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w rozwoju cywilizacji drewno pełni-
ło rolę wyjątkową. Ze względu 
na  powszechność występowania 
i  łatwość pozyskania stanowiło 

zasadniczy surowiec dla rozmaitej ludzkiej 
działalności. Było kluczowym nośnikiem 
energii  – kiedy tylko zdołano nieco okiełznać 
ogień, stało się nieodłącznym elementem życia 
człowieka. Stosunkowo szybki zapłon surowca 
oraz łatwość utrzymania płomienia w  paleni-
skach od najdawniejszych czasów gwaranto-
wały światło, ciepło oraz dawały możliwość 
przygotowywania jedzenia.

Ludy wszystkich kontynentów stosowały 
różnorodną obróbkę drewna, wykorzystując 
przy tym wiele, niekiedy zaskakująco zaawan-
sowanych, metod i  technik. Surowiec ten przez 
wieki był podstawowym materiałem budowla-
nym w  konstrukcji chałup i  domów, obiektów 
gospodarczych, kościołów, mostów czy budowli 
obronnych. Już ponad 2000 lat temu Witruwiusz 
w swoim dziele „O architekturze ksiąg dziesięć” 
wyłożył zasady pozyskiwania drewna, właściwo-
ści tego surowca oraz przydatność jego poszcze-
gólnych rodzajów w  budownictwie. Przez wieki 
wykorzystywano pnie o  rozmaitej skali obróbki, 
deski, a  nawet wykonane z  cienkich gałęzi 
plecionki. Budowano z  drewna podłogi, ściany, 
stropy i dachy. Wykonywano okna, drzwi i meble. 
Wytwarzano naczynia, narzędzia, domowe sprzę-
ty, zabawki czy instrumenty muzyczne. Surowiec 
ten służył także do konstrukcji różnych środków 
transportu, takich jak łodzie (które niegdyś 
dłubano w jednym pniu), okręty, powozy i sanie. 
Owa wszechstronność zastosowania i  ogól-
nodostępność drewna zaowocowały w  końcu 
ukształtowaniem się bardzo istotnej gałęzi 
światowego przemysłu.

SĘK TKWI W DREWNIE
Po  okresie zachłyśnięcia się możliwościami 
zastosowań tworzyw sztucznych, do łask zaczę-
ły powracać materiały naturalne. Tak również 
stało się z drewnem – w końcu tysiące lat trady-
cji wykorzystywania tego surowca w  rozma-
itych dziedzinach życia silnie zakorzeniły się 
w  szeroko pojętej działalności wytwórczej 
człowieka. W Polsce przemysł drzewno-papier-
niczy odgrywa niebagatelną rolę w gospodarce 
narodowej, dając zatrudnienie znacznej liczbie 
osób i  będąc istotnym motorem inwestycji 
oraz rozwoju technologii. Składa się na  niego 
szereg działalności  – od tartacznictwa przez 
przemysł meblarski i  wyrobów stolarskich, 
celulozowo-papierniczy, płyt i sklejek, stolarki 
budowlanej, opakowań drewnianych po zapał-
czany  – które łączy jedno źródło zasobu: 
drewno. Najpierw, rzecz jasna, musi ono zostać 
wyhodowane, z czym wiążą się skoncentrowa-
ne na dbaniu o ilościowy i jakościowy przyrost 
drzewostanu działania. Na  początku całego 
drzewnego „łańcucha przerobu” znajdują się 
tartaki, gdzie przetwarza się ponad połowę 
pozyskiwanego surowca drzewnego zdatnego 
do celów przemysłowych. Jednym z wiodących 
producentów drewna w  Polsce dysponującym 
aż sześcioma tartakami jest nasz Partner – firma 
PPD Poltarex.

PÓŁWIECZE TRADYCJI
Był rok 1975, kiedy w  Lęborku rozpoczęło 
swoją działalność Słupskie Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Drzewnego. Państwowa spółka 
funkcjonowała do 1994 roku, kiedy to po trans-
formacji ustrojowej jako pierwsza z  tego 
typu przedsiębiorstw w  Polsce została spry-
watyzowana. Nim jednak przedsiębiorstwo 
przybrało swoje obecne oblicze, firma macie-
rzysta przeszła w  związku z  transformacją 

POLTAREX – POLSKIE DREWNO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZAWSZE NA CZAS!

