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1. Informacje o Grupie Kapitałowej Barlinek 
 

Grupa Barlinek jest jednym z największych producentów naturalnych podłóg drewnianych na świecie. 
Podstawowym obszarem działalności Barlinka jest mechaniczna obróbka surowca drzewnego,  
z którego wytwarzane są naturalne podłogi drewniane (deska barlinecka, podłogi sportowe  
oraz podłogi lite), okleiny, listwy podłogowe, a także pelet drzewny i brykiet – ekologiczne paliwa 
produkowane z biomasy. Najważniejszy produkt wytwarzany przez Grupę to deska barlinecka,  
która jest sprzedawana do 45 krajów na trzech kontynentach. 
 

 

Fot. Zakład w Barlinku 

 
Grupa Barlinek od lat przywiązuje szczególną wagę, by funkcjonowanie przedsiębiorstw nie wpływało 
negatywnie na otoczenie. Problematyka ochrony środowiska traktowana jest w sposób poważny  
i rzeczowy. Na wszystkich etapach produkcji, począwszy od zakupu surowca, poprzez proces 
produkcyjny, aż po działania sprzedażowe, przedsiębiorstwo konsekwentnie realizuje politykę 
proekologiczną. 
Jednym z elementów proekologicznej strategii Barlinka jest ograniczenie emisji zanieczyszczeo, 
ograniczenie ilości zużywanych surowców, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu 
dostępnej biomasy, pozostałej po produkcji podłóg oraz listew do produkcji ekologicznych biopaliw. 
Optymalizacja wykorzystania surowca wynika zarówno z lokalizacji całego procesu produkcyjnego  
w jednym miejscu, jak również z konkretnych działao inwestycyjnych, dzięki którym 100% drewna 
dostarczanego do zakładu jako surowiec, jest wykorzystywane – do produkcji podłóg, oklein, listew, 
ekologicznego peletu, a nawet kory drzewnej. Jednym z efektów dodatkowych takiej polityki jest 
całkowite wyeliminowanie spalania węgla w przedsiębiorstwach Barlinka, a więc zaprzestanie emisji 
CO2 z nieodnawialnych surowców energetycznych. 
W Barlinku Inwestycje Sp. z o.o. przeprowadzono modernizację i rozbudowę systemu zaopatrzenia 
zakładu w energię cieplną, poprzez budowę nowych kotłowni zasilanych wyłącznie biomasą oraz 
przystosowanie kotłów wcześniej opalanych węglem kamiennym do opalania drewnem odpadowym. 
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Nowe instalacje wyposażone zostały w wysokosprawne urządzenia ochrony powietrza, co dodatkowo 
chroni atmosferę przed produktami spalania. Skutecznośd odpylania sięga obecnie niemal 100%! 
Na terenie zakładu w Barlinku powstał również zakład produkcji naturalnego paliwa – peletu 
drzewnego. Wytwarzany od 2004 roku pelet drzewny powstaje z niezanieczyszczonych trocin, 
ścinków i wiórów powstałych przy produkcji podłóg, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla nas  
i dla środowiska. Produkując pelet i promując jego wykorzystanie w gospodarstwach domowych, 
Barlinek dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 z lokalnych, tzw. niskich źródeł emisji,  
a wykorzystanie peletu jako źródła ciepła w domach daje jego użytkownikom dodatkowo wiele 
korzyści związanych z niższymi kosztami. Zakłady Barlinka produkujące pelet drzewny mieszczą się 
także na Ukrainie w dwóch lokalizacjach: w Kosivie i w Winnicy. 
Zakłady produkcyjne, należące do Grupy Barlinek, to nowoczesne, przyjazne dla środowiska fabryki, 
w których systematycznym inwestycjom w rozwój zdolności produkcyjnych i unowocześnianie 
technologii produkcji, towarzyszą inwestycje w instalacje proekologiczne. 
 
 

2. Władze Spółki 
 
Rada Nadzorcza – zgodnie ze Statutem Grupy Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej pięciu 
członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. RN ze swojego grona wybiera 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 
 
Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Waniołka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Grzegorz Mirooski – Członek Rady Nadzorczej 
Kamil Latos – Członek Rady Nadzorczej 
Rafał Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
 
Statut stanowi, iż Zarząd jest jedno lub wieloosobowy, powoływany na wspólną kadencję na okres  
3 lat, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja nie może trwad dłużej niż 2 lata. Zarząd Spółki pod 
kierownictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Obecny Zarząd składa 
się z czterech członków. 
 
Paweł Wrona – Prezes Zarządu 
Wioleta Bartosz – Członek Zarządu 
Marek Janke – Członek Zarządu 
Ryszard Pyrek – Członek Zarządu 
 
 
3. Akcjonariat 
 

Barlinek od września 2005 roku jest Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie. Głównym Akcjonariuszem pozostaje Pan Michał Sołowow, który bezpośrednio  
i pośrednio poprzez Barcocapital Investment Limited obejmuje znaczącą większośd akcji, tj. 68.01% 
 
Pozostałe akcje, czyli 31.99% znajdują się w wolnym obrocie innych inwestorów, w tym 
indywidualnych. 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę akcjonariatu. 

