
 

 

 

PROGRAM 

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników 

BLOK KONFERENCYJNY: 

11.10 – 12.10 Wprowadzenie - kilka słów o każdym z obecnych 

12.10 - 12.30 
20 powodów dla których polska gospodarka, a w jej ramach przemysł drzewny, nie rozwija się tak 
dynamicznie jak by mogła – Jakub Zapała, Fundacja Pomyśl o Przyszłości 

12.30 – 12.40 Przerwa na kawę  

12.40 – 13.10 
Prognozy rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce w kontekście możliwych zmian regulacyjnych związanych 
z handlem drewnem okrągłym. Sprawozdanie z badań zleconych przez organizacje reprezentujące polski 
przemysł drzewny – Izabela Styczyńska – Fundacja Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych (CASE) 

13.10 – 13.30 
Eksport i rynek drewna okrągłego w Europie – Silvia Melegari, European Organization of the Sawmill 
Industry (EOS) 

13.30 – 13.50 
Sytuacja przemysłu drzewnego na Ukrainie i perspektywy jego współpracy z przemysłem w Polsce - Oleksa 
Pasicznyk - Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza 

13.50 – 14.10 Przerwa na kawę 

14.10 – 14.30 
Nowe europejskie przepisy  dotyczące handlu drewnem (EUTR) – dotychczasowe doświadczenia i ocena ich 
wpływu na warunki działalności przedsiębiorstw drzewnych w Europie - Metodi Sotirov, UNIQUE forestry 
and land use GmbH 

14.30 – 14.50 Rozwiązania biomasowe dla przemysłu drzewnego  - Klaudiusz Nowotny,  Agro Forst & Energietechnik 

14.50 – 15.00 
Zaawansowane technologie tartaczne. Ostatnio zrealizowane projekty przez DREVOSTROJ Čkyně CR – 
Adam Pilipiuk, Penny Dobroszyce 

15.00 – 16.00 Obiad 

16.00 – 17.00 

Panel dyskusyjny:  Jakie bariery stoją na przeszkodzie wykorzystania potencjału polskiego przemysłu 
drzewnego? Jak je usunąć ? 
W panelu weźmie udział grupa ekspertów - autorzy wcześniej wygłoszonych referatów i zaproszeni goście . 
Dyskusję  z udziałem wszystkich uczestników konferencji moderować będzie dr Małgorzata Wnorowska, 
redaktor naczelna kwartalnika "PRZEMYSŁ DRZEWNY. Reserch & Development". Spróbujemy 
zidentyfikować główne przeszkody utrudniające rozwój przemysłu drzewnego i zaproponować działania, 
które pozwolą je usunąć i zapobiec barierom, które mogą pojawić się w przyszłości. Częściowo odpowiedź na 
te pytania znajdziemy w zaprezentowanych referatach, jednak synergię dobrych pomysłów na rozwiązanie 
problemów osiągniemy dzięki głosom i wystąpieniom uczestników KOOPDREW-u i panelu dyskusyjnego. 
Adresatami uzgodnionych na tej podstawie wniosków będą odpowiedzialne za naszą branżę Ministerstwa – 
Środowiska i Gospodarki, oraz PGL Lasy Państwowe. 

GIEŁDA KOOPERACYJNA: 
17.00  Otwarcie giełdy 

17.00 – 18.00 
Spotkania oraz rozmowy biznesowe przy kawie i poczęstunku.   
W trakcie giełdy – emisja filmów i spotów reklamowych. 
Organizatorzy zapewniają wygodne miejsca do rozmów oraz  dobrą atmosferę.   
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Miejsce spotkania 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Poznań, ul. Głogowska 14 www.mtp.pl, 
 CENTRUM KONGRESOWE  Paw.15, poziom 0, wejście A  

Kontakt do organizatorów: 
tel. 61 8224752, fax 618492468, biuro@przemysldrzewny.pl 

Projekt współfinansowany przez Ministra Gospodarki 
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