gospodarki przez pewne zawirowania. W 1991 
roku Poltarex znajdował się w niełatwej sytu-
acji – na kilkanaście funkcjonujących wówczas 
firm branży drzewnej zajmował odległe 15 miej-
sce. Wówczas Marek Kubiak  – obecny Prezes 
spółki  – został tymczasowym kierownikiem, 
by po  roku objąć funkcję dyrektora. To z  jego 
inicjatywy sprywatyzowano przedsiębiorstwo, 
a  udziały w  spółce zaproponowano pracow-
nikom, na co zdecydowały się 153 osoby, i tak 
oto załoga kupiła własny zakład. Rezygnując 
z  wyrobu palet, firma skierowała swoje tory 
na  produkcję tarcicy budowlanej, wiat gara-
żowych, desek podłogowych, programu ogro-
dowego i innych wyrobów. Przez lata swojego 
istnienia nasz Partner dał się poznać jako rzetel-
na firma i kontrahent godny pełnego zaufania, 
o  czym świadczą liczne wieloletnie kontrakty 
oraz niesłabnące zadowolenie klientów.

Podstawą działalności przedsiębiorstwa 
jest produkcja i  sprzedaż na  rynek krajowy 
oraz zagraniczny tarcicy iglastej i  liściastej, 
desek podłogowych (impregnowanych oraz 
nieimpregnowanych), desek obiciowych, 
podestów, płotów, tarasów, wiat garażowych 
i programu ogrodowego. Łączny roczny przerób 
drewna wynosi około 250 tysięcy m3, z  czego 
97% stanowi drewno iglaste (głównie sosna, 
ale także świerk i  modrzew), natomiast 3% to 
drewno liściaste (buk, brzoza, dąb). Przez lata 
funkcjonowania wzrost zatrudnienia pracow-
ników przedsiębiorstwa o  1/3 poskutkował 
aż dwukrotnie zintensyfikowaną produkcją.

Szybko i profesjonalnie: drewno budowlane, 
tarcica stolarska, deski tarasowe, deski po- 
dłogowe, deski obiciowe, wiaty garażowe, 
tarasy, podesty, płoty i inne
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TARTACZNICTWO 
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
TARTAKI FIRMY POLTAREX SĄ ZLOKALIZOWANE 
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA POMOR-
SKIEGO. W CELU EFEKTYWNEGO NADZORU NAD 
ROZPROSZONĄ GEOGRAFICZNIE SIECIĄ ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH ZARZĄD SPÓŁKI ZDECYDOWAŁ 
SIĘ NA WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU 
IFS APPLICATIONS JAKO CENTRALNEGO NARZĘ-
DZIA DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. 
KAŻDY TARTAK PRZEDSIĘBIORSTWA POLTAREX 
POSIADA SUSZARNIE KOMOROWE, PONADTO 
W TRZECH ZAKŁADACH ZLOKALIZOWANE SĄ 
AUTOKLAWY DO IMPREGNACJI CIŚNIENIOWEJ.

Największy z zakładów znajduje się w Bielsku 
Pomorskim. Jego sztandarowym produktem 
są Carporty  – wiaty garażowe, które sprzeda-
wane są głównie na  rynek niemiecki. Ponadto 
w tartaku produkuje się inne elementy architek-
tury ogrodowej, takie jak płoty, pergole, słupki, 
podesty czy deski tarasowe. Zakład wyposażony 
jest w nowoczesne suszarnie sterowane kompu-
terowo. Oprócz produkcji wyżej wymienionych 
wyrobów Tartak Bielsko oferuje również 
tarcicę budowlaną. Zakład posiada własny 
wydział impregnacji dysponujący trzema auto- 
klawami, które dają możliwość impregna-
cji ciśnieniowej w  dwóch różnych  środkach: 
WOLMANIT Cx-8  – barwa zielona i brązowa; 
stosowany do  impregnacji tarcicy, programu 
ogrodowego i więźby dachowej.

W  tartaku w  Damnicy produkuje się tarcicę 
iglastą ogólnego przeznaczenia oraz elementy 
konstrukcyjne. Zakład ma możliwość suszenia, 
strugania tarcicy, a  także impregnacji ciśnie-
niowej w  środku WOLMANIT Cx-8. Natomiast 
w  tartaku Korzybie produkowana jest tarcica 
konstrukcyjna oraz elementy strugane. Zakład 
dysponuje nowoczesnymi suszarniami stero-
wanymi komputerowo, a  także posiada zbiornik 
do impregnacji zanurzeniowej.

