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W�ród europejskich liderów nie-
zmiennie od wielu lat na pierwszym
miejscu jest fiñska Stora Enso Timber,
która przerobem w wysoko�ci ponad
7 mln kubików rocznie pozostawia w
tyle pozosta³ych konkurentów. Stora
Enso posiada ju¿ 24 zak³ady przero-
bu drewna, wci¹¿ jednak planowane
s¹ kolejne inwestycje, nie wyklucza-
j¹ce równie¿ Polski. Ju¿ w tej sprawie
trwaj¹ negocjacje z Lasami Pañstwo-
wymi. Tartak ma powstaæ w Ostro³ê-
ce, na terenie fabryki Intercell, któr¹
zakupi³ fiñski gigant.

Finnforest
Jako drugi na li�cie najwiêkszych

tartaków znalaz³ siê Finnforrest, po-
siadaj¹cy wiêcej zak³adów, bo a¿ 30,
jednak przerabiaj¹cy zaledwie nieco
ponad po³owê tego, co osi¹ga Stora
Enso - 4,2 mln m3.

Finnforest nale¿y do giganta drzew-
no-papierniczego grupy Metsäliitto.
Grupa ta jest spó³k¹ 130 000 w³a�ci-
cieli prywatnych lasów w Finlandii,

którzy kontroluj¹ 46 proc. wszystkich
lasów prywatnych w tym kraju.

- Ta zale¿no�æ jest z jednej strony
dla Finnforestu bezpieczna, ze wzglêdu
na brak k³opotów z poda¿¹ surowca w
czasie koniunktury na rynku. Jednocze-
�nie, przy latach "chudych" na rynku
drzewnym, zale¿no�æ ta uniemo¿liwia
zakup surowca od tañszych dostawców
- t³umaczy Ari Tiukkanen, wiceprezy-
dent Finnforest Corporation Engineered
Wood Division Building Products.

Finnforest zajmuje drugie miejsce
w�ród producentów tarcicy. Trzeba
jednak podkre�liæ, ¿e jest to tak¿e wa¿-
ny gracz na rynku producentów pro-
duktów drzewnych. Najwiêkszym
z nich jest Kronospan. Finnforest
w tej grupie zajmuje trzecie miejsce,
natomiast Stora Enso plasuje siê do-
piero na szóstym miejscu.

Finowie rz¹dz¹
�ledz¹c dalej tabelê gigantów tar-

tacznych widaæ wyra�nie, ¿e czo³ów-
kê zdominowa³y firmy fiñskie. Trze-

ci na li�cie, z wynikiem 2,4 mln m3

przerobu tarcicy rocznie, jest UPM
-Kymmene.

StoraEnso i Finnforest, posiadaj¹c
w Polsce swoje biura, s¹ lepiej znane
polskim przedsiêbiorstwom. UPM ma
mniejsz¹ renomê, choæ dzia³a w 16 kra-
jach, gdzie posiada a¿ 170 oddzia³ów
i biur handlowych. £¹cznie pracuje dla
nich ponad 33 tysi¹ce ludzi.

Je�li porównywaæ moce przerobo-
we poszczególnych zak³adów, to w czo-
³ówce znale�liby siê Niemcy oraz Au-
striacy. Klausner Gruppe �rednio w ka¿-
dym z trzech tartaków-gigantów pro-
dukuje 733 tys. m3 tarcicy rocznie. Hol-
zindustrie Binder z Austrii produkuje
606 tys. m3 tarcicy w swoim jedynym
zak³adzie. Planuje jednak budowê ko-
lejnego tartaku, tym razem zlokalizo-
wanego w bañskiej Bystrzycy na S³o-
wacji. Planowane zdolno�ci przetarcia
tego zak³adu wynios¹ 500 tys. m3. Jego
budowa ruszy z pocz¹tkiem 2007 r.

Polacy w tle
Polski przemys³ tartaczny nie jest

pod wzglêdem wielko�ci ani wydajno-
�ci konkurencyjny na tle tartacznictwa
europejskiego. Wielko�æ przetarcia
przeliczona na jednego zatrudnionego
w tradycyjnym "du¿ym" polskim tar-
taku wynosi 300-500 m3 rocznie, pod-
czas gdy niemiecki tartak utrzyma siê
przy ¿yciu, je�li jeden pracownik wy-
produkuje 1200-1500 m3.