 
 
 

4. Dane finansowe 
 
Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy, osiągane na przestrzeni ostatnich lat. 
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5. Spółka odpowiedzialna społecznie 
 
Grupa rozwija się dynamicznie, wciąż obok głównego celu, jakim jest zysk, przyświeca jej troska  
o społeczny wymiar prowadzonej działalności. Właśnie społeczny aspekt determinuje relacje Barlinka 
z otoczeniem, czyli z klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi, pracownikami, a także 
lokalnym otoczeniem. 
 
Dostęp do informacji dla analityków oraz inwestorów 
Barlinek zapewnia wymienionym osobom możliwośd dotarcia do istotnych informacji na temat 
spółki. Przedsiębiorstwo prowadzi stronę relacji inwestorskich, na której zamieszcza najistotniejsze 
wiadomości z punktu widzenia tej grupy interesariuszy. Obok dostępu do aktualnych oraz 
poprzednich raportów bieżących i finansowych, spółka zamieszcza aktualny kurs akcji, aktualności  
z życia firmy, akcjonariat, istotne dane finansowe, dokumenty korporacyjne oraz informacje o WZA. 
Zarząd oraz władze Barlinka spotykają się systematycznie z zainteresowanymi analitykami oraz 
inwestorami. W spółce funkcjonuje Dział Relacji Inwestorskich, który m.in. przesyła do 
zainteresowanych osób informacje bieżące na temat firmy, odpowiada na pytania dot. działalności 
firmy. Strona internetowa gwarantuje także kontakt on-line z inwestorami. 
 
Relacje z Klientami 
Nasi Klienci to osoby świadome, często przywiązujące wagę do ochrony środowiska, ceniący drewno 
– wartościowy i sprawdzony materiał na podłogi. Właśnie taka jest deska barlinecka. Badania 
satysfakcji Klientów pokazały, że nasi odbiorcy bardzo cenią deskę barlinecką i są zadowoleni  
z jej użytkowania. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest sprawna, profesjonalna obsługa 
reklamacji, do której firma przywiązuje należytą wagę. Sposób postępowania z obsługą reklamacyjną 
jest zawarty w opracowanej i na bieżąco aktualizowanej procedurze. Pracownicy działu obsługi 
reklamacji uczestniczą w specjalnie dla nich zaprojektowanych szkoleniach, by standard 
świadczonych przez Barlinek usług w tym zakresie był niezmiennie na wysokim poziomie 
Klienci to bardzo ważna dla nas grupa odbiorców, z którą współpracujemy. Często osoby 
wyposażające wnętrza szukają podłóg niebanalnych, efektownych z wyglądu. Dlatego słuchamy,  
co Klienci mają nam do powiedzenia, jak oceniają nasze podłogi, czego poszukują. Staramy się 
umiejętnie odpowiadad na ich zainteresowanie, tworząc nowe kolekcje desek warstwowych. 
Nasz sposób działania w tym zakresie przynosi bardzo dobre rezultaty, zwiększamy ilośd 
sprzedawanych podłóg, w Polsce nasz udział w rynku wynosi ok. 65%, a nazwa deska barlinecka  
to synonim warstwowych podłóg drewnianych. 
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Fot. Linia produkcji deski barlineckiej w Barlinku 

 
Pracownicy Barlinka 
Grupa Barlinek jest w pełni świadoma faktu, iż autorami sukcesu firmy na rynku krajowym oraz  
na rynkach międzynarodowych są pracownicy. Przedsiębiorstwa działające w ramach Grupy dbają  
o pracowników, oferując im dobre warunki pracy, dodatkowe szkolenia, które pozwalają podnieśd 
kwalifikacje oraz rozwój zawodowy. 
Dlatego Barlinek współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi oraz organizacjami studenckimi, gdyż 
wraz z dynamicznym rozwojem firmy potrzebuje nowych, wykształconych i ambitnych pracowników. 
Na koniec 2008 r. w Grupie Barlinek było zatrudnione 3053 osoby ( w przeliczeniu na pełen etat),  
co oznacza wzrost aż o blisko 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dużą wagę 
Spółka przykłada do ograniczenia liczby wypadków w pracy. Służą temu celowi poświęcone temu 
zagadnieniu szkolenia oraz aktywna działalnośd działu Bezpieczeostwa i Higieny Pracy. 
 
