
 

XXI Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu 
Przedsiębiorstw Przesyłu i Dystrybucji Energii Elektrycznej 

22-24 maja 2019 r., Bielsko-Biała 

Program Spotkania 

22 maja 2019 r., środa 
od 12:00 Otwarcie terenu wystawy dla dealerów - Parking P5 ZIAD Bielsko Biała  

przy Al. Armii Krajowej bezpośrednio przy Hotelu Dębowiec 
- możliwość ustawienia ekspozycji  
- teren jest chroniony od godz. 14.00 dnia 22.05 do godz. 14.00 dnia 24.05 
- każde stoisko posiada dostęp do zasilania w energię elektryczną (2,5 kW) 

od 16.00 zakwaterowanie Uczestników Spotkania 
(Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220) 
- w godz. od 16:00 do 19:30 bezpośrednio przy recepcji hotelowej  

czynny będzie Sekretariat – bardzo prosimy wszystkich Uczestników Spotkania  
o pobranie identyfikatorów będących wejściówką na posiłki w Hotelu Dębowiec 

19.00 - 21.00 kolacja bufetowa (Hotel Dębowiec) 

23 maja 2019 r., czwartek 
7.00 - 9.00 śniadanie (Hotel Dębowiec) 
9.00 otwarcie spotkania i zwiedzanie wystaw przygotowanych przez  

dostawców sprzętu oraz pojazdów specjalistycznych (teren wystawowy) 
- na stoisku Mercedes-Benz odbędzie się pokaz i kurs udzielania pierwszej pomocy 

przez profesjonalistów 
- PTPiREE wystosowało zaproszenie do Pracowników TAURON Dystrybucja SA  

eksploatujących pojazdy specjalistyczne do nieodpłatnego zwiedzania wystawy  
w godz. 10:00-14:00 w dniu 23 maja2019 r. 

9.30 zapisy na jazdy pojazdami 4x4  
(jazdy dedykowane są dla Uczestników Spotkania reprezentujących OSD/OSP) 
- Samochody marek: Ford, Isuzu, MAN TGE, Toyota, VW  

– zapisy w namiocie PTPiREE 
- Samochody marki Mercedes (Klasa X oraz e-Vito ): 

– zapisy bezpośrednio na stoisku firmy Mercedes-Benz 
- Samochody marki Volkswagen Samochody Użytkowe: 

– zapraszamy na jazdy testowe 100 % elektrycznym e-Crafterem.  
Zapisy na stoisku Volkswagen Samochody Użytkowe 

10:00 jazdy off-road 
- Jazdy samochodami marek: Ford, Isuzu, MAN, Toyota, VW rozpoczynają się  

o godz. 10:00, poza terenem ZIAD. Co godzinę odbywać się będzie odjazd 
kolejnej grupy (z terenu wystaw – namiot PTPiREE) na teren przeznaczony do 
jazd samochodami 4x4, stąd prośba do Uczestników o zapisanie się na konkretną 
godzinę na testy samochodów terenowych. 

- Jazdy samochodami marki Mercedes (Klasa X oraz e-Vito ) realizowane będą 
bezpośrednio na stoisku firmy Mercedes-Benz. 

- Jazdy samochodem elektrycznym e-Crafter realizowane będą bezpośrednio  
na stoisku firmy Volkswagen Samochody Użytkowe. 



 

14.00 obiad (Hotel Dębowiec) 
15.00 cd. zwiedzania wystaw (teren wystawowy) 
19.00 zamknięcie terenu wystawowego 

- od godziny 19:00 istnieje możliwość składania stoisk promocyjnych 
20.00 kolacja koleżeńska (Hotel Dębowiec) 

24 maja 2019 r., piątek 
7.00 - 9.00 śniadanie (Hotel Dębowiec) 
9.00 - 12.00 szkolenie (Hotel Dębowiec) 

- Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla przedstawicieli OSD/OSP 
1) zmiany w ustawie o transporcie drogowym z 3 września 2018 r.  

i planowanych na 2019 r., 
2) zmian w ustawie o odpadach, przewozie towarów niebezpiecznych  

i ADR w 2019 r. 
12.30 obiad i wyjazd Uczestników 
 
 

Lokalizacja Spotkania, wystaw, noclegów: Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 

Uwaga: z racji na brak miejsc noclegowych kilkoro Uczestników Spotkania zakwaterowanych będzie 
w Hotelu Vienna (Parkhotel Vienna, ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała) 

Szczegółowe informacje: http://transport.ptpiree.pl 

Kontakt do organizatorów podczas Spotkania: 
Sebastian Brzozowski, tel. +48 601-386-475, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl 

Kasper Teszner, tel. +48 502-861-184, e-mail: teszner.k@ptpiree.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan stoisk promocyjnych 
 

 


