedną czwartą. Spółka stawia 
na bezpieczeństwo i ekologię – niemal całe 
wykorzystywane w produkcji drewno pochodzi 
ze zrównoważonych zasobów leśnych.

CSR, czyli  
sumienie biznesu
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S P R Z E D A Ż  D R E W N A TEKST: 
dr Małgorzata Wnorowska

14
październik październik listopad

23
listopad

12 19

składanie wniosków 
dla przedsiębiorców 
realizujących nowe 
inwestycje

składanie ofert na 
sprzedaż ofertową  
w portalu leśno-
-drzewnym (PL-D)

wyniki sprzedaży 
ofertowej

początek aukcji  
systemowych  
e-drewno

Pula inwestycyjna  to partia drewna 
okrągłego oferowana do sprzedaży przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (PGL LP) przedsiębiorstwom 
drzewnym realizującym nowe inwestycje, 
zwiększające ich wydajność produkcji 
przynajmniej o 5 tys. m3 drewna rocznie. 
Wprowadzenie w ubiegłym roku puli inwe-
stycyjnej do procedur sprzedaży drewna 
Andrzej Ballaun z dyrekcji generalnej LP 
tłumaczył na łamach Przemysłu Drzewnego 
(nr 2/2013):
„Pula inwestycyjna będzie miała znaczący 
pozytywny wpływ na rozwój konkurencji na 

rynku wyrobów drzewnych”. 
To, co miało być stymulatorem rozwoju, 
okazuje się również źródłem problemów za-
równo dla samego organizatora sprzedaży 
drewna, jak i nabywców. PGL LP muszą 
się obecnie zmierzyć z wieloma wyzwaniami 
formalnoprawnymi, a czasu na rozpatrzenie 
wniosków pozostało niewiele (patrz: har-
monogram procedur sprzedaży drewna na 
dole strony).

NAGŁY WZROST MOCY

W 2013 roku pula inwestycyjna wyniosła 
600 000 m3, w roku bieżącym było to już 

Regionalne dyrekcje 
Lasów Państwowych 
skrupulatnie sprawdza-
ją wnioski o przyznanie 
drewna z tzw. puli inwe-
stycyjnej. To zalecenie 
dyrektora generalnego 
wynikające nie tylko z 
nagłego wzrostu liczby 
składanych wniosków, 
lecz także wskazówek 
kontrolnych NIK oraz 
UOKiK, które od ponad 
pół roku skupiają swą 
uwagę na działaniach 
Lasów Państwowych.

500 wniosków w puli inwestycyjnej pod lupą regionalnych dyrektorów LP

Skąd wziąć         12,4 mln m3

2013 2014 2015
masa drewna na wnioskach  
[tys. m3]

2 752,3 2 352 12 366,20

oferta drewna w puli inwestycyjnej
[tys. m3]

826 605 1 443 322 2 400 000

ilość wniosków
[szt.]

75 85 489

Tabela. Pula inwetsycyjna w latach 2013-2015. Źródło: DGLP
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grudzień

30
listopad

rozpatrzenie przez re-
gionalne dyrekcje LP 
wniosków przedsię-
biorców realizujących 
nowe inwestycje

12 31
grudzień

zakończenie aukcji 
systemowych  
e-drewno

decyzja dyrektora 
generalnego LP  
w sprawie przydziału 
„puli inwestycyjnej”

składanie ofert na 
sprzedaż ofertową w 
portalu leśno-drzew-
nym (PL-D) – nowe 
inwestycje 

wyniki ofert sprzedaży 
ofertowej w portalu 
leśno-drzewnym 
(PL-D) nowe inwe-
stycje

styczeń

19 29
styczeń

ponaddwukrotnie więcej — 1 500 000 m3. W roku 2015 
pula ta może jeszcze wzrosnąć. Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych zakładała wielkość puli na poziomie ok 2,5 mln 
m3, co stanowiłoby ok 8% oferowanego drewna w portalu 
leśno-drzewnym. Okazuje się, że nawet taka ilość nie byłaby  
w stanie zaspokoić wnioskowanej przez  przedsiębiorców 
masy. Blisko 500 firm zgłosiło łączny wzrost mocy produkcyj-
nych o 12,66 mln m3, podczas gdy rok wcześniej było to 85 
wniosków na 2,35 mln m3.
— Takiego wzrostu zapewne pozazdrościłyby nam wszystkie 
kraje europejskie — komentował Andrzej Ballaun, zasta-
nawiając się podczas swojego wystąpienia na Koopdrew  
w Poznaniu.

Skąd wziąć         12,4 mln m3

NIEMCY
89%

AUSTRIA
1%
CZECHY
3%
POZOSTALI
7%

Sprzedaż drewna w LP do klientów zagranicznych 
(dane: styczeń-wrzesień 2014)
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KONIECZNA WERYFIKACJA

Lasy Państwowe stanęły przed koniecz-
nością wnikliwszej weryfikacji złożonych 
wniosków, także tych ubiegłorocznych.  
Tym bardziej, że jak przyznaje Andrzej 
Ballaun:
— W tej chwili mamy kontrolę NIK oraz 
kolejne postępowanie wyjaśniające 
UOKiK.
Obie te instytucje interesują się szcze-
gółowo procedurami sprzedaży drewna  
w tym także sposobem rozpatrywania 
wniosków dotyczących puli inwestycyj-
nej. Naczelna Izba Kontrolna sugerowała, 
że Lasy Państwowe przyznając drewno w 
ramach puli inwestycyjnej działają ad-hoc 
nie monitorując, czy dana inwestycja 
rzeczywiście zaistniała i została wdrożona 
trwale czy też jedynie „chwilowo”. 
Dlatego też dyrektor generalny de-
cyzją z 10 września 2014 r. nakazał 
dyrektorom regionalnym  dokonanie  
przeglądu faktycznego funkcjonowa-
nia inwestycji zatwierdzonych w opar-
ciu o procedury z lat 2013—2014.  
W jaki sposób zostanie rozwiązany  
z kolei problem masowych wniosków 
w ramach procedur puli inwestycyjnej 
na rok 2015? Pierwszym krokiem było 
przesunięcie terminu ich rozpatrywania 
do 10 października i wydania decyzji 
dyrektora generalnego do 31 grudnia 
2014 r. Dyrekcja Generalna LP nie 

wyklucza również, że zaistnieje koniecz-
ność ściślejszej współpracy z instytutami 
naukowymi, które pomogą w stworze-
niu rodzaju współczynnika, który ułatwi 
określenie, czy dana inwestycja rzeczy-
wiście przekłada się na rozwój przemysłu 
drzewnego. Okazuje się bowiem, że za 
inwestycję zwiększającą produktywność 
można dziś uznać zarówno uruchomienie 
nowej suszarni czy niewielką moderniza-
cję traka, jak i budowę nowego zakładu. 
- Faktem jest, że w polskim przemyśle 
drzewnym w ostatnim czasie realizowa-
nych jest wiele poważnych inwestycji,  
a to z kolei świadczy o dobrej kondy-
cji tego przemysłu — uważa Janusz 
Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu. 
Tylko na terenie RDLP w Toruniu plano-
wanych jest kilka dużych inwestycji np. 
budowa tartaku Stelmet w Grudziądzu 
(o której pisaliśmy w poprzednim nu-
merze) czy kolejnej linii przetarcia firmy 
Andrewex. W sąsiedniej dyrekcji (RDLP 
w Gdańsku) nową fabrykę LVL budu-
je Steico, do funkcjonowania której 
potrzebne będzie nawet 400 000 m3 
drewna wielkowymiarowego, a pod 
Kościerzyną zakład chce budować także 
francuski producent programu ogrodo-
wego Sylva. 
Sytuacja, w której zagraniczni inwesto-
rzy chcą przetwarzać drewno w Polsce, 
zamiast eksportować kłody do swoich 
rodzimych krajów, powinna być uzna-

wana za sukces w obliczu zarzutów, że 
Lasy Państwowe „zezwalają” na wywóz 
coraz większej ilości drewna nieprzetwo-
rzonego. Andrzej Ballaun nie ukrywa, że 
w 2013 roku było to 1,9 mln m3 drewna 
okrągłego. W tym roku, według danych z 
9 miesięcy 2014 roku, zagraniczne firmy 
importowały z Polski 1,1 mln m3 drewna 
okrągłego. 
— Import i eksport surowca drzewnego 
niemal się równoważą — twierdzi An-
drzej Ballaun. 
Ten wskaźnik może jednak wkrótce ulec 
zmianie wobec zapowiedzi białoruskiego 
prezydenta o zakazie eksportu drewna 
nieprzetworzonego z Białorusi od 2016 
roku oraz utrudnieniach związanych z za-
kupem drewna z terenów objętych dzia-
łaniami wojennymi na Ukrainie.  
W jaki sposób zatem polskie firmy, które 
zdecydowały się na realizację poważnych 
inwestycji we wzrost mocy produkcyj-
nych zamierzają zaspokoić swój popyt na 
surowiec?
Jeśli Lasy Państwowe nie dokonają 
znacznego wzorostu pozyskania drewna 
w  kolejnych latach, jeśli wielkość eks-
portu drewna okrągłego pozostanie na 
obecnym wysokim poziomie przy jedno-
czesnym ograniczeniu importu ze Wscho-
du, a właściciele lasów prywatnych nie 
uwolnią potencjału swoich zasobów, 
polski rynek drzewny może zderzyć się  
z brutalną rzeczywistością znacznego de-
ficytu drewna, co nie pozostanie bez wpły-
wu na nagły wzrost cen, które już teraz 
nie odbiegają od poziomu europejskiego. 
Już obecnie w procedurach sprzedaży 
e-drewno obserwowana jest wzmożona 
konkurencja w niektórych grupach han-
dlowo-gatunkowych. Najwyraźniej widać 
to w przebiegu aukcji na drewno wiel-
kowymiarowe sklejkowe, gdzie kilkuna-
stu producentów sklejek i oklein podbija 
ceny już nie tylko w swoich regionach, 
ale praktycznie walczy o każdy kubik na-
wet w odległych nadleśnictwach. Taka 
jest cena wdrażania nowych inwestycji  
i konieczności „nabicia” historii zakupów 
dającej lepszy start w portalu leśno-
-drzewnym w kolejnym roku.
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cena minimalna

e-drewno systemowe

portal leśno-drzewny

2009 2010 2011 2012 
I półrocze 

2012 
II półrocze 

2013 
I półrocze 

2013  
II półrocze 

2014 
I półrocze 

2014 
II półrocze

Tabela. Ceny drewna z podziałem na internetowe procedury sprzedaży (drewno ogółem). 
* Cena minimalna od 2013 roku dotyczy tylko aukcji e-drewno.
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SZWEDZKA HURTOWNIA DREWNA

DREWNO KONSTRUKCYJNE  CZTEROSTRONNIE STRUGANE:

DESKI ELEWACYJNE
DESKI BOAZERYJNE
DESKI TARASOWE
DESKI PODŁOGOWE
RSP (PIÓRO WPUST)
ŁATY I KONTRŁATY
LISTWY I RAMIAKI NA STELAŻE
TARCICA OBRZYNANA
DREWNO IMPREGNOWANE NTR

www.carlssondrewno.pl
PUCK  GDAŃSK   GDYNIA  TRÓJMIASTO

Sławutówko 10B,  84-100 Puck, tel. 519 388 770 
e-mail: info@carlssondrewno.pl    
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Europa stawia
na metodę suchą

A N A L I Z A Krzysztof Nunzek
TEKST:

Produkcja płyt pilśniowych metodą suchą MDF (do której 
należą płyty MDF, HDF i LDF), rozwija się w Europie w nie-
zwykłym tempie. Liderem pod względem produkcji jest 
Turcja, tuż za nią plasują się Polska i Niemcy. Podczas 
gdy w Europie  z roku na rok wzrastają moce produkcyjne 
w grupie płyt MDF, w Ameryce Północnej odnotowuje się 
ich spadek. 

RYNEK MDF W EUROPIE

14,56 mln m3
PRODUKCJA

TURCJA
4,28 mln m3

POLSKA
2,48 mln m3

0,57 mln m3NIEMCY
1,45 mln m3

1,29 mln m3
FRANCJA
0,87 mln m3

0,47 mln m3

HISZPANIA
0,84 mln m3

0,90 mln m3

WIELKA
BRYTANIA
0,75 mln m3

źródło: UNECE/FAO 
TIMBER 2014.

EKSPORT
6,92 mln m3

IMPORT
5,66 mln m3
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W 2009 roku w całej Europie wyprodu-
kowano metodą suchą 12,15 mln m3 płyt 
pilśniowych. W ubiegłym roku wartość 
ta wyniosła już 14,56 mln m3, co ozna-
cza wzrost o blisko 20% w ciągu  czte-
rech lat. Liderami inwestycji we wzrost 
mocy produkcyjnych tego typu płyt, 
stosowanych zarówno w meblarstwie,  
jak i budownictwie czy produkcji opa-
kowań, są Turcja oraz Polska (wzrost  
o odpowiednio 46,9% i 30,5%).  
W 2009 roku Turcja produkowała około 
2,91 mln m3 płyt MDF, by — trzy lata 
później — osiągnąć wynik 4,28 mln m3 
i umocnić się na pozycji europejskiego 
lidera. W roku 2012 w Turcji funkcjo-
nowało 14 linii do produkcji MDF typu 
ContiRoll®. Pierwszą z nich - o wydajności 
200 000 m3 uruchomiono w 1996 roku  
w fabryce Yıldız Sunta MDF. Największą 

otwarto na początku 2014 roku w firmie 
AGT, a jej wydajność to 450 000 m3/
rok. W marcu AGT świętował zejście 
pierwszej płyty z najnowocześniejszej na 
świecie linii ContiRoll® 8 generacji. 

POLSKA

Polska, choć zwiększyła produkcję o 1/3 
i zajmuje 2. miejsce  w Europie, produku-
je niewiele ponad połowę tego, co Turcy.  
W roku 2016 wynik ten może popra-
wić inwestycja prowadzona  w Krośnie 
Odrzańskim, gdzie firma Homanit bę-
dzie budować nową halę do produkcji 
płyt HDF. Popyt na tego typu płyty 
wzrasta zarówno w meblarstwie, gdzie 
stosowane są np. do wytwarzania płyt 
komórkowych, jak i w produkcji podłóg 
laminowanych, w których Polska staje 
się europejskim liderem.

Produkcję płyt MDF rozwinęły w Europie 
również Niemcy, Francja, Hiszpania  
i Wielka Brytania, jednak w żadnym  
z tych krajów ilość wytwarzanych płyt nie 
przekroczyła w 2013 roku 1,5 mln m3.  
W stosunku do wyników z roku 2012 
produkcja MDF spadła: w Niemczech 
(o 1,6%) oraz w Wielkiej Brytanii  
(o 4,1%). 

KRAJE BYŁEGO ZSRR

W krajach byłego ZSRR produk-
cja płyt MDF rozwinęła się głównie  
w Rosji, gdzie wytwarzanych jest 
około 1,31 mln m3 płyt, o 30% wię-
cej niż  w roku bazowym 2009. Jedną  
z nowszych inwestycji w tej dziedzi-
nie była fabryka zbudowana  w 2007 
roku przez Pfleiderer, sprzedana 
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SiempelkAmp  |  MACHINERy AND PLANTS

ZycloneThe new MDF plant at AGT, Antalya, Turkey

następnie grupie IKEA. Na Białorusi z kolei,  
w miejscowości Smorgnonie, w produkcję płyt 
MDF inwestuje Kronospan. Linię produkcji ta-
kich płyt zamówiono również do fabryki VMG 
Industries Ltd w białoruskim Mohylewie.  
Ameryka Północna, która jest kolebką MDF, zde-
cydowanie ogranicza swoje moce produkcyjne  
w zakresie produkcji MDF. Nie oznacza to spad-
ku zainteresowania rynku tego rodzaju płytami 
wśród Amerykanów. Popyt jest natomiast za-
spokajany importem płyt wytworzonych w Azji.  
W Stanach Zjednoczonych jeszcze w roku 2009 
produkowano 3,31 mln m3 płyt MDF, natomiast 
w wynik ten spadł do 2,94 mln m3 (-11,2%).  
O tym, że źródłem zaopatrzenia w płyty drewno-
pochodne coraz częściej staje sie rynek azjatyc-
ki, od kilku lat informują wskaźniki importowe. 

Jak wynika z danych firmy Siempelkamp, czoło-
wego dostawcy technologii produkcji płyt MDF na 
świecie, w ciągu ostatnich kilku lat tego typu linie 
zainstalowano w kilkunastu zakładach w Chinach  
i Wietnamie. W 2010 roku najlepiej sprzedawały 
się zestawy pras typu ContiRoll® o mniejszej wy-
dajności od 115 000 do 130 000 m3 MDF/rok. 
Trafiły one m.in. do Gulin, Jianfeng, Dong Zheng 
I i II, Yichang, Aosheng oraz Jiangsu Senmao 
w Chinach a także May Forestry w Wietnamie.  
Z kolei wysokowydajne linie o wydajności  
200 000 m3/rok trafiły do chińskiego BML oraz 
wietnamskiego VRG DongWha, największego  
w tym kraju producenta MDF.  
Alternatywą dostaw płyt MDF do Ameryki 
Północnej mogą być także nowe fabryki  
w Ameryce Południowej, szczególnie z Brazylii 
czy Chile. Kraje te wyrastają na pozycję liczą-
cych się producentów płyt drewnopochodnych 
metodą suchą. 

Spośród płyt pilśniowych produkowanych metodą suchą, 

najbardziej intensywnie rozwija się w Polsce produkcja cienkich 

płyt MDF i HDF. Jako pierwszy produkcją MDF w Polsce zajął się 

Kronospan w Szczecinku, następnie Kronopol w Żarach.  

W kolejnych latach przyszła moda na cienkie płyty, których 

wytwarzaniem zajmują się zarówno wspomniani liderzy ze 

Szczecinka i Żar, jak również Pfleiderer w Grajewie (linia cienkie-

go MDF/HDF uruchomiona w 2007 roku),  Homanit w Karlinie 

(linia cienkiego HDF o mocy 240 000 m2 uruchomiona w 2009 r.), 

a od 2010 r. także IKEA w Orli.

W marcu tego roku uruchomiono nową fabrykę płyt MDF  
w Antalya, Turcja. Jej wydajność to 450 000 m3.

Fot. Siempelkamp

A N A L I Z A



www.przemysldrzewny.eu | 27    

znajdują zastosowanie głównie w meblarstwie.  
Z początku zastąpowały popularną niegdyś sklejk jako  
ścianki tylne szaf, komód, dna szuflad czy łóżek, 
czyli tam, gdzie płyta jest praktycznie niewidocz-
na. Obecnie, producenci prześcigają się w techno-
logiach wykańczania powierzchni płyt HDF, które 
pozwalają podnieść jej walory dekoracyjne. W Karlinie 
zainstalowano nowoczesną lakiernię, w której płyty 
wykańczane są wodnymi farbami dyspersyjnymi  
i pokrywane powłoką lakieru UV, co  pozwala na nadruko-
wanie na płytach np. różnych struktur drewna.  