Współpraca z kontrahentami 
Nasze relacje z partnerami biznesowymi są prowadzone w odpowiedzialny sposób. Zasada 
transparentności przyświeca także rozliczeniom ze spółkami zależnymi. Odpowiedzialny sposób 
prowadzenia biznesu i zasady etyki, którymi kierują się pracownicy Barlinka powodują, że wciąż 
przybywa nam kontrahentów, a wielu z nich współpracuje z Barlinkiem od wielu lat. Realizacja 
większych kontraktów zakupowych przebiega zgodnie z funkcjonującymi procedurami, a duże 
transakcje zakupowe prowadzone są w oparciu o procedury przetargowe. 
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6. Ochrona środowiska w procesie produkcji 
 
Organizacja procesu produkcyjnego ma za zadanie ograniczenie wpływu na środowisko. Proces 
technologiczny składa się z następujących etapów: 
 
Przechowywanie i transport surowca 
Początkiem procesu produkcyjnego deski podłogowej jest dowózka i magazynowanie surowca 
okrągłego. Jakośd magazynowania drewna decyduje o jego wartości użytkowej. Kupowany surowiec 
pochodzi z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych (certyfikat FSC).  
 

 

Fot. Przygotowanie surowca i wstępna obróbka 

 
Przygotowywanie surowca i obróbka tartaczna 

Pierwszym etapem przygotowania surowca do produkcji jest manipulacja dłużyc na kłody oraz  
ich sortowanie według klas grubości. Następną operacja jest ogławianie, korowanie i przetarcie kłód  
na zautomatyzowanych liniach przerobu surowca liściastego oraz iglastego. Przetarcie kłód jest 
prowadzone ze stanowiska kierowania linią przy użyciu telewizji przemysłowej oraz narzędzi 
komputerowych wspomagających. Wyprodukowane deski i bale cięte są na półfabrykaty – iglaste  
do produkcji warstwy dolnej i środkowej; liściaste do produkcji warstwy wierzchniej. Półfabrykaty  
po automatycznym sortowaniu długościowo–jakościowym trafiają do stanowisk automatycznego 
sztaplowania. Sztaplowanie półfabrykatów jest podstawową czynnością zabezpieczającą drewno 
przed biodegradacją oraz zapewnia poprawnośd procesu suszenia. 
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Fot. Obróbka surowca drzewnego w tartakach 

 
Powstające na tym etapie odpady są w całości zagospodarowywane. Częśd z nich, głównie trociny  
i zrębki, tworzy biomasę spalaną w kotłowni. W ten sposób Spółka Barlinek Inwestycje produkuje 
własną energię cieplną na potrzeby technologiczne i ogrzewania pomieszczeo biurowych. 
 
Składowanie półfabrykatów 

Po wyprodukowaniu sztaple z półfabrykatami są przewożone z tartaku pod wiaty składowe. Miejsce 
składowania pozwala zachowad jakośd drewna bez niekorzystnych zmian jakościowych oraz 
utrzymanie odpowiednich zapasów technologicznych. 
 
Suszenie i klimatyzowanie drewna 
Półfabrykaty przeznaczone do produkcji podłóg suszy się uzyskania do wilgotności technologicznej. 
Zespół suszaro jest zaopatrzony w elektroniczne, interaktywne systemy kierowania i regulowania 
przebiegu procesów technologicznych. Po zakooczeniu procesu suszenia półfabrykatów jest 
prowadzony proces klimatyzowania z zachowaniem stałego mikroklimatu. Celem tej operacji jest 
eliminacja naprężeo w drewnie oraz wyrównanie wilgotności. 
Wyloty powietrza są zaopatrzone w tłumiki mające na celu zmniejszenie emisji hałasu, 
powodowanego przez wentylatory. 
 
Linie produkcyjne deski barlineckiej 

Na tym etapie z półfabrykatów iglastych i liściastych powstaje produkt finalny – deska barlinecka. 
Składa się ona z trzech warstw drewna (poniżej schemat). 
W procesie klejenia poszczególnych warstw deski, a następnie lakierowania warstwy licowej 
stosowane są kleje i lakiery posiadające Certyfikat Higieny. Wdrożenie nowoczesnej technologii 
lakierowania wprowadziło do stosowania materiały lakiernicze, które w procesie utwardzania 
technologią UV nie emitują żadnych substancji lotnych, lecz w 100% przechodzą w trwałą błonę 
lakierową. 
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Fot. Wykorzystanie deski barlineckiej 
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Deska barlinecka zachowuje wszystkie cechy fizyczne i mechaniczne drewna, a w szczególności: 
– izolacyjnośd termiczna 
– izolacyjnośd akustyczna 
– naturalne regulowanie mikroklimatu wnętrza, w którym jest położona 
– duża wytrzymałośd mechaniczna 
– łatwośd regeneracji 
– bezpieczeostwo dla alergików 
 
Ze względu na dużą ilośd trocin, powstających na liniach produkcyjnych, Barlinek zainwestował  
w pneumatyczną linię do ich przesyłu. Rolę medium transportu spełnia powietrze, które jest zasysane 
z kolektora transportowego. Wytworzone podciśnienie, przepycha trociny do miejsca ich odbioru  
i dalszego przetworzenia. Po zakooczeniu transportu odpadów, powietrze jest przekazywane  
do atmosfery. Zanim to jednak nastąpi jest ono dokładnie czyszczone przez stacje filtracyjne 
usuwające pyły i drobiny drewna. Skutecznośd stacji wynosi niemal 100%. Zgromadzone w ten 
sposób pyły i trociny są transportowane do zakładów produkujących pelet – ekologiczne biopaliwo. 
 

