Stowarzyszenie Branży Przyczep w liczbach

Ok.

400.000

przyczep wyprodukowanych rocznie

Ok.

8.000

pracowników, producentów i dostawców

Oś czasu

2015 2016
23.01.2015

14.01.2016

Spotkanie przygotowawcze zainteresowanych firm w celu założenia stowarzyszenia w art´otel w Dreźne

Spotkanie z członkiem Bundestagu panem
Gero Storjohannem, Komisja Transportu i
Turystyki w Bundestagu, w biurze poselskim w Berlinie


12.06.2015

15.01.2016

Spotkanie założycielskie w art´otel:
decyzja o utworzeniu Trailer Industrie
Verbandes (Stowarzyszenia Branży Przyczep) przez 12 członków założycieli.

Rozmowa z VDA (Stowarzyszenie
Przemysłu Motoryzacyjnego) w biurze w
Berlinie (p. Fabian, p. Ebner)

Ustalenie grup roboczych dla aktualnych
tematów Stowarzyszenia

26.04.2016
Spotkanie z sekretarzem stanu panią Bär
(reprezentującą ministra transportu
p. Dobrindta) w Berlinie

01.09.2015

23.06.2016

Adres biura TIV Trailer Industrieverband:
Europaplatz 2 I 10557 Berlin,
w Deutsche-Bahn-Tower

Wizyta w Federalnym Urzędzie ds. Ruchu
Drogowego we Flensburgu

16.10.2015

07.07.2016

Spotkanie z panem de Maiziére (Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych) w
biurze poselskim w Miśni (Meißen)

Wieczór parlamentarny w Niemieckim Towarzystwie Parlamentarnym t.z. FriedrichEbert-Platz 2 I, 10117 Berlin

2017 2018
08.07.2016

13.01.2017

30.01.2018

Pierwsze zebranie członków w Berlinie

Wizyta w Stowarzyszeniu Instruktorów
Jazdy w Berlinie. Zarząd: pan Gerhard von
Bressensdorf, pan Dieter Quentin, pan Kurt
Bartels

Spotkanie z europarlamentarzystą, panem
dr. Dieterem-Lebrecht Kochem w Brukseli

29.08.2016
Przystąpienie do VDA (Stowarzyszenie
Przemysłu Motoryzacyjnego)

03./04.04.2017
191. Spotkanie FKT ( Komitetu Technicznego Technologii Motoryzacyjnej) BMVI
(Ministerstwa Transportu, Budownictwa i
Rozwoju Miast) w Berlinie

24./25.04.2018
192. Posiedzenie FKT( Komitetu Technicznego Technologii Motoryzacyjnej) BMVI
(Ministerstwa Transportu, Budownictwa i
Rozwoju Miast) w Berlinie

19.05.2017

18.05.2018

Śniadanie parlamentarne (Niemiecki
Bundestag w Berlinie)

Śniadanie parlamentarne(Niemiecki
Bundestag w Berlinie)

23.06.2017
Walne zgromadzenie członków w Brukseli
(Hotel BARSEY BY WARWICK)
Dyrektywy Compilance (zapewnienie
zgodności działalności z regulacjami
prawnymi)

21.09.2017
Spotkanie z CIVD (Stowarzyszenie Branży
Karawaningu) panem Jostem Krügerem

11.10.2018
Wizyta w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego, Przemysłu,
Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (GD Grow) oraz w Dyrekcji
Generalnej ds. Mobilności i Transportu (GD
Move) w Brukseli

...

„Dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra
zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa.”
Michael Jordan, koszykarz USA

Zarząd
Trailer Industrie Verband e.V.

Prezes Zarządu
Reprezentant producentów
pan Michael Jursch
Dyrektor zarządzający
STEMA Metalleichtbau GmbH

Członek zarządu
Reprezentant producentów

Członek zarządu
Reprezentant dostawców

Członek zarządu
Reprezentant dostawców

pan Dr Uwe Meyer

pan Henk Sturme

pan Przemysław Kuś

Zarząd
wm meyer Fahrzeugbau AG

CEO
Drotech bv

Sales Director
Steelpress Sp. z o.o.

Cele stowarzyszenia
Trailer Industrie Verband e.V. (Stowarzyszenie Branży Przyczep t.z.)