Z kolei Kronopol wprowadził do produkcji płytę HDF o 
nazwie handlowej SWISSCDF. Jest to zabarwiona na czar-
no cienka płyta pilśniowa produkowana metodą suchą 
o wysokiej gęstości (powyżej 1000 kg/m³). Poprzez swą 
budowę oraz uszlachetnienie wielowarstwową powłoką 
filmów melaminowych, SWISSCDF  może być stosowana 
w konstrukcjach meblarskich czy elementów wyposaże-
nia wnętrz (np. ścianki działowe). Jest to płyta  o dobrych 
parametrach tj. stabilność, odporność na zarysowania, 
odporność na rozpryski wody oraz trudnozapalność.

na nasze kotły udzielamy 3-letniej gwarancji

służymy doradztwem

oferujemy transport na terenie całego kraju

Zespoły energetyczne do spalania biomasy EKOMAT  
w zakresie mocy  150 kW - 3,00 MW





INTERMET Kotły Grzewcze
82-300 Elbląg, Kazimierzowo 15c
tel./fax. (55) 232 66 64
tel. kom. 502 530 368
e-mail: intermet@onet.pl 
www.intermet.elblag.pl

Zespoły energetyczne do spalania biomasy

w zakresie mocy  150 kW - 3,00 MWw zakresie mocy  150 kW - 3,00 MW

Zespoły energetyczne do spalania biomasy

PONAD 350 

pracujących 

kotłów EKOMAT 

w kraju i za granicą

A N A L I Z A

PŁYTY PILŚNIOWE TYPU HDF

Płyta SWISSCDF to rodzaj płyty HDF o podwyższonej gęstości. Fot. Kronopol Cienkie płyty HDF z fabryki w Karlinie.  
Fot. Homanit
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LDF

Płyta LDF (z ang. Low Density Fiberboard) 
to płyta włóknista o gęstości poniżej 650 kg/m3. 
Dla porównania: 
MDF – od 650 do 800 kg/m3 
HDF – powyżej 750 kg/m3

STEICO jest jedynym w Polsce produ-
centem płyt LDF, które podbijają euro-
pejski rynek budowlany. Choć zakład  
w Czarnkowie od ponad pół wieku słynie 
z produkcji płyt pilśniowych porowatych 
wytwarzanych metodą mokrą, obecnie 
bardzo dynamicznie rozwija się grupa 
produktów wytwarzanych metodą suchą  
i to z zastosowaniem autorskich rozwią-
zań technologicznych. 
– Pierwsze próby produkcyjne płyt LDF 
wykonywaliśmy na jednotaktowej prasie 
półkowej – mówi Józef Kurzawa, członek 
zarządu, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju. 
– W zeszłym roku uruchomiliśmy nową 
prasę przeznaczoną do produkcji LDF,  

w której zastosowałem własne rozwią-
zania techniczne, wynikające z wielu lat 
badań i doświadczeń w tej dziedzinie.   
Ze spilśnionego włókna drzewnego 
formowana jest mata, która trafia do 
prasy parowej. Tam zarówno od dołu,  
jak i od góry przepuszczana jest para 
wodna, która aktywuje klej a ten da-
lej spaja włókna drzewne.  W produkcji 
płyt LDF w Czarnkowie stosowana jest 
nowa metoda zaklejania włókien drzew-
nych – przy pomocy klejów izocyjanino-
wych. Izocyjaniany reagują z grupami 
wodorotlenowymi drewna, dając w koń-
cowym etapie bardzo wytrzymałą spoinę.  
Tak zaklejony produkt odznacza się 

znaczną twardością połączoną z ela-
stycznością, którą można uzyskać przy 
stosunkowo niskich gęstościach wyrobu 
końcowego. 
Wysoka reaktywność klejów izocyjania-
nowych znacznie redukuje czas prasowa-
nia płyt. Na krótkiej prasie można prowa-
dzić proces w sposób ciągły, osiągając 
duże wydajności przy bardzo niskim zuży-
ciu kleju. Powyższe wpływa na poprawę 
parametrów ekologicznych produkcji, jak 
np. mniejsze zużycie energii.  Ponadto – 
w przeciwieństwie do tradycyjnych żywic 
– izocyjaniany nie powodują przebarwień 
płyt raz emisji niebezpiecznych związków, 
w tym formaldehydu. 

o grubości 300 mm

Produkcja lekkich płyt drewnopochodnych LDF rozwija się  
w Polsce w dynamicznym tempie, głównie za sprawą  
innowacji technologicznych wprowadzanych w fabryce  
STEICO w Czarnkowie.
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Płyty LDF wciąż są nowością na polskim rynku, ale  
w Europie Zachodniej powoli zaczynają zastępować płyty produko-
wane metodą mokrą. Dlatego też cały czas, poza rozwojem rynku 
płyt z metody suchej, poszukujemy nowych rozwiązań i zastosowań 
do produktów z metody mokrej. Chyba dobrze się nam to udaje,  
a dowodem na to może być fakt, że obecnie stawiamy kolejną linię 
produkcji płyt pilśniowych porowatych, wytwarzanych metodą mokrą. 
Już siódmą z kolei tego typu w naszej Grupie.

Jarosław Szuta
szef działu badań, rozwoju  

i technologii/ 
główny technolog STEICO

ZDANIEM EKSPERTA

Masy włókniste, zarówno 
na płyty LDF, MDF, jak i HDF, 
powstają w procesie termo-
mechanicznego rozwłóknia-
nia tego samego surowca. 
Proces ten jest prowadzony 
bez wprowadzania jakich-
kolwiek substancji che-
micznych, a jedynie poprzez 
oddziaływanie pary wodnej 
o podwyższonej temperatu-
rze.

W nowej prasie zainstalowanej w Czarnkowie, mata ze spilśnionego włókna drzewne-
go poddawna jest działaniu pary wodnej, która aktywuje klej i spaja płytę.

Nowością w ofercie STEICO są płyty LDF o grubości aż 30 cm. Ich obróbkę można 
wykonać np. na pilarkach do cięcia pianki tapicerskiej.

– Płyty LDF obecnie mogą być produko-
wane w grubości od 30 aż do 240 mm  
i w gęstościach nominalnych od 110 kg/
m3 do 210 kg/m3 a już niebawem fabryka 
STEICO będzie mogła wytwarzać wyroby  
o grubości nawet 300 mm. 
Dotychczas, aby otrzymać płytę izolacyjną 
takiej grubości, trzeba było skleić ze sobą 
kilka cieńszych płyt. Teraz można wytworzyć 
jednorodną płytę LDF o bardzo dużej grubo-
ści a tym samym wyjątkowych parametrach  
fizykomechanicznych do zastosowań izolacji 
całego budynku od podłogi po dach. 
Płyty wychodzące z prasy parowej podda-
wane są dalszej obróbce w tym kalibrowa-
niu grubości, formatyzowaniu czy frezowa-
niu. STEICO z linii LDF oferuje wyroby do 
różnych zastosowań budowlanych w stan-
dardowych wymiarach, ale na życzenie 
może zaoferować produkt w nietypowym 
formacie. Oprócz oferty płyt frezowanych 
na piórowpust w ofercie znajdują się wyroby 
do zastosowań izolacji dachów pokrywane 
specjalną warstwą emulsji, która dodatko-
wo zwiększa odporność powierzchni na za-
wilgocenie. Tak zabezpieczona płyta może 
nawet przez cztery tygodnie pełnić funkcję 
dachu tymczasowego, bo nawet podczas 
deszczu woda nie zostanie wchłonięta, lecz 
spłynie po powierzchni.
Fabryka Steico jest jedynym producentem 
płyt LDF w Polsce. W Europie produk-
cja tego typu wyrobów odbywa się także  
w Niemczech i Francji. 
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BRAVIKEN 
Największy Tartak w skandynawii

Zakład w Braviken, 
jeden z dwóch na-
leżących do Homen 
Timber, to największy 
tartak w Skandynawii.  
Uruchomiony trzy lata 
temu, należy do czołówki 
najnowocześniejszych 
zakładów przecierających 
drewno na świecie. Dzięki 
niemu Holmen Timber 
zwiększył sprzedaż tarcicy 
z 285 000 m3 w 2010 roku 
do 686 000 m3  w roku 
ubiegłym.

mgr inż. wojciech kosycarz
TEKST:
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BRAVIKEN 
Największy Tartak w skandynawii

Holmen Timber to koncern zajmujący 
się przetarciem i eksportem drewna nie-
przerwanie od 1873 roku, czyli od ponad 
140 lat. W ostatnich latach firma doko-
nała dynamicznego rozwoju i to w dobie 
trudnej sytuacji ekonomicznej na rynku 
drzewnym w Europie, gdy wiele skandy-
nawskich tartaków zdecydowało o znacz-
nym ograniczeniu produkcji czy wręcz jej 
wstrzymaniu. Tymczasem zarząd Holmen 
Timber uznał, że okres kryzysu lat 2008–
2010 to doskonały czas na przemyślane 
inwestycje w nowoczesne technologie. 

Tak powstał pomysł budowy zakładu  
w Braviken, który koncentruje się na 
produkcji drewna konstrukcyjnego litego. 
W jego siostrzanym zakładzie w Iggesund 
jest przecierane drewno sosnowe i pro-
dukowana tarcica meblowa.   
– W ciągu zaledwie kilku lat podwoiliśmy 
produkcję – mówi Johan Padel, CEO 
Holmen Timber – Dążąc do rozwoju, tra-
filiśmy do czołówki w zakresie stosowania 
najnowszych technologii, wspierających 
proces przetarcia drewna i produkcji tar-
cicy.

Tartak Braviken był pierwszą inwesty-
cją typu greenfield (dosłownie: budowa 
zakładu w szczerym polu – przyp. red.)  
w szwedzkim przemyśle drzewnym od 10 
lat.  
Nowy tartak w Braviken o wydajności 
wyjściowej 750 000 m3 tarcicy iglastej 
rocznie, położony jest tuż przy zakładzie 
celulozowo-papierniczym, również nale-
żącym do Holmen Timber. Pierwsze deski 
zeszły z linii przetarcia (opartej na szwedz-
kiej technologii  Soderhamn Eriksson) w 
styczniu 2011 roku.  

>>

Z  Z A G R A N I C Y
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– Specjalizujemy się w produkcji drewna 
konstrukcyjnego, wykorzystując suro-
wiec z okolicznych szwedzkich. Jest 
to świerk specjalnej lokalnej odmiany 
BravikenGran. Gamę naszych wyrobów 
określamy wspólnym hasłem „budownic-
two z drewna”  –  mówi Andrew Nichols, 
Director Holmen Timber Ltd. 
W ofercie są zarówno tarcica, jak i kan-
tówki lite i klejone o długości 3,6–6,0 m. 
Nowoczesny tartak jest w znacznej mie-
rze zautomatyzowany, stąd zatrudnienie 
sięga zaledwie 87 osób. Pewną słabością 
wysokiej automatyzacji jest niska ela-
styczność wymiarowa. Produkcja ograni-
cza się do standardowych długości 6 m.  
– Wynika to nie tylko z parametrów 
linii produkcyjnej, ale przede wszyst-

kim ze sposobu przygotowania drewna  
w lesie – wyjaśnia. – Trafiają do nas tylko 
sześciometrowe kłody. Jeśli ktoś jest 
zainteresowany dłuższą tarcicą, z powo-
dzeniem znajdzie ją w ofercie kilku innych 
skandynawskich tartaków. 
Dużo większą wagę niż do różnorodno-
ści oferty, tartak przywiązuje do jakości, 
szczególnie w zakresie sortowania tarcicy 
zgodnie ze szwedzkimi wymogami. Ze 
względu na przeznaczenie konstrukcyjne, 

tarcica sortowana jest pod kątem wytrzy-
małości. Dzieje się to już na etapie linii 
przetarcia, z którą współpracują urządze-
nia firm FinScan, Limab oraz Microtec. 
Ten ostatni dostarczył do Braviken model 
słynnego złotego oka  Goldeneye 500  do 
pomiaru geometrii oraz cech optycznych  
tarcicy. 
Po dokładnej klasyfikacji wymiarowo-
-jakościowej, drewno trafia do komór 
ciśnieniowych, gdzie jest poddawane 

Wybrane wyniki 2013 2012 2011 2010
Sprzedaż netto [mln USD] 164 158 122,4 82
Nakłady inwetsycyjne [mln USD] 3 1,25 51 112
Średnie zatrudnienie 203 207 207 139
Sprzedaż produktów w Europie [%] 79 74 70 55
Sprzedaż, w tys. m3 686 660 487 285

Z  Z A G R A N I C Y

Linia przetarcia o wydajności 750 000 m3 jest oparta na szwedzkiej technologii Soderhamn Eriksson. 

Dane ekonomiczne Holmen Timber w latach 2010—2013. Źródło: Holmen Timber.
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obróbce termicznej, przez co uzyskuje 
stabilność wymiarową. Następnie tarcica 
jest wykańczana zgodnie z życzeniem 
klienta – strugana, szlifowana i docinana 
na wymiar. 
W dalszej kolejności produkty trafiają 
do sortowni, tym razem bazującej na 
szwedzkiej technologii Renholmen.
Towar trafia do klienta głównie drogą mor-
ską, dzięki bliskości portu w Norrköping, 
ale również drogą kolejową i morską. 
Aż 79% produkcji drewna w Holmen 
Timber jest eksportowane do Europy. 
Wielkość ta wzrosła aż o 20% od kiedy 
uruchomiono produkcję w nowym tartaku 
w Braviken.

Gopol Sp. z o. o. 
Narzędzia do mechanicznej 
obróbki drewna

Al. Niepodległości 26, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 20 79, 62 747 20 80
info@gopol.com.pl

PIŁY TARCZOWE TRAKOWE I TAŚMOWE

NOŻE DO STRUGAREK I GŁOWIC FREZOWYCH

FREZY TRZPIENIOWE I NASADZANE

NARZĘDZIA DIA
REGENERACJA I SERWIS NARZĘDZI

Sprzedaż :
tel.  62 747 49 96, fax. 62 747 88 93
sprzedaz@gopol.com.pl 

        ZALETY:
          większa WYDAJNOŚĆ
          dłuższa  ŻYWOTNOŚĆ

ZMNIEJSZENIE OPORÓW skrawania 
MNIEJSZE  ZUŻYCIE energii

BARDZO DOBRE odprowadzenie wióra
ZMNIEJSZENIE chropowatości korpusu 

uzębienie WYTRZYMAŁE na duże obciążenia 

ZMNIEJSZENIE OPORÓW

NNNNNNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆŚĆ

Z  Z A G R A N I C Y

Widok z lotu ptaka na  drugi zakład należący do Holmen Timber. W Iggesund przecierane 
jest drewno sosnowe a z niego produkowana tarcica meblowa.   
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Tartak w Stalowej Woli jest 16. polskim zakła-
dem należącym do skonsolidowanej niedawno 
grupy IKEA Industry (zniknął podział na marki  
Swedwood, Swedspan – przyp. red.). Osiem z nich 
zajmuje się przetarciem i obróbką drewna litego. 
Mieszczą się one w Goleniowie, Stepnicy, Chociw-
lu, Resku, Wielbarku, Konstantynowie, Skoczowie, 
Orli (przerabia surowiec średniowymiarowy) i od 
niedawna także w Stalowej Woli. Ten ostatni jest 
największym tartakiem grupy, po otwartym kilka lat 
temu oddziale w Wielbarku o wydajności 350 000 
m3 drewna okrągłego/rok. 
W Stalowej Woli, w pierwszym etapie realizacji pro-
jektu inwestycyjnego, wybudowano tartak, oparty 
głównie na skandynawskiej technologii.
–  Jesteśmy elastyczni co do profilu dalszego prze-
robu, ponieważ dopiero rozpoczynamy produkcję. 
W przyszłości potrzeby naszych klientów wewnętrz-

IKEA 400 000 m3 drewna to maksymal-
ne planowane przetarcie tarta-
ku IKEA Industry, otwartego we 
wrześniu w Stalowej Woli. Zdol-
ność techniczna maszyn to 600 
000 m3. Liczba ta nie powinna jed-
nak budzić obaw lokalnie działają-
cych zakładów, bo – jak zapewnia 
Ulf Gabrielsson, manager IKEA 
Industry Stalowa Wola –  okolicz-
ne lasy obfitują w drewno. Po-
nadto w początkowej fazie funk-
cjonowania przedsiębiorstwa nie 
będzie ono jeszcze pracować na 
„pełnych obrotach”. 

IKEA otworzyła tartak  
                 w Stalowej Woli

Do tartaku trafiają kłódy, które są kapowane na placu surowca do długości 5,5 m. W ten sposób powstają 50-centymetrowe odpady.
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nych mogą się zmieniać – wyjaśnia 
„Przemysłowi Drzewnemu” Ulf Gabriels-
son. – Na razie skupiamy się na jak naj-
lepszym wykorzystaniu potencjału tarta-
ku, by móc dostarczać tarcicę meblarską 
naszym oddziałom w Skoczowie oraz  
w Jasnej (na Słowacji – przyp. red.).  
W ten sposób uzupełnimy dostawy reali-
zowane przez dotychczasowych koope-

rantów, zmniejszając koszty logistyczne  
i czas oczekiwania na dostawę.  
Tarcica sosnowa, obrzynana i suszo-
na,  produkowana jest na używanej, ale 
zaledwie około pięcioletniej linii, którą 
udało się okazyjnie odkupić od szwedz-
kiego, upadłego tartaku. Sprowadzono 
ją do Polski, zmodernizowano i w cią-
gu niespełna roku wprawiono w ruch. 

Układ podajników i współpracujących 
ze sobą gniazd produkcyjnych jest zor-
ganizowany w sposób bardzo efektywny,  
z optymalnym zagospodarowaniem czę-
ści 25-hektarowego obszaru działki. 
Na wjeździe do tartaku znajduje się waga 
dla samochodów dowożących surowiec. 

>>

Podajnik łańcuchowy i schodowy przekazują kłodę do detektora metalu oraz systemu skanowania 3D, który wstępnie sortuje je pod względem 
długości, średnicy i jakości.

Od lewej: system podajników prowadzących do linii  korowania. Sama korowarka (zdjęcie po prawej) znajduje się w hali produkcyjnej. 
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Operator linii przetarcia  steruje wszystkimi 
urządzeniami z kabiny a na monitorach ma podgląd 
poszczególnych operacji. 

Skanery odczytując krzywiznę kłody, pozwalają dostoso-
wać program czterostronnego obrzynania deski bocznej,   
w celu uzyskania pryzmy o odpowiednim profilu.

Linia sortowania drewna mokrego bezpośrednio 
po przetarciu.

Kamera wychwytuje deski o różnych rozmiarach i przekazuje 
je do odpowiedniego pakietu sztaplarki.

Sztaplowanie desek i przygotowanie pakietu do 
odbioru przez wózek widłowy.

Posortowane sztaple drewna trafiają do suszarni komoro-
wej a stamtąd ponownie na linię sortowania.

R E P O RTA Ż
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Jest to surowiec wielkowymiarowy so-
snowy oraz kłody o średnicy  14–55 mm 
i długości wyrabianej zgodnie z warunka-
mi technicznymi Lasów Państwowych od 
2 do 6 m.
– Nasza technologia pozwala na efek-
tywne przetarcie kłód nie dłuższych niż 
5,5 m, dlatego czynimy starania, by 
wyrabiany dla nas w lesie surowiec nie 
przekraczał tej długości. W innym wy-
padku, na etapie kapowania kłód, po-
wstają u nas 50-centymetrowe „odpady” 
– mówi Ulf Gabrielsson.
Kłody ładowane są na podajniki i podda-
wane do stacji kapowania, a następnie 
przechodzą proces detekcji (wykrywania 
metali) przy pomocy urządzenia MeDe-
tec oraz pomiaru kamerami 3D (długość, 
grubość, krzywizna, wady drewna), co 
pozwala już na tym etapie rozpoznać ich 

potencjał i w rezultacie najbardziej efek-
tywnie je wykorzystać.
Na podstawie wyników z urządzeń po-
miarowych kłody sortowane są po dwóch 
stronach linii transportującej. Na placu 
surowca, zanim trafią na linię korowania  
i przetarcia, są zraszane. Zapobiega to 
nie tylko powstaniu grzybów i sinic, lecz 
także oczyszcza przed korowaniem drew-
no z piasku. Specjalnie zaprojektowany 
profil utwardzonego placu surowca spra-
wia, że woda wraz z piaskiem i odpadami 
kory ścieka do rynien, skąd jest odpro-
wadzana, a plac pozostaje czysty.  
Proces korowania odbywa się na urzą-
dzeniu, które znajduje się w hali prze-
tarcia. Prowadzi do niego system po-
dajników wzdłużnych i poprzecznych, 
zintegrowanych z urządzeniami pomiaro-
wymi.

Okorowane kłody trafiają do linii prze-
tarcia, sterowanej z kabiny sterowniczej, 
która – dzięki obrazom z ekranu – pozwa-
la operatorowi na  obserwowanie drew-
na  na każdym etapie przerobu. Pierwszy 
etap to pomiar kłód, który wykazuje ich 
krzywiznę. Na jej podstawie dostosowy-
wany jest program czterostronnego ob-
rzynania deski bocznej,  w celu uzyskania 
pryzmy o odpowiednim profilu. Dopiero 
wówczas jest ona rozpuszczana na la-
mele i trafia na linię sortowania. W hali 
sortowania stoją dwie dwupoziomowe 
linie – jedna do sortowania drewna mo-
krego zaraz po przetarciu (oraz niedosu-
szonego) i druga, do której trafi to samo 
drewno, ale dopiero po odpowiednim 
wysuszeniu. 

>>
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Pierwsza linia sortuje tarcicę według długości i grubości. Au-
tomatycznie sztaplowane pakiety odbierane są przez wó-
zek widłowy, który transportuje je do magazynu. Stamtąd 
trafiają do 11 komór suszarniczych. Po obróbce termicznej 
tarcica trafia ponownie do hali sortowania. Tym razem licz-
ne czujniki i kamery urządzeń sortują je pod kątem jakości  
i wilgotności. W wielu polskich tartakach wciąż odbywa się to 
metodą wizualną. Dla porównania wprawny pracownik jest w sta-
nie przesortować 30–50 desek na minutę, podczas gdy kamera  
w tym samym czasie sortuje ich 150–200. W zależności od ziden-
tyfikowanych wartości, deski trafiają do boksów sortowniczych, 
znajdujących się pod linią. Następnie są sztaplowane i pakowane 
na linii.
– Poszanowanie dla zrównoważonego rozwoju, wyrażone certy-
fikatem 100% FSC, który otrzymaliśmy w lipcu 2014 roku, jak 
również maksymalne wykorzystanie cennego surowca to idee, 
które przyświecają naszej produkcji w tartaku w  Stalowej Woli 
– zapewnia Ulf Gabrielsson. – Staramy się wykorzystać każdy 
kawałek drewna, dlatego w procesie bezpośredniego spalania  
w piecu, służącym ogrzewaniu naszych hal czy suszarń, wykorzy-
stujemy tylko korę, natomiast trociny czy odpady są odsprzeda-
wane m.in. do zakładów płyt drewnopochodnych.

Magazyn wyrobów.

Podajnik na linię sortowania elementów suchych. Boksy sortownicze, do których trafiają deski z linii sortowa-
nia drewna suchego.

Linia pakowania gotowych elementów.