 

Fot. Produkcja peletu w Kosivie na Ukrainie 

 
Pelety drzewne 

Granulat drzewny jest jednym z najbardziej wydajnych odnawialnych, ekologicznych paliw, które nie 
zawierają żadnych środków chemicznych i są konkurencyjne dla tradycyjnych paliw, zarówno pod 
względem ekonomicznym jak i ekologicznym. 
W chwili obecnej Grupa Barlinek posiada cztery zakłady produkujące pelet drzewny – trzy w Barlinku 
(Polska) oraz 1 w Winnicy (Ukraina). Trzy zakłady (2 w Polsce i 1 na Ukrainie) do produkcji zużywają 
suchej trociny, natomiast jeden zużywa w procesie produkcyjnym mokre odpady. Produkcja peletu  
z odpadów drzewnych jest zagadnieniem złożonym wymagającym starannie zaprojektowanej linii 
technologicznej. Surowiec, zanim zostanie zgranulowany, musi zostad wstępnie przygotowany, 
powinien posiadad małą frakcję, niską wilgotnośd, a nade wszystko musi byd wolny od 
zanieczyszczeo.  
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Uzyskany efekt ekologiczny – Barlinek dla Klimatu 
W wyniku prowadzenia zrównoważonej gospodarki i zwracania szczególnej uwagi na ograniczanie  
lub wręcz zapobieganie jakiemukolwiek wpływowi na środowisko, Grupa Barlinek osiąga w tej 
dziedzinie olbrzymie efekty. 
 
Kotłownia na biomasę 

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów opalanych miałem węglowym kotłami 
przystosowanym do spalania biomasy pozwoliła na całkowite wyeliminowanie stosowanego przed 
modernizacją uciążliwego dla środowiska nieodnawialnego paliwa (miału węgla kamiennego)  
i zastąpienie go odnawialnym biopaliwem w postaci biomasy. 
Rezygnacja ze spalania miału węglowego pozwoliła na jakościową i ilościową zmianę emisji 
zanieczyszczeo wprowadzanych do atmosfery. 
 

 

Fot. Zakładowa stacja magazynowania trocin 

 
Całośd procesu, począwszy od zadawania paliwa, spalania, wytwarzania energii oraz jej dystrybucji 
jest zoptymalizowana i nadzorowana przez wirtualne elastyczne z wizualizacją systemy kierowania i 
regulowania poszczególnymi procesami. Dzięki wzajemnemu powiązaniu zbiorników magazynujących 
opał i zastosowaniu pneumatycznego transportu trocin wprost do kotła, nie ma konieczności 
gromadzenia drobnych frakcji odpadów drzewnych w boksach czy na otwartej przestrzeni. Przyczynia 
się to również do ograniczenia występowania zjawiska wtórnego pylenia i zapobiega ponownemu 
uwalnianiu się już zebranych zanieczyszczeo do środowiska. 
Produktami spalania biomasy są tlenki azotu, tlenek węgla oraz śladowe ilości tlenki siarki. Drewno 
jest neutralne pod względem dwutlenku węgla. Bilans emisji CO2 przy spalaniu biomasy jest zerowy, 
co oznacza, że podczas jej spalania, do atmosfery jest oddawane tyle CO2, ile wcześniej rośliny 
pobrały z otoczenia i ile zostałoby uwolnione w wyniku rozkładu ich szczątków. Produkując  
z odpadów drzewnych pelet i stosując jako paliwo w procesach technologicznych odpady drzewne  
– Barlinek unika emisji gazów cieplarnianych, pomagając tym samym ustrzec atmosferę przed 
nadmiarem dwutlenku węgla. 
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Efekt ekologiczny osiągnięty został poprzez: całkowite zaprzestanie stosowania miału węgla 
kamiennego, stosowanie wyłącznie paliwa odnawialnego (biopaliwa), obniżenie wskaźników emisji, 
wyeliminowanie powstawania odpadów żużla, zwiększenie komfortu obsługi instalacji, poprawę 
estetyki i czystości.  
 
Nowoczesne linie lakierowania 

Automatyczne linie lakierowania dostosowane są do opcjonalnego wykaoczania powierzchni desek 
podłogowych ekologicznymi powłokami lakierowymi lub olejowymi. Dzięki zastosowaniu bardzo 
nowoczesnej technologii, wyeliminowana została technologia, wykorzystująca lakiery 
rozpuszczalnikowe. Stosowanie nowoczesnych fotoutwardzalnych lakierów pozwoliło znacznie 
ograniczyd emisję lotnych związków organicznych. 
 

 

Fot. Instalacje odpylające 

 

Instalacje odpylające 

Linie produkcyjne fabryki w Barlinku wyposażone są w wysokosprawne urządzenia ochrony 
atmosfery. Urządzenia te wychwytują prawie 100% nawet drobnych i suchych frakcji zanieczyszczeo 
pyłowych. 
 
