Błonie, 1 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA DORADCÓW DS. TRANSPORTU TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH – DGSA
Z PRACY ZARZĄDU I DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
W ROKU 2016.

1. Skład Zarządu.
W dniu 1 stycznia 2016 r. skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawiał się w sposób
następujący:
- Maria Nicopulos
- Prezes
- Rafał Buchcar
- Wiceprezes – Sekretarz
- Norbert Świderek - Wiceprezes – Skarbnik
W dniu 3 kwietnia 2016 r. Walne Zebranie Członków dokonało wyboru Prezesa i członków
Zarządu na kadencję 2016 – 2018. Skład Zarządu pozostał bez zmian.
2. Posiedzenia Zarządu.
W roku 2016 Zarząd odbył 10 formalnych spotkań. W 7 przypadkach głosowania nad
uchwałami odbywały się drogą elektroniczną. Częstotliwość odbywanych spotkań wypełniła
wymagania § 26 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Zarząd podjął łącznie 15 uchwał. Dotyczyły one:
- zwołania Walnego Zebrania Członków
- 1 uchwała
- zatwierdzenia sprawozdań za rok 2015 - 1 uchwała
- spraw członkowskich
- 9 uchwał
- ukonstytuowania się Zarządu
- 1 uchwała
- nadania tytułu Członka Honorowego
- 1 uchwała
- wyznaczenia reprezentacji S-DGSA do prac w zespole doradczym przy
Ministrze Infrastruktury i Budownictwa
- 1 uchwała
- zniżki na udział w konferencji
- 1 uchwała
3. Działalność Zarządu
a) finanse Stowarzyszenia
Projekt budżetu zakładał przychody z następujących źródeł:
- składki członkowskie – wpływy wyniosły 18 850,00 zł i były o 2 350,00 zł wyższe od
zakładanych. Składki opłaciły 83 osoby ze 102 członków – osób fizycznych i 4 z 14 członków –
firm.
- przychody z tytułu organizacji seminariów i innych szkoleń – odbyło się jedno seminarium:
w Łodzi, w dniach 7-9 września 2017 roku Wyniki finansowe (kwoty brutto) przedstawione są
w tabelce poniżej:
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Przychody
Koszty
Wynik