R E P O RTA Ż
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Poltarex w Lęborku 
jest fi rmą o 50-letniej tradycji wyspecjalizowaną w kom-
pleksowym przerobie drewna tartacznego. Podstawową 
działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż na 
rynku krajowym oraz na eksport tarcicy iglastej i liściastej 
oraz programu ogrodowego.
Poltarex oferuje nowoczesną produkcję wytwarzaną 
w sześciu własnych tartakach w oparciu o bezpieczne dla 
środowiska technologie. Długoletnie doświadczenie, 
wysoki poziom wyposażenia technicznego oraz wy-
kwalifi kowana kadra gwarantują wysoką jakość i ter-
minową dostawę produkowanych wyrobów.
Poltarex od lat wyznacza standardy w branży drzewnej. 
Doceniają to stali Klienci, z którymi zawierane są wie-
loletnie kontrakty. Jednocześnie fi rma stale pozyskuje 
nowych kontrahentów utrwalając na rynku opinię wia-
rygodnego partnera.

Wielkie znaczenie w działalności fi rmy odgrywa polityka ja-
kości, którą potwierdzają liczne certyfi katy, w tym od 2003 
roku System Zarządzania Jakością 
zgodny z normą ISO 9001:2008, 
a od 1998 roku certyfi kat FSC® 
(System Kontroli Pochodzenia 
Produktów). Od 2011 roku 
fi rma posiada także certy-
fi kat Zakładowej Kontroli 
Produkcji uprawniający do 
znakowania znakiem CE 
tarcicy konstrukcyjnej.
Poltarex jako jedna 
z niewielu fi rm w Polsce 
posiada certyfi kat jako-
ści impregnacji Nordic Wood Preservation Council - NTR 
wydany przez SP Technical Research Institute of  Sweden.

PARTNER NA RYNKU DRZEWNYM

Tarcicę stolarska iglastą i liściastą  - tarcicę 
konstrukcyjną iglastą, deski elewacyjne i obi-
ciowe, deski podłogowe gotowe do ułożenia, 
bale, łaty, krawędziaki, belki, podkłady, półfa-
brykaty przeznaczeniowe i inne.

Program ogrodowy – wiaty garażowe (carporty),  płoty sztachetowe, 
podesty, pergole, deski tarasowe, komplety tarasowe do domków 
kempingowych i inne.

Oferujemy także – suszenie drewna w nowoczesnych suszarniach 
8% - 10% wilgotności, 4-stronne struganie, nawiercanie, frezowanie, 
nacinanie, ciśnieniową impregnację środkami bezchromowymi Wolmanit 
CX-10 i Tanalith E, oraz inne wyroby według zamówień Klienta.

 Tartak Bielsko 77-220 Koczała, tel. 59 857 4203, fax 59 857 4581, bielsko@poltarex.pl

 Tartak Damnica 76-231 Damnica, ul. Przemysłowa 4, tel. 59 811 3005, fax 59 811 3035, damnica@poltarex.pl

 Tartak Godętowo 84-218 Łęczyce, ul.Długa 11, tel. 58 678 9151, fax 58 678 9252, godetowo@poltarex.pl

 Tartak Korzybie 77-231 Korzybie, ul. Tartaczna 2, tel. 59 857 7323, 59 857 7365, korzybie@poltarex.pl

 Tartak Nowa Wieś 77-320 Przechlewo, tel. 59 832 31 10, fax 59 849 08 86, nowawies@poltarex.pl

 Tartak Polnica 77-323 Polnica, tel. 59 832 3421, fax 59 849 11 80, polnica@poltarex.pl

Oferujemy:

Nasze tartaki:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „POLTAREX” Sp. z o.o., 84-300 Lębork, ul. Żeromskiego 9/10
Sekretariat: 59 862 24 49, 59 862 24 30, fax: 59 863 33 72, e-mail: sekretariat@poltarex.pl
Dział handlowy: 59 862 21 39, fax: 59 862 24 16, e-mail: marketing@poltarex.pl www.poltarex.pl
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Z A R Z Ą D Z A N I E
dr małgorzata wnorowska
TEKST:

UNIWERSALNA MODUŁOWA LINIA DO PRODUKCJI 
EUROPALET I PALET PRZEMYSŁOWYCH

zakres rozmiarów palet:
długość 1000-2000 mm
szerokość 700-1400 mm

zbijanie

przycinanie z czterech 
stron oraz zaoblanie 
czterech rogów.

wypalanie

sztaplowanie

kontakt:
Karol Kulig + 48 535 202 318
e-mail:  zphu.karolex@tlen.pl

 Z.P.H.U. „KAROLEX” Karol Kulig
 98-275 Brzeźno, Tumidaj 9
 tel. +48 535 202 318
 http://europoddony.com/?lang=pl
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R Y N E K  E U R O PA L E T

D O D AT E K  S P E C J A L N Y

Konferencja

16 października 2014, Hotel Okęcie, warszawa, 

Twój kompleksowy dostawca 
     komponentów do palet

POLIMA SA, Gurcz, 82-500 Kwidzyn | Tel +48-552-75 77 31  |  Fax +48-552-75 77 38 | www.polima.pl

• wsporniki trocinowe
• zaślepki kołowe
• gwoździe paletowe
• gwoździarki
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Organizacja paletowa EPAL 
(European Pallet Association)  
została założona w 1991 roku dla zapewnienia jakości 

europalet produkowanych w całej Europie zgodnie  

z obowiązującymi normami. Posiada uprawnienia do 

nadawania licencji EPAL na produkcję oraz naprawę 

palet płaskich drewnianych i metalowych palet skrzy-

niowych. Na terenie Polski EPAL jest reprezentowa-

ny przez Polski Komitet Narodowy EPAL z siedzibą  

w Inowrocławiu. W systemie EPAL palety poddawane są 

kontroli jakościowej, nie tylko u licencjonowanych produ-

centów i naprawiających, lecz także prowadzony jest ciągły 

monitoring rynku przy udziale podmiotów zewnętrznych. 

Palety EPAL są paletami wymiennymi, wielokrotnego 

użytku, co zmniejsza koszty całego łańcucha dostaw,  

a w przypadku powstania uszkodzeń, mogą zostać łatwo 

naprawione i ponownie wprowadzone do obiegu.

Wszystkie palety EPAL są produktami znormalizowa-

nymi zgodnie z normą europejską EN 13698-1 oraz   

z kartą UIC 435. Najpopularniejszą europaletą wy-

konaną z drewna jest model EPAL 1 o wymiarach  

800 x 1200 mm obecny na rynku już ponad 50 lat. 

Dla potrzeb rynku zostały również opracowane palety  

o innych rozmiarach. W roku 2005 EPAL wprowadził 

na rynek trzy nowe typy wymiennych palet – EPAL 2  

o wymiarze 1200 x 1000 mm, EPAL 3 o wymiarze  

1000 x 1200 mm oraz półpaleta EPAL 6 o wymiarze 

600 x 800 mm. Od 2010 r. każda paleta EPAL musi 

być poddana obróbce fitosanitarnej ISPM15, co daje 

nieograniczone możliwości obiegu palet EPAL na całym 

świecie, a przede wszystkim w krajóach, których usta-

wodawstwo wymaga stosowania standardu ISPM15. 

Obecnie trwają prace nad zaimplementowaniem w pale-

tach EPAL systemu radiowej identyfikacji RFID. Do grupy 

palet EPAL należy także metalowy pojemnik siatkowy  

o wymiarach 800 x 1200 mm.

Więcej na www.epal.org.pl

Jesteśmy odpowiedzialni w  wymiarze ogólnoświatowym za 

utrzymanie jakości nośników z oznaczeniem  EPAL i opiera-

my się przy tym o niezależną, zewnętrzną kontrolę jakości 

przeprowadzaną przez towarzystwo klasyfikacyjne Bureau 

Veritas. EPAL jest  reprezentowany w 19 krajach przez ponad 

450 producentów i ponad 900  licencjonowanych firm napra-

wiających europalety.

Martin Leibrandt 
Dyrektor generalny 
European Pallet Assotiation

PKN EPAL jest jednym z najbardziej aktywnych komitetów 

narodowych w strukturach EPAL. Nic dziwnego, jesteśmy 

przecież drugim światowym liderem w produkcji europalet 

na świecie, co przekłada się na proponowane przez nas roz-

wiązania, które w konsekwencji służą całej międzynarodowej 

organizacji EPAL. 

Potrafimy współpracować zarówno z Niemcami – krajem, 

gdzie produkcja palet jest obecnie największa ale także  

z krajami dużo mniejszymi, gdzie produkcja palet jest ślado-

wa. Z największymi wyznaczamy standardy jakościowe palet 

a mniejszym krajom członkowskim służymy wsparciem i radą, 

pamiętając nie tak dawno czasy, gdzie Polska zamykała pierw-

szą dziesiątkę krajów, pod względem wielkości produkcji.

W ubiegłym roku udało nam się częściowo zmienić strukturę 

Sekretariatu Generalnego, dzięki czemu nasze biuro w Pol-

sce przejęło część obowiązków Sekretariatu Generalnego np. 

kwestie korespondencji z członkami oraz wystawianie faktur, 

co przełożyło się na znaczne usprawnienie funkcjonowania 

organizacji. 

Podkreśleniem znaczenia naszego Komitetu Narodowego  

w strukturach EPAL jest także wprowadzony nowy, korzyst-

ny dla członków system opłat licencyjnych. Aktualnie każdy 

kraj otrzymuje na funkcjonowanie krajowego systemu EPAL 

kwotę,  która zależy wyłącznie od ilości wyprodukowanych 

i naprawionych palet, co stawia naszą organizację w bardzo 

korzystnej sytuacji, pozwalającej jeszcze aktywniej działać  

w celu promocji systemu jakości EPAL w Polsce.   

Roman malicki 
prezes zarządu
Polski Komitet narodowy epal
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RAPORT:  
EPAL wciąż liderem otwartego poolu paletowego

Martin Leibrandt 
Dyrektor generalny 
European Pallet Assotiation

Produkcja i naprawa europalet na świecie
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Produkcja Naprawa

Z roku na rok polscy producenci produkują coraz więcej licen-
cjonowanych europalet. W ciągu siedmiu ostatnich lat wzrost 
produkcji wyniósł aż 112,4% — z 8,7 mln sztuk w 2006 roku do 
18,6 mln sztuk w roku ubiegłym. Bardzo dobrze zapowiada się 
także obecny rok. Już w pierwszych czterech miesiącach 2014 
roku wyprodukowaliśmy 6,7 mln europalet, co oznacza wzrost  
o 15% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. 

NIE STRASZNY NAM KRYZYS

Co warto podkreślić, trendowi wzrostowemu w Polsce nie 
przeszkodził nawet kryzys gospodarczy na świecie, który w glo-
balnych wynikach sektora paletowego odcisnął piętno znaczną 
korektą. Po rekordowym roku 2008, gdy produkcja europalet 
na świecie sięgnęła 68,43 mln sztuk, w kolejnym roku nastąpił 
spadek aż o 6 mln sztuk, by dopiero w 2011 roku powrócić do 
poziomu sprzed kryzysu. Tymczasem w Polsce rokrocznie odno-
towywane są wzrosty, w tym ostatni o 6% (2013/2012 rok).

Polakom nie zaszkodziła także sytuacja wewnątrz organizacji, 
która pojawiła się w ubiegłym roku po swoistej secesji organi-
zacji UIC, dotychczasowego członka EPAL i właściciela znaku 
towarowego EUR. Wydawałoby się, że siła marki EPAL tkwi wła-
śnie w znakowaniu nośników charakterystycznymi literami EUR  
w owalu. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że dla użytkowników 
o wiele bardziej wartościowe są gwarancje powtarzalności wy-
miarowej, jakości i swobodnego obiegu palet, które był w stanie 
zagwarantować EPAL. Polski Komitet Narodowy EPAL bardzo 
szybko zareagował na sytuację kryzysową i skutecznie przekonał 
zarówno dotychczasowych licencjobiorców, jak i graczy na rynku 
logistycznym, do kontynuowania współpracy w ramach nowego 
poolu paletowego EPAL-EPAL. Nie we wszystkich krajach tak 
się jednak stało, a działania niektórych komitetów narodowych 
spowodowały chwilowe spowolnienie, co przełożyło się na glo-

Na rynek trafia coraz więcej polskich europalet. W 2013 roku 
na całym świecie wyprodukowano 64 mln europalet EPAL,  
z czego aż 18,6 mln miało na środkowym wsporniku wypalone 
PL. Świetny początek roku 2014 zapowiada kolejne rekordy 
w polskim sektorze paletowym.

>>
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balne wyniki produkcji europalet EPAL. W 2012 roku wyprodukowano ich 
66,6 mln sztuk (o blisko 2 mln mniej niż rok wcześniej), a w 2013 roku 
nastąpił spadek o kolejne 2 mln sztuk. Niemalże marginalna obecność no-
wego poolu paletowego UIC na rynku powoduje jednak, że dawni licencjo-
biorcy za granicą powracają  do palet EPAL. Można się zatem spodziewać, 
że w kolejnych latach EPAL jeszcze bardziej umocni swoją pozycję lidera 
na świecie.

NAPRAWA EUROPALET

Choć pool paletowy EPAL jest otwarty na wymianę europalet ze znakiem 
EUR wyprodukowanych przez 2012 rokiem i zezwala na ich naprawianie, 
to jednak dezinformacja, jaką powodowały komunikaty UIC mogła wpły-
nąć na zmniejszenie ilości naprawianych europalet. Widać to w 2013 
roku zarówno w wynikach globalnych (naprawiono 21,9 mln sztuk, spa-
dek o 14% r/r), jak i w Polsce (3,7 mln naprawionych sztuk vs. 4,3 mln  
w roku poprzednim).  UIC próbował udowadniać, że wymiana wspornika ze 
znakiem EUR w owalu na wspornik EPAL podczas naprawy jest ingerencją 
w integralność produktu chronionego prawem przemysłowym. Stanowisko 
to w świetle przepisów prawa okazało się jednak nieuzasadnione. Tym 
samym firmy posiadające licencję EPAL na naprawę europalet mają prawo 
wymienić wadliwy wspornik, nawet jeśli jest na nim znak EUR w owalu 
czy znak innych kolei (np. PKP czy DB). Coraz bardziej powszechna wie-
dza na ten temat w branży powoduje, że już w tym roku widać poprawę  
w wynikach naprawy europalet w Polsce. W pierwszych czterech miesią-
cach tego roku naprawiono o 2,5% więcej europalet niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. 
Polska i Niemcy to najwięksi uczestnicy największego pool paletowego 
na świecie. Oba kraje odpowiadają za 70% globalnej produkcji europalet 
EPAL (39,8% Niemcy, 29,1% Polska). Również pod względem napraw 
europalet wraz z naszymi zachodnimi sąsiadami  zajmujemy kluczowe miej-
sce w organizacji, wykonując aż 60% wszystkich licencjonowanych napraw.
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Produkcja Naprawa

Produkcja i naprawa europalet w Polsce

Polska kolejny rok z rzędu utrzy-
muje pozycję drugiego na świecie 
zarówno pod względem produkcji, 
jak i naprawy europalet w gwaran-
towanym systemie jakości EPAL.

Niemcy

Polska

Pozostali

POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL 

POZOSTAŁE KOMITETY 
NARODOWE EPAL  

GUTEGEMEINSHAFT  
(GPAL), NIEMCY

STRUKTURA PRODUKCJI EUROPALET EPAL NA ŚWIECIE
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GUTEGEMEINSHAFT  
(GPAL), NIEMCY

ul.Kolejowa 8, 66-120 Kargowa
tel./fax +48 68 35 25 056 
tel./fax +48 68 35 25 517
kom. +48 608 342 527
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EPAL otwiera przed użytkownikami palet możliwość zastosowa-

nia technologii REFID. W początkowej fazie będzie wymagało 

to od wielu podmiotów łańcucha dostaw określonych inwe-

stycji, ale w miarę upowszechnienia się systemu — a nastąpić 

to może w bardzo krótkim czasie — koszty zamortyzują się. 

Tag (w postaci paska z zatopionym chipem oraz urządzeniem 

nadawczo-odbiorczym) zastąpi stosowaną obecnie metalową 

klamrę, potwierdzającą jakość i autentyczność palety EPAL. 

Po umieszczeniu tagów na wyprodukowanej palecie będą 

one skanowane, a następnie dane w nich zawarte zosta-

ną przesłane do centralnej bazy danych EPAL i tym samym 

nastąpi rejestracja palety. Od tej chwili każdy użytkow-

nik będzie mógł sprawdzić w bazie danych EPAL jej stan.  

Docelowo każdy obrót paletą będzie odnotowywa-

ny, każda naprawa będzie rejestrowana, zgłaszane bę-

dzie także zniszczenie palety. Tag będzie miał wydzie-

lony sektor,  na którym swoje dane wpisywać będą  

użytkownicy. Stanie się on zatem elektronicznym listem prze-

wozowym. Implantacja technologii RFID do systemu EPAL 

stanowi przejście na wyższy poziom zarządzania obrotem 

paletami EPAL. Pociągnie to za sobą konieczność zbudowa-

nia całej struktury wymiany informacji, w której uczestnikami 

będą producenci palet, firmy naprawcze, sekretariat general-

ny, użytkownicy palet. Każdy uczestnik będzie musiał posiadać 

zarówno software jak i urządzenia umożliwiające funkcjono-

wanie systemu (anteny nadawczo-odbiorcze, skanery, system 

transmisji danych). Jednocześnie system będzie funkcjono-

wał w sposób bardziej wydajny, przyczyniając  się do redukcji  

i optymalizacji kosztów. Wpłynie to także na rozwój jeszcze bar-

dziej ekologicznego użytkowania palet w ramach systemu EPAL.

EPAL W SYSTEMIE REFID
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Nasz klient zaopatruje się  
w europalety u jednego dostaw-
cy posiadającego licencję EPAL. 
Palety te trafiają na nasz maga-
zyn obciążone towarem. Jednak 
naszym zdaniem posiadają licz-
ne błędy konstrukcyjne (wymia-
ry oraz znakowanie). Co zrobić  
w przypadku jeśli wpłynęły już 
na magazyn?

Należy wskazać miejsce, gdzie te palety 
się znajdują, potrzebne będą również 
dokumenty, wówczas inspektor może 
dokonać  audytu

Jak należy się zachować, gdy 
firma zakupuje palety wykonane 
przez licencjonowanego produ-
centa opatrzone znakiem EPAL  
i w momencie dostawy stwier-
dza się (na podstawie karty 
oceny wydanej przez Państwa 
federację), iż zostały one wyko-
nane niezgodnie z normą UIC?

W przypadku stwierdzenia istotnych 
różnic jakościowych kupujący lub sprze-
dawca może zlecić dodatkową kontrolę 
dla Bureau Veritas, które jest jedynym 
organem orzekającym i koszty tej kon-
troli oraz dalsze konsekwencje z tym 
związane ponosi strona „przegrana”.

Czy dopuszczalne są zmiany wy-
miarów europalet EPAL, ale na 
minus? Ostatnia kontrola zaku-
pionych palet wykazała wymiary 
792×1198 mm lub 798×1195 mm. 
Nie jesteśmy w stanie zbadać 
wilgotności palet. 

Wilgotność palet ma zasadnicze znacze-
nie przy pomiarach. Odrębnym tematem 
jest natomiast sposób pomiaru, rodzaj 
użytego przyrządu, ilość palet w próbie, 
ilość palet obarczonych błędem. Próbę 
pobieramy losowo a nie wybiórczo (patrz 
regulamin techniczny). Wymiar nominal-
ny palet to 1200 x 800. Dalej mamy do 

czynienia z partią i próbą losową. Jeśli 
używamy legalizowanych przyrządów to 
opieramy się dalej o tabelę dopuszczal-
nych błędów w badanej partii. Błędem 
krytycznym w próbie losowej (badając 
wymiary główne) palet byłyby 800+8/-
5 oraz 1200+8/-5. Firma kontrolująca 
posiada jednolite metody (wytyczne) do 
przeprowadzania kontroli. W przypadku 
dalszych niejasności należy poinformo-
wać PKN EPAL o wielkości dostawy, 
danych dostawcy, zabezpieczyć całą 
partię do czasu przyjazdu przedstawicie-
la Bureau Veritas , który działa na nasze 
zlecenie.

Jakie jest maksymalne obciąże-
nie palety EPAL 1?

Palety EPAL1 spełniają parametr do-
tyczący obciążenia statycznego na 
poziomie 4 000 kg oraz obciążenia 
dynamicznego na poziomie 1 500 kg. 
W przypadku ustalenia maksymalnego 
obciążenia powinno się przyjmować war-
tość 1 500 kg.

Czy minimalny oflis na środkowej 
wzdłużnicy (długość około 14cm, 
wys. 5 mm) całkowicie dyskwali-
fikuje paletę?

Zgodnie z wytycznymi technicznymi  
a także w zgodzie z zasadami przyjętymi 
wspólnie z ECR Polska przyjęto, iż do-
puszczalny jest niewielki oflis. Zalecam 
stosowanie w takim wypadku zdrowego 
rozsądku i jeśli oflis nie zagraża bezpie-
czeństwu prowadzenia operacji trans-
portu i magazynowania — można taką 
paletę stosować. Wszystko też zależy od 
tego, o której desce mówimy i o jakim 
oflisie, etc.

Jakie jest dopuszczalne ugięcie 
palet?