Do celów stowarzyszenia należy w szczególności
a) reprezentowanie praw i interesów przemysłu produkcji przyczep, jak również
jego promocja w obszarze polityki przemysłowej, obszarze ochrony praw
konsumenta, odpowiedzialności za produkt oraz kształtowania prawa,
b) wsparcie i doradztwo organów ustawodawczych i urzędów na poziomie
krajowym, europejskim i międzynarodowym we wszystkich sprawach
dotyczących producentów i dostawców przyczep oraz produktów powiązanych,
c) reprezentowanie interesów przemysłu produkcji przyczep oraz dostawców
w odniesieniu do innych krajowych, europejskich i międzynarodowych
stowarzyszeń branżowych,
d) członkostwo w krajowych, europejskich i innych międzynarodowych stowarzyszeniach przedsiębiorców, jak również udział w spółkach o dowolnej formie
prawnej, o ile członkostwo lub uczestnictwo w nich służy celom stowarzyszenia oraz ich członkom,
e) wzajemne powiązanie i wymiana know-how między członkami stowarzyszenia poprzez grupy robocze i obecność stowarzyszenia w Internecie.

Grupy robocze

Elektromobilność i system bezpośredniej
komunikacji pomiędzy samochodami
oraz urządzeniami wchodzącymi w skład
infrastruktury drogowej

Prawo jazdy

W tym zespole analizujemy wpływ
najnowocześniejszej elektromobilności na
przemysł produkcji przyczep.

Grupa robocza ds. prawa jazdy ma na celu
asystować i krytycznie badać regulacje
prawne UE dotyczące prawa jazdy.

Celem jest zabezpieczenie przyszłości branży
produkcji przyczep, zarówno poprzez wczesne
rozpoznanie możliwych skutków aktualnego
rozwoju, jak również poprzez konsultacje i
wpływanie na specjalistów, w szczególności na
osoby decyzyjne.

We współpracy z urzędami i prawodawcami
winny być wspierane ustalenia przepisów
dotyczących prawa jazdy szczególnie
służące bezpieczeństwu i przyczepom
przyjaznym dla użytkowników.

Podwozie, sprzęgło, 100 km/godz.

Grupa robocza zajmuje się innowacyjnymi i
perspektywicznymi pomysłami, które mają
zapewnić użytkownikom zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa. Ponadto w grupie
opracowuje się propozycje umożliwiające
uproszczenie ogólnej procedury wydawania
zezwoleń na szczeblu UE. Należy do nich
na przykład ujednolicenie i standaryzacja
przepisów dotyczących homologacji
wewnątrz branży przyczep do samochodów
osobowych.

16 producentów

Członkowie

Niemcy − 8 I Austria − 1 I Holandia − 2 I Belgia − 2 I Francja − 1 I
Słowenia − 1 I Czechy – 1

8 dostawców

KNOTT SALES
GmbH & Co. KG

Niemcy − 4 I Austria − 1 I Holandia – 1| Polska − 1 I Belgia − 1 (stan na 31
grudnia 2018)

Wymiana know-how
w grupach roboczych

Gromadzenie i publikacja statystyk

Główna siedziba stowarzyszenia Berlin/Bruksela

Korzyści dla członków stowarzyszenia

Stowarzyszenie reprezentuje interesy przemysłu produkcji przyczep i ich
dostawców wobec niemieckich i europejskich przedstawicieli polityki,
urzędów i instytucji. Celem jest przeforsowanie udziału stowarzyszenia w
ważnych planowanych zmianach legislacyjnych
Obecność stowarzyszenia TIV w Internecie powinna rozwinąć centralną
platformę kompetencji związanych z przyczepami o dopuszczonej masie
całkowitej do 3.500 kg. Wszyscy członkowie mają bezpłatny dostęp do:
•
•
•

ważnych danych statystycznych (np. liczby homologacji KB ( Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego),
aktualnych tekstów prawnych i pozostałych ważnych publikacji
urzędowych, które dotyczą branży.
aktualnego know-how grup roboczych.

Zgromadzenia członków dają możliwość osobistego kontaktu z przedstawicielami branży,
Siedziba stowarzyszenia TIV w Berlinie i Brukseli może być, za niewielką
opłatą, wykorzystywana przez członków jako miejsce imprez.

Zostań członkiem

Zostań członkiem TIV
i wyślij nam pisemny wniosek
do biura zarządu lub
przez Internet:
www.tiv-ev.eu/kontakt-map.html

Trailer Industrie Verband e.V.

@

kontakt@tiv-ev.eu

Europaplatz 2 I 10557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 408 192 322
Telefax: +49 (0)30 408 192 450
Regus BRUSSELS, EU Commission
Rond Point Schumann 6, Box 5
1040 Brüssel I Belgia
Telefon: +32 2234 7848

Grupa Interesów Przemysłu Produkcji Przyczep
Członek VDA – Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego
Członek im FKT – Komitetu Technicznego Technologii Motoryzacyjnej Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast

www.tiv-ev.eu
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