Gospodarka odpadami 

W celu ograniczenia ilości powstających odpadów i maksymalnego wykorzystania surowca 
drzewnego, realizowane są programy oszczędnościowe, polegające m.in. na starannym 
wykorzystywaniu każdego kawałka drewna, stosowaniu cieoszych pił, zmniejszaniu nadmiarów  
na struganie, szlifowanie itp. 
Odpady powstałe podczas produkcji, jako materiał nadający się do odzysku, wykorzystywane są jako: 
1. paliwo w zakładowej kotłowni (odzysk energii cieplnej wykorzystywanej później głównie na własne 
potrzeby, np. suszenie drewna); 
2. substrat do produkcji peletu – biopaliwa powstającego z odpowiednio wysuszonych  
i skompresowanych trocin; 
Działania te pozwalają wykorzystad pochodzący ze środowiska materiał drzewny w 100%. 
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7. Ekologiczne programy Barlinka 
 
Grupa Barlinek jest także pomysłodawcą wielu akcji i programów ekologicznych. Najważniejsze z nich 
to zasada 1 za 1, reintrodukcja populacji sokoła wędrownego oraz ochrona dęba Bartka. 
 

 

Fot. Sokół wędrowny 
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Pozyskując cenny surowiec jakim jest drewno, przedsiębiorstwo z sukcesem realizuje ekologiczny 
program „Zasada 1 za 1”, w ramach którego za każdą zakupioną przez klientów paczkę deski 
barlineckiej z logo akcji, sadzone jest jedno drzewko. Pierwsza sadzonka zapuściła korzenie  
w lubuskim nadleśnictwie Bogdaniec w grudniu 2000 roku. W ramach corocznych nasadzeo 
następnych latach, Las Klientów Barlinka powiększył się znacznie, osiągając liczbę 6,3 mln sztuk. 
 

 

Fot. Młody las 
 

Program „Zasada 1 za 1” obejmuje swym zasięgiem nadleśnictwa w województwach Polski 
Północno–Zachodniej. Barlineckie drzewka klientów rosną w Zachodniopomorskiem (najwięcej  
w nadleśnictwach: Choszczno, Sławno, Świerczyn, Dobrzany, Połczyn, Gryfice, Bobolice, Myślibórz, 
Bierzwnik, Nowogard i Barlinek); w Lubuskiem (m.in.: Torzym, Świebodzin, Kłodawa, Strzelczyce 
Krajeoskie, Sulęcin, Głusko i Smolarz); w Pomorskiem (m.in.: Warcino, Człuchów i Osusznica)  
i w województwie wielkopolskim (nadleśnictwo Krzyż Wielkopolski). 
Barlinecki Las Klientów powstaje zgodnie z wymaganiami prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, 
kładącej nacisk na różnorodnośd gatunkową obsadzanych obszarów i zasadę zrównoważonego 
rozwoju. Zróżnicowany drzewostan jest o wiele bardziej odporny na działanie szkodników, tworzy 
lepsze warunki dla rozwoju różnych gatunków fauny i użyźnia leśne poszycie. W polskich lasach, 
zdominowanych przez drzewa iglaste, istotne jest zwiększanie udziału gatunków liściastych. Dlatego 
też drzewka sadzone w ramach programu Barlinka występują w kilkunastu gatunkach, a są wśród 
nich m.in.: dęby, buki, brzozy i klony. 
Po uruchomieniu pierwszej zagranicznej fabryki Barlinka na Ukrainie akcja 1 za 1 przekroczyła granice 
Polski. 
Tylko w tym roku posadziliśmy 1,5 miliona drzewek w Polsce i 100 tysięcy na Ukrainie,  
najwięcej w rejonie Winnicy i Żytomierza . Rok temu nasz Las Klientów przekroczył kolejną granicę.  
W 2008 roku pierwsze 60 000 drzewek zapuściło swe korzenie w okolicy Petersburga w Rosji. 
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Oprócz „Zasady 1 za 1” Barlinek realizuje inne ekologiczne projekty. Od blisko sześciu lat firma 
wspomaga finansowo program odnowy populacji sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom 
do ubiegłego roku udało się wypuścid do barlineckich lasów już trzydzieści tych niezwykle rzadkich  
i pięknych ptaków. Firma opiekuje się również dębem „Bartek”. Okazane wsparcie finansowe 
umożliwiło w ubiegłym roku wykonanie i zamontowanie specjalnych wielometrowych podpór,  
które podtrzymują konary drzewa. Realizacja ww. prac była niezbędna dla ratowania tego cennego 
symbolu polskiej przyrody. Od 2006 roku Barlinek jest „Przyjacielem Dęba Bartka”. Spółka otrzymała 
ten zaszczytny tytuł podczas festynu, na którym świętowano kolejną rocznicę urodzin dębu. 
1009 urodziny Dęba „Bartka” Barlinek po raz kolejny wsparł piknik ekologiczny zatytułowany 
„Urodziny Dęba Bartka” Podczas imprezy, która odbyła się w Zagnaosku, firma otrzymała oficjalne 
podziękowania za włączenie się w akcję. Po raz kolejny firma Barlinek udzieliła wsparcia finansowego 
organizatorowi corocznych pikników ekologicznych, zatytułowanych „Urodziny Dęba Bartka”.  
To niezwykłe święto uczcili mieszkaocy okolic i miasta Zagnaosk. Główną atrakcją były pokazy walk 
Wikingów oraz konkursy rodzinne, sprawdzające wiedzę o najstarszym pomniku przyrody – dębie 
„Bartku”, gminie Zagnaosk i ekologii.  
 