PKN EPAL, opierając się na Kodeksie 
UIC 435-2 ff (zgodny z normą EN 
13698-1), wyznacza dla swoich euro-
palet wartości dotyczące nośności (min.  
1 500 kg w obciążeniu dynamicznym). 
Nie wyznaczamy wartości dotyczacej 
ugięcia, ponieważ w naszym imieniu 
zajmują się tym specjalistyczne jednost-
ki, np. Instytut Technologii Drewna w 
Poznaniu.

Jaka powinna być wilgotność 

palet?

Obecnie dopuszczalna wilgotność dla 
palet wynosi 22%. Wszelkie wymiary 
palet (w tym grubości desek) określone 
zostały właśnie przy 22% wilgotności. 
Produkowane palety coraz częściej mają 
19% wilgotności.

Czy palety z oznaczenie DB są 
jeszcze traktowane jak palety 
Euro i podlegają wymianie.”

Tak, palety z oznakowaniem DB są dalej 
europaletami i podlegają wymianie jeśli 
wykonane są zgodnie z kodeksem UIC 
435-2.

Mój dostawca palet oferuje 
mi nowe palety z wypalonymi 
wszystkimi cechami jednak bez 
klamer. Nadmieniam ze produ-
cent ten jest na tzw. samokon-
troli. Jeżeli otrzymuje fakturę na 
te palety jako palety używane 
czy te palety bez klamer są do-
puszczone do obiegu?

Nowe palety EUR z cechą EPAL muszą 
posiadać klamrę kontrolną — czarną 
lub żółtą. Od tej reguły nie ma żadnych 
odstępstw a klamra jest potwierdzeniem 
produkcji palet w gwarantowanym sys-
temie jakości EPAL. Palety znajdujące 

odpowiada Andrzej Szantyka, członek zarządu PKN EPAL ds. technicznych
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się w obiegu mogą ich nie posiadać, o ile utraciły je w wyniku 
niezamierzonych czynności. Jeśli czynność była zamierzona, 
to jest to działanie nielegalne. Proszę o bezpośredni kontakt, 
jeśli chce Pan sprawę do końca wyjaśnić.

Czy w nowo wyprodukowanych paletach, produ-
cent ma użyć określonego rodzaju gwoździ czy 
może korzystać ze wszystkich dostępnych na 
rynku? Np. licencja 226 korzysta z TS,TU,TR,AJ.

Każdy producent palet jest zobligowany do używania licencjo-
nowanych gwoździ konstrukcyjnych. Ich oznaczenie nie jest 
przypisane do firmy produkującej palety a jedynie do firmy 
produkującej dane gwoździe. Może się więc zdarzyć sytuacja, 
gdzie dany producent będzie korzystał z różnie oznaczonych 
gwoździ konstrukcyjnych. Lista producentów gwoździ znajdu-
je się na stronie www.epal.org.pl.

Czy europaleta EPAL, która posiada wszystkie 
cechy (tj. wymiary, znaki, klamrę) a widać na niej 
znaki użytkowania, musi być znakowana gwoź-
dziem naprawczym przed ponownym załadun-
kiem towaru na taką paletę i wysyłką oznaczoną 

jako „wysyłka na europalecie EPAL”?

Europaleta EPAL znajdująca się w obrocie wtórnym (jedno-
krotnie i wielokrotnie używana) nie musi posiadać gwoździa 
certyfikującego, jeśli wprowadzana jest do obrotu przez firmę, 
która dokonuje takiego obrotu. Jeśli jednak paleta taka 
wprowadzana jest przez firmę zajmującą sie naprawą palet 
lub przez firmę, która korzysta z usług firmy zajmującej się 
naprawą palet, taki gwóźdź certyfikujący jest już wymagany.

Czy jeżeli po jednej stronie palety jest nieczytel-
ne oznakowanie środkowego klocka (nie można 
rozczytać nr licenji, roku i miesiąca produkcji),  
a z drugiej strony palety jest wszystko ok, to czy 
taka paleta jest nadal paletą euro?

Generalnie oznakowania na każdym ze wsporników na palecie 
powinny być czytelne. Dopuszcza się jednak przypadki, gdzie 
jeśli jeden ze wsporników jest nieczytelny, a czytelny jest 
przeciwległy wspornik po drugiej stronie palety, to taka paleta 
powinna być traktowana nadal jako paleta EUR (oczywiście 
przy zachowaniu wszystkich innych cech charakterystycznych 
dla palety EUR).

Czy znaki na paletach muszą być wypalane czy też 

mogą być w formie stempla?

Znaki umieszczane na wspornikach paletowych muszą być 
znakami wypalanymi. Niedopuszczalne jest nanoszenie ich 
w żaden inny sposób, np. w formie stempla.

odpowiada Andrzej Szantyka, członek zarządu PKN EPAL ds. technicznych
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Zarząd EPAL na 
p o s i e d z e n i u  
w Zurychu w kwietniu 
2014 roku  przyjął jed-
nogłośnie uchwałę  
o wprowadzeniu do 
obrotu nowego typu 
europalety – półpa-
lety, o wymiarach 
800x600. W obiegu 
mogłaby się pojawić 
już pod koniec tego 
roku.

Na rynku logistycznym, szczególnie  
w ofercie przewozów kurierskich, coraz 
większą popularnością cieszą się  pale-
ty drewniane o mniejszych rozmiarach, 
zwane półpaletami. Dlatego też, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom rynku, organi-
zacja EPAL zdecydowała o wprowadze-
niu do obrotu licencjonowanych półpalet 
o wymiarach 800 x 600 mm. 
Zbudowane są z dziewięciu desek bla-
tu, ułożonych poprzecznie wobec trzech 
płóz, opartych na dziewięciu wsporni-
kach. Nośność półpalety wynosi 500 kg.
Obecnie EPAL pracuje nad nową normą, 
w oparciu o którą produkowane będą 
tego typu palety. 

DLA KOGO PÓŁPALETA?

Półpaletami zainteresowane są szcze-
gólnie dynamicznie rozwijający się ry-
nek sprzedaży internetowej sprzętu RTV  
i AGD oraz drukarnie. Podmioty te do-
starczają często ciężkie przesyłki o nie-
wielkich gabarytach. Zgodnie z zasadami 
BHP, kurier nie może dźwigać paczek 
cięższych niż 30 kg, a przesyłki powyżej 
50 kg powinny być przewożone na pa-
letach. 

Często jednak ich niewielki wymiar (np. 
kuchenki mikrofalowej czy małej pralki) 
nie wymagałby stosowania dużej euro-
palety 1200 x 800 mm, a doskonałym 
nośnikiem dla tego przesyłek byłaby 
półpaleta, znacznie zmniejszająca koszt 
przesyłki. 

NIŻSZY KOSZT LOGISTYKI

Dla porównania przesyłka kurierska na 
pełnej palecie to koszt około 120 zł, na-
tomiast na półpalecie 90 zł.
Półpaleta jest także oczekiwana przez 
sieci dyskontowe, które z racji niewiel-
kich powierzchni sprzedażowych oraz 
braku powierzchni magazynowych zain-
teresowane są wystawieniem produktów 
na mniejszych nośnikach niż typowa eu-
ropaleta. 
Poza tym – ogromne znaczenie mają 
zagadnienia jakościowe. Obecnie wyko-
rzystywane palety o mylnej nazwie DHP, 
dalekie są od prawdziwej normy DHP 
a co się z tym wiąże – palety te ulega-
ją zdecydowanemu szybszemu zużyciu. 
Odpowiedzią także i na te wyzwania jest 
właśnie nowa półpaleta EPAL.

PÓŁPALETA EPAL
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TAROPAK 2014

Wśród 200 wystawców targów Taropak w Poznaniu nie 
zabrakło w tym roku również stoiska Polskiego Komitetu 
Narodowego EPAL, promującego gamę najbardziej po-
pularnych na świecie nośników transportowych — euro-
palet drewnianych EPAL.

Taropak stanowił jeden z bloków trwających równolegle imprez 
targowych tj.  Polagra Tech, Polagra Food, Polagra Gasto, 
Invest Hotel i Smaki Regionów. Takie połączenie pozwoliło 
przyciągnąć na stoisko EPAL nie tylko przedstawicieli świa-
ta logistyki, lecz także potencjalnych klientów z branży rolnej  
i spożywczej. Według danych MTP targi odwiedziło w tym roku 
aż 60 000 zwiedzających, dla których wyróżniające się z daleka 
stoisko EPAL nie mogło pozostać niezauważone. Szczególnie 
cieszyła spora frekwencja gości zagranicznych, także z takich 
krajów jak Uzbekistan, Tadżykistan, Iran, Algieria, Egipt, Turcja, 
Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja, Chiny, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Meksyk czy Kanada. 

– Potencjał polskiego opakowalnictwa jest imponujący, a co 
najważniejsze, chcą z niego korzystać przedsiębiorcy z najróż-
niejszych branż – wyjaśnia Joanna Kucharska, dyrektor targów 
Taropak. – Naturalnie największy udział w spotkaniach mieli 
przedsiębiorcy reprezentujący branżę FMCG, ale zdecydowany 
akcent farmaceutyki, kosmetologii czy motoryzacji daje sporo do 
myślenia.
Tegoroczne Targi TAROPAK ubarwiły wydarzenia towarzyszące 
skoncentrowane na dwóch głównych zagadnieniach – logistyce 
oraz opakowalnictwie.  Tradycyjnie już wziąć można było udział 
w Sztaplar Show oraz In4Log – imprezach logistycznych, w któ-
rych wykorzystywane były europalety wyprodukowane na licencji 
EPAL. 
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania  
i Logistyki TAROPAK odbędzie się za dwa lata. 

Stoisko PKN EPAL na targach Taropak 2014 .

Europalety EPAL grały główną rolę w imprezach logistycznych 
towarzyszących targom: Sztaplar Show oraz In4Log.  Fot. MTP

PÓŁPALETA EPAL
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Promocja od podstaw
Aby przyszłe kadry logistyki korzystały z pool’u paletowego EPAL, 
potrzebna jest im wiedza, zdobywana już na etapie studiów. 
Dlatego też Polski Komitet Narodowy EPAL aktywnie włącza się 
w promocję systemu obrotu palet gwarantowanej jakości EPAL 
również na uczelniach wyższych. 

Jedną z najnowszych inicjatyw, w którą aktywnie włączył sie Polski 
Komitet Narodowy EPAL jest Rada Pracodawców Wyższej Szkoły 
Logistyki w Poznaniu. Jest to  elitarny klub, który powstał, aby zbliżyć 
WSL do biznesu.
— Uczestniczymy w opracowywaniu programu uczelni oraz będziemy 
wspierać ją radą, aby w przyszłości studenci byli lepiej wykształceni na 
rynku - mówi Paweł Wojciechowski, Pełnomocnik Zarządu PKN EPAL 
ds. Rozwoju. — Ze swojej strony oferujemy wiedzę nie tylko z dziedziny 
palet ale także z dziedziny ogólnie rozumianej logistyki. Obok naszej or-
ganizacji w Radzie Pracodawców WSL są takie firmy jak Raben, DHL, 
Dachser, Żabka, Biedronka, Volkswagen, JAS-FBG, MPK Poznań, 
SKK.
PKN EPAL, jako organizacja wspierająca rozwiązania związane ze zrów-
noważonym rozwojem, zrzeszająca producentów wytwarzających palety 

z naturalnych surowców, o długim cyklu życia, objął również patronatem 
specjalność Ekologistyka na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Jedna z sal dydaktycznych uczelni została przeznaczona na promocję 
rozwiązań pool’u paletowego EPAL i wyposażona w palety 
i informatory oraz pomoce dydaktyczne, służące do idetyfikcji i oceny 
palet. PKN EPAL wspierając młodych adeptów logistyki, sponsoruje 
również kolejną edycję Olimpiady Logistycznej. 
PKN EPAL współpracuje również z innymi uczelniami kształcących 
przyszłych menadżerów logistyki. 
— Na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Szczecińskim 
oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowa-
dzimy bezpłatne szkolenia dla studentów, które pozwalają im poznać 
zalety naszego pool’u paletowego - dodaje Paweł Wojciechowski. 

VI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna WSL w Poznaniu
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GIEŁDA KOOPREACYJNA

PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Bartłomiej Wojciechowski
TEKST:

W pierwszym wystąpieniu, które zgromadziło najwięcej obec-
nych Andrzej Ballaun z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
zagwarantował, że w przyszłym roku system sprzedaży drewna 
pozostanie praktycznie bez zmian. Jedynie możliwość zawierania 
umów dwuletnich (obok umów rocznych) zostanie poszerzona 
o opcję zmiany cen w drugim roku obowiązywania umowy. Nie 
było więc wielkiego zaskoczenia, przynajmniej po stronie przed-
siębiorców drzewnych. Zaskoczeni byli raczej leśnicy, którzy 
wprowadzając dwa lata temu pulę inwestycyjną, nie spodziewali 
się, że liczba wniosków (blisko 500) przekroczy  ich najśmielsze 
oczekiwania i cała procedura będzie wymagała głębszych ana-
liz prawno-formalnych (czytaj więcej na str. 20), aby móc dalej 
funkcjonować. 
Andrzej Ballaun odniósł się w swoim wystąpieniu również do 
spektakularnych wzrostów cen drewna, jakie miały miejsce na 
czerwcowych aukcjach na e-drewno systemowym. Uznał jed-
nak, że
  „PRZEDSIĘBIORCY DRZEWNI ZACHOWUJĄ SIĘ  
W SPOSÓB RACJONALNY, A CENY KONTRAKTOWE   
Z DWÓCH PODSTAWOWYCH PROCEDUR SPRZEDAŻY 
DREWNA TO CENY NA POZIOMIE KRAJÓW OŚCIEN-
NYCH (RYNKÓW KONKURENCYJNYCH).”

 
Jednocześnie wspomniał, że wielu ekspertów sugeruje, że nale-
żałoby przejść w 100% na system sprzedaży w oparciu o aukcje 
internetowe lub też znacząco zwiększyć pulę drewna aukcji sys-
temowych, która obecnie wynosi 30%. 
Andrzej Ballaun poruszył również kwestię planu weryfikacji wa-
runków technicznych na drewno okrągłe oraz zrębki leśne, które 
uprościłoby te procedury. Ponadto, zdaniem leśników wiele 
problemów przysparza nadmiar grup gatunkowo-handlowych 
(pisał o tym Zygmunt Stanula: Przemysł Drzewny nr 3/2014). 
Przedstawiciele przemysłu drzewnego, głównie skupieni w 
Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, ubolewają, 
że nie są dopuszczeni do prac nad zmianami tych projektów. 

Andrzej Ballaun odpowiada jednak:
- Na tym etapie brak wspólnego zespołu nie jest przeszkodą, 
aby wspólnie stworzyć system nowej kodyfikacji, pomiaru i prze-
kazywania surowca drzewnego w formie jednego dokumentu 
— mówi. — Konieczna jest jednak odpowiedź na pytanie, czy 
chcemy dyskutować o średnicy sęków w drewnie poszczegól-
nych sortymentów czy chcemy wspólnie stworzyć nowy system?
W kolejnych wystąpieniach poruszono tematy sytuacji w euro-
pejskim przemyśle tartacznym (czytaj artykuł Kimmo Järvinen, 
Sekretarza Generalnego EOS na str.12), ale także kwestię 
konieczności promocji drewna, o czym mówiła dr Małgorzata 
Wnorowska z Forestor Communication, firmy zajmującej się ko-
munikacją marketingową w sektorze leśno-drzewnym. 
— Promocją drewna musi zająć się każdy producent wyrobów 
z tego surowca, ale musi to robić skutecznie, omijając pułapkę 
oczywistości, niejasnych komunikatów i braku emocji w marke-
tingu - mówiła, przybliżając główne błędy, jakie popełniają firmy 
we własnych strategiach promocji wyrobów drzewnych. 

- PIERWSZY KROK W SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI MARKETIN-
GOWEJ, CZY TO W POLSCE CZY NA ŚWIECIE, TO ZROZUMIE-
NIE EMOCJI I POTRZEB KLIENTA A NIE PRÓBA PRZEKONANIA 
GO DO SWOICH RACJI, NARZUCENIA MU SWOJEJ RETORYKI 
I WŁASNYCH EMOCJI TYPU „20 LAT PRODUKUJĘ PODŁOGI 
TO SIĘ NA TYM ZNAM”. PROBLEM WSZECHWIEDZĄCYCH 
RZEMIEŚLNIKÓW JEST OBECNIE JEDNYM Z GŁÓWNYCH 
ELEMENTÓW ANTYPROMOCJI DREWNA

.
  — mówiła. — Równie niebezpieczni są źle wyedukowani 
sprzedawcy czy architekci. Skoro brakuje im wiedzy o nowocze-
snym drewnie, którą powinna dostarczyć szkoła czy uczelnia, 
to obowiązek ten przechodzi na producentów. To oczywiste, że 
sprzedawca czy architekt będzie promował to, co dobrze zna, 
na temat czego ma odpowiedni zasób wiedzy, w czym czuje się 
pewnie. 
Dyskusję z przedstawicielem Centrum Informacyjnego Lasów 
Państwowych Mariuszem Turczykiem wywołała teza postawiona 

Wrześniową giełdę kooperacyjną przemysłu drzewnego 
KOOPDREW zdominowały tematy sprzedaży drewna na 
kolejny rok. Nic dziwnego, wszak Lasy Państwowe przy-
zwyczaiły nas, że o tej porze roku zawsze zaskakują nas 
zmianami zasad sprzedaży drewna. W tym roku to prze-
mysł drzewny zaskoczył Lasy Państwowe.

>>
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JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW OKLEINY DĘBOWEJ W EUROPIE

W ciągłej sprzedaży posiadamy około 3,5 mln m2 oklein i obłogów

MIKOŁAJ SAWICKI

OFERUJEMY: 
OKLEINY: 

dębowe, sosnowe, brzozowe, olchowe, bukowe, 
jesionowe, czereśniowe, orzechowe 

oraz z drewna krajów pozaeuropejskich

OBŁOGI: 
dębowe, sosnowe, brzozowe, olchowe, bukowe, 

jesionowe, czereśniowe, orzechowe

 

HAJNÓWKA

ŚWINOROJE 23, 17-220 Narewka, woj. podlaskie

BIURO HANDLOWE I MAGAZYNY OKLEIN:
ul. 3 maja 51, 17-200 Hajnówka

tel./faks +48 85 682 20 26, +48 85 682 21 28
tel. kom. +48 501 141 936, 696 612 056, 503 434 914

biuro@fornirhajnowka.pl,  mikolajsawicki@wp.pl

Druga edycja Koopdrew potwierdziła, 
że przedsiębiorcy drzewni chcą się 
spotykac i rozmawiać o czym świadczy 
wysoka frekwencja spotkania.

Patronat medialny nad giełdą objął 
„Przemysł Drzewny”, którego egzemplarz 
otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Stałym elementem programu, obok 
bloku referatów, są spotkania bizne-

sowe, podczas których można poznać 
nowych kooperantów.

Silną grupę uczestników stanowili leśnicy , a Lasy Państwowe były  — obok Polskiej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich —  jednym 

ze współorganizatorów. 

Szerokie spojrzenie na europejskie 
tartacznictwo i wyzwania stojące przed 

nim przedstawił gość z Europejskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu 

Tartacznego.  
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przez Małgorzatę Wnorowską, że promocja wyrobów drzewnych 
musi być prosta i omijać trudne tematy, które są niezrozumiałe 
dla osób spoza branży jak np. wycinanie lasu.
— Pokazanie widoczku lasu obok gotowego produkty działa tak 
samo jak zdjęcie króliczka na opakowaniu mięsa czy radosnej 
świnki na paczce parówek. W branży mięsnej już to zrozumieli  
i nie znajdziecie Państwo żadnego opakowania parówek ze świn-
ką.  Natomiast w branży drzewnej wciąż obok zielonego drzewka 
kładzie się „trupa”, czyli tarcicę. Oczywiście ktoś powie, że prze-
cież my nie wycinamy drzew, że to są cięcia pielęgnacyjne, że 
mamy większy przyrost niż pozyskanie..., ale wystarczy spojrzeć 
na wykres z badań przeprowadzonych przez komisję leśnictwa 
w Wielkiej Brytanii, by zobaczyć, że ludzie tego nie rozumieją  
i jest to dla nich trudne i nielogiczne, a zadaniem marketingu nie 
jest misja edukacyjna, lecz trafienie do świadomości odbiorcy z 
prostymi komunikatami, które zwiększą sprzedaż i rozkochają 
konsumentów w produktach drzewnych — tłumaczyła.
Sporo miejsca w wystąpieniach pozostałych prelegentów po-
święcono kwestiom promocji eksportu np. poprzez sieć Centrów 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które za darmo pomagają 
w wyszukaniu partnerów handlowych, promocji na nowych 
rynkach, badaniem tych rynków, dostarczyć informacji o przepi-
sach, cłach i warunkach handlu i inwestowania za granicą.
Ostatni blok referatów dotyczył prezentacji dwóch krajów  
o ogromnym potencjale gospodarczym: Kazachstanu i Indii. 

