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PRZYWILEJE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA BRANŻY DŹWIGNICOWEJ
Rodzaje członkostwa
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Branży Dźwignicowej rozdział III - członkami
Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Członkami zwyczajnymi mogą
zostać wyłącznie osoby fizyczne, zaś członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne
lub osoby prawne, które zadeklarowały pomoc finansową lub rzeczową na rzecz
Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela
zgodnie z zasadami reprezentacji.

Korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu
1.
2.
3.
4.

Udział w konsultacjach aktów prawnych dotyczących branży dźwignicowej.
Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat rynku dźwignicowego.
Dostęp do aktualnych przepisów i prawa regulującego funkcjonowanie branży.
Kontakt ze wszystkimi uczestnikami rynku dźwignicowego zrzeszonymi w
Stowarzyszeniu, w tym: dostawcami dźwignic, komponentów, osprzętu oraz usług,
firmami wynajmującymi i szkolącymi dla potrzeb branży.
5. Aktualne informacje o planowanych i przeprowadzanych zmianach legislacyjnych.
6. Bieżące informacje o wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą.
7. Dostęp do informacji rynkowej, dotyczącej branży dźwignicowej.
8. Definiowanie i zgłaszanie barier administracyjnych utrudniających rozwój branży.
9. Udział w konferencjach, sympozjach, kongresach branżowych na preferencyjnych
warunkach.
10. Udział w targach branżowych na preferencyjnych warunkach.
11. Współtworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk oraz Kodeksu Etyki Zawodowej.

Warunki członkostwa w SBD
Szczegółowe uregulowania praw i obowiązków członków stowarzyszenia zawiera statut
Stowarzyszenia. Poniższa tabela precyzuje warunki uczestnictwa w zależności od rodzaju
członkostwa.
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Rodzaje
członkostwa

Zwyczajni

Honorowi

Bierne / czynne
Prawo wyborcze

Zasiadanie
w Zarządzie
Stowarzyszenia

Dostęp do informacji o
planowanych i
przeprowadzanych
zmianach legislacyjnych
Dostęp do bieżących
informacji o działaniach
SBD, w tym dotyczących
zmian legislacyjnych w
prawie polskim i unijnym
(w formie specjalnego
newslettera dla członków
)
Dostęp do informacji o
dokumentach będących
przedmiotem konsultacji
Dostęp do informacji o
konsultacjach
społecznych nad
projektami aktów
prawnych
Udział w opiniowaniu
projektów aktów
prawnych
Możliwość
reprezentowania
SBD w trakcie spotkań z

Członkowie
wspierający
TAK/TAK (poprzez
przedstawiciela
firmy o statusie
Członka
Zwyczajnego)
TAK (poprzez
przedstawiciela
firmy o statusie
Członka
Zwyczajnego)

TAK/TAK

NIE/NIE

TAK (poprzez wybory)

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK
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przedstawicielami
administracji rządowej,
prac komisji
parlamentarnych,
konferencji i sympozjów
branżowych
Otrzymywanie
interpretacji
aktów prawnych
i wykładni przepisów
Dostęp do kodowanej
strefy informacji o
rozwoju rynku na stronie
http://dzwignice.org/
Możliwość sponsoringu
i reklamy podczas
wydarzeń
organizowanych przez
SBD
Preferencyjne warunki
udziału w targach,
konferencjach i
sympozjach
organizowanych przez
SBD
Link na stronie
http://dzwignice.org/
do strony firmy
Rabat przy zakupie
raportów, opracowań,
studiów
przygotowywanych przez
SBD

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK (dla
prowadzących
działalność)

NIE

TAK – w 1 kolejności

TAK

NIE

TAK

NIE /TAK dla
działalności
gospodarczej

NIE

TAK/z logo firmy

TAK

TAK

TAK