Najbli¿ej znalezienia siê na li�cie
najwiêkszych europejskich tartaków
jest Koszaliñskie Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Drzewnego ze Szczecinka,
które w zesz³ym roku przetar³o 380
tys. m3 drewna.

Bliski tego wyniku jest równie¿
Stelmet, o ile zi�ci siê zapowiadane
przez firmê na 2005 r. przetarcie
w wysoko�ci 350 tys. m3.  Ta liczba
jest wynikiem planowanego wzrostu
produkcji nawet o 50 proc. Przyczy-
n¹ takich odwa¿nych prognoz s¹ stale
dokonywane inwestycje powoduj¹ce
znaczny wzrost potencja³u produkcyj-
nego firmy. Aktualnie Stelmet posiada
sze�æ zak³adów produkcyjnych na te-
renie zachodniej Polski, wyposa¿o-
nych m.in. w liniê technologiczn¹ do
kompleksowego przetarcia drewna nie-
mieckiej firmy SAB, której o�miogo-
dzinna wydajno�æ wynosi 350 m3 oraz
dwa sortowniki z korowarkami przy-
gotowuj¹ce surowiec do przecierania
na tej linii.

Tartak "Olczyk"
Tartak "Olczyk" mo¿e natomiast

pochwaliæ siê bardzo du¿ym przetar-
ciem przez tylko jeden zak³ad. W roku
2004 wyniós³ on 170 tys., natomiast
w tym roku planowany jest wynik 220
tys  m3.

- W Polsce niemo¿liwe jest powsta-
nie tartaku przecieraj¹cego pó³ milio-
na m3. Chodzi przede wszystkim o or-
ganizacjê transportu surowca, który
powy¿ej 200 km siê nie op³aca. Tym-
czasem, by przecieraæ powy¿ej 150-300
tys. trzeba korzystaæ z oferty wielu dy-
rekcji regionalnych, co czyni ten inte-
res nieop³acalny - t³umaczy Ludwik
Olczyk.  - Nawet IKEA inwestuj¹c
w tartak w Polsce nie jest w stanie prze-
cieraæ tu wiêcej ni¿ 300 tys. rocznie.

Tartak Olczyk jest wiêc najbli¿szy
polskiemu maksimum-optimum je�li
chodzi o wielko�æ przetarcia; to jeden
z najnowocze�niejszych zak³adów
przerobu drewna w Polsce

- Eksportujemy swoje wyroby do
wielu pañstw, np. Niemiec, Austrii,
Francji, Hiszpanii, W³och, Wielkiej
Brytanii. Poza tym nasza tarcica do-
tar³a równie¿ do Japonii i Stanów Zjed-

Nazwa firmy Kraj
Liczba

zak³adów
przerobu
drewna

Produkcja w
tys. m3

Stora Enso Timber Finlandia 24 7400
Finnforest Finlandia 30 4220
UPM-Kymmene Finlandia 10 2400
Setra Group Szwecja 14 2300
Klausner Gruppe Niemcy 3 2200
Klenk Holz AG Niemcy 4 1560
SCA Timber AB Szwecja 7 1500
Sodra Wood Product Szwecja 10 1355
Hedin Berkvist-Insjõn Szwecja 7 1100
Mayr-Melnhof Holz Austria 2 1000
Vida Timber AB Szwecja 7 950
Rettenmeier Holding Niemcy 6 950
Vapo Timber Finlandia 6 800
Versowood Group Finlandia 3 730
BSW Timber Wielka

Brytania
7 610

Holzindustrie Stallinger Austria 2 607
Holzindustrie Binder Austria 1 606
Fruytioer Scierie S.A. Belgia 2 600
Rörvig Timber AB Szwecja 6 600
I.B.V Holding Belgia 3 570
Heggenstaller AG Niemcy 2 550
Ante-Holz Niemcy 1 520
Holzindustrie Pfeifer Austria 3 500
Rumplmayer Donausäge Austria 2 420
Norrskog Wood AB Szwecja 4 420
Drauland Holzindustrie Austria 2 380
Kühne Holz Niemcy 1 360
Kuhmo Oy Finlandia 4 360
Balcas Timber Wielka

Brytania
4 360

Theresia Häupl Holzindustrie Austria 1 350

Najwiêksze tartaki w Europie

Polskie tartaki
Moc zak³adów przerobu drewna, umieszczonych na li�cie najwiêkszych tar-
taków w Europie, przyprawia o zdumienie. Brak reprezentanta naszego kra-
ju na tej li�cie sk³adnia jednak do zastanowienia siê  nad przysz³o�ci¹
i rozwojem polskiego tartacznictwa.