KAZACHSTAN - PRZYBLIŻONY REFERATEM 
PIOTRA GUZOWSKIEGO, PREZESA POLSKO 
-KAZACHSTAŃSKIEJ IZBY HANDLOWO-
PRZEMYSŁOWEJ, SZCZYCI SIĘ BARDZO WYSOKIM 
WZROSTEM GOSPODARCZYM, MA TEŻ WIELKI 
POTENCJAŁ SUROWCOWY (WSZYSTKIE PIERWIASTKI 
Z TABLICY MENDELEJEWA), ALE SKĄPY OBSZAR 
LEŚNY, STĄD ZAINTERESOWANIE JEGO MIESZKAŃ-
CÓW WYROBAMI Z DREWNA, GŁÓWNIE MEBLAMI I 
STOLARKĄ.

Kolejny z obiecujących rynków to Indie — druga po Chinach 
największa gospodarka świata, kraj o populacji przekraczają-
cej 1,5 mld ludzi, do którego nasze produkty drzewne trafiają  
w znikomej ilości
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Użytkowanie  
zasobów leśnych w Polsce

— Ważnym obszarem z perspektywy dalszego funkcjonowania 
leśnictwa jest potrzeba skoordynowania sektorowych strategii  
i polityk, które w coraz większym zakresie wpływają na lasy i prze-
mysł drzewny — uważa Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. 
— Istotne są więc wskazania strategii, aby krajowe polityki  
w zakresie gospodarki leśnej uwzględniały powiązania z innymi 
sektorami na poziomie państwa oraz Unii Europejskiej. Możemy 
wymienić tu chociażby politykę klimatyczną, energetyczną czy 
rozwoju obszarów wiejskich. 
Prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz podkreśla, że budowa stra-
tegii rozwoju lasów i leśnictwa przyjmuje precyzyjnie określony 
horyzont czasowy, który jednocześnie umożliwia dokonywanie 
istotnych zmian w trakcie realizacji przyjętej strategii, wynika-
jących z nowych uwarunkowań, wywoływanych zarówno przez 

oczekiwania społeczeństwo, jak i przez zmiany zachodzące  
w  środowisku przyrodniczym. 
Uczestnicy konferencji przyznawali zgodnie, że obecnie zbyt 
silną pozycję w forsowaniu swych idei mają organizacje skraj-
nie ekologiczne, które działają wbrew idei zrównoważonego 
rozwoju, która zakłada, że to człowiek i jego potrzeby powinny 
być na pierwszym miejscu. W problem ten wpisuje się również 
marginalizacja leśników w zakresie zarządzania lasami poprzez 
przejmowanie szeregu zadań przez np. regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska. Przejawia się to m.in. w dużej swobodzie 
wytyczania obszarów ochronnych a tym samym ograniczania 
możliwości korzystania z lasu. Na przykładzie RDLP w Krośnie, 
która była gospodarzem konferencji Użytkowanie zasobów le-
śnych w Polsce, przedstawił je dyrektor Bogusław Famielec.
— Ponad 84% powierzchni lasów zarządzanych przez nad-

Przyszłość sektora leśno-drzewnego w dużej mierze 
zależy od ścisłej współpracy obu tych gałęzi. Tylko 
wówczas możliwe będzie przezwyciężenie proble-
mów i sprostanie wyzwaniom, które staną przed nimi 
w perspektywie kolejnych lat. 

Polańczyk 25-27 września 2014

TEKST: 
dr Małgorzata Wnorowska

W konferencji w Polańczyku udział wzięli przedstawiciele sektora leśnego (po lewej, na pierwszym planie: Piotr Grygier, dyrektor RDLP  
w Poznaniu), jak i drzewnego (na zdjęciu po prawej: Marek Krzykowski, prezes zarządu International Paper w Kwidzynie).
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leśnictwa zgrupowane w RDLP w Krośnie, czyli 340 tys. ha 
stanowią lasy ochronne — mówił. — Ponadto na terenie naszej 
dyrekcji znajduje się  7 obszarów specjalnej ochrony ptaków 
oraz 50 obszarów siedliskowych. 61% powierzchni leśnej  
w naszym zarządzie to obszary Natura 2000. 
Do form ochrony, które w znacznym stopniu ograniczają istotny 
sposób użytkowania lasu, należą parki narodowe i rezerwaty 
przyrody, użytki ekologiczne. Jednak najbardziej dotkliwe ogra-
niczenia związane są z siecią obszarów Natura 2000 a dokładnie  
z wdrażaniem dokumentów planistycznych dla tych obszarów. 
— Zapisy w tych dokumentach wynikają często z niewłaści-
wego rozumienia idei funkcjonowania tych obszarów — uważa 
Bogusław Famielec. — Same działania ochronne najczęściej 
koncentrują się na zakazach i ochronie biernej, co jest sprzeczne  
z dyrektywami unijnymi i ustawą o ochronie przyrody. Nakładanie 
coraz większych ograniczeń na gospodarkę leśną, bez uwzględ-
nienia nie tytlko rzeczywistych wymagań ochrony, lecz także 
uwarunkowań gospodarczych i społecznych, jest drogą ku prze-
paści — uważa dyrektor.
Choć przemysł drzewny, ze względu na rosnące zapotrzebowa-
nie na surowiec, oczekuje od Lasów Państwowych większej po-
daży drewna okrągłego,  to — jak zauważa prof. Ewa Ratajczak 
z Instytutu Technologii Drewna — w bilansie coraz większe 
znaczenie, oprócz drewna z lasu, mają odpady produkcyjne, 
drewno z plantacji drzew szybkorosnących i drewno poużytko-
we. Ważna jest też efektywność wykorzystywania posiadanych 
surowców, materiałów, wody i energii. 
— W gospodarce surowcowo-materiałowej drzewnictwa prze-
jawia się to w idei kaskadowego zużycia drewna — mówi prof. 
Ratajczak. — W sektorze drzewnym idea ta jest już w dużym 
stopniu wdrożona; praktycznie wszystkie odpady drzewne są 
wykorzystywane ponownie: przede wszystkim na cele produk-
cyjne, a dopiero w dalszej kolejności poprzez ich ekologiczne 

spalanie. Zużyte wyroby drzewne natomiast są odzyskiwane  
i poddawane (często wielokrotnemu)  recyklingowi.
Potwierdził to w swoim wystąpieniu Marek Krzykowski, prezes 
zarządu International Paper, który zauważył, że zużyty pa-
pier może być aż 7 razy ponownie wykorzystany w produkcji. 
Ponadto, w jego produkcji zużywa się coraz mniej celulozy,  
a tym samym drewna.
– Kiedyś celuloza była głównym półproduktem do wytwarzania 
papieru, dziś jest wykorzystywana w najbardziej zaawansowa-
nych technologiach, łącznie z przemysłem kosmicznym, budow-
lanym, meblarskim - mówił. - Obecnie najlepsze gatunki papieru 
maja zawartość celulozy niższą niż 70%, pozostałe składowe 
to wypęłniacze np. weglan wapnia. To właśnie dlatego papier 
coraz trudniej się spala, bo celuzloza, która jest związana różny-
mi składnikami, zmienia swoją strukturę chemiczną. 
Marek Krzykowski, który od 18 lat odpowiada w firmie również 
za kwestie surowcowe, w tym import drewna, zasygnalizował 
problem, jaki może się wytworzyć po zapowiadamym zamknię-
ciu granic dla eksportu drewna przez Białoruś.  
— Powinniśmy w gronie leśno-drzewnym zastanowić się 
jaki jest nasz plan na taką ewentualność i podjąć dobre 
strategiczne decyzje, ale nie na kolejne kilka, ale kikana-
ście lat — mówił. — Spowoduje to [zakaz eksportu - przyp. 
red.] wzmożoną walkę na internetowych aukcjach w Polsce   
i windowanie cen. 
International Paper realizuje już teraz projekty plantacji szybko-
rosnących drzew, by w pewnym stopniu zaspokoić swoje po-
trzeby surowcowe. 
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Konferencję wsparły 
Centrum Informacyjne LP i PGL LP. 
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100-LECIE
SKLEJKA-MULTI

Do Bydgoszczy na zaproszenie Sklejka-Multi przyjechało ponad 200 gości, w tym wielu 
klientów i dostawców z zagranicy.  Wśród nich także reprezentant fińskiej firmy Raute, 
która w przyszłym roku uruchomi w bydgoskiej fabryce nową łuszczarkę. Zwiększy 
ona wydajność skrawania w fabryce nawet o 50%. To plan na kolejny rok.  Na razie 
goście, którzy w ramach obchodów zwiedzali fabrykę, mogli zobaczyć pierwsze kroki 
inwestycyjne, jakie podjął zarząd w ramach modernizacji zakładu. 
— W sierpniu uruchomiliśmy nową linię korowania drewna okragłego Valon Kone, 
która zastąpiła wysłużone maszyny — mówi Adam Pander, oprowadzający jedną  
z grup po zakładzie. 
Inwestycje, które zostały rozpoczęte w roku 2014, kierują zakład na tory dynamicznego 
rozwoju. W planach jest zakup nowej linii spajania fornirów na długość firmy Raute. 
Zostanie w niej zastosowana nowatorska technologia Scarf-Join, polegającą na łącze-
niu obłogów metodą wzdłuż włókien, po uprzednim wykonaniu frezowań.
— W 101. rok istnienia Bydgoskich Zakładów Sklejek wchodzimy niezwykle mocni 
technicznie i technologicznie, a w zakładzie trwają kilkumilionowe inwestycje, które 
poprawiają naszą wydajność materiałową, jakość produkcji i wspomagają wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań produktowych - mówił Tadeusz Kosień podczas oficjalnej 
części spotkania jubileuszowego, która miała miejsce w Operze Nova. - Chciałbym 
podziękować tym, którzy wierzą w przyszłość naszego zakładu: załodze, na czele  
z członkami zarządu wspierającymi mnie w kierowaniu firmą,  władzom miasta i wo-
jewództwa, które dostrzegają potrzebę rozwoju nowoczesnego przemysłu w naszym 

Przez sto lat wspólnej pracy wielu ludzi związanych  
z Bydgoskimi Zakładami Sklejek SKLEJKA-MULTI S.A. poświęciło 
im swoje serce i zaangażowanie. Cieszy mnie, że przez ten 
czas wypracowali Państwo wysokie standardy jakości. Mam 
nadzieję, iż przyszłe lata przyniosą Państwu kolejne sukcesy 
- te słowa skierował Piotr Całbecki, marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego, do prezesa zarządu Sklejka Multi  
Tadeusza Kosienia z okazji uroczystości jubileuszu 100-lecia 
istnienia zakładu, która odbyła się 2 października. 

SYLWIA MODZELEWSKA
TEKST:
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mieście, a takim jest produkcja wszechstronnych i ekologicz-
nych tworzyw drzewnych.
Prezes Sklejki Multi dziękował również przedstawicielom Lasów 
Państwowych, które są głównym dostawcą drewna dla fabryki. 
— Współpracujemy ze sobą już 90 lat, od kiedy tylko Lasy 
Państwowe powstały i życzymy sobie, by ta współpraca trwała 
nadal, opierając się na wzajemnym zrozumieniu ekonomicznych 
i ekologicznych celów naszego partnerstwa — mówił Tadeusz 
Kosień. 
Janusz Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu, wręczając 
Tadeuszowi Kosieniowi Kordelas Leśnika Polskiego, podkre-
ślił, że odznaczenie to po raz pierwszy trafia do przedsiębiorcy 
drzewnego:
- Tadeusz Kosień niemal w każdej rozmowie wykazuje głębokie 
zainteresowanie nie tylko gospodarką leśną czy pozyskaniem 
drewna, lecz także jest zatroskany o hodowlę lasu, codzienną 
pracę leśników i wszystko co dzieje się wokół polityki leśnej 
państwa - mówił Janusz Kaczmarek.
Rolę prezesa zarządu w dynamicznym rozwoju zakładu podkre-
ślało wielu gości, szczególnie przedstawiciele władz samorządo-
wych, którzy zauważyli, że spośród kilkudziesięciu państwowych 

zakładów funkcjonujących w Bydgoszczy, wiele niestety nie po-
radziło sobie w nowej rzeczywistości gospodarczej. Tymczasem 
Sklejka Multi przetrwała 100 lat, mimo że musiała zmierzyć się 
z trudami dwóch wojen światowych, czy odbudować produkcję 
po wielkim pożarze w latach 70.
- Wielu z państwa użyło słów, że Sklejce Multi udało się prze-
trwać trudne czasy czy udało osiągnąć sukces — nawiązał 
do wystąpień przedmówców Mirosław Ślachciak Kujawsko-
Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. — A ja 
uważam, że nie „udało się”, ale jest to konsekwencją ciężkiej 
pracy i skutecznych działań niezwykłej załogi i wspaniałego czło-
wieka, który stoi na czele tego zakładu.
— To wspaniale, że w takich chwilach możemy być razem, by 
świętować jubileusz naszego zakładu — podkreślił Tadeusz 
Kosień. -  Wiemy jednak, że to także dla nas zobowiązanie, 
wyraz państwa oczekiwań, by nasza oferta sklejek wciąż się 
poszerzała, pozwalała na coraz to nowe jej zastosowania, 
wynikające ze zmieniających się potrzeb rynku. Nie ustajemy  
w poszukiwaniu i oferowaniu Państwu takich rozwiązań. 
Jesteśmy specjalistami w produkcji sklejek technicznych, 

W setnym roku istnienia Sklejki Multi rozpoczęto nowe inwestycje. Pierwszą z nich jest uruchomiona w sierpniu br. linia korowania Valon Kone.

>>
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stosowanych w najbardziej wymagających bran-
żach: budowlanej, motoryzacyjnej czy meblarskiej. 
Zdajemy sobie sprawę, że jakość naszych wyrobów  
pracuje również na wartość marek państwa produk-
tów i jesteśmy z tego niezwykle dumni.
Sklejka-Multi po trudnych latach 2008—2011, 
kiedy to kryzys gospodarczy dotkliwie odbił piętno 
na wynikach finansowych, od dwóch lat znów może 
cieszyć się zwiększonym zainteresowaniem jej pro-
duktami. Zamówienia do fabryki spływają od znanych 
koncernów motoryzacyjnym (m.in. Volvo) czy branży 
budowlanej i opakowań. Mariusz Kosień, dyrektor 
ds. handlowych i członek zarządu spółki, uważa że 
trend ten będzie coraz silniejszy dzięki większej świa-
domości ekologicznej konsumentów.
— Sklejka wytwarzana jest z naturalnych, od-
nawialnych surowców. Jest materiałem nie-
zwykle wytrzymałym, przez co jej cykl życia 
jest bardzo długi a proces recyklingu przyjazny 
środowisku — tłumaczy. — Wciąż znajduje-
my nowe zastosowania dla sklejki, szczególnie  
w budownictwie i intensywnie rozwijającej 
się branży motoryzacyjnej. Specjalizujemy się  
w produkcji sklejki technicznej z różnego rodzaju 
wkładami wygłuszającymi, stosowanymi na podłogi 
pojazdów szynowych oraz autobusów i na tym rynku 
czujemy się ekspertami, często współtworząc z klien-
tami innowacyjne rozwiązania - dodaje.
Zarząd zdaje sobie sprawę, że — aby otwo-
rzyć się na innowacyjność — ogromną rolę 
odgrywa w tej dziedzinie współpraca z nauką  
i to na każdym szczeblu: od uczniów technikum, 
którzy przygotowują się do pracy w zawodzie, przez 
studentów wydziałów technologii drewna, z którymi 
firma od lat współpracuje, aż po wspólne projekty 
badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie z insty-
tucjami naukowymi  i ośrodkami B+R.
– Sklejka zatrudnia aż 330 osób, z tego wielu to 
absolwenci naszego Zespołu Szkół Drzewnych, co 
nas szczególnie cieszy – mówi Ilona Chilicka dyrektor 
szkoły.
Współpraca Zespołu Szkół Drzewnych i Sklejki Multi 
zacieśniła się dzięki programom unijnym. Szkoła do-
stała trzy czterotygodniowe staże dla uczniów techni-
kum. W czasie wakacji uczą się i zdobywają wiedzę 
praktyczną przez osiem godzin pięć dni w tygodniu.

W zwiedzaniu farbyki uczestniczyli nie tylko klienci i dostawcy, 
ale również posłowie i samorządowcy.

Symboliczne zasadzenie drzewa.  
Czy za  kolejne 100 lat posłuży do produkcji sklejki?

Najbardziej zasłuonych odznaczył medalem prezydent 
Bydgoszczy Rafał Bruski.
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www.sklejka.pl

Bydgoskie Zakłady Sklejek
„SKLEJKA - MULTI” S.A.
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TRADYCYJNIE 
BLISKO NATURY

NATURALNIE 
BLISKO KLIENTA

Na staże do sklejki przyjeżdżają także studenci i z ośrodków na-
ukowych z Poznania i Warszawy. Przypomina to złote lata rozwoju 
technologii produkcji sklejki w latach 50. ubiegłego wieku, gdy 
właśnie na terenie zakładu w Bydgoszczy prof. Tadeusz Perkitny 
wraz z zespołem utworzył Laboratorium Sklejek w Bydgoszczy. 
Tu powstały patenty na produkcję kleju fenolowo-formaldehy-
dowego ALPIT, później usprawnionego jako klej FENOLIT. Tu 
powstawał lignofol, realizowano pierwsze próby produkcji sklejki 
wodoodpornej i foliowanej. 
Wiele modernizacji i rozwiązań wdrożonych w firmie to zasługa 
pracowników. Zgrana i oddana załoga to największa siła każdej 
firmy. Bydgoskim Zakładom Sklejek Sklejka-Multi wiele osób 
poświęciło niemal całe życie zawodowe. Wśród pracowników 
odznaczonych medalami przez Prezydenta Miasta znaleźli się 
się m.in. Jerzy Trykowski, starszy monter instalacji, pracownik 
zakładu z 47-letnim stażem, Jan Strzelczyk, który przepracował 
w zakładzie 45 lat czy Barbara Maziec i Marek Masztalerski, 
pracownicy z 41-letnim stażem.

Część oficjalna odbyła sie w Operze Nova w Bydgoszczy,  
a wieczorny bankiet uświetnił występ zespołu Żuki.
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STOLARSKA DREMA
— Właśnie kupiłem maszynę — pochwalił 
się nam Andrzej Waligóra, prezes zarządu 
Tartaku Tyble. 
Ta nowość to wielopiła Rainmann z oferty 
grupy Weinig. Jej zadaniem będzie dokładny 
rozkrój tarcicy na wysokiej jakości lamele me-
blowe. Chwilę później odwiedził nas Tomasz 
Kwaśnik z firmy Trak, który rozglądał się za 
strugarkami i prasami.
— Chcemy rozwijać produkcję klejonki za-
równo meblowej jaki i okiennej czy drzwiowej, 
dlatego na targach Drema rozglądam się za 
strugarkami i prasami — mówił.
Na targach pojawiło się kilka ciekawych ofert 
w tym zakresie. Swoje prasy, produkowa-
ne od ponad 20 lat zaprezentowała firma 
Techfa—A. Łodyga, która pojawiła się pod 
nową marką Steblo. Wśród prezentowanych 
na stoisku targowym pras znalazły się pneu-
matyczne trapezowe, do klejenia drewna  w 
płyty i na grubość. Podobne oferty można 
było znaleźć również w ofercie Tech-Fa-Miller 
oraz firmy Gomad.
Z grupy strugarek czterostronnych poja-
wiły się propozycje na stoiskach Weiniga  
i Leadermarca o porównywalnych parame-
trach, ale dość sporych różnicach cenowych. 
Niemniej na jedne i drugie maszyny jest  
w Polsce wciąż spory popyt. 

OKLEINIARKI

Na koniunkturę nie narzekają też producenci 
okleiniarek. W ostatnich latach producenci 
mebli, którzy zaczynali produkcję 10-15 lat 
temu, zrobili olbrzymi skok. Szukają więc 
coraz lepszych i bardziej wydajnych maszyn.
- Niekoniecznie przemysłowych - zaznacza 
Bartosz Dembowy, manager SCM Group.
W Polsce doskonale rozwija się rynek małych 

Do targów Drema można mieć właści-
wie jeden zarzut — było bardzo głośno. 
W hali 5, gdzie swoje stoisko miał Forestor 
Communication, decybele uniemożliwiały 
swobodną rozmowę. Tymczasem było o czym 
rozmawiać.

Niemal wszystkie maszyny firmy TEKNIKA można było oglądać w ruchu. Aż trzy to 
tegoroczne złote medalistki targów DREMA. 

Podczas targów prezentowanych było wiele specjalistycznych centrów obrób-
czych. Na zdjęciu: centrum obróbcze Format 4. 

