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STATUT 

STOWARZYSZENIA 
DORADCÓW DO SPRAW TRANSPORTU 
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - DGSA 

 
 
 

ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie nosi nazw�: Stowarzyszenie Doradców do spraw Transportu Towarów 
Niebezpiecznych - DGSA.  

 
§ 2 

 
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001.79.855) oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

 
Stowarzyszenie ma osobowo�� prawn�.  

 
§ 4 

 
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokre�lony.  
  

§ 5 
 

Siedzib� Stowarzyszenia jest m. Błonie, woj. mazowieckie 
 

§ 6 
 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Członkami Stowarzyszenia mog� by� cudzoziemcy nie maj�cy miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  

§ 7 
 

Stowarzyszenie ma prawo u�ywania piecz�ci i odznak z nazwami Stowarzyszenia.  
  

§ 8 
 

Stowarzyszenie mo�e przyst�powa� do organizacji krajowych i mi�dzynarodowych  
o podobnych zasadach i celach działania. 

 
§ 9 

 
1. Stowarzyszenie mo�e prowadzi� działalno�� gospodarcz� w rozmiarach słu��cych realizacji 

celów statutowych, na zasadach okre�lonych w odr�bnych przepisach. 
2. Dochód z działalno�ci gospodarczej w cało�ci jest przeznaczany na realizacj� celów 

statutowych i nie mo�e by� przeznaczony do podziału mi�dzy członków Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ II 
Cele i zasady działania 

  
§ 10 

 
1. Celem stowarzyszenia jest poprawa bezpiecze�stwa w przewozie towarów niebezpiecznych 
oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat. 
 
2. Cele stowarzyszenia realizowane s� poprzez:  

a) organizowanie specjalistycznych szkole�, konferencji i seminariów,  
b) opiniowanie projektów aktów prawnych, 
c) prowadzenie działalno�ci wydawniczej w zakresie bezpiecze�stwa przewozu towarów 

niebezpiecznych, 
d) prowadzenie strony internetowej po�wi�conej zagadnieniom zwi�zanym z celami 

działalno�ci Stowarzyszenia, 
e) inicjowanie działa� w zakresie doskonalenia prawa i powi�zania go z praktyk�. 
f) wspieranie inicjatyw w zakresie bezpiecze�stwa, w tym bezpiecze�stwa publicznego 

przewozów towarów niebezpiecznych,  
g) inicjowanie i opiniowanie projektów przedsi�wzi�� maj�cych wpływ na bezpiecze�stwo 

przewozów towarów niebezpiecznych, 
h) współprac� z organizacjami krajowymi i mi�dzynarodowymi,  
i) reprezentowanie interesów doradców ds. bezpiecze�stwa w przewozie towarów 

niebezpiecznych. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie, ich prawa i obowi�zki 

  
§ 11 

 
Członkostwo mo�e mie� charakter członkostwa zwyczajnego, wspieraj�cego lub honorowego. 
 
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog� by�: 

a) osoby fizyczne, posiadaj�ce �wiadectwo doradcy ds. bezpiecze�stwa w transporcie 
towarów niebezpiecznych, 

b) członkowie Stowarzyszenia, którym upłyn�ł termin wa�no�ci �wiadectwa, bez biernego  
i czynnego prawa wyborczego, 

c) przewo�nicy drogowi oraz inne jednostki organizacyjne, których działalno�� jest 
zwi�zana z bezpiecznym transportem, produkcj�, obrotem, magazynowaniem  
i działalno�ciami pokrewnymi (np. spedycja, myjnie cystern, stacje kontroli pojazdów, 
firmy szkoleniowe itp.). Ka�dy z tych członków działa w Stowarzyszeniu za 
po�rednictwem swojego upełnomocnionego przedstawiciela posiadaj�cego tylko czynne 
prawo wyborcze. 

 
2. Członkiem wspieraj�cym Stowarzyszenia mog� zosta� osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej oraz osoby fizyczne inne ni� wymienione 
w ust.1 zainteresowane współprac�, które zadeklaruj� organizacyjne lub finansowe 
wsparcie Stowarzyszenia.  

 
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia mog� zosta� osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej oraz osoby fizyczne szczególnie zasłu�one dla 
Stowarzyszenia.  