Tartak w  Godętowie, który jest zlokalizo-
wany najbliżej Trójmiasta, jako jedyny zakład 
oprócz drewna iglastego przeciera także 
pewne ilości surowca liściastego. Tak samo jak 
w Korzybiu produkuje się tam tarcicę konstruk-
cyjną i elementy strugane. Tartak w Nowej Wsi 
Człuchowskiej produkuje zaś tarcicę iglastą 
z  przeznaczeniem na  elementy meblowe, 

ogrodowe i konstrukcyjne. Jest ponadto dużym 
producentem drewna struganego (deski tara-
sowe, podłogowe, elewacyjne, konstrukcyjne). 
Natomiast tartak w  Polnicy produkuje tarcicę 
budowlaną, a  także elementy architektury 
ogrodowej. Zakład posiada własny wydział 
impregnacji dysponujący dwoma systema-
mi: Wolmanit Cx-8 w zieleni i brązie. Tartaki 
impregnujące wyroby posiadają certyfikat 
impregnacji NTR zaświadczający o  stosowa-
nej procedurze impregnacji zgodnie z  normą 
EN 351-1 oraz dokumentem NWPC 1:1998. 
Zakład ma również możliwość produkcji tarcicy 
opakowaniowej z  certyfikatem IPPC. Tartak 

Wszystkie partie dostarczanych trocin badane są w nowocze-
snym laboratorium, co umożliwia stałą kontrolę jakości surowca 
wykorzystywanego do produkcji paliwa. Pellet POLTAREX 
Premium trafia przede wszystkim na rynki zachodnie, ale już coraz 
więcej użytkowników w Polsce zaczyna doceniać zalety tego 
wyjątkowo czystego i ekologicznego paliwa. Jest to nowoczesny 
materiał opałowy wyprodukowany ze sprasowanych pod wysokim 
ciśnieniem suchych trocin i wiórów sosnowych bez jakichkolwiek 
dodatków substancji chemicznych. Występuje w postaci granulatu 
o średnicy 6 lub 8 mm i długości do kilku centymetrów. Dzięki 
wysokiej kaloryczności paliwa spala się jego niewielką ilość, 
a eksploatowane urządzenie grzewcze będzie pracowało 
bezawaryjnie.

PELLET POLTAREX PREMIUM WYRÓŻNIA SIĘ BARDZO WYSOKĄ 
WARTOŚCIĄ OPAŁOWĄ I NAJMNIEJSZĄ Z MOŻLIWYCH 
ZAWARTOŚCIĄ POPIOŁU.

W tartaku w Damnicy produkuje się tarcicę 
iglastą ogólnego przeznaczenia oraz elementy 
konstrukcyjne. Zakład ma możliwość susze-
nia, strugania tarcicy, a także impregnacji 
ciśnieniowej w środku WOLMANIT Cx-8.

POWSTAJĄCE 
PODCZAS PRO-
DUKCJI DREWNA 
WIÓRY I TROCI-
NY WYKORZY-
STYWANE SĄ 
W ZAKŁADZIE 
W SZCZYTNIE 
DO WYTWARZA-
NIA PELLETU. 
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usprzętowienie tartaków. Wieloletnie doświad-
czenie i ugruntowana w branży pozycja sprawia-
ją, że firma doceniana jest nie tylko na rodzimym 
rynku, ale także poza granicami kraju. Eksport 
stanowi około 50% ogółu produkcji i  jest reali-
zowany do Niemiec, Francji, Danii, Belgii, Włoch 
i innych krajów. Głównymi wyrobami eksporto-
wymi są elementy architektury ogrodowej oraz 
tarcica konstrukcyjna. Firma cały czas stara się 
dotrzeć do  jak największego grona klientów, 
chociażby poprzez prezentację swoich produk-
tów na targach.

JAKOŚĆ POPARTA 
CERTYFIKATAMI
W  przedsiębiorstwie Poltarex stosowane są 
właściwe procedury w  zakresie zarządzania 
jakością, czego potwierdzeniem jest certyfikat 

wyposażony jest w  nowoczesne sterowane 
komputerowo suszarnie.

Nasz Partner produkuje łącznie 150 tysięcy 
metrów tarcicy, z  czego 60 procent jest suszo-
na, a  około 25 procent poddawana procesowi 
impregnacji. Jest to impregnacja bardzo wysokiej 
jakości  – w  tej kwestii firma Poltarex jest jedną 
z najlepszych na polskim rynku.

STAWIAJĄC NA ROZWÓJ
W myśl zasady, iż najistotniejszy kapitał stanowią 
ludzie, firma nieustannie poprawia warunki pracy 
swoich pracowników, dba o  ich rozwój, a także 
organizuje różne aktywności w czasie wolnym od 
pracy. To dzięki doświadczonemu zespołowi nasz 
Partner stale się rozwija, pozyskując kolejnych 
kontrahentów i inwestując w nowy park maszy-
nowy. Celem spółki jest dalsza modernizacja oraz 

Firma Poltarex jest sponsorem Auto Moto Klubu 
Poltarex Człuchów, którego członkowie odnoszą 
znaczące sukcesy w kraju. Przedsiębiorstwo wspie-
ra również sekcję tenisa stołowego Poltarex Pogoń 
Lębork, pomaga polskiemu pięściarzowi – Przemy-
sławowi Runowskiemu oraz jest sponsorem biegaczki 
Małgorzaty Pazda-Pozorskiej, która w dniach 29-30 
września 2017 brała udział w greckim Spartathlonie 
– ultramaratonie, którego dystans wynosi 246 km.M
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ISO 9001. Firma szczyci się jego posiadaniem od 
2003 roku. Certyfikat ten jest wyraźnym sygna-
łem dla kontrahentów, że  wyroby spod marki 
Poltarex mają odpowiednią jakość, a firma jest 
solidnym partnerem handlowym.

