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Warszawa, 17.05.2021 

 

STRESZCZENIE 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów 

Niebezpiecznych – DGSA, które odbyło się ONLINE 15 maja 2021 r.  

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce Zebranie po raz drugi odbywało się w trybie zdalnej 

łączności. Warunkiem było wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w WZC. W wyznaczonym 

terminie taką chęć zgłosiło 39 członków.  

WZC Stowarzyszenia DGSA otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia DGSA – Norbert Świderek 

witając uczestniczących w spotkaniu członków. Jednocześnie został on wybrany przewodniczącym 

Walnego Zebrania Członków. Sekretarzem WZC została kol. Maria Nicopulos. Ze względów na 

sposób przeprowadzania WZC nie przeprowadzano wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz 

uchwał i wniosków. Czynności wyżej wymienionych komisji wykonywał sekretarz WZC. 

Przewodniczący WZC, na podstawie informacji wygenerowanych na platformie Microsoft Teams, 

stwierdził, że o godz. 9.15 w Zebraniu bierze udział 33 członków. Liczba ta o godzinie 10.18 

zwiększyła się do 38. WZC jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał z wyjątkiem uchwały o 

zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

W pierwszej części spotkania Prezes Zarządu – Norbert Świderek przedstawił Sprawozdanie z 

pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia w roku 2020, następnie kol. Bożena Konarska 

przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.  

Następnie omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2020, które zatwierdzono wraz z propozycją 

Zarządu o zatwierdzeniu propozycji Zarządu o przeznaczeniu zysku w wysokości 5 100,51 zł (pięć 

tysięcy sto 51/100) na działalność statutową Stowarzyszenia.  

Podczas WZC podjęto następujące uchwały: 

- o przyjęciu „PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA”; 

- o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020; 

- o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia za rok 2020; 

- o przyjęciu sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.; 

- w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020; 

- w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2020; 

- dotyczącą budżetu Stowarzyszenia na rok 2021; 

 

W punkcie dotyczącym spraw różnych poruszono następujące kwestie: 

- Wystąpienie z zapytaniem do członków stowarzyszenia SDGSA w sprawie poparcia wniosku 
wprowadzenia zmian do ADR, dotyczących rozszerzenie uprawnień doradcy, który na podstawie 

http://www.dgsa-adr.pl/


Strona 2 z 2 

świadectwa przeszkolenia doradcy mógłby kierować pojazdami przewożącymi towary 
niebezpieczne (w sztukach przesyłek).  

- Przygotowanie w 2021 uroczystych obchodów 20-lecia istnienia Stowarzyszenia. 

- Przygotowanie wniosku dotyczącego interpretacji zasad przyjmowania na kursy ADR kierowców  
i przedstawienie go podczas prac Zespołu ds. Towarów Niebezpiecznych przy Ministerstwie 
Infrastruktury. 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłosił o godzinie 11.30 zamknięcie Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia DGSA. 

 