  
§ 12 

 
1. Osoby ubiegaj�ce si� o przyst�pienie do Stowarzyszenia składaj� pisemn� deklaracj� 

członkowsk�.  
 

2. Zało�yciele Stowarzyszenia, którzy podpisali list� zało�ycieli doł�czon� do wniosku  
o rejestracj� Stowarzyszenia, staj� si� jego członkami zwyczajnymi z chwil� 
uprawomocnienia si� postanowienia s�du o zarejestrowaniu. 
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3. Przyj�cie lub odmowa przyj�cia nowych członków nast�puje w drodze uchwały Zarz�du. 

Zarz�d obowi�zany jest podj�� uchwał� na najbli�szym posiedzeniu po zło�eniu deklaracji.  
 

4. O podj�tej uchwale Zarz�d obowi�zany jest powiadomi� zainteresowanego kandydata w 
terminie 14 dni od daty podj�cia uchwały.  
 

5. Zarz�d nie ma obowi�zku uzasadnia� odmowy przyj�cia a jedynie pouczy�  
o przysługuj�cym prawie do odwołania od jego uchwały do Walnego Zebrania  
w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale. 

 
6. Kandydat staje si� członkiem Stowarzyszenia po wpłaceniu wpisowego i pierwszej składki 

w wymaganej wysoko�ci. 
 

7. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarz�du  
lub 20% ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 
§ 13 

 
1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowi�zani s� do: 

a) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, uchwał i decyzji jego organów podj�tych  
w granicach przepisów prawa i postanowie� Statutu oraz wypełniania przyj�tych  
na siebie obowi�zków,  

b) terminowego opłacania składek w wysoko�ci i terminach okre�lonych przez Walne 
Zebranie Członków, 

c) uczestniczenia w miar� mo�liwo�ci w przedsi�wzi�ciach organizowanych przez  
Stowarzyszenie, 

d) popierania i propagowania celów Stowarzyszenia. 
 
2. Członkowie wspieraj�cy stowarzyszenia zobowi�zani s� do:  

a) popierania celów Stowarzyszenia, 
b) uczestniczenia w jego działaniach w granicach zadeklarowanych zobowi�za�.  

 
§ 14 

 
1. Członkom zwyczajnym przysługuje: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, za wyj�tkiem osób, o których 
mowa w § 11 ust. 1 pkt. c), 

b) prawo zgłaszania zapyta�, wniosków i propozycji dotycz�cych działalno�ci 
Stowarzyszenia, 

c) prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków,  
d) prawo do informacji o bie��cej działalno�ci Stowarzyszenia. 

 
2. Członkom wspieraj�cym przysługuje:  

a) prawo do informacji o bie��cej działalno�ci Stowarzyszenia, jego sytuacji organizacyjnej 
i finansowej,  

b) prawo uczestniczenia w pracach komisji lub innych ciał działaj�cych w Stowarzyszeniu,  
c) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz�du i w Walnym Zebraniu Członków  

z głosem doradczym.  
 
3. Członkom honorowym przysługuje:  

a) prawo do informacji o bie��cej działalno�ci Stowarzyszenia, jego sytuacji organizacyjnej 
i finansowej, 

b) prawo uczestniczenia w pracach komisji lub innych ciał działaj�cych w Stowarzyszeniu, 
c) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz�du i w Walnym Zebraniu Członków  

z głosem doradczym.  
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§ 15 
 

Członkostwo ustaje w przypadku: 
1. wyst�pienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na pi�mie Zarz�dowi,  
 
2. cofni�cia  uprawnie�  doradcy ds. bezpiecze�stwa  w  transporcie towarów niebezpiecznych 

w trybie przewidzianym ustawowo, 
 
3. wykluczenia w drodze uchwały Zarz�du,  
 
4. �mierci członka.  

 
§ 16 

 
1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarz�du nast�puje w przypadku: 

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminu wewn�trznego, uchwał Zarz�du podj�tych  
w zakresie jego uprawnie� lub jakiekolwiek inne zachowanie godz�ce w dobre imi�  
Stowarzyszenia,  

b) zwłoki w płatno�ciach składek powy�ej 3 miesi�cy.  
 
2. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania si� od uchwały Zarz�du do 

Walnego Zebrania Członków. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Maj�tek Stowarzyszenia 

  
§ 17 

 
Maj�tek Stowarzyszenia stanowi�:  
1. wpisowe i składki członkowskie,  
2. darowizny, zapisy, spadki,  
3. dochody z działalno�ci gospodarczej, 
4. dochody z maj�tku Stowarzyszenia,  
5. �rodki pochodz�ce z bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski,  
6. dochody  z  nabywania  i  zbywania  praw  maj�tkowych, rzeczowych oraz praw autorskich 

i pokrewnych.  
  

§ 18 
 

1. Wysoko�� wpisowego i składek, terminy płatno�ci oraz warunki płatno�ci b�d� uzgadniane 
i ustalane przez Walne Zebranie Członków.  

 
2. Wpisowe i składki wnoszone przez członków stowarzyszenia nie mog� by� wycofane.  

  
§ 18a 

 
Zabrania si�: 
1. udzielania po�yczek lub zabezpieczania zobowi�za� maj�tkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostaj� w zwi�zku mał�e�skim albo w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s� 
zwi�zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2. przekazywania maj�tku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni� w stosunku do osób trzecich, 
w szczególno�ci je�eli przekazanie to nast�puje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

3. wykorzystywania maj�tku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni� w stosunku do osób trzecich, 
chyba �e to wykorzystanie bezpo�rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 
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4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestnicz� członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich. 

 
§ 18b 

 
Do zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarz�du, w tym Prezesa, lub Wiceprezesa i Skarbnika. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 19 
 

Władzami Stowarzyszenia s�:  
1. Walne Zebranie Członków,  
2. Zarz�d,  
3. Komisja Rewizyjna.  

  
§ 20 

 
1. Zarz�d i Komisja Rewizyjna powoływane s� w drodze wyborów przez Walne Zebranie 

Członków.  
2. Kadencja władz wybieralnych wynosi 3 lata z tym, �e pierwsza kadencja trwa 1 rok.  
3. Zarz�d i Komisja Rewizyjna opracowuj� i zatwierdzaj� regulaminy działania.  
4. Członkowie Zarz�du i Komisji Rewizyjnej pełni� swoje funkcje społecznie, mog� jednak 

otrzymywa�, z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów w 
wysoko�ci nie wy�szej ni� okre�lonej w Art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o 
wynagradzaniu osób kieruj�cych niektórymi podmiotami prawnymi. 

 
 

Walne Zebranie Członków 
§ 21 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwy�sz� władz� Stowarzyszenia. 
 
2. Do jego kompetencji nale�y:  

a) uchwalenie oraz zmiany Statutu,  
b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
c) zatwierdzanie bud�etu Stowarzyszenia na dany rok opracowanego przez Zarz�d,  
d) wybór i odwoływanie Prezesa Zarz�du oraz pozostałych członków Zarz�du i członków 

Komisji Rewizyjnej; podejmowanie uchwał okre�laj�cych liczb� osób we władzach, 
e) ustalanie wysoko�ci wpisowego, składek członkowskich oraz terminów ich płatno�ci,  
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda� władz Stowarzyszenia w tym sprawozdania  

finansowego,  
g) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarz�dowi i Komisji 

Rewizyjnej,  
h) podejmowanie uchwały o rozwi�zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj�tku,  
i) rozpatrywanie odwoła� od uchwał Zarz�du o odmowie przyj�cia kandydata do 

Stowarzyszenia i o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,  
j) nadawanie godno�ci Członka Honorowego Stowarzyszenia, 
k) inne sprawy postawione na porz�dku obrad przez Zarz�d i Komisj� Rewizyjn�.  

 
§ 22 

 
Walne Zebranie Członków mo�e by� zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, sprawozdawcze coroczne oraz sprawozdawczo-

wyborcze co trzy lata, zwoływane jest w ci�gu czterech miesi�cy po zako�czeniu roku 
obrachunkowego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz 
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sprawozda� z działalno�ci Zarz�du i Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad zwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków mog� by� równie� inne sprawy.  
 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarz�d z własnej inicjatywy, 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
zwyczajnych  Stowarzyszenia  w  terminie  do  trzech  tygodni  od  daty  zło�enia  wniosku  
i obraduje wył�cznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
 

3. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków w terminach wy�ej ustalonych, 
Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w ci�gu 30 dni.  
 