Bartłomiej Wojciechowski
TEKST:
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i średnich firm, które mają wysokie oczekiwania  
w zakresie sterowania, elastyczności, szybkiego 
przezbrajania maszyny. Szukają kompaktowych, 
ale też wydajnych urządzeń, dostosowanych do ich 
potrzeb, by nie przepłacać za zbędne komponenty.  
— Dlatego tak ogromną popularnością cieszy się 
nasza najnowsza okleiniarka Olimpic K 560 TER2 
który jest wyposażony w agregat wstępnego frezo-
wania oraz zarabiania naroży na dwóch silnikach. 
Od czerwca tego roku, gdy pojawiła się na rynku, 
udało nam się już sprzedać kilka takich maszyn do 
polskich zakładów meblowych — dodaje Tomasz 
Dembowy. 
Skąd taki sukces?
— Jest to maszyna bardzo wygodna w obsłudze, 
gdyż wszystkie jej agregaty, czy to frezowania wstęp-
nego, odcinania czy frezowania końcowego, stero-
wane są automatycznie z pulpitu.  Jednocześnie jest 
ona bardzo elastyczna i pozwala na szybką zmianę 
rodzaju obrzeży - wyjaśnia.
W oferowanych na targach okleiniarkach prezen-
towanych było wiele nowych rozwiązań. Wyraźnym 
trendem jest jednak  możliwość stosowania  różnych 
systemów klejowych, w tym klejów typu PUR czy 
EVA. Na przykład firma Cehisa w swojej nowej 
okleiniarce zastosowała system CEHMELT , który 
pozwala na zmianę kleju z poziomu panelu sterują-
cego. Ten hiszpański producent maszyn zdecydował 
się również na wprowadzenie systemów laserowego 
okleinowania, choć technologia ta - proponowana 

Prezentujemy Państwu szeroką gamę 
frontów drewnianych, 

fornirowanych, mdf lakierowanych 
i pozostałych elementów 

wykończeniowych. W oparciu o nasze 
wyroby od wielu lat powstają 

meble kuchenne, które tworzą 
niepowtarzalny charakter wnętrz. 

ul. Towarowa 2
06-400 Ciechanów

tel/fax (23) 672 35 70
kom. 506 097 997

www.slawpol.pl 

Najnowsza okleiniarka Olimpik K 560 TER2 ze wstępnym frezowaniem w ofer-
cie SCM Group.

>>
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dotychczas głównie przez firmę Homag oraz IMA- nie 
przyjęła  się w polskich zakładach meblowych.
Z maszyn meblarskich na uwagę zasługuje także 
centrum wiertarskie oferowane na stoisko KMA ma-
szyny. Ta prężnie rozwijająca się firma zaprezento-
wała ma targach sterowane numerycznie centrum 
wiertarskie BM3000 marki Robland. Przy pomocy takie-
go urządzenia — o bardzo ciekawym designie — nawet  
w niewielkich elementach płytowych można wykonywać 
nawiercenia pod zawiasy czy  gniazda. 
Producentów, głównie krzeseł i stołów, niezwykle in-

teresowało polskie centrum obróbcze SIGMA ZM Fanum,  
o czym świadczył ciągły tłok na stoisku producenta. Maszyna ta 
została wyróżniona w tym roku złotym medalem MTP.  Jest to 
swoisty robot, który posiada zarówno automatyczny załadunek 
prefabrykatów, jak i późniejszy rozładunek elementów gotowych. 
Rola operatora ogranicza się zatem do wprowadzenia danych 
(maszyna ma autorski, polskojęzyczny system operacyjny) i po-
dziwiania precyzyjnej obróbki elementów.
Dla producentów frontów oraz mebli  targi Drema były rzeczy-
wiście sposobem na zapoznanie się z najnowszą ofertą maszyn 
stolarskich. W hali 5 i 6 zaprezentowano liczne uniwersalne cen-
tra obróbcze dedykowane zarówno małym zakładom stolarskim,  
jak i wysokowydajnym fabrykom. 
Ta pierwsza grupa była reprezentowana dość licznie, co wystawcy 
tłumaczą specyfiką klientów odwiedzających targi w Poznaniu. 
— Technologowie z dużych fabryk mebli jeżdżą raczej na Lignę, 
natomiast do Poznania przyjeżdżają reprezentanci mniejszych 
firm, co nie znaczy że nie oczekują rozwiązań zaawansowanych 
technologicznie — uważają.

ROBOTY
 

Nawet roboty, które kojarzyły się dotąd głównie z wielkimi fabry-
kami, z powodzeniem wkraczają do stolarni i mniejszych zakładów 
meblowych, szczególnie do działów uszlachetniania powierzchni.
— Zdecydowałem się na zakup robota do lakierowania krzeseł 
— zdradza Henryk Tatkowski, właściciel firmu Halex z Elbląga. — 

Centrum wiertarskie BM 3000 marki Robland na stoisku KMA 
maszyny.

Robot lakierniczy firmy Lesta oraz robot do logistyki wewnętrznej oferowany przez Teknikę. 
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Dzięki temu będę mógł nie tylko zwiększyć wydajność produkcji, powtarzal-
ność wyrobu, ale przede wszystkim przejść na stosowanie ekologicznych 
lakierów wodnych.
Na targach Drema uwagę przykuwały dwa roboty - czerwone ramię 
COMAU przenoszące elementy na stoisku Teknika oraz niewielki robot la-
kierniczy Lesta. Ten drugi prezentowała dynamicznie rozwijająca się włoska 
firma, która powstała zaledwie 4 lata temu. Roboty antropomorficzne Lesta 
pracują w systemie samouczenia oraz z wykorzystaniem programu point-to-
-point. Model A6 z ramionami z włókna węglowego i dotykowym ekranem 
lcd , wykonuje ruchy w 6 osiach. Dostępny jest w różnych konfiguracjach: 
jako stacja pojedyncza, podwójna, w zawieszeniu i na wózku nośnym. 

AUTOMAT SZLIFIERSKI DO FRONTÓW

Dla Fabryki Frontów Meblowych Wiech najbardziej interesująca okazała się 
maszyna prezentowana na stoisku Hesseman. Właściciel zdecydował się 
na zakup automatu szlifierskiego do wyrównania i polerowania powierzch-
ni drewnianych i lakierowanych (zdjęcie obok). Maszyna wyposażona jest  
w dwa agregaty poprzeczne oraz  agregat wzdłużny z tzw. sierżantem oraz 
dodatkowo agregatem kombi. Silniki napędowe chłodzone wodą umoż-

>>
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liwiają dokładną regulację prędkości 
taśmy ściernej. W efekcie otrzymujemy 
drewniane elementy o powierzchni pro-
filowanej.  
PILARKI FORMATOWE

Najbardziej popularnymi maszynami 
prezentowanymi na targach były pi-
larki: formatowe, panelowe a nawet 
ścienne.  Wśród maszyn z segmentu 
przemysłowego pojawiło się zaledwie 
kilka propozycji. W hali nr 4 stanęła pi-
larka panelowa  Schellinga s45, którą 
można było w ubiegłym roku zobaczyć 
na targach Ligna. To, co wyróżnia to 
potężne, sterowane numerycznie urzą-
dzenie jest możliwość wykonywania 
skosów pod kątem 46 stopni w jednym 
przejściu agregatu i na całej długości 
cięcia.  Maszyna wyposażona jest w stół 
z pneumatycznym systemem unoszącym 
ułatwiającym manipulowanie materiałem 
a jest nim płyta o długości nawet 5800 
mm. 
Ciekawą propozycją była także holen-
derska pilarka panelowa ścienna firmy 
Harwi model Orca Next. Kilka tego typu 
urządzeń pracuje już w Polsce. Jest to 
maszyna do rozkroju płyt o dużej twar-
dości. Zarówno wymiary, jak i pionowy 

układ maszyny , pozwalają na wykorzy-
stanie jej w zakładach o ograniczonej po-
wierzchni. Model 2150 eksponowany na 
targach to najwyższy model pilarek tego 
producenta (wysokość cięcia 2150 mm  
i długość cięcia 4300 mm) i jednocze-
śnie najlepiej wyposażony (dodatkowa 
piła podcinająca, automatyczna regulacja 
prędkości posuwu agregatu piły).

REPREZENTACJA TARTACZNA

Być może — niezależnie od intencji orga-
nizatorów Dremy - targi te przekształcają 
się w prezentację maszyn stolarskich, 
skierowanych głównie do producentów 
mebli i stolarki budowlanej. Z roku na rok 
coraz uboższa jest bowiem oferta tar-
gowa w zakresie urządzeń tartacznych. 
Firmy oferujące tego typu rozwiązania nie 
zdecydowały się na pokazy plenerowe 
(choć pogoda była sprzyjająca) a jedynie 
ograniczyli do niewielkich stoisk z ofertą 
prezentowaną na plakatach i w folde-
rach. Na otwartej przestrzeni tradycyjnie 
zaprezentowały się ze swoimi trakami 
Wood-Mizer oraz W-Irex. Amerykański 
producent pokazał rozwiązanie dla tar-
taków mających problem z przetarciem 
surowca o bardzo dużych średnicach.  
Trak WB2000 to pierwsza maszyna  

w ofercie Wood Mizer z szerokim, 
90-milimetrowym brzeszczotem, idealna 
do obróbki kłód o dużych wymiarach. 
Prześwit głowicy umożliwia cięcie kłody 
o średnicy nawet 100 cm oraz do 90cm, 
przy cięciu kłody w połowie. 
To zaledwie wisienka na torcie, która 
pozostała po dziale tartacznym DREMY. 
Gdzieś w głębi hali udało nam się na-
tknąć jeszcze na korowarkę Cambio, 
prezentowaną przez Soderhamn 
Erikkson oraz kilka wielopił do pierwiast-
kowego przerobu drewna oferowanych 
przez polskich producentów tj. FOD czy 
OSKA. W przypadku OSKA warto było 
zwrócić uwagę na ofertę rębaków, które 
w dobie wysokiej ceny zrębków i dużego 
zapotrzebowania na biomasę drzewną, 
stają się niezbędnym elementem parku 
maszynowego nie tylko tartaczników, 
lecz także zakładów przerobu drewna. 
Marek Pietraszkiewicz z Jap Trading szu-
kał sortowników do drewna okrągłego 
krótkiego. Na Dremie próżno szukać ta-
kich ofert „na żywo". Pocieszające, że już 
za pół roku będzie można odwiedzić targi 
Ligna. To zaledwie kilkugodzinna podróż 
z Polski, a oferta maszyn i urządzeń do 
pierwiastkowego przerobu drewna — 
nieporównywalnie bogatsza.

Pilarki panelowe: ścienna marki Orca oraz potężna, streowana numerycznie maszyna Schellinga s45.
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Konstrukcje Drewniane
3D - CAD/CAM

Oprogramowanie dla profesjonalistów
•  od projektu do realizacji
•  przestrzenne modelowanie  

 konstrukcji w środowisku AutoCAD 
•	 	technologia	BIM	- nowa wersja hsbCAD  

 dla Autodesk	Revit
•  nowe możliwości w zakresie edycji elementów ścian  

 i generacji rysunków wykonawczych
•  usprawnienia modułów CAM – m.in. eksport danych CNC,  

 BVX (Hundegger) oraz BTL

Robobat Polska Sp. z o.o.
tel.: 12 639 25 15
e-mail: bk@robobat.pl
www.hsbcad.pl

Nowa wersja
2014 

W Fabryce Mebli  
na Żywo, 

projekcie tragowym prezentującym pracę maszyn, wyprodukowany 
został jeden z projektów konkursu „Wykreuj Fabrykę Mebli na 

Żywo”. Konkurs skierowany był do studentów Wydziału Technologii 
Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

Organizatorem konkursu była Katedra Meblarstwa pod patronatem 
Dziekana Wydziału Technologii Drewna oraz targi DREMA. Wybrany 

mebel to nietypowy stół konferencyjny, który może również 
stanowić element większej konstrukcji. Jego projekt oparty jest o 
strukturę „plastra miodu”. Dzięki sześciokątnemu blatowi daje się 
łączyć w nieskończoność, tworząc dopasowaną do potrzeb prze-

strzeń. Fabryka Mebli na Żywo przez wszystkie dni trwania targów 
prezentowała elastyczną linię do produkcji — przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii oraz maszyn — prezentującą wszystkie 
operacje technologiczne występujące  

w procesie wytwarzania zwycięskiego stołu konferencyjnego.

Fabryka Mebli na Żywo: prace przy projekcie blatu stołu 
konferencyjnego. Fot. MTP
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Eksperci w krakowie o  europejskiej polityce leśnej

Debata na temat roli lasów w rozwoju zielonej gospodarki oraz 
możliwości, jakie daje sektorowi leśnemu ma wiele aspektów. 
Wiążą się z nią również dylematy. Czy lepiej, aby lasy stanowiły 
komponent wielosektorowych strategii, czy pomoże to w pro-
mocji i uznaniu ich roli w szeroko podejmowanych działaniach 
w tym zakresie, czy może powinien być to cel sam w sobie w 
zakresie sektora leśnego?
Spotkanie ekspertów UNECE-FAO do spraw polityki leśnej 
odbyło się w celu omówienia założeń planu z Rovaniemi, analizy 
jego pierwszych rezultatów oraz określenia priorytetów dla ko-
lejnych przedsięwzięć.
Plan działań z Rovaniemi jest dokumentem kierunkowym, który 
umożliwia państwom z regionu UNECE/FAO współpracę na 
rzecz wdrażania konkretnych zadań w zakresie rozwoju gospo-
darki przy jednoczesnym ograniczaniu niekorzystnych wpływów 
na środowisko. Przy jego tworzeniu pracowali eksperci z ponad 
30 agend i organizacji rządowych oraz 80 stowarzyszeń repre-
zentujących sektor prywatny i organizacje pozarządowe. Plan 
ten przyjęty został w grudniu 2013 roku w Finlandii. Już dziś są 
widoczne pierwsze efekty wcielania go w życie.
W Hiszpanii cele Rovaniemi Action Plan zostały wykorzystane 
w narodowym programie aktywacji sektora leśnego PASSFOR. 
Opiera się on na założeniach zielonej gospodarki, promując 
zróżnicowanie działań społeczno-ekonomicznych w hiszpań-
skich lasach. PASSFOR, tak jak plan z Rovaniemi, ma zakoń-

czyć się w 2020 roku. Realizacja programu jest nadzorowana 
przez komitet, który określił wskaźniki monitorowania zgodności 
z przyjętymi założeniami.  
W Polsce, Rovaniemi Action Plan ma swoje odzwierciedlenie 
w kilku projektach w ramach, których promuje się jednoczesną 
realizację celów gospodarczych i środowiskowych w sektorze 
leśnym. Przykładem jest projekt dotyczący zwiększania możli-
wości retencyjnych na terenach leśnych wspierany z funduszy 
unijnych i środków Lasów Państwowych. W realizację zaanga-
żowanych jest ponad 200 nadleśnictw w obszarze całego kraju. 
Projekt ten nie tylko zwiększa zdolność terenów zalesionych do 
retencji wód, lecz także poprawia zdolność absorbcji dwutlenku 
węgla oraz ogólną odporność lasów na katastrofy naturalne, 
takie jak powodzie.
Plan zostaje także wykorzystany w realizacji Konwencji 
Alpejskiej, wspierającej zagospodarowanie lasów górskich. 
Promuje on zrównoważony rozwój w regionach alpejskich, 
użycie surowca drzewnego oraz rozwój nowych inwestycji przy 
jednoczesnej ochronie krajobrazu alpejskiego”?
— Teraz, gdy mamy wspólny plan działania dla udziału sektora 
leśnego w rozwoju zielonej gospodarki (Rovaniemi Action Plan 
for Forest Sector in a Green Economy link), nadszedł czas na 
działania w tym zakresie — podsumował Janusz Zaleski.

— Nie jest ważne, czy temat zielonej gospodarki potraktuje-
my jako pretekst do promocji lasów i wzrostu ich pozycji w 
rozwoju ekonomicznym, czy też podejdziemy do niego jako 
do celu samego w sobie. Nie zmieni to bowiem faktu, że „zie-
lona gospodarka” ma istotne znaczenie dla sektora leśnego 
— podkreślił Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych podczas otwarcia spotkania grupy eks-
pertów do spraw polityki leśnej działającej pod egidą wspólnej 
sekcji Europejskiej Komisji Leśnej FAO oraz Komitetu Leśnego  
i Przemysłu Drzewnego przy EKG w Genewie, które odbyło się 
w Krakowie w dniach 16 – 18 września.

SYLWIA MODZELEWSKA
TEKST:
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   KTO JEST KIM
   w sektorze leśno-drzewnym?

PROF. DR HAB. PIOTR 
PASCHALIS-JAKUBOWICZ

podczas XXII Krajowego Zjazdu 
Delegatów SITLiD  w Polańczyku, 26 
września 2014 roku, ponownie został 
wybrany na stanowisko przewodniczą-
cego Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa  
w kadencji 2014—2018. Funkcję tę będzie pełnił już piątą kaden-
cję (od 1998 roku).   Profesor Paschalis jest kierownikiem Katedry 
Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od 
ponad 25 lat pracuje w zespołach ekspertów międzynarodowych 
zajmujących się sprawami leśnictwa. Jest konsultantem Banku 
Światowego oraz członkiem Konwencji Klimatycznej i Protokołu  
z Kioto. W latach 1998—2005 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiej 
Unii Leśników. Jest członkiem Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) oraz 
Komitetu Nauk Leśnych PAN. Profesor jest współautorem 4 między-
narodowych programów badawczych w ramach 5. i 6. Ramowego 
Programu UE oraz koordynatorem naukowym w największym pro-
gramie unijnym w zakresie leśnictwa EFORWOOD. Od 2009 roku 
przewodniczy Doradczemu Zespołowi Naukowemu przy dyrektorze 
generalnym Lasów Państwowych.

BOGUSŁAW FAMIELEC

29 sierpnia 2014 roku został po-
wołany przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych na 
stanowisko dyrektora Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Krośnie. Jest absolwentem Wy-

działu Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Swoją 
leśną karierę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Jaśliska. 
W latach 1974—1977 pełnił różne funkcje w Nadleśnictwie 
Rymanów. W 1997 roku został pracownikiem Okręgowe-
go Zarządu Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie pełnił 
funkcję naczelnika wydziału, następnie zastępcy dyrektora 
ds. rozwoju, a w 1990 roku przez kilka miesięcy sprawował 
obowiązki dyrektora tej jednostki. W 1994 roku objął funk-
cję nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów.  Nowy dyrektor 
RDLP w Krośnie jest również przewodniczącym Rady Kar-
packich Parków Krajobrazowych oraz wiceprezesem Zarzą-
du Fundacji Pomocy Leśnikom. 

TADEUSZ KOSIEŃ od 50 lat jest związany 
z Bydgoskimi Zakładami Sklejek SKLEJ-
KA MULTI SA, które w tym roku obchodzą  
100-lecie istnienia. Swoją karierę w zakładzie 
rozpoczął jako absolwent technikum drzewne-
go 1 sierpnia 1964 roku. Po stażu zawodo-
wym został początkowo asystentem ds. wy-
nalazczości w dziale technologicznym, potem 

kierownikiem w dziale kontroli jakości, a następnie – na 3 lata – 
kierownikiem zmiany na Wydziale Produkcji Sklejek. W 1972 roku, 
mając 27 lat, został najmłodszym kierownikiem produkcji sklejek 
i pełnił tę funkcję do 1982 roku. Potem, przez kolejnych 10 lat, 
był kierownikiem zakładu. W tym czasie nawiązał również współ-
pracę z technikum drzewnym w Bydgoszczy, gdzie prowadził zaję-
cia z technologii drewna. W kwietniu 1992 roku objął stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. technicznych i produkcyjnych, a niespełna 
dwa miesiące później przejął obowiązki odchodzącego na emerytu-
rę dyrektora. 

W 1992 roku w konkursie przeprowadzonym przez wojewodę, Ta-
deusz Kosień został dyrektorem naczelnym zakładu, który w wyniku 
przekształceń gospodarczych przejęła w leasing powołana spółka 
akcyjna Sklejka-Multi. Udało mu się stworzyć silną i stabilną firmę, 
a także odnaleźć w nowej rzeczywistości konkurencyjnej na rynku. 
W 2014 roku za prowadzoną działalność produkcyjną i wdrażanie 
nowoczesnych materiałów i technologii otrzymał Nagrodę Marszałka 
2014 w kategorii gospodarka. Jako pierwszy przedstawiciel przemy-
słu drzewnego odebrał z rąk dyrektora DGLP w Toruniu Janusza Kacz-
marka Kordelas Leśnika Polskiego. Odznaczony zosta ł także Me-
dalem Prezydenta Bydgoszczy oraz Złotym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa przyznanym przez Związek Ochotniczej Straży Pożarnej.    
Wieloletni prezydent Stowarzyszenia Płyt Drewnopochodnych  
w Polsce, które powstało z jego inicjatywy 16 października 1992 
roku. 
Tadeusz Kosień jest absolwentem wydziału Technologii Drewna UP 
w Poznaniu, Szkoły Zarządzania w Warszawie i podyplomowych 
studiów w zakresie organizacji i zarządzania na UMK w Toruniu. 
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Przyjeżdżamy do Zaklikowa, gdzie mieści się jeden 
z trzech zakładów należących do firmy Dankross.  
Jest poranek pierwszego dnia astrono-
micznej jesieni. Na dworze zaledwie kilka 
stopni powyżej zera, ale w biurze, gdzie 
przyjmuje nas Piotr Dembicki, dyrektor  
ds. rozwoju i inwestycji Dankros, panuje przy-
jemne ciepło. To zasługa nowego kotła Compte 
Fortech, który zamienia biomasę na energię 
dostarczaną do hal, budynków biurowych  
i komór suszarniczych. Kocioł stanowi jedną  
z  wielu inwestycji, które mają uczynić ten zakład 
bardziej nowoczesnym i wydajnym.