Jest do�wiadczonym producentem i dostawc¹  certyfikowanego przez ITB i ROSENHEIM
drewna klejonego u¿ywanego w fabrykach stolarki w kraju i Europie.
Poszukuje:
- odbiorców kantówki i p³yt sosnowych - odbiorców trocin suchych
- odbiorców drewna budowlanego - odbiorców wyrzynków suchych opa³owych
- odbiorców listew profilowanych do budownictwa, meblarstwa, wykañczania wnêtrz

RAKOM SP. Z O.O.
ZAK£AD TARTACZNY W ZABIELU, 19-124 JA�WI£Y

TEL./FAKS 085 716 16 66 KOM. 0605 230 714  lub  0605 230 713
Poszukuje odbiorców:
- tarcicy mokrej budowlanej i meblowej
- kantówki odczubowej i fryza
- tarcicy budowlanej wytrzyma³o�ciowej
- tarcicy impregnowanej zanurzeniowo
- zrzyn i trocin dla przemys³u p³ytowego

RAKOM Sp. z o.o.
16-020 CZARNA BIA£OSTOCKA, Ul. KO�CIELNA 6

TEL. 085 710 25 32 FAKS 085 710 11 17
biuro@rakom.pl  handel@rakom.pl  www.rakom.pl

BEZPO�REDNI PRODUCENT
TARCICY LI�CIASTEJ:

d¹b, buk, jesion, czere�nia
suche, �wie¿e lub naturalnie suszone

Tartak: HOLTER  Strasse 315 - Niemcy, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock
e-mail:holter-saegewerk@t-online.de     www.holter-saegewerk.com

kontakt w Polsce: 0509 752 344

HOLTER SÄGEWERK
Dr. Fischer KG
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noczonych - opowiada Olczyk. -  Dys-
ponujemy w pe³ni skomputeryzowany-
mi suszarniami o ilo�ci jednorazowe-
go wsadu ponad 1700 m3. Du¿a po-
jemno�æ suszarni pomaga nam spro-
staæ nawet najwiêkszym wyzwaniom
dotycz¹cym ilo�ci i jako�ci suszonego
drewna.

Tartak dywersyfikuje dzia³alno�æ,
oferuj¹c bardzo szeroki asortyment.

Znacz¹cy udzia³ w produkcji Tar-
taku Olczyk ma wytwarzanie p³yty
klejonej. Stolarnia o powierzchni 2900
m2 produkuje p³ytê klejon¹ z lameli
ci¹g³ych, jak równie¿ ³¹czonych na
mikrowczepy. Poza tym w ofercie tar-
taku jest równie¿ tzw. program ogro-
dowy, obejmuj¹cy równie¿ wyroby
z drewna toczonego. Zainstalowane li-
nie produkcyjne przystosowane s¹
te¿ do produkcji pe³nego asortymen-
tu tarcicy budowlanej, miêdzy inny-
mi wiê�b dachowych. Kolejnym dzia-

³em produkcyjnym zak³adu s¹ palety
drewniane.

Wiêcej inwestycji
Zesz³y rok obfitowa³ w liczne inwe-

stycje w tartakach. Kupowano przede
wszystkim traki, ale równie¿ podwy¿-
szano jako�æ oferty poprzez zakup su-
szarñ. W tartaku ABWood w S³awnie za-
inwestowano w tunele i komory suszar-
nicze, zwiêkszaj¹ce wydajno�æ w susze-
niu o ponad 100 proc., do 4500 m3.

Powa¿ne zmiany w tym kierunku
dokona³y równie¿ Koszaliñskie Zak³a-
dy Przemys³u Drzewnego w Szczecin-
ku, które spo�ród firm na terenie ca³e-
go kraju wyró¿niaj¹ siê najwiêkszym
potencja³em suszarnianym w nowo-
czesnych elektronicznie sterowanych
suszarniach. W ostatnich latach urucho-
miono 83 komory suszarniane.