seminarium Łódź
30 070,00 zł
31 897,38 zł
- 1 827,38 zł

Zgodnie z uchwałą Zarządu osobom, które w ostatnich czterech latach przynajmniej trzykrotnie
wzięły udział w seminariach przyznano zniżkę w wysokości 50% ceny podstawowej dla
członków Stowarzyszenia – 425,00 zł. Ze zniżki skorzystało 21 osób. Łącznie stanowi to
8 925,00 zł.
- przychody z działalności handlowej – działalność handlowa nie była prowadzona
- odsetki bankowe – Stowarzyszenie posiada oprocentowane konto bankowe. Wpływy z tego
tytułu wyniosły 654,34 zł. Koszty prowadzenia rachunku wyniosły 251,00 zł.
- przychody z tytułu reklamy – reklamy umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Wpływy wyniosły 1 200,00 zł.
- inne przychody - brak
Szczegóły działalności finansowej zawarte są w Sprawozdaniu finansowym oraz w załączniku
o wykonaniu budżetu za rok 2016.
b) działania statutowe
- seminaria – odbyły się jedno seminarium: we wrześniu 2016 r. Tematyka seminarium
obejmowała m.in. zmiany w ADR 2017, egzaminowanie doradców DGSA, zasady doboru
opakowań, środki ochrony indywidualnej dla pracowników wykonujących czynności z
materiałami niebezpiecznymi, zasady postępowania w przypadku awarii. W części pokazowej
przedstawiono sposoby postępowania w przypadku uszkodzenia opakowania oraz zasady
udzielania pierwszej pomocy. Został nagrany film, który został przekazany uczestnikom
seminarium. Film ten może być wykorzystywany jako pomoc w prowadzonych przez
Członków Stowarzyszenia zajęciach.
- udział w pracach zespołu doradczego – od roku 2015 funkcjonuje zespół doradczy przy
Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Formalnie został on powołany decyzją Ministra w
lipcu 2016 roku. W pracach tego zespołu w imieniu Stowarzyszenia biorą udział kol. kol. Rafał
Buchcar i Norbert Świderek. Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu. Tematyka
spotkań obejmuje:
 ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach ADR i RID;
 opracowanie propozycji zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i aktów
wykonawczych do tej ustawy;
 systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze
przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian
do przepisów;
 opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych
regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
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 opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących
przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji
międzynarodowych.
W ramach spotkań zespołu uzgodniony został jednolity tekst definicji (1.2.1 ADR/RID) i
prawidłowe nazwy przewozowe (Tabela A). Zweryfikowano znaczną część terminologii
stosowanej w ADR/RID. Zmiany te będą uwzględnione już w wydaniach ADR i RID w 2017
roku.
Konsultowano stanowisko delegacji polskiej na spotkania WP15 i WP15/AC1.
Stowarzyszenia przedstawiło swoje stanowisko w sprawie nowelizacji art. 13 ustawy o
przewozie towarów niebezpiecznych.
- opiniowanie projektów aktów prawnych – poza pracami w Zespole Stowarzyszenie
wyraziło swoje stanowisko do następujących aktów prawnych:
 projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów;
 projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym – dotyczy stacji kontroli
pojazdów;
 wystąpienie z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o uchylenie
przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wprowadzonego
nowelizacją tej ustawy, dokonanej ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165), w zakresie
wprowadzanego od dnia 2 września 2016 r. rozszerzenia obowiązkowych zapisów
w dokumentach przewozowych ADR/RID/ADN.
- prowadzenie strony internetowej – strona internetowa pod adresem www.s-dgsa.pl jest
w miarę potrzeb i możliwości aktualizowana.
- publikacje prasowe i wystąpienia na seminariach i konferencjach – członkowie Stowarzyszenia
publikowali w prasie fachowej artykuły oraz wygłaszali referaty dotyczące towarów
niebezpiecznych:
ARTYKUŁY:
 Maria Nicopulos: „ADR 2017 - Najważniejsze zmiany”, Transport manager, Nr 5 październik
– listopad 2016 (13) 2016;
 Maria Nicopulos: „Transport lotniczy towarów niebezpiecznych”, Przegląd komunikacyjny,
3/2016 rocznik LXXI;
 Norbert Świderek: „O czym musi pamiętać kierowca pojazdu ADR”, Transport – Technika
Motoryzacyjna, nr 3/2016;
WYGŁOSZENIE REFERATU NA KONFERENCJI:
 Maria Nicopulos: „Transport lotniczy towarów niebezpiecznych”, II Konferencja NaukowoTechniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych”, organizator: Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Transportowy Dozór Techniczny,
6-8.04.2016, Zakopane;
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 Maria Nicopulos: „ADR 2017 - Najważniejsze zmiany”, Konferencja: Transport Manager
Meeting, 20.10.2016 r., Poznań;
 Norbert Świderek: „Przewóz odpadów medycznych”, II Konferencja Naukowo-Techniczna
„Przewóz towarów niebezpiecznych”, organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Transportowy Dozór Techniczny, 6-8.04.2016,
Zakopane;
- udział w EASA
 9-10.05.2016 r. Bordeaux, Francja
Udział przedstawiciela S-DGSA w piątym spotkaniu członków Stowarzyszenia EASA.
Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw.
 3-4.10.2016 r. Rotterdam, Holandia
Udział przedstawiciela S-DGSA w szóstym spotkaniu członków Stowarzyszenia EASA.
Uczestniczyło w nim 25 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw.
4. Walne Zebrania Członków
W roku 2016 odbyło się jedno Walne Zebranie Członków, w dniu 3 kwietnia 2016 r. w Błoniu.
W jego trakcie:
- udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
- przyjęto sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015,
- wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2016-2018,
- przyjęto plan działania na rok 2016.
5. Członkowie
W roku 2016 w poczet członków przyjęto 9 osób fizycznych.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie liczyło 102 członków zwyczajnych – osób
fizycznych, 14 członków zwyczajnych – firm, 4 członków honorowych i jednego członka
wspierającego.
6. Inne działania
 Zgłoszenie udziału w Nieformalnym Porozumieniu Organizacji Ruch Drogowy (NPO RD).
NPO RD ma służyć przede wszystkim wymianie informacji o wprowadzanych przepisach
prawnych i innych mających znaczenie dla organizacji i członków.
 Spotkanie z p. Jakubem Smakulskim - Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu
Pojazdów EKO-AUTO, organizacji, której głównym celem jest szerzenie idei recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zmaksymalizowanie poziomu legalnego
demontażu pojazdów w Polsce.
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