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Siły i przewagi IS Drewno i 
Meblarstwo • Wysoka jakość produktu, 

• Atrakcyjne wzornictwo,

• Wysoka jakość surowca w regionie,

• Lokalizacja gwarantująca dostęp do surowca. Atrakcyjna lokalizacja dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych branży drzewno-meblarskiej,

• Dostępny do zasobów naturalnych cenionych przez współczesnych klientów, 

• Wypracowany przez ostatnie lata (25 lat) potencjał w branży,

• Silna pozycja eksportowa – w szczególności okna, meble, drzwi oraz galanteria drzewna,

• Siła regionalnych firm wynikająca z tradycji, rodzinny charakter, polski kapitał,

• Doświadczona kadra pracownicza,

• Wysoka elastyczność działania firm (charakterystyczna dla firm sektora MŚP),



Słabe strony IS Drewno i 
Meblarstwo • Surowce – dostępność, ceny, certyfikaty, 

• Kadra pracownicza, w szczególności wykwalifikowani absolwenci szkół zawodowych (praktyczna 
nauka zawodu), ale również wyspecjalizowani po uczelniach wyższych. 

• Rosnące koszty produkcji – zatrudnia pracowników, surowców, importu środków do produkcji i 
półproduktów, energii, paliwa, transportu, 

• Eksport produktów pod inną marką. Firmy zbyt często produkują dla pośredników zagranicznych i 
nie rozwijają własnych marek, 

• Ograniczona współpraca z uczelniami wyższymi w regionie i w Polsce. Mała liczba kadr 
naukowych i badawczych działających na rzecz IS Drewno i Meblarstwo w regionie 

• Słaba świadomość znaczenia działalności marketingowej, w tym marketingu internetowego i 
działalności w social mediach i wśród regionalnych przedsiębiorstw,

• Brak „koszyka” produktów - modeli produktów wersji 3D,



Priorytety IS Drewno i 
Meblarstwo 

• Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw,

• Edukacja kadr, w tym: podwyższenie kompetencji cyfrowych, zwiększenie atrakcyjności pracy w 
branży dla uczniów i studentów, promocja zawodów rzemieślniczych, edukacja zawodowa, 
kształcenie umiejętności praktycznych, współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami,

• Normalizacja obrotu drewnem w Polsce, , 

• Kadra pracownicza, w szczególności wykwalifikowani absolwenci szkół zawodowych (praktyczna 
nauka zawodu), ale również wyspecjalizowani po uczelniach wyższych. 

• Cyfryzacja produktów końcowych. Dotacje dla przedsiębiorstw na cyfryzację, w tym na 
przygotowanie cyfrowych wersji 3D obiektów – produktów oferowanych przez firmy. 
Przygotowanie obiektów dla architektów do projektowania wnętrz, co zwiększy promocję 
produktu wśród konsumentów i będzie przyczyniało się do zwiększenia sprzedaży. 

• Rozwój nauki, projektów naukowych, badawczych i rozwojowych, zespołów naukowych, a także 
centrów badawczo-rozwojowych działających na rzecz branży drewno i meblarstwo w regionie. 



Dziękuję za uwagę 
Prof. nadzw. Joanna Hołub – Iwan 
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