
 

                               

 

 

 

 
 

KONFERENCJA I SPOTKANIA BIZNESOWE, 5 MARCA 2014, POZNAŃ: 
Zastosowanie drewna konstrukcyjnego i wykończeniowego w polskim budownictwie – 

stan aktualny i perspektywy rozwoju  
 
 

 

 
 

 

 
W imieniu Szwedzkiej Federacji Przemysłu Drzewnego (Swedish Wood) zapraszamy 
Państwa na konferencję pod tytułem “Zastosowanie drewna konstrukcyjnego i 
wykończeniowego w polskim budownictwie – stan aktualny i perspektywy rozwoju”, która 
odbędzie się w dniu 5 marca 2014 r. w Hotelu Sheraton w Poznaniu (ul. Bukowska 3/9; 60-
809 Poznań). 
Celem konferencji jest zainicjowanie oraz rozszerzenie kontaktów handlowych między 
szwedzkimi i polskimi firmami branży drzewnej i budowlanej. 

W ramach konferencji przewidujemy także przeprowadzenie dwustronnych spotkań 
biznesowych nt. możliwości wzajemnej współpracy. 

Zgodnie z założeniem w konferencji i spotkaniach biznesowych ze strony szwedzkiej wezmą 
udział prezesi średnich i dużych tartaków produkujących m.in. świerkowe i sosnowe drewno 
konstrukcyjne a także elementy wykończeniowe. 

Partnerami wspierającymi w konferencji są: Instytut Technologii Drewna w Poznaniu oraz 
Stowarzyszenie Dom Drewniany w Gdańsku. 
 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI 

0830 - 0855 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 
0900 - 0910 Polsko-Szwedzkie relacje handlowe, Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w 

Warszawie 
0910 - 0930 Produkcja i produkty w szwedzkich tartakach, Jan Söderlind, Swedish Wood 
0930 - 0950 Nowoczesne budownictwo z drewna, Mikael Eliasson, Swedish Wood 

0950 – 1010 Rozwój budownictwa drewnianego i certyfikacja domów drewnianych w 

Szwecji, Magdalena Sterley, Szwedzki Instytut Badań Technicznych 

1010 – 1030 Budownictwo z drewna w Polsce. Szanse, bariery i zagrożenia, Andrzej 
Noskowiak, Instytut Technologii Drewna 

1030 – 1100 Przerwa na kawę  
1100 – 1120 Zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne i wykończeniowe w polskim 

budownictwie, Wojciech Nitka, Stowarzyszenie Dom Drewniany 
1120 – 1200 Panel dyskusyjny na temat rozwoju budownictwa z drewna w Polsce; 

uczestnicy: prelegenci, moderator: Daniel Larsson, Business Sweden 
1200 - 1300 Lunch w formie bufetu 
1300 - 1600 Spotkania biznesowe 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji i w 
spotkaniach biznesowych. Udział w konferencji i w spotkaniach biznesowych jest bezpłatny, 
organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne. 
 

Z wyrazami szacunku, 
 
 

Daniel Larsson, Radca Handlowy, Business Sweden 
 



 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Kacper.Pierzynowski@business-sweden.se lub 

faxem +48 22 505 84 61 podając: 

Nazwę firmy  

Imię i nazwisko 

 

 

Stanowisko/tytuł 

 

 

 

E-mail   

 

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

Poniżej proszę o zaznaczenie obszaru zainteresowania w czasie dwustronnych 

spotkań biznesowych 

 

Drewno do produkcji więźb dachowych Drewno do produkcji domów 

drewnianych 

 Drewno do produkcji drewna klejonego   Drewno do stolarki otworowej 

 

Szacunkowy roczny wolumen zapotrzebowania na drewno (m3)  ____________________ 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2014 r. 

Na wszelkie pytania odpowiada Kacper Pierzynowski, Business Sweden, 

Kacper.pierzynowski@business-sweden.se , tel. +48 664 431 071 
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