 

8. Działania na rzecz otoczenia 
 
Grupa Barlinek od lat angażuje się w działalnośd na rzecz lokalnych społeczności, dzieci, osób 
niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy współpracują z instytucjami, 
organizacjami pożytku społecznego, szkołami i fundacjami. Poniżej przedstawiamy wybrane działania, 
które odbyły się w 2009 r. 
 
Wsparcie dla instytucji oświatowych 
Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kielcach Barlinek od kilku już lat współpracuje  
z Warsztatami Terapii Zajęciowej dla dzieci w Kielcach. Spółka rokrocznie pomaga wyposażyd dzieci  
w przybory plastyczne, za co mali przyjaciele przedsiębiorstwa odwdzięczają się pięknymi kartkami 
świątecznymi, własnoręcznie przez nie przygotowanymi. Niektóre świąteczne prace to prawdziwe 
małe arcydzieła plastyczne! 

Akcja "Podziel się Świętami" 
Nowych przyjaciół mają podopieczni Zespołu Placówek Opiekuoczo–Wychowawczych Dobra Chata  
w Kielcach. Pracownicy Barlinka zaoferowali swoją pomoc podczas remontu placówki. 
– Najpierw pojawili się, żeby dowiedzied się, czego potrzebują nasze dzieci, bo chcieli przygotowad dla 
nich paczki świąteczne – mówi Elżbieta Kozyra, dyrektor Dobrej Chaty. – To była spontaniczna akcja, 
wymyśliliśmy sobie hasło „Podziel się Świętami” , wystawiliśmy w firmie kosze, do których każdy 
wkładał to, co mógł: zabawki, książki, ubrania – wyjaśnia Dorota Karbowska–Zawadzka, kierownik 
kreacji i strategii marketingowej w Barlinku. – Nie chcieliśmy, żeby pomoc skooczyła się na 
jednorazowej akcji i dlatego wspólnie z panią dyrektor Dobrej Chaty opracowaliśmy plan pomocy 
długofalowej. Znajdą się w nim między innymi: malowanie pokoi, w których mieszkają dzieci, 
wymiana podłóg, pomoc przy remoncie pomieszczeo domu. 
To dla nas bardzo cenna pomoc, bo pieniądze które musielibyśmy przeznaczyd na malowanie, mogę 
przeznaczyd na wypoczynek zimowy dla dzieci – mówi Elżbieta Kozyra. – Oprócz pomocy finansowej 
bardzo ważna jest dla naszych dzieci świadomośd, że ktoś się o nie troszczy, nauczą się, że warto 
dzielid się z innymi.  
Zdaniem dyrektor Kozyry, takie odpowiedzialne, długotrwałe przyjaźnie są bardzo ważne i cenne  
dla placówki. Od wielu lat z Dobrą Chatą przyjaźni się Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  
w Kielcach, co roku przed świętami nauczyciele z tej szkoły robią między sobą składkę, kupują 
produkty, z których uczniowie szkoły pieką ciasta dla mieszkaoców Dobrej Chaty.  
  



 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za 2009 r. 

 

 16 www.barlinek.com 

Finansowe wsparcie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla lokalnych 
społeczności 
 
Barlinek na Świętojankach  
Przez dwa dni 20 i 21 czerwca br. miasto Barlinek obchodziło swoje coroczne święto: Barlineckie 
Świętojanki. Wiele atrakcji przygotowano z myślą o miłośnikach kultury, sportu i dobrego humoru.  
 

 