Przedsiębiorstwo dba również o  zachowa-
nie równowagi w  przyrodzie, o  czym świad-
czy uzyskany w  1998 roku certyfikat FSC® 
(System Kontroli Pochodzenia Produktów). 
Stanowi on dla odbiorców gwarancję realizacji 
przez gospodarzy lasów racjonalnej i  wzoro-
wej gospodarki leśnej zgodnie z  zasadami 
zrównoważonego bilansu ekologicznego. 
Najważniejsze w certyfikacji FSC jest to, iż jego 
zasady uwzględniają ekonomiczną opłacal-
ność, są korzystne społecznie i  zapewniają 
ochronę przyrody w lasach.

Poltarex jako jedna z niewielu firm w Polsce 
posiada certyfikat jakości Nordic Wood 
Preservation Council wydany przez SP Technical 
Research Institute of Sweden. Drewno impre-
gnowane jest zgodne z  normą EN 351-1 oraz 
z dokumentem NWPC 1:1998. Klasa NTR/A porów-
nywalna jest z  klasą 4 impregnacji, natomiast 
NTR /AB z klasą 3.

W 2011 roku przedsiębiorstwo otrzymało po- 
nadto certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 
uprawniający do znakowania znakiem CE produ-
kowanej w  tartakach tarcicy konstrukcyjnej. 
Poltarex ma możliwość produkcji materiałów 
z drewna zgodnie ze standardem FAO IPPC ISPM 
15:2009, to jest w  taki sposób, że  wewnątrz 
drewna uzyskuje się temperaturę co najmniej 
56ºC i  taką temperaturę utrzymuje się przez co 
najmniej 30 minut. 
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HISTORIA WSPÓŁPRACY 
P O M I Ę D Z Y  F I R M Ą  

PPD POLTAREX 
A LINDE MH POLSKA

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych firma Poltarex opar-
ła swoje procesy produkcyjno-logistyczne o  wózki marki 
Linde. Od tego czasu park maszynowy był sukcesywnie 
rozbudowywany głównie o  maszyny serii 351 i  serii 352 
wyposażone w niezawodny napęd hydrostatyczny Linde.

Z  uwagi na  specyfikę pracy w  zakładach polegającą 
na  częstych zmianach kierunków jazdy wózka trafionym 
rozwiązaniem okazał się być dwupedałowy i samohamow-
ny system jazdy Linde. Rozwiązanie to pozwala operato-
rowi skupić swoją uwagę głównie na  pracy z  ładunkiem 
(brak konieczności używania sprzęgła, zmiany biegów czy 
konwencjonalnej pracy hamulcem), co bezpośrednio prze-
kłada się na większą wydajność oraz poprawę bezpieczeń-
stwa pracy. Drugim kluczowym elementem decydującym 
o wyborze wózków Linde jest ich żywotność gwarantująca 
efektywną pracę wózka przez długi czas.

W  2012 roku Klient dokonał inwestycji w  fabrycznie 
nowe wózki, wybierając modele H25D serii 393, których  
zakupił 4 sztuki. W ramach odtwarzania floty kolejne pojazdy 
zostały dostarczone w bieżącym roku – od sierpnia w zakła-
dach w  Korzybiu, Nowej Wsi Człuchowskiej i  Godętowie 
pracują nowe wózki Linde H25D serii 392 (2 sztuki) oraz 
H40D serii 394 (2 sztuki). Wózki czterotonowe wyposażone 
zostały dodatkowo w  systemy ważące i przeznaczone są 
głównie do pracy podczas załadunku samochodów. Obecnie 
Klient korzysta głównie z  wózków marki Linde  – posiada 
w swojej flocie aż 51 naszych maszyn.

GOTOWI DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH!

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE ZAUFANIE 

I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.

Marek Stoppa
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Pruszcz Gdański

Na zdjęciu od lewej:
Marek Stoppa (Linde MH)  
oraz  Hubert Matalewski, 
Dyrektor Tartaku w Godętowie 
(POLTAREX)

Tartak w Bielsku Pomorskim
Jeden z tartaków firmy POLTAREX
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