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po wia da się co naj mniej rów nie uda nie. Spo -
dzie wa my się wie lu in te re su ją cych go ści
oraz pre le gen tów – mó wi An drzej Mi chal ski -
-Stęp kow ski, pre zes SSN. – Swo ją obec ność
po twier dził m.in. Ma ciej Gwóźdź, pre zes seg -
men tu Bu si ness Area Eu ro pe w Outo kum pu.
Jest to jed na z naj waż niej szych osób w eu ro -
pej skiej bran ży sta li nie rdzew nych.

Udział w Dniu Sta li Nie rdzew nych 2020,
któ ry już tra dy cyj nie od bę dzie się w Mu zeum
Ślą skim w Ka to wi cach, jest bez płat ny. Wy star -
czy się za re je stro wać. Wię cej in for ma cji:
www.dsn2020.pl. NS 

Wy da rze nie or ga ni zo wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie Stal Nie rdzew na to świet na

oka zja do wy mia ny in for ma cji na te mat ak tu -
al nych tren dów ryn ko wych. W 2019 r.
w Dniu Sta li Nie rdzew nych wzię ło udział
nie mal 200 osób z Pol ski i Eu ro py. Re pre zen -
to wa ne by ły wszyst kie naj waż niej sze pod -
mio ty zwią za ne z ro dzi mym sek to -
rem. – Nad cho dzą ca edy cja wy da rze nia za -

Kolejna edycja największego spotkania
polskiej branży stali nierdzewnych odbędzie
się 16 czerwca 2020 r. w Katowicach.

Ry nek sta li nie rdzew nych, ich za sto so wa -
nia oraz tech no lo gie zwią za ne z prze -

twór stwem i ob rób ką – ta kie by ły te ma ty
spo tka nia ze stu den ta mi Po li tech ni ki Ślą -
skiej, któ re od by ło się 27 li sto pa da 2019 r.
w Gli wi cach. 

Warsz ta ty, w któ rych wzię ło udział ok. 70
osób, zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Stal Nie -
rdzew na wraz z Wy dzia łem Me cha nicz nym
Tech no lo gicz nym Po li tech ni ki Ślą skiej. Po pro -
wa dzi li je Ma te usz Ni kel z fir my Ape ram, Adam
Pil szek z fir my Ja cqu et oraz An drzej Mi chal ski -
-Stęp kow ski, SSN. Mó wi li oni m.in. o tym, jak
funk cjo nu je cen trum ser wi so we, ja kie urzą dze -
nia oraz tech no lo gie są wy ko rzy sty wa ne do ob -
rób ki sta li nie rdzew nych oraz ja kie głów ne tren -
dy obo wią zu ją w tym sek to rze. Spo tka nie przed -
sta wi cie li biz ne su z mło dy mi ludź mi, któ rzy za -
czy na ją swo ją ka rie rę za wo do wą, oka za ło się do -
brym po my słem. Dla te go or ga ni za to rzy warsz -
ta tów za pla no wa li już ko lej ną ich edy cję. Od bę -
dzie się ona na po cząt ku mar ca 2020 r. Te ma -
tem bę dzie za sto so wa nie sta li nie rdzew nych
w apli ka cjach ar chi tek to ni czo -bu dow la nych. NS

Za kres szko le nia obej mu je ta kie za gad nie -
nia, jak: od po wie dzial ność prze woź ni ka

za kra dzież lub uszko dze nia ła dun ku oraz
za opóź nie nia w trans por cie kra jo wym i mię -
dzy na ro do wym, zle ce nie trans por to we czy

spe dy cyj ne – któ re wy brać, li sty prze wo zo -
we – ko rzy ści i ry zy ko, pro to kół szko dy – kto
jest od po wie dzial ny za je go wy sta wie nie, po li -
sy ubez pie cze nio we – czy OCP prze woź ni ka
chro ni mój to war, no we li za cja prze pi sów

o mo co wa niu ła dun ków oraz re kla ma cji szkód
w trans por cie, zmia ny w za kre sie od po wie -
dzial no ści nadaw ców za prze cią że nia osi oraz
ma sy cał ko wi tej, no wy ogól no eu ro pej ski sys -
tem na kła da nia kar, no we ogra ni czo ne za sa dy
kom pen sa ty szkód z wcze śniej wy ko na ny mi
trans por ta mi, no we krót sze ter mi ny za pła ty.

Szko le nie po pro wa dzi Łu kasz Chwal czuk,
ma na ging part ner w kan ce la rii Iu ri di ca. 

Wię cej na stro nie www.sta le nier dzew ne.pl
w za kład ce „Wy da rze nia”. NS 

Warsztaty
dla studentów

TSL w branży stalowej

Dzień Stali Nierdzewnych 2020

M AT E R I A Ł  P O W S TA Ł  W E  W S P Ó Ł P R A C Y  Z E  S T O W A R Z Y S Z E N I E M  S TA L  N I E R D Z E W N A

SSN zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu, które pozwoli uporządkować wiedzę
w zakresie transportu i logistyki. Odbędzie się ono 25 lutego 2020 r. w Katowicach. 

Swo ją obec ność podczas
DSN 2020 po twier dził
m.in. Ma ciej Gwóźdź,

pre zes seg men tu
Bu si ness Area Eu ro pe

w Outo kum pu.

DOŁĄCZ DO NAS

www.stalenierdzewne.pl