Po inwestycjach, jakie dokonano w Krościenku, pierwszym  
z zakładów Dankros, teraz oczkiem w głowie właściciela stało 
się Zaklikowo, położone obok Stalowej Woli. Trwa reorga-
nizacja zakładu, która ma na celu zwiększenie wydajności  
i poprawę logistyki, lecz także swoistą koncentrację produkcji, 
gdyż inwestując w zakładach w Krościenku i Zaklikowie, za-
rząd planuje jednocześnie zamknięcie zakładu w Ustjanowiej, 
gdzie produkowana jest płyta klejona bukowa.
Tymczasem w Zaklikowie od ubiegłego roku realizowane 
są kolejne etapy zwiększające produktywność zakładu:  
zakupiono suszarnię, nowy autoklaw do impregnacji, kilka 
maszyn tartacznych i stolarskich, w tym centrum obróbcze 
Hundegger, rozpoczęto budowę nowej hali przerobu drewna. 
Inwestycje realizowane są niemal na każdym etapie produk-
cji, począwszy od placu surowca po obróbkę elementów 
programu ogrodowego czy drewna konstrukcyjnego.

Zakupiona okazyjnie dwupiła została zmodernizowana  
i przebudowana w zakładzie Dankross w Zaklikowie i już 
niedługo współtworzyć będzie linię tartaczną o wydajno-
ści przetarcia 80 000 m3 drewna okragłego na rok.

W ubiegłym roku  zakład w Zaklikowie wzbogacił się  
o nowy autoklaw próżniowo-ciśnieniowy, streowany 
komputerowo czeskiej marki Vyvos o pojemności  
14 m3 .

W Zaklikowie 
już grzeją
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HALA PRZETARCIA

Obecnie w hali przetarcia przeprowadzane są już próby na 
zmodernizowanej linii tartacznej z dwupiłą, która pozwo-
li na podwojenie wydajności z obecnych 40 000 do nawet  
80 000 m3 (Dankros w trzech zakładach przetarł w ubiegłym roku  
120 000 m3).  W ramach reorganizacji produkcji pierwsza hala 
wyspecjalizuje się w przetarciu drewna, pozostanie tu tylko linia 
tartaczna z trakiem i dwupiłą marki Schumacher oraz dodat-
kowy węzeł z pilarką taśmową, która przejmie wszelkie nie-
typowe zamówienia, aby trak mógł skupić się na pracy tylko  
z drewnem średniowymiarowym.
— Inwestycja pozwoli również zautomatyzować proces przetar-
cia, szczególnie podawanie kłód a potem pryzm, które było dotąd 
manualne — wyjaśnia Piotr Dembicki, dyrektor ds. inwestycji  
i rozwoju.
Dzięki modernizacji, kłoda będzie podawana automatycznie 
podajnikiem ze schodami do traka tarczowego, który rozdziela 
deski boczne i pryzmę. Deski boczne trafiają do obrzynarki, na-
tomiast pryzma zostanie rozpuszczona na wielopile i następnie 
kapowana.

Wzrost wydajności przetarcia drewna oznacza także więcej 
odpadów: kory, trocin i zrębek, ale te z powodzeniem zostaną 
zagospodarowane w zakładzie. Prosto z rębaka będą one do-
starczane do kotłowni na biomasę, a te przekształcą je w ener-
gię cieplną. A energii w zakładzie potrzeba będzie coraz więcej, 
nie tylko do ogrzania kilku hal produkcyjnych i magazynowych, 
w tym najnowszej  o powierzchnii 1500 m2, która będzie gotowa 
jeszcze w tym roku, lecz także do komór suszarniczych, których 
jest obecnie 15, ale aż 5 z nich zostanie wkrótce wymienio-
nych na nowoczesne, jeszcze bardziej wydajne suszarnie marki 
Hamech. 

KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ

Dankros nie miał dotąd szczęścia do dobrych kotłów. Obecnie  
w zakładzie są aż trzy, ale tylko jeden pracuje bezproblemowo 
— to najnowszy, zamontowany z początkiem tego roku kocioł 
marki Compte For-Tech o mocy 2,5 MW. W zakładzie stoją 
jeszcze dwa piece, z czego najstarszy budowany metodą gospo-
darczą będzie wkrótce rozebrany, natomiast drugi, marki Pol-
Zenith wymaga jeszcze naprawy. Jeśli uda się go uruchomić, 

Dankross specjalizuje się w pro-

dukcji drewna konstrukcyjnego  

i programu ogrodowego, głównie pa-

lisady, płotów, rollborderów.  60% 

produktów przeznaczonych jest na 

eksport, głównie do Danii, Włoch, 

Niemiec, Francji, Austrii, Hiszpanii  

i Chin.

Obróbka termiczna drewna odbywa się w 15 komorach 
suszarniczych, z czego 5 zostanie wymienionych na jeszcze 
bardziej wydajne. Za zaspokojenie ich potrzeb energetycz-
nych odpowiadać będzie zainstalowany w zakładzie nowy 
kocioł na odpady drzewne Compte For-Tech.

>>
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łączna moc produkcji energii w zakładzie 
wyniesie aż 5 MW. 
— Po naszych dotychczasowych do-
świadczeniach z awariami kotłów, wybór 
firmy Compte For-Tech jako dostawcy 
nowej kotłowni to była bardzo dobra de-
cyzja — uważa Piotr Dembicki — Firmę 
stanowi bardzo zaangażowany zespół 
inżynierów, którzy niemal natychmiast 
reagowali na wszystkie nasze sugestie,  
a jedyna usterka, która pojawiła się  
w trakcie blisko rocznego okresu użytko-
wania, została natychmiast naprawiona  
i potrzebna część zamienna trafiła do nas 
w ciągu 24 h.
Firma Compte For-Tech dostarczyła do 
zakładu w Zaklikowie nie tylko sam kocioł 
wodny (czynnikiem grzejnym kotła jest 
woda), ale także silos do przechowywa-
nia biomasy, system podawania  paliwa  
i odpopielania.
Piotr Dembicki podkreśla szcze-

gólnie bardzo sprawny, automa-
tyczny system doprowadzania  
biomasy do kotła, poprzez zespół podaj-
ników w zamkniętym obiegu. Znajduje 
się tu podłogowy wygarniacz hydraulicz-
ny. Po procesie spalania pozostałości  
w postaci popiołu opadają do wody, co 
powoduje, że nie unosi się on w powie-
trzu podczas wywozu. 
Kolejną zaletą kotła jest system samo-
czyszczenia.
— Każdy kocioł trzeba co kilka tygodni 
przeczyścić, by nie doszło do samozapło-
nu — mówi Piotr Dembicki — W kotle 
Compte For-Tech problem ten został 
rozwiązany poprzez system samoczysz-
czenia płomienników, który co jakiś czas 
uruchamia się automatycznie, ale można 
go także zaprogramować na wyświetla-
czu dotykowym LCD, znajdującym na 
drzwiach szafy sterującej. Ekran pozwala 
także na  obserwację oraz szybką zmianę 

parametrów pracy kotła.  
Dzięki przemyślanej konstrukcji i syste-
mom logistyki biomasy, kotłownia jest 
miejscem bardzo czystym, co nie pozo-
staje bez wpływu na poziom sprawności, 
bezawaryjności i bezpieczeństwa.   
— Spalanie biomasy oraz innych paliw 
ekologicznych to bardzo wydajna me-
toda pozyskania czystej energii, która 
w znacznym stopniu ogranicza emisję 
zanieczyszczeń i niesie ze sobą znaczne 
korzyści ekonomiczne — uważa Jarosław 
Buchart, prezes zarządu Compte For-
Tech. 
Compte FOR-TECH sp. z o.o. należy od 
2009 r. do grupy Compte R. Jest „córką” 
francuskiego lidera w produkcji kotłów 
do spalania biomasy. W oparciu o ciągle 
doskonaloną technologię Compte R.  
w zakładzie w Chojnicach produkuje au-
tomatyczne kotłownie wodne i parowe na 
biomasę, w tym pellet. 

T E C H N O L O G I E

DANE TECHNICZNE:
Model kotła: Compact C250DTH-P
Wydajność: 2,5 MW
Sprawność kotła przy suchym paliwie: 89%
Maksymalna wilgotność biomasy: 55% 
Czynnik grzewczy: woda
Producent: Compte-For-Tech, www.compte-fortech.pl

Podawanie biomasy odbywa się automatycznie  
w zamkniętym obiegu. 

Zaletą kotła jest system automatycznego przedmuchu, 
który odbywa się automatycznie co kilka minut i  nie 
wymaga wyłączania pieca. System czyści wymiennik  
i sklepienie paleniska.
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T E C H N O L O G I E

Przedsiębiorstwo Theurl ze Wschodniego Tyrolu przeszło moderni-
zację. 
– Nasza siedziba znajduje się w regionie górskim, gdzie zajmuje-
my się obróbką najwyższej jakości a zarazem najdroższego drewna 
okrągłego na świecie. W ostatnich trzech latach koncentrowaliśmy 
się na tym, aby przy wykorzystaniu najlepszych urządzeń wydobyć 
z każdej obrabianej kłody cennego surowca drzewnego maksimum 
możliwości – wyjaśnia Hannes Theurl. 

DZIĘKI NOWEMU PLACOWI DREWNA OKRĄGŁEGO 
SPRINGER ORAZ ZOPTYMALIZOWANEMU SORTOWA-
NIU TARCICY TYROLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NALEŻY 
DZIŚ DO NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TARTAKÓW  
W AUSTRII.

advertorial

METRYKA:

NAZWA FIRMY:   
SÄGEWERK THEURL HOLZ
ADRES:    
ASSLING/AUSTRIA
ZATRUDNIENIE:

OKOŁO 160 OSÓB
WYDAJNOŚĆ PRZETARCIA DREWNA: 

350  000 m3/rok 
PRODUKTY: 
35 000 m3/rok TARCICA STRUGANA  
75 000 m3/rok LINGOFOL

Optymalne sortowanie Tarcicy 
w theurl holz
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T E C H N O L O G I E

Oprócz nowej linii tartacznej oraz komór suszarni-
czych postawiono przede wszystkim na nowy plac 
drewna okrągłego SPRINGER. Proces sortowa-
nia tarcicy rozszerzono o wykorzystanie przycinar-
ki E-CUT 200. Od roku 2011 w siedzibę firmy  
w Assling zainwestowano łącznie 30 milionów 
euro.   
WYDAJNOŚĆ W SORTOWANIU DREWNA 
OKRĄGŁEGO

Rozdzielacz śrubowy z podajnikiem ślimakowym 
SPRINGER przy załadunku drewna okrągłego 
pozwala na wprowadzanie kłód o długości do  
5 m z podajnika poprzecznego do początku linii. 
Operator ocenia czy kłody mają zostać zreduko-
wane. Za pomocą reduktora napływów korze-
niowych, bez opóźniania przepływu produkcji, 
wybranym blokom nadaje się stożkowaty kształt. 
Następnie są one transportowane do linii korującej 
oraz pomiarowej. Dalej znajduje się portal pomia-
rowy, gdzie za pomocą urządzenia pomiarowego 
MiCROTEC 3D sprawdzane są średnica, długość 
oraz krzywizna kłód. Znajdujące się dalej urządze-
nie do kapowania poprzecznego jest wyposażone 
w suwak pozycyjny, który gwarantuje dokładne  
i czyste kapowanie kłód 3, 4 oraz 4,5 metrowych. 
Po poszukiwaniu odłamków w drewnie, kłody są 
rozsortowywane do 48 boksów. 
Również w zakresie systemu podawania materiału 
do piły firma Theurl stawia na sprawdzoną tech-
nologię SPRINGER. Podajnik ślimakowy służy tu 
jako jednostka przekazująca do transportu podłuż-
nego. Dzięki jego konstrukcji przemieszczanie się 
kłód jest przyśpieszone już podczas przydzielenia 
w kierunku podłużnym. W ten sposób powstaje 
płynne przejście do linii tartacznej bez wysokich 
stopni przekazywania lub ruchu posuwisto-zwrot-
nego w przenośniku podłużnym.

E-CUT 200

Większe przetarcie drewna wymaga również 
rozszerzenia procesu sortowania tarcicy. Sercem 
nowo urządzonego obszaru produkcyjnego jest 
przycinarka E-CUT 200. Owa nowość firmy Podajnik śrubowy służy tu jako jednostka prze-

kazująca do transportu podłużnego.

advertorial

Wygodne sterowanie procesami przetarcia  
z kabiny operatora z podglądem całej linii oraz 
poszczególnych etapów na ekranach pokazują-
cych widok z kamery.

advertorial T E C H N O L O G I E

>>
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SPRINGER przynosi firmie Theurl wiele 
korzyści. Jedyne w swoim rodzaju, elek-
tryczne uruchomienie mechanizmu korbo-
wego bez pasów napędowych gwarantuje 
dokładne poprowadzenie cięcia, działanie 
niezależnie od temperatury oraz szczegól-
nie dużą dostępność. Dodatkowo nowa 
przycinarka ma minimalne wymagania  
w zakresie konserwacji: brak pasów napę-
dowych oznacza brak części zużywających 
się, kapowane drewno jest odtransporto-
wywane bezproblemowo przez duży otwór 
wylotowy. Dostęp do tarczy piły w celu jej 
wymiany jest niezwykle prosty dzięki pokry-
wie otwieranej linearnie. Silnik znajdujący 
się na zewnątrz również ułatwia konser-
wację. Ze względu na minimalną wyso-
kość konstrukcyjną przycinarki, instalacja 
E-CUT 200 w istniejącej produkcji tarcicy 
była zadaniem łatwym do zrealizowania. 
– Jesteśmy zafascynowani przycinarką 
E-CUT 200. To urządzenie świetnie prze-
myślane, o minimalnych wymaganiach  
w zakresie konserwacji  oraz niezwykle pro-
duktywne – twierdzi zadowolony Hannes 
Theurl. –  Przeważnie sami obrabiamy 
drewno w celu uzyskania tarcicy struga-
nej oraz lignofolu. Nasza produkcja musi 
zatem funkcjonować możliwe najbardziej 
elastycznie. Dzięki urządzeniom naszego 
wieloletniego partnera biznesowego, firmy 
SPRINGER, stało się to możliwe.

SPRINGER MASCHINENFABRIK AG
Hans Springer Straße 2,
9360 Friesach, Austria
www.springer.eu

Przedstawiciel na rynek polski
Daniel Rynkiewicz
daniel.rynkiewicz@springer.eu
tel. kom. +43 676 88110 619

 

OFERTA:
 

DREWNO OKRĄGŁE:    
sortowanie kłód, transport, korowanie
PRODUKCJA TARCICY:     
sortowanie wstępne, sortowanie  
końcowe, pakietowanie
OBRÓBKA:     
struganie, sortowanie wg klas jakości
DALSZA OBRÓBKA:    
produkcja KVH, BSH, płyt klejonych, rozwiązania systemo-
we do produkcji wyrobów z drewna litego, rozwiązania  
dedykowane przemysłowi płyt drewnopochodnych oraz 
papierniczemu

T E C H N O L O G I E
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MATERIAŁ O NISKIM WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA  

NA KLOCKI DOCISKOWE DO PIŁ TAŚMOWYCH

.

Dzięki dobraniu odpowiednich środków smarnych, materiał 
posiada niski współczynnik tarcia i nie powoduje nagrzewania 
się piły taśmowej. Jest  on odporny na temperaturę do 150°C.  
W konsekwencji piła zachowuje wyjściowy  stan naprężenia.
Z drugiej jednak strony materiał jest stosunkowo elastycz-
ny. Jest to istotne,  gdy np. elementy kory uderzą w klocek  
— materiał nie jest kruchy i klocek nie pęka. Połączenie tych 
dwóch przeciwstawnych cech osiągnięto po wielu latach prób 
i uzyskano kompromis, z którego klienci są bardzo zadowoleni.
Materiał jest odporny na ścieranie, bardzo wolno zużywa się  
i nie trzeba go  często wymieniać. Posiada cechę samo-
smarowania. Jednocześnie nie zmienia  swoich właściwości  
w kontakcie z olejem, wodą, lodem, jak również słabymi kwasami  
i zasadami.
Te i inne wybitne cechy przekonały wielu właścicieli traków 
taśmowych do zastosowania tego materiału o niskim współ-
czynniku tarcia jako elementów dociskowych do prowadzenia 
pił taśmowych. Klocki te stosuje się do maszyn: PRIMULTINI, 
BONGIOANNI, ARTIGLIO, USTUNKARLI, MEBOR. 
Wykonywane są różne  modele klocków w zależności od mo-
delu traku. Dostępne są również półprodukty w postaci płyt lub 
pasków o różnej długości, szerokości i grubości. Klient może 
zamówić odpowiedni element materiału (blok) i sam wykonać 
odpowiadający mu kształt.

Po wieloletnich badaniach i testach PRETA wprowadziła 
na rynek wysokiej  jakości materiał sprawdzający się 
jako materiał prowadzący — klocki  dociskowe — do pił 
taśmowych. Odpowiedni dobór komponentów sprawia, 
że materiał posiada wyjątkowe cechy pożądane przy 
prowadzeniu pił taśmowych.

T E C H N O L O G I E
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KOLORYSTYKA DREWNA PALISAN-
DROWEGO JEST NIEZWYKLE BOGATA. 
PASTELOWE SMUGI CIEMNYCH FIOLE-
TÓW I CZERNI SĄSIADUJĄ  
Z JAŚNIEJSZYMI OBSZARAMI W TONA-
CJI PURPUROWO-POMARAŃCZOWEJ. 
ZWARTA STRUKTURA, WYSOKA WY-
TRZYMAŁOŚĆ I NATURALNA TRWAŁOŚĆ 
TO KOLEJNE ATUTY TEGO MATERIAŁU. 
ZNANY OD DAWNA PALISANDER IN-
DYJSKI ZAJMUJE STAŁE MIEJSCE WŚRÓD 
ELITY NAJCENNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ 
POŻĄDANYCH RODZAJÓW DREWNA. 

Palisander indyjski  
(Dalbergia latifolia Roxb.)

DREWNO Z POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI 

TEKST: 
dr hab. Paweł Kozakiewicz
dr inż. magdalena szczęsna

g at u n k i  d r e w n a

KORA KWIATY I LIŚCIE

NAZEWNICTWO

Rodzaj Dalbergia obejmuje około 150–200 gatunków roślin drzewiastych 

występujących w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego na różnych 

kontynentach. Nazwa rodzaju dedykowana jest szwedzkiemu przyrodniko-

wi i fizykowi Nilssonowi Dalbergowi (1735–1821).

Palisander indyjski i kostrączyna szerokolistna to dwie równorzędne 

nazwy drewna pozyskiwanego z drzew Dalbergia latifolia Roxb. z rodziny 

motylkowatych (Fabaceae). W literaturze spotykane są synonimy łacińskie 

omawianego gatunku: Amerimnon latifolium (Roxb.) Kuntze i Dalbergia 

emarginata Roxb. W tabeli 1. zestawiono najczęściej używane nazwy handlo-

we z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005.

Nazwa polska palisander indyjski, kostrączyna szerokolistna

Nazwa angielska Indian rosewood, bombay blackwood, rose-
wood

Nazwa francuska palissandre de I’Inde, palissandre Asie

Nazwa niemiecka Ostindischer Palisander, Ostindisches Rosen-
holz

Nazwy stosowane  w 
innych krajach:

sonobrits, sonokeling w Indonezji;beete, 
shisham, sitsal, safed sisum, pahari sisoo, pai 
w Indiach

Tabela 1. Nazwy handlowe drewna palisandru indyjskiego 
(Dalbergia latifolia Roxb.). 
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POZYSKANIE 
Naturalnym siedliskiem drzew Dalbergia 
latifolia Roxb. są lasy monsunowe i tropi-
kalne w południowo-wschodniej Azji, czyli 
w takich krajach jak Indie, Pakistan, Sri 
Lanka oraz Malezja i Indonezja. Drzewa 
tego gatunku są wrażliwe na niedobór 
wody, dobrze rosną na wilgotnych gle-
bach ilastych i gliniastych (na terenach  
o sumie rocznych opadów od 750 do 
5000 mm). Na naturalnych siedliskach 
drzewa Dalbergia latifolia Roxb. zwykle 
występują wraz z drzewami Tectona gran-
dis L., Terminalia sp., Latifolia anogeis-
sus Roxb. ex DC. oraz bambusami np. 
Bambusa Shreb (Kadambi 1954). Oma-
wiany gatunek jest też na niewielką skalę 
uprawiany plantacyjnie w Afryce m.in. na 
terenie Nigerii, Kenii, Ugandy i Tanzanii. 
Palisander indyjski to roślina ozdobna, 
szczególnie popularna w ogrodach bota-
nicznych. 
Pełnowartościowe drewno palisandru 
indyjskiego pozyskuje się z dojrzałych 
drzew, które w korzystnych warunkach 
wzrostowych, osiągają wysokość od 
20 do 40 m przy średnicy pnia około 
0,3–0,8 m, sporadycznie do 1,3 m. Pnie 
drzew są cylindryczne jednak często mają 
krzywizny. Pokrywa je jasnobrązowa lub 
szarawa, stosunkowo cienka (o grubości 
ok. 1 cm) kora z nieregularnymi spęka-
niami. U drzew omawianego gatunku 
rosnących w południowo-wschodniej 
Azji liście utrzymują się przez cały rok.  
W uprawie plantacyjnej w Afryce – z uwa-
gi na inny klimat – pod koniec stycznia 
drzewa zrzucają liście, by wytworzyć nowe 

na przełomie kwietnia i maja. Kwitnienie 
rozpoczyna się w grudniu i trwa do marca,  
a czasem nawet do października. Nieduże 
kwiaty mogą przybierać barwę purpurową 
lub białawą. Owocami są strąki zawiera-
jące od 1 do 4 jasnobrązowych nasion 
[Louppe, Oteng-Amoako, Brink 2008]. 