Fot. Barlineckie Świętojanki 2009 

Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia festynu była koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej, 
którą została Agnieszka Skowron. 
Wieczór uświetniły występy zespołów muzycznych – z najlepszymi swoimi szlagierami wystąpił zespół 
De Mono oraz Freedom i Grupa Operacyjna. Na zakooczenie pierwszego dnia festynu miał miejsce 
wspaniały pokaz sztucznych ogni.  
Drugiego dnia miał miejsce turniej tenisa o Puchar Prezesa OPB oraz Spławikowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Barlinka. Po południu miłośnicy sztuk walki obejrzeli pokaz w wykonaniu 
zawodników Klubu Boran. Niedzielny wieczór uświetniła parada sobowtórów tak znanych 
osobowości jak Freddie Mercury, Elvis Presley czy Krzysztof Krawczyk. Tegoroczne Świętojanki 
zakooczył występ zespołu The Jet Set. 
Obchodom Barlineckiego święta towarzyszyła promocja ekologicznego ogrzewania miasta. Pokaz 
praktycznego wykorzystania ekologicznego peletu organizował Barlinek S.A., wraz z firmą Biopal  
i Kostrzewa. Wymienione firmy podczas festynu popularyzowały oszczędny, wygodny, a zarazem 
ekologiczny sposób ogrzewania domów peletem drzewnym. Kilkaset osób wzięło udział w konkursie 
„Barlinek – ekologicznie ogrzewane miasto” w którym nagrodę otrzymała pani Róża Janiszewska  
z pobliskich Strzelec Krajeoskich za hasło:  
 

„Kiedy pelet w kotle płonie, każdy zdrowe powietrze chłonie”. 
 

Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się plastyczny konkurs ekologiczny, w którym 
najlepsze prace nagrodzono upominkami i dyplomami. 
 
Dąb Bartek ma 1009 lat! 
19 września 2009 roku w Bartkowie, gm. Zagnaosk, odbył się piknik ekologiczny w związku  
z obchodami 1009 urodzin Dębu „Bartek”.  
 

 

Fot. 1009– letni Dąb Bartek  

http://www.barlinek.com.pl/Centrum-informacyjne/aktualnosci/2009/dab-bartek-ma-1009-lat/image/image_view_fullscreen
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Impreza ta organizowana jest cyklicznie od wielu lat i zawsze towarzyszy jej mnóstwo atrakcji. 
Podczas tegorocznego pikniku, odbyły się, m.in. pokazy dawnej kultury Piastów, Celtów i Wikingów. 
Można było wysłuchad sag, klechd i legend, pooglądad pokazy walk, a także nabyd słowiaoską 
biżuterię i przedmioty codziennego użytku. Na scenie zaprezentowali się też młodzi artyści oraz 
przeprowadzono liczne konkursy dla uczestników festynu. 
Po godz. 15.00 odbyła się konferencja poprowadzona przez znanego dendrologa prof. Marka 
Siewaniaka, która poświęcona była zabytkowym drzewom, a przede wszystkim Bartkowi. Jest On 
jednym z najbardziej znanych i sędziwych drzew w Polsce, niestety jego kondycja w ciągu ostatnich 
lat uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Zawiązano także kapitułę, która będzie odpowiedzialna  
za organizację przyszłorocznej, europejskiej konferencji poświęconej sędziwym drzewom oraz 
obchodów 1010 urodzin Bartka. Kapituła będzie także odpowiedzialna za pozyskanie funduszy na 
prace konserwatorskie przy Bartku. 
Całośd nie odbyłaby się bez pomocy firm i instytucji, którym los Bartka nie jest obojętny, należy  
do nich bez wątpienia firma BARLINEK S.A., która wspiera naszą inicjatywę od lat, sponsorując  
w tym roku m.in. utworzenie strony www poświęconej Bartkowi – www.dab–bartek.pl oraz 
www.dabbartek.info 
 
 

9. Nagrody i wyróżnienia 
 

Grupa Barlinek jest często doceniana dzięki swojej aktywności przez różnorodne gremia. Poniżej 
zestawienie wybranych nagród i dyplomów, otrzymanych w 2009 roku. 

Barlinek odpowiedzialny społecznie  
19 listopada 2009 r. zadebiutował na GPW w Warszawie Respect Index skupiający spółki najbardziej 
odpowiedzialne społecznie.To unikalny projekt Giełdy Papierów Wartościowych, którego celem jest 
promowanie odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych. 

 

Fot. Dokument uczestnictwa firmy w RESPECT INDEX 

Zakwalifikowano do niego jedynie kilkanaście przedsiębiorstw – wśród nich Barlinek S.A. – spośród 
stu kilkunastu notowanych na giełdzie, które wypełniły ankietę dotyczącą zagadnieo społecznej 
odpowiedzialności biznesu, uwzględniającą m.in. aspekty ładu korporacyjnego, działao 
ekologicznych, standardów biznesowych i zrównoważonego rozwoju. Na świecie istnieje już kilka 
indeksów giełdowych, grupujących indywidualne spółki, ale warszawski jest pierwszym tego typu  
w Europie Środkowo– Wschodniej. 
  

http://www.dabbartek.info/
http://www.barlinek.com.pl/Centrum-informacyjne/aktualnosci/2009/barlinek-odpowiedzialny-spolecznie/image/image_view_fullscreen
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Barlinek liderem eksportu na Wschód  
W dniu 22 stycznia br. podczas targów Budma w Poznaniu Polska Izba Przemysłowo–Handlowa 
Budownictwa przyznała nagrody liderom wzrostu dynamiki eksportu na Wschód. Wśród 
uhonorowanych firm znalazł się Barlinek S.A.  

