
Stowarzyszenie 
Krajowa Unia Producentów Soków

serdecznie zaprasza na 

KONFERENCJĘ 
Branża sokownicza – stan na 

dzisiaj, prognozy na jutro

Patronatem Honorowym konferencję KUPS objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremier Henryk Kowalczyk

w dniu 6 września 2022 roku
godz. 14:30 – 01:00

Hotel Boss 
ul. Żwanowiecka 20, Warszawa

www.hotelboss.pl

http://www.hotelboss.pl/


Serdecznie zapraszamy na stacjonarną sezonową Konferencję 
organizowaną przez 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 
pt. „Branża sokownicza – stan na dzisiaj, prognozy na jutro”, 
która odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. od godziny 14:30

w Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20, Warszawa
Po zakończeniu konferencji zapraszamy na kolację oraz rozmowy 

kuluarowe.

Konferencja będzie okazją do podsumowania bieżącego sezonu. 
Tradycyjnie uaktualnimy informacje nt. rynku soków zagęszczonych i 

soków NFC w Polsce i na świecie. 
Konferencja będzie również okazją do zapoznania się i 

przedyskutowania bieżących i przyszłych obowiązków przedsiębiorców 
nakładanych przez UE i administrację państwową. Natomiast panel 

dyskusyjny umożliwi wymianę  wszelkich bieżących sezonowych 
informacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Ograniczona liczba miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń. 



Program 
Konferencji

Hotel Boss
Ul. Żwanowiecka

20
Warszawa

14.00 – 14.30 Rejestracja 

14.30 – 15.15

Otwarcie Konferencji:
–Julian Pawlak, Prezes Stowarzyszenia KUPS
- Norbert Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju 
Rynków Rolnych, MRiRW
➢ Strategia Rządu wsparcia branży rolno – spożywczej w odpowiedzi na bieżącą sytuację gospodarczą i geopolityczną 
➢ bieżące wyzwania branży owocowo – warzywnej 
➢ wyzwania branży sokowniczej
➢ aktualizacja informacji nt. systemu kaucyjnego

15.15 – 15.40

Perspektywy i bariery rozwoju polskiej branży owocowo-warzywnej, w tym sokowniczej w 
ramach strategii unijnej – Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego
➢ strategia „od pola do stołu” i Zielony Ład  dla branży owocowo-warzywnej i sokowniczej
➢ zrównoważone rolnictwo – szansą dla branży sokowniczej

15.40  – 16.00

Mechanizmy wsparcia branży sokowniczej w ramach WPR 2023-2027 – przedstawiciel 
Departamentu Rynków Rolnych, MRiRW
➢ obowiązki  i korzyści dla przetwórców owoców i warzyw a Wspólna Polityka Rolna 2023-2027
➢ podsumowanie  mechanizmu Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla jabłek deserowych

16.00 – 16.30 Przerwa sokowa

16.30 – 16.50 Prezentacje sponsorów

16.50 – 17.10

Światowy rynek zagęszczonego soku jabłkowego – Anna Bugała, Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej - PIB
➢ produkcja soków w ostatnich sezonach
➢ handel zagraniczny
➢ wybrani konkurenci Polski 

17.10 – 17.40

Aktualna sytuacja na krajowym rynku soków zagęszczonych i soków NFC – dr hab. Bożena 
Nosecka, prof. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
➢ produkcja soków zagęszczonych
➢ handel zagraniczny
➢ geografia importu i eksportu soków zagęszczonych
➢ średnie ceny

17.40 – 19.00
Dyskusja dot. bieżących tematów: Produkcja i przetwórstwo jabłek w sezonie 2022/23. 
Strategia na kolejne lata.
Moderator: Piotr Podoba, Döhler Sp. z o.o.

19.00 – 01.00 Kolacja w Starym Młynie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu



Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc lub do 2 września 2022 roku.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa w Konferencji:

Członkowie KUPS: 390 PLN + 23 % VAT

Nie członkowie KUPS: 590 PLN + 23 % VAT

W przypadku rezygnacji po dniu 23 sierpnia 2022
roku, opłata nie będzie zwracana.

Rejestracja pod linkiem: 
https://forms.gle/Yzyq2R1ZhMutL4dN8

Kontakt: 
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
www.kups.org.pl
tel. 504 180 877
email: biuro@kups.org.pl

https://forms.gle/Yzyq2R1ZhMutL4dN8
http://www.kups.org.pl/