BUDOWA MAKROSKOPOWA
Palisander indyjski to gatunek twardzielo-
wy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. 
Tuż po ścięciu twardziel jest różowawa, a 
otacza ją żółtawy bądź też żółtawo-biała-
wy biel o szerokości około 6 cm. W mia-
rę upływu czasu, pod wpływem działania 
czynników atmosferycznych m.in. pro-
mieniowania słonecznego i tlenu zawar-
tego w powietrzu, twardziel intensywnie 
ciemnieje i przyjmuje barwę purpurowo-
-brązową. Nie jest ona jednolita. Charak-
terystyczną cechą rośliny, podobnie jak i 
innych palisandrów, jest tzw. trójbarwna 
twardziel. Wspomnianą purpurowo-brą-
zową kolorystykę wzbogacają jaśniejsze 
(pomarańczowe) lub ciemniejsze (fiole-
towo-czarne) smugi i pasma. Uzupeł-
nieniem rysunku drewna na przekroju 
stycznym jest słabo zarysowana, regular-
na budowa piętrowa, tworzona przez rów-
nomiernie rozmieszczone rzędy promieni 
drzewnych. 
Granice przyrostów rocznych nawet na 
przekroju poprzecznym są słabo roz-
poznawalne lub w ogóle niewidoczne. 
Makroskopowo naczynia mają postać 
drobnych wgłębień o zarysie kulistym. Na 
przekrojach wzdłużnych tworzą drobne 
wgłębienia (rowki). 

Podobnymi pod względem wizualnym  
i zarazem pokrewnymi są gatunki z rodza-
ju Dalbergia m.in.: Dalbergia decipularis 
Matt. & Rizz., Dalbergia melanoxylon 
Guill. & Perr., Dalbergia nigra Fr. All.  
i Dalbergia baroni Baker oraz  Dalbergia 
sissoides Wight & Arn. – mniej znany ga-
tunek endemiczny z Indii.

BUDOWA MIKROSKOPOWA
Palisander indyjski to typowy gatunek 
egzotyczny o strukturze rozpierzchło-na-
czyniowej. Naczynia rozmieszczone są 
równomiernie na szerokości przyrostu 
rocznego, przeważnie pojedynczo lub  
w zgrupowaniach po 2–3 (w obrębie 
zgrupowań naczynia ułożone są promie-
niowo). Średnica naczyń wynosi od 0,08 
do 0,17 mm (średnio 0,13 mm). Śred-
nia ilość naczyń na 1 mm2 przekroju po-
przecznego wynosi ok. 4–8 [www.delta-
-intkey.com, Dzbeński i Kraińska 1984]. 
W ścianach poprzecznych członów na-
czyń występuje perforacja prosta, a na 
ścianach podłużnych brak jest zgrubień 
spiralnych. W strefie twardzieli wnętrza 
naczyń są często wypełnione ciemną wy-
dzieliną.
Elementom przewodzącym towarzyszy 
miękisz paratrachealny w postaci stycznie 
przebiegających niepełnych pasm (mię-
kisz otoczkowo-smugowy). W strukturze 
występuje również miękisz apotrachealny. 
Pojedynczy element miękiszu włókniste-
go zwykle składa się z 3 do 8 komórek 
miękiszowych ułożonych jedna nad dru-
gą. W komórkach tych występują krysz-

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEKRÓJ PROMIENIOWY PRZEKRÓJ STYCZNY

g at u n k i  d r e w n a

>>

Nazwa polska palisander indyjski, kostrączyna szerokolistna

Nazwa angielska Indian rosewood, bombay blackwood, rose-
wood

Nazwa francuska palissandre de I’Inde, palissandre Asie

Nazwa niemiecka Ostindischer Palisander, Ostindisches Rosen-
holz

Nazwy stosowane  w 
innych krajach:

sonobrits, sonokeling w Indonezji;beete, 
shisham, sitsal, safed sisum, pahari sisoo, pai 
w Indiach
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tałki szczawianu wapnia. Ogółem miękisz 
drzewny ma około 15% udziału w obję-
tości drewna. Strukturę pionową współ-
tworzą elementy wzmacniające w postaci 
grubościennych włókien o długości od 
1,0 do 1,5 mm. Ich udział w drewnie wy-
nosi 61%.
Na przekroju promieniowym widoczne 
są jednorodne promienie drzewne, zbu-
dowane z komórek miękiszowych le-
żących. Promienie drzewne są wąskie, 
najczęściej dwu- i trzyszeregowe, o wy-
sokości około 0,5 mm (zwykle zawiera-
ją 5–7 warstw komórek miękiszowych). 
Omawiane drewno wykazuje regularną 
budowę piętrową, widoczną na przekro-
ju stycznym po układzie promieni drzew-

nych, rozmieszczonych w regularnych 
poziomych rzędach oraz pokrywającą się 
z tym układem wysokością członów na-
czyń. W przypadku omawianego gatunku 
na 1 mm2 przekroju stycznego znajdują 
się 4 piętra promieni drzewnych.

WŁAŚCIWOŚCI 
Podstawowe cechy i właściwości fizycz-
ne oraz mechaniczne drewna palisandru 
indyjskiego podano w tabeli 2. Według 
sześciostopniowej skali Krzysika jest to 
drewno bardzo ciężkie (klasa I). Średnia 
gęstość w stanie powietrzno-suchym 
(drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi 
około 870 kg/m3. Drewno palisandru in-
dyjskiego charakteryzuje się niską wilgot-

nością punktu nasycenia włókien (24%) 
oraz niskimi wartościami skurczów. Cał-
kowity skurcz objętościowy mieści się  
w granicach od 7,4 do 9,5% co, we-
dług klasyfikacji zaproponowanej przez 
Monina [Krzysik 1978] pozwala zaliczyć 
je do drewna mało kurczliwego. Wysoka 
gęstość omawianego gatunku drewna 
wpływa korzystnie na jego właściwości 
mechaniczne. Przykładowo, średnia wy-
trzymałość na ściskanie wzdłuż włókien 
wynosi około 61 MPa, a wytrzymałość 
na zginanie 125 MPa. Omawiane drew-
no ma moduł sprężystości rzędu 13 GPa 
oraz twardość wynoszącą od 100 do 141 
MPa (twardość oznaczona metodą Janki 
na przekroju poprzecznym).

Tabela 2. Wybrane właściwości fizyczne i 
mechaniczne drewna Dalbergia latifolia 
Roxb. według danych literaturowych 
[Dzbeński i Kraińska 1984, Wagenführ  
2007, Louppe, Oteng-Amoako, Brink 
2008].

Obrazy mikroskopowe: 
a) przekrój poprzeczny, 
b) przekrój promieniowy, 
c) przekrój styczny.
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Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie Wartość

min. – średnia – max.

Wartość 980

Gęstość drewna świeżego gw [kg/m3] 1100 – 1300

Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%) g12 [kg/m3] 700 – 870 – 950

Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%) go [kg/m3] 650 – 800 – 900

Wilgotność punktu nasycenia włókien Wpnw [%] 24

Porowatość C [%] 47

Skurcz w kierunku wzdłużnym Klw [%] 0,2 – 0,3

Skurcz w kierunku promieniowym Krw [%] 2,1 – 2,5 – 2,9

Skurcz w kierunku stycznym Ksw [%] 5,1 – 5,6 – 6,4

Skurcz objętościowy Kvw [%] 7,4 – 8,2 – 9,5

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien Rr II [MPa] 65

Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien Rs II [MPa] 56 – 61 – 65

Wytrzymałość na zginanie statyczne Rgs [MPa] 119 – 125 – 132

Udarność U [kJ/m2] 85 

Moduł sprężystości wzdłuż włókien EII [GPa] 11,0 – 13,0 – 17,4

Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien Rc II¬ [MPa] 11,6 – 17,5

Twardość Janki na przekroju poprzecznym HJ pop [MPa] 100 – 141

Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W=12%)
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OBRÓBKA I ZASTOSOWANIE
Suszenie drewna palisandru przebiega wolno. Ryzyko powsta-
wania odkształceń i pęknięć jest niewielkie, przy stosowaniu 
łagodnych programów suszenia. Ze względu na wysoką gę-
stość omawianego gatunku oraz zawartość złogów węglanu 
wapnia, w obróbce ręcznej i maszynowej należy stosować na-
rzędzia o wysokiej jakości. Skrawanie płaskie powinna poprze-
dzać dokładna obróbka hydrotermiczna. Pomimo trudności, 
przecierane powierzchnie są równe, a strugane gładkie z poły-
skiem. Pył powstający podczas obróbki może wywoływać ob-
jawy alergiczne, a w szczególności podrażnienia skóry. Drewno 
Dalbergia latifolia Roxb. dobrze się frezuje, klei i poleruje. Złą-
cza frezowane są bardzo wytrzymałe, podobnie jak łączenia za 
pomocą gwoździ i wkrętów. Te ostatnie wymagają wykonania 
uprzednich nawierceń. Do typowych wad omawianego drewna 
należą przebarwienia, zwłaszcza następstwa barwnych reakcji 
przy zetknięciu drewna z żelazem.
Palisander to dobry materiał snycerski i do toczenia [Dahms 
1995]. Pełne atuty estetyczne uzyskuje się poprzez umiejętną 
obróbkę wykańczającą, wymagającą starannego doboru środ-
ków uszlachetniających. Nie wszystkie rodzaje powłok spraw-
dzają się w zastosowaniu do drewna palisandrowego.
Według Scheffer’a i Morrell’a [1998] twardziel drewna pali-
sandru indyjskiego mieści się w 1–2 klasie naturalnej trwałości 
(w skali pięciostopniowej). Oznacza to, że rozkład przez mikro-
organizmy, a także ujemny wpływ czynników atmosferycznych 
na to drewno są niewielkie. Zwiększanie trwałości poprzez na-
sycanie środkami ochrony nie jest konieczne, ale nie powinno 
być pomijane, jeśli drewno ma być zastosowane w warunkach 
zewnętrznych w kontakcie z gruntem.
Ze względu na dobrą charakterystykę wytrzymałościową i wy-
soką naturalną trwałość, w krajach pochodzenia, omawiane 
drewno używane jest na elementy konstrukcyjne budowli lą-
dowych, a także w stolarce budowlanej w postaci drzwi czy 
okien. Dopełnieniem zastosowań na terenach pozyskania tego 
surowca są części sprzętu rolniczego i łodzi.

Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie Wartość

min. – średnia – max.

Wartość 980

Gęstość drewna świeżego gw [kg/m3] 1100 – 1300

Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%) g12 [kg/m3] 700 – 870 – 950

Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%) go [kg/m3] 650 – 800 – 900

Wilgotność punktu nasycenia włókien Wpnw [%] 24

Porowatość C [%] 47

Skurcz w kierunku wzdłużnym Klw [%] 0,2 – 0,3

Skurcz w kierunku promieniowym Krw [%] 2,1 – 2,5 – 2,9

Skurcz w kierunku stycznym Ksw [%] 5,1 – 5,6 – 6,4

Skurcz objętościowy Kvw [%] 7,4 – 8,2 – 9,5

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien Rr II [MPa] 65

Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien Rs II [MPa] 56 – 61 – 65

Wytrzymałość na zginanie statyczne Rgs [MPa] 119 – 125 – 132

Udarność U [kJ/m2] 85 

Moduł sprężystości wzdłuż włókien EII [GPa] 11,0 – 13,0 – 17,4

Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien Rc II¬ [MPa] 11,6 – 17,5

Twardość Janki na przekroju poprzecznym HJ pop [MPa] 100 – 141

Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W=12%)

Szkatułka z drewna palisandru indyjskiego.  
Fot. Ct dovetail designs.

Podłoga wykonana z drewna palisandru 
indyjskiego. Fot. Exoline

Sztućce i misa wykonane z drewna palisandru 
indyjskiego. Fot. Exoline
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Jadąc niemiecką autostradą A45, pośród pustych pól wy-
łania się kościół — niczym dawniejsza przydrożna kaplica.  
Z zewnątrz pokryty białym tynkiem nie zdradza tego, co kryje  
w środku. Niewielki kościół zbudowanego niedaleko miejscowo-
ści Wilnsdorf wyróżnia zastosowany do jej konstrukcji materiał. 
Jest nim płyta OSB4. Obiekt sakralny został wybudowany po-
między marcem 2011 a majem 2013 roku. Kopuła o wysokości 
siedmiu metrów składa się 650 elementów, wykonanych z płyt 

EGGER OSB. Zostały one docięte na wymiar i sformatowane 
przy użyciu maszyn CNC. Filigranowe sklepienie drewniane ma 
strukturę cienkich żeber przekątnych, które zostały ze sobą 
połączone. Konstrukcja jest praktycznie samonośna, konieczne 
było tylko zamocowanie punktowe na kątownikach stalowych. 
Także ławki, klęczniki i pulpity zostały wykonane z płyt EGGER 
OSB, tworząc spójną całość z wystrojem wnętrza.

Kościół z płyty 
OSB
Romańskie kościoły budowano z kamienia, 
gotyckie — z cegły. Czy znakiem współczesnej 
architektury są kościoły z płyty OSB?

A R C H I T E K T U R A
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DOBRE POMYSŁY
ZACZNIJ Z WOOD-MIZER
DOBRE POMYSŁY
ZACZNIJ Z WOOD-MIZER

www.woodmizer.pl
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.

Nagórna 114, 62-600 Koło
Tel: 63 26 26 000, Fax: 63 27 22 327

Niedaleko od polskiego miasta Koło, znajdu-
jemy niezwykłe miejsce, które należy do 
rodziny Matusiaków. Dom, jakby przenie-
siony z krainy bajek, otoczony jest sadem, w 
którym przy drewnianych altankach 
postawiono ogrodowe grille, a tuż obok 
płynie strumyk. Ten zaczarowany świat 
stworzyli Jerzy i Maria Matusiakowie.
W 1989 r. założyli własną �rmę i zaczęli 
przetwarzać drewno. „Zaczynaliśmy, można 
powiedzieć, od gołej działki, od zera”, – 
wspomina Jerzy. Na terenie wytwórni, tuż za 
rodzinnym domem Matusiaków, stoi elektry-
czny model traka LT15. Specy�ką tej maszyny 
jest jej wyjątkowa prostota: łoże składa się 
z segmentów, których pan Matusiak ma tyle, 
że może przecierać kłody o długości do 12 
metrów.

Gdy drewno wzbogaci się o fantazję…

Głowica tnąca z brzeszczotem osadzonym na 
dwu kołach pasowych przesuwa się wzdłuż 
łoża, tnąc drewno na deski – po jednej desce 
za każdym przejściem. Nie są przy tym 
wymagane jakiekolwiek regulacje.  Kiedy 
trzeba zmienić wymiar tarcicy, głowicę tnącą 
wystarczy ustawić na wymaganej wysokości. 
W ten sposób zmienia się grubość tarcicy.
Przy obsłudze traka pracują dwaj synowie 
państwa Matusiaków – średni syn Rafał (32 
lata) i najmłodszy Karol (28). Pracują codzien-
nie przetwarzając 5-7 kubików drewna. 
Najstarszy z synów – Paweł (33) – również 
zajmuje się drewnem. „Można by powiedzieć, 
że ma do tego powołanie, gdyż posiada 
szczególny zmysł i wykonuje przepiękne 
schody”, – mówi o swym synu mama z 
nieskrywaną dumą.
W sezonie budowlanym �rma produkuje 
elementy konstrukcyjne więźby dachowej, 
natomiast w zimie wytwarza produkty dość 
nietypowe jak np. karmiki dla ptaków, klatki 
dla królików i psie budy. Po zmontowaniu i 
pomalowaniu wyroby te są eksportowane 
między innymi do Holandii, Anglii czy 
Niemiec. Matusiakowie produkują również 
łatwe w transporcie składane stoiska 
ekspozycyjne, które pozwalają prezentować 
w sklepach pełen asortyment wyrobów �rmy 
– domki dla ptaków i poidełka. 

„Choć trak LT15 wydaje się niewielką maszyną, 
przetwarzamy na nim 1700 kubików drewna 
rocznie – część dla siebie, a resztę na zlecenia”, 
– opowiada pan Jerzy.
W rodzinnej �rmie pracuje również Maria 
Matusiak, która „nie ma sobie równych w 
stolarni. Nikt nawet nie próbuje osiągnąć jej 
wydajności, bo w ciągu godziny jest w stanie 
obrobić nawet 1000 elementów stolarskich” – 
pan Jerzy wyraża podziw dla swojej żony. 
(WM)
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W dotychczasowym modelu rozwoju 
gospodarczego zakładano intensywne 
wykorzystanie paliw kopalnych i innych su-
rowców nieodnawialnych. Alternatywą jest 
zielona gospodarka oparta na doświadcze-
niach ekonomii środowiskowej i zapewnia-
jąca właściwe relacje między przemysłem 
a środowiskiem i ochroną przyrody. Sektor 
leśno-drzewny jest pod tym względem wy-
jątkowy, daje bowiem szerokie możliwości 
na otwarcie nowej ścieżki zrównoważone-
go rozwoju. 

Niniejsza monografia to efekt wieloletnich 
i zarazem obszernych badań Autorki oraz 
kierowanego przez nią Zakładu Ekonomiki 
Drzewnictwa w Instytucie Technologii 
Drewna w Poznaniu. Przedstawiane 
opracowanie otwiera obszerny wstęp,  
w którym opisano między innymi zawartość 
tematyczną każdego z czterech rozdziałów. 
Pierwszy z nich to „globalny wymiar zielo-
nej gospodarki i sektora leśno drzewnego”, 
w którym przedstawiono między innymi 
genezę zielonej gospodarki i polski sektor 
leśno-drzewny w perspektywie międzyna-
rodowej. 

W rozdziale drugim znajdują się zestawie-
nia dotyczące zasobów surowca drzewne-
go w Polsce w kontekście prowadzania 
zrównoważonej gospodarki tymi zasobami 
z uwzględnieniem plantacji drzew szybko 
rosnących oraz drewna poużytkowego.  
W części tej omówiono również problema-
tykę zużycia drewna na cele przemysłowe 
i energetyczne. 

Rozdział trzeci to przedstawienie sektora 
leśno-drzewnego w ujęciu ekologicznym, 
uwzględniającym systemy certyfikacji 

lasów, drewna i produktów drzewnych.  
W części tej dokonano również analizy 
możliwych kierunków rozwoju zielonych 
technologii z uwzględnieniem budownic-
twa i wytwarzania bioenergii. 

W ostatnim rozdziale zawarto rozważa-
nia dotyczące uwarunkowań społecz-
no-ekonomicznych z uwzględnieniem 
specyfiki (istniejących dysproporcji) 
poszczególnych regionów Polski. Wiele 
danych liczbowych ujęto syntetycznie  
w postaci czytelnych tabel zgrupowanych 
w końcowym aneksie. 
O rzetelności i aktualności opracowania 
świadczy wyjątkowo bogaty spis biblio-
graficzny, liczący ponad 330 źródeł litera-
turowych, głównie z ostatnich lat. Całość 
monografii domykają streszczenia w języku 
polskim i angielskim. Atutem wizualnym 
jest trafnie dobrana (korespondująca z tre-
ścią) zielona szata graficzna i intrygująca 
okładka. 

Książka zawiera jeszcze jeden element  
a mianowicie kilkustronicowe zakończe-
nie, które wydaje się być optymistyczne. 
Niemniej jednak, aby zielona gospodarka 
sektora leśno-drzewnego stała się faktem, 
potrzebne są konkretne i przemyślane 
działania, między innymi uznanie jej za 
kluczową w programie strategicznym roz-
woju gospodarczego Polski, a także dalsze 
badania i wdrożenia (aktywna współpraca 
nauki z przemysłem). Stajemy przed takimi 
szansami między innymi w ramach róż-
nych programów i konkursów wspartych 
środkami finansowymi. Przy ewentualnej 
aplikacji niniejsza monografia to literatura 
obowiązkowa. 

RECENZJA | Paweł KozaKiewicz

SeKtor leśno-drzewny w zielonej goSPodarce. wydawnictwo inStytutu technologii drewna Poznań 2013  
(format B5, 207 Stron, Kolor, mięKKa oKładKa).

Czy bogate zasoby 
odnawialnego surowca, 
bliska równowagi kon-
sumpcja i produkcja, 
oferowanie ekolo-
gicznych produktów 
i nośników bioenergii 
oraz kreowanie licznych 
miejsc pracy oznacza, 
że sektor leśno-drzewny 
jest częścią zielonej 
gospodarki?
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Préventif
Waloryzacja drewna i jego pochodnych

ODPORNOŚĆ
na ogień

DEKORACJA

Więcej informacji na temat naszych 
produktów lub naszej fi rmy

www.sarpap-cecil.com
Kontakt
Tel. +33 (0)5 53 63 81 00
e-mail sarpap-cecil@berkem.com

INDUSTRIE

ZZZZZWWWWWAAAALLLLCCCCZZZZAAANIE
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OCHRONA przed 
słońcem i wodą 

Produkty do konserwacji drewna
o działaniu profi laktycznym i leczniczym 
w postaci cieczy lub żelu

bezpieczniejszy 
trwalszy 
ładniejszy 

wzmocniony materiał z drewna
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