4. Walne Zebranie Członków zwołuje si� poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie 
Stowarzyszenia co najmniej na czterna�cie dni przed terminem Zebrania, okre�laj�cego 
dat�, godzin� i miejsce zebrania oraz szczegółowy porz�dek obrad i równoczesne 
powiadomienie członków oraz członków wspieraj�cych i honorowych listem poleconym, 
faksem lub poczt� elektroniczn�. 
  

§ 23 
 

W Walnym Zebraniu Członków uczestnicz�:  
1. Członkowie zwyczajni nie zalegaj�cy ze składkami - z prawem głosu.  
2. Członkowie wspieraj�cy -  z głosem doradczym.  
3. Członkowie honorowi – z głosem doradczym. 

 
§ 24 

 
1. Walne Zebranie Członków jest wa�ne:  

a) w pierwszym terminie - przy obecno�ci co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania, a w przypadku braku wymaganego quorum:  

b) w drugim terminie, w tym samym dniu o jedn� godzin� pó�niej - bez wzgl�du na liczb� 
obecnych osób uprawnionych do głosowania 

 
2. Ka�dy z członków zwyczajnych ma jeden głos.  
 
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy quorum 

okre�lonym w § 24 ust. 1 a) i b) - za wyj�tkiem uchwał o rozwi�zaniu  
Stowarzyszenia.  

 
4. Głosowania w sprawach personalnych odbywaj� si� w sposób tajny. 

 
Zarz�d 
§ 25 

 
1. Zarz�d składa si� z 3 do 5 osób wybranych spo�ród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
 
2. Do kompetencji Zarz�du nale�y:  

a) prowadzenie bie��cych spraw Stowarzyszenia,  
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn�trz, składanie o�wiadcze� woli, działanie w 

jego imieniu, w szczególno�ci zawieranie umów oraz zaci�ganie zobowi�za� finansowych 
w granicach bud�etu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków,  

c) zarz�dzanie maj�tkiem Stowarzyszenia,  
d) przyjmowanie i wykluczanie członków, oraz skre�lanie z listy członków Stowarzyszenia,  
e) zwoływanie   Walnych   Zebra�   Członków   Stowarzyszenia   zarówno  zwyczajnych  jak  

i nadzwyczajnych,  
f) organizowanie i realizacja przedsi�wzi�� słu��cych celom Stowarzyszenia,  
g) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,  
h) opracowywanie projektu bud�etu Stowarzyszenia na dany rok,  
i) zlecanie obsługi biura Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego bud�etu. 

 
3. Dla lepszego urzeczywistniania celów Stowarzyszenia, Zarz�d ma prawo do powoływania 

Komisji i Sekcji Tematycznych, ustalaj�c dla nich odpowiednio zadania i uprawnienia. 
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§ 26 

 
1. Zarz�d Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera spo�ród siebie Wiceprezesów, 

Skarbnika i Sekretarza.  
 
2. Pracami Zarz�du kieruje Prezes.  
 
3. Posiedzenia Zarz�du zwołuje Prezes w miar� potrzeby lub na wniosek któregokolwiek  

z pozostałych członków Zarz�du lub Komisji Rewizyjnej nie rzadziej jednak ni� raz na 
kwartał.  

 
4. Uchwały Zarz�du zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów obecnych członków i mog�  

by� podejmowane pod warunkiem, �e wszyscy członkowie zostali zaproszeni  
na posiedzenie. W przypadku równo�ci głosów rozstrzyga głos Prezesa.  

 
5. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewn�trz, z uwzgl�dnieniem §18b, wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarz�du w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  
 

Komisja Rewizyjna 
§ 27 

 
1. Komisja Rewizyjna mo�e składa� si� z 3 - 5 osób, powołanych spo�ród członków 

Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spo�ród siebie 
Przewodnicz�cego i ustala funkcje członków Komisji.  

 
2. Nie mo�na ł�czy� członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarz�dzie lub z 

odpłatnym wykonywaniem pracy w Stowarzyszeniu. 
 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog� pozostawa� z członkami Zarz�du w stosunku 

pokrewie�stwa, powinowactwa lub podległo�ci z tytułu zatrudnienia. 
 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog� by� skazani prawomocnym wyrokiem za 

przest�pstwo z winy umy�lnej. 
 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale�y:  
a) sprawowanie bie��cej kontroli nad zarz�dzanym maj�tkiem Stowