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ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
19 marca 2018 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie
Branży Dźwignicowej, które postawiło sobie za cel:

zjednoczyć branżę dźwignicową w Polsce!

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się wokół żywotnych interesów branży oraz udziela
wsparcia w rozwiązywaniu problemów wszystkim jej członkom bez względu na to, czy
zajmują się produkcją, naprawami, modernizacją, montażem, szkoleniem czy serwisowaniem
urządzeń transportu bliskiego (UTB).
Przez ponad dwadzieścia lat nikt nie reprezentował branży dźwignicowej i jej
najważniejszych interesów w procesie legislacyjnym, tworzeniu ustaw i rozporządzeń, które
jej bezpośrednio dotyczyły. W przeciągu ostatnich 2 lat ustawa o dozorze technicznym była
dwukrotnie nowelizowana i usunięto wszystkie problemy, które dokuczały urzędnikom.
Niestety dopiero 9 listopada 2018, po 2 letnich staraniach i konsultacjach społecznych z
udziałem portalu dźwignice.info, została uchwalona nowelizacja ustawy o dozorze
technicznym która wprowadza od 1 stycznia 2019 wzajemne uznawanie uprawnień
wydawanych dla firm, operatorów i konserwatorów pomiędzy UDT/TDT/WDT. Problemy
te spędzały sen z powiek wielu przedsiębiorcom i były wielokrotnie przedmiotem dyskusji na
portalu branżowym, www.dzwignice.info. Kompetencje redakcji nie wystarczyły jednak, aby
występować w imieniu całej branży. Do 19 marca 2018 konsultacje odbywały się bez udziału
prawomocnej reprezentacji branży dźwignicowej .
W obecnej sytuacji warto wykorzystać szansę jaką stwarza nowo powstałe Stowarzyszenie
Branży Dźwignicowej i włączyć się osobiście w jego działalność. W przypadku, gdy czas
Państwu nie pozwala na osobiste zaangażowanie możecie wesprzeć Stowarzyszenie
finansowo jako firma, która zostanie członkiem wspierającym (więcej na stronie
Stowarzyszenia).
Tylko masowość naszego ruchu branżowego zmusi urzędy do liczenia się z naszym zdaniem.
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Im będzie nas więcej, tym większą siłę oddziaływania będzie miała nasza organizacja. Im
będzie nas więcej, tym mniejsze składki będą potrzebne na naszą działalność.

Jako branża stanowiąca nerw gospodarki powinniśmy mieć możliwość monitorowania jej
koniunktury oraz korzystania z danych statystycznych GUS (o ile będą poprawnie
zdefiniowane). Jako branża powinniśmy nie tylko rozwiązywać swoje problemy ale także
prowadzić dialog i organizować spotkania branżowe, jak: sympozja, konferencje, czy targi
oraz współpracować z międzynarodowymi organizacjami branżowymi.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziecie na załączonej ulotce oraz na stronie
Stowarzyszenia pod adresem www.sbd.org
Pierwszym Państwa aktywnym udziałem będzie wypełnienie ankiety konsultacyjnej ,która
wkrótce będzie zamieszczona na portalu dźwignice.info
Państwa zdanie i poglądy na sytuację w branży są dla nas bardzo ważne. Po raz pierwszy
macie szansę wyrazić swoje zdanie na najważniejsze tematy branżowe i mieć wpływ na
działalność i rozwój Stowarzyszenia .
Jeśli znajdziecie czas i chęci na wsparcie finansowe organizacji, która będzie działać w
waszym interesie – docenimy to. Będziemy się starać, aby członkowie SBD mieli dostęp do
najważniejszych informacji branżowych, w tym danych o rozwoju rynku i jego
poszczególnych segmentów. Dane te będą dostępne na stronie Stowarzyszenia SBD w
zakładce Dla członków – informacje kodowane.
Ogólnodostępne informacje o branży będą publikowane na bieżąco na jedynym portalu
branżowym www.dzwignice.info.

Zapraszamy do aktywnej współpracy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Stanisław Świderski

Wiceprezes Zarządu
Lesław Bracio

Członek Zarządu
Rafał Knotek-Trościanko