 

Fot. Nagroda – Lider eksportu na wschód 

Nagroda „Lider eksportu na Wschód 2008” została przyznana Spółce w dowód szczególnego uznania 
za znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu do Rosji i WNP. Podłogi z Barlinka od lat cieszą 
się bardzo dobrą opinią użytkowników zarówno w kraju jak i zagranicą, a ich eksport systematycznie 
rośnie. Współpraca firmy Barlinek z paostwami Europy Wschodniej w szczególnie intensywny sposób 
została zapoczątkowana przed kilkoma laty. Właśnie wtedy Zarząd spółki podjął decyzję  
o wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych fabryk przetwórstwa drzewnego w Winnicy  
na Ukrainie. Od tej pory Barlinek intensywnie zwiększa sprzedaż swoich wyrobów, zwłaszcza 
popularnej deski barlineckiej  w Rosji i na rynkach WNP. Co ważne: przyrosty sprzedaży za rok 2008 
(mierzone w m. kw.) sięgają kilkudziesięciu procent, w niektórych krajach nawet blisko 100%.  
W ubiegłym roku Barlinek został uhonorowany przez ambasadora Ukrainy Olexandra Motsyka 
tytułem "Inwestora Roku 2007".  
 
 
Medal za Ecopellet  

 

Barlinek SA został nagrodzony medalem za Ecopellet – naturalne paliwo z biomasy produkowane  
w fabryce w Barlinku – na 13 edycji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej ENERGIA 
organizowanych przez Międzynarodowe Targi Szczecioskie. Konkurs "Wyróżniony Wyrób" odbył się 
13 marca podczas trwania targów.  

  

http://www.barlinek.com.pl/Centrum-informacyjne/aktualnosci/2009/barlinek-liderem-eksportu-na-wschod/image/image_view_fullscreen
http://www.barlinek.com.pl/Centrum-informacyjne/aktualnosci/2009/medal-za-ecopellet/image/image_view_fullscreen
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„Ekolaur” Polskiej Izby Ekologii dla barlineckiego peletu  
W dniu 23 czerwca br. w Katowicach firma Barlinek otrzymała nagrodę – „Ekolaur” Polskiej Izby 
Ekologii za pelet barlinecki, w kategorii: ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce 
komunalnej. Przyznana nagroda jest potwierdzeniem ekologicznego charakteru i doskonałej jakości 
tego produktu.  

 

Fot. EKOLAUR 

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje konkurs o "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii". Nagrody 
trafiają do przedsiębiorstw, które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. 
Patronat nad konkursem objął Minister Środowiska. Polska Izba Ekologii angażuje się w wiele 
różnorodnych działao, które mają na celu promocję szeroko pojętej ekologii. Izba zabiega m.in.  
o efektywną współpracę z instytucjami publicznymi i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.  
Jej główne kierunki działania to odpolitycznienie ochrony środowiska, wdrożenie nowego systemu 
finansowania i zarządzania środowiskiem oraz spójnego i lepiej egzekwowanego prawa. Izbie zależy 
także na optymalnym wykorzystaniu środków unijnych oraz edukacji ekologicznej.  
Barlinek S.A. należy do grona kilku największych producentów podłóg drewnianych na świecie.  
Od 2003 roku spółka rozpoczęła produkcję ekologicznego odnawialnego paliwa – peletu drzewnego. 
Produkt ten powstaje z biomasy, a konkretnie z trocin i zrębków drzewnych, które stanowią uboczny 
produkt wytwarzania drewnianych podłóg. Główną zaletą i przyczyną rosnącej popularności peletu 
na świecie i w Polsce jest fakt, że jest produkt jest odnawialnym źródłem energii i nie powoduje 
wzrostu zawartości dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze. Używanie tego biopaliwa redukuje ponadto 
emisję gazów cieplarnianych. W porównaniu z zanieczyszczeniami powstałymi przy spalaniu węgla 
kamiennego, ropy naftowej czy gazu, jest to prawdziwa rewolucja ekologiczna w ogrzewaniu. 
 
 

10. Podsumowanie 
 

W bieżącym roku Grupa Barlinek zrealizowała większośd zaplanowanych działao z zakresu CSR. Firma 

jest szczególnie dumna z działao proekologicznych, które prowadzi od wielu już lat i które zamierza 

realizowad w przyszłości. Na szczególną uwagę obok programów ekologicznych zasługuje współpraca 

ze środowiskiem interesariuszy, a zwłaszcza z lokalnymi społecznościami. Barlinek zrealizował szereg 

działao, świadczących o wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.  

 

Dodatkowych informacji nt. informacji zawartych w raporcie udziela: 

Mariola Sykuła, Barlinek S.A., tel. + 48 41 333 11 71,  

e–mail: mariola.sykula@barlinek.com.pl 

mailto:mariola.sykula@barlinek.com.pl
http://www.barlinek.com.pl/Centrum-informacyjne/aktualnosci/2009/201eekolaur201d-polskiej-izby-ekologii-dla-barlineckiego-peletu/image/image_view_fullscreen
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