Skupiaæ ma³e?
W tym krajobrazie du¿ych firm

tartacznych istnieje w Polsce szereg

Musimy sobie radziæ
Wac³aw Witkowski, tartak Rych³owice:
Nasz zak³ad ze wzglêdu na masê przerabianego surowca (do 10 tys.) nale¿y do
grupy z³o�liwie nazywanych przez szefów wiêkszych zak³adów - "pryszczy".
Mimo lekcewa¿¹cego traktowania nas przez "wiêksz¹" konkurencjê i represyjne
wrêcz podej�cie administracji Lasów Pañstwowych firma nasza, podobnie do
innych tej wielko�ci,  funkcjonuje i rozwija siê. Poniewa¿ mamy powa¿ne utrud-
nienia w zakupie surowca, aby ¿yæ musimy stosowaæ technologiê o bardzo g³êbo-
kim przetworzeniu i wykorzystywaæ dos³ownie wszystko co mo¿liwe z zaku-
pionego drewna.
Od kilku lat w Polsce panuje moda, równie¿ w �rodkach przekazu na promowanie
megazak³adów o wielkich masach przerobowych. Chcia³bym tutaj dodaæ, ¿e
w moim odczuciu poddanie siê wp³ywowi wielkich kapita³ów nie jest najlepszym
kierunkiem rozwoju polskiego przemys³u drzewnego.

Ranking tartaków

poza europejsk¹ list¹
firm ma³ych, przecieraj¹cych zaled-
wie kilka tysiêcy m3 drewna rocz-
nie. Wielokrotnie zachêcane s¹ one
do tworzenia tzw. klasterów, czyli
skupiska wzajemnie powi¹zanych
firm, wyspecjalizowanych dostaw-
ców czy jednostek �wiadcz¹cych
us³ugi. Takim klasterem jest m.in.
IKEA. Silna tendencja do tworzenia
klasterów istnieje w s³owackim prze-
my�le drzewnym.

- Konieczno�æ sprostania konku-
rencji przemys³u amerykañskiego
i azjatyckiego zmusi producentów
z Europy do stworzenia równie¿ na
szersz¹ skalê klasterów w Europie
- prognozuje doc. dr W³adys³aw Stry-
kowski z Instytutu Technologii Drew-
na w Poznaniu.

Niska wydajno�æ
Drugim problemem polskiego tar-

tacznictwa jest niska wydajno�æ. Naj-
lepsze tartaki w Europie w procesie
produkcyjnym osi¹gaj¹ 70 proc. wy-
dajno�ci z ka¿dej d³u¿ycy. Pozosta³a
cze�æ, tj. zrêbki i trociny s¹ zu¿ywane
do produkcji p³yt wiórowych, papieru
i energii. S¹ jednak jeszcze kraje, gdzie
wydajno�æ surowcowa w produkcji tar-
tacznej wynosi zaledwie 30 proc. z bar-
dzo ma³ym wykorzystaniem zrêbów
i trocin. W Polsce, z powodu proble-
mów surowcowych, wyra�nie zwiêk-
szaj¹ siê inwestycje w nowoczesne tech-
nologie, minimalizuj¹ce straty surow-
cowe w procesie produkcji. Zwiêksza
siê jednocze�nie wydajno�æ, bêd¹ca na
poziomie oko³o 55 proc.

Ma³gorzata Marianowska

nazwa firmy siedziba firmy 

liczba 
zak³adów 
przerobu 
drewna 

przetarcie 
drewna 
okr¹g³ego 

pozyskanie 
tarcicy 

Koszaliñskie 
Przedsiêbiorstwo Przem ys³u 
Drzewnego Szczecinek 12 380000 245700 
Stelmet Jeleniów 6 250000 bd 
Seegerdach £ebieniec 4 210000 100000 
Poltarex Lêbork 6 202363 133220 

Tartak Olczyk �widno 1 170000 100000 
Toruñskie Przedsiêbiorstwo 
Przemys³u Drzewnego SA  Toruñ 10 143382 90846 
Witar SA Poznañ 10 132000 80000 
Complex Przedsiêbiorstwo 
Us³ugowo-Produkcyjne Gdañsk 2 120000 bd 
ABWood sp. z o.o. S³awno 1 101000 59800 
Andrewex Toruñ 1 63600 41200 
£¹ccy Ko³czyg³owy sp. z o.o. Ko³czyg³owy 3 54205 29560 
Tartak Heban Cekcyn 2 50000 25000 
Euro-Matex Borne Sulinowo 8 35000 0 
Hardwood Sawmill Sp. z o.o Zawadówka 1 29 998 20629 
Tartak Petrykozy Petrykozy 1 25000 16000 
Tartom Zak³ad Przemys³u 
Drzewnego 

Tomaszów 
Mazowiecki 1 22000 14300 

Przetarcie i produkcja w wybranych polskich tartakach w 2004 r.




