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1994 zarejestrowanie PSPDDD (25.04.1994 r.)
1995 pierwsze Walne Zebranie
1995 pierwszym prezesem Stowarzyszeniazostaje Hanna Długokęcka-Bielik
1995 pierwsze wydanie kwartalnika Biuletyn PSPDDD
1996 pierwsze szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie
1997 pierwsza międzynarodowa „Konferencja DDD”
1997 prezesem Stowarzyszenia zostaje Tadeusz Kolbuszewski
1999 prezesem Stowarzyszenia zostaje Wiktor Protas
2003 prezesem Stowarzyszenia zostaje Tadeusz Karpiński
2003 prezesem Stowarzyszenia zostaje Wiktor Protas
2004 Konferencja z okazji X-lecia Stowarzyszenia
2004 Stowarzyszenie zostaje członkiem CEPA
2005 pierwsze Świadectwa Specjalisty przyznane przez Stowarzyszenie
2008 pierwszy ConExPest – Łódź
2011 ConExPest – Kraków
2014 ConExPest – Kraków
2014 jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia
2014 prezesem Stowarzyszenia zostaje Zygmunt Jeszka
2017 ConExPest – Wrocław

Najważniejsze daty z historii PSPDDD

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji istnieje od 1994 r.
i zrzesza firmy prowadzące działalność usługową w zakresie dezynfekcji,
dezynsekcji i deratyzacji (DDD) oraz terenów zieleni.



Członkowie PSPDDD
uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach na preferencyjnych warunkach,
korzystają z ubezpieczenia zbiorowego na preferencyjnych warunkach,
firmują swoją działalność używając znaku Stowarzyszenia i CEPA,
wpływają na kształt i działalność Stowarzyszenia przez zgłaszanie uwag i wniosków,
wybierają i są wybierani do władz Stowarzyszenia,
otrzymują nieodpłatnie kwartalnik – Biuletyn PSPDDD.

Wykaz firm zrzeszonych w PSPDDD znajduje się na stronie internetowej
www.pspddd.pl w zakładce Członkowie.



Zespół Rzeczoznawców PSPDDD

Specjaliści wchodzący w skład Zespołu Rzeczoznawców świadczą usługi w zakresie
doradztwa, rzeczoznawstwa, konsultacji oraz wydawania opinii
i ekspertyz związanych z DDD.

Więcej informacji na temat Zespołu Rzeczoznawców na stronie internetowej
www.pspddd.pl w zakładce Zespół Rzeczoznawców.



Biuletyn PSPDDD

Od początku istnienia Stowarzyszenia ukazuje się branżowy kwartalnik Biuletyn PSPDDD
tworzony przy współpracy wysokiej klasy naukowców, specjalistów i praktyków branży DDD.
Na łamach Biuletynu prezentowane są najbardziej aktualne i najważniejsze zagadnienia branży
DDD, w tym tematy dotyczące higieny sanitarnej, bezpieczeństwa żywności, terenów zieleni,
a także wiele innych przydatnych w codziennej pracy Członków Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat kwartalnika i prenumeraty na stronie internetowej
www.pspddd.pl w zakładce Biuletyn.
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Cele PSPDDD

podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności szkoleniowej, upowszechnieniowej i wydawniczej,
zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
współpraca z jednostkami administracji publicznej, w tym Ministerstwem Zdrowia,
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną oraz placówkami naukowymi,
reprezentowanie branży DDD w Polsce i za granicą,
integrowanie środowiska DDD,
promowanie normy PN-EN 16636
„Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje”.

Członkowie PSPDDD rozwiązują małe i duże problemy dotyczące zagrożeń
higieniczno-sanitarnych w każdym miejscu i w każdej sytuacji.
Pomagają zarówno osobom indywidualnym, jak i zakładom przemysłowym.
Nieustannie szkolą się i podnoszą swoje kompetencje zawodowe.



Szkolenia

PSPDDD prowadzi szkolenia specjalistyczne i branżowe dla Członków Stowarzyszenia oraz
osób rozpoczynających działalność w branży DDD:

Wykładowcami na szkoleniach są pracownicy naukowi i specjaliści z najlepszych polskich
ośrodków naukowych, pracownicy administracji publicznej oraz specjaliści i praktycy PSPDDD.
Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Instytucji szkoleniowych oraz Rejestru
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń
w zakresie środków ochrony roślin.

z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
w zakresie standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym.



ConExPest

To największe międzynarodowe, cykliczne wydarzenie branży DDD w Polsce, organizowane
co 3 lata przez PSPDDD. Jest to miejsce spotkań producentów, dystrybutorów i usługodawców.

Podczas ConExPest wystawcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy prezentują najnowsze
preparaty, sprzęt i techniki do monitorowania i zwalczania szkodników. Jest to okazja
do bezpośrednich spotkań, rozmów i wymiany poglądów. Podczas konferencji odbywającej
się równolegle z ConExPest przedstawiane są wyniki najnowszych badań naukowych
dotyczących branży DDD z całego świata.

Więcej informacji na temat ConExPest
na stronie www.conexpest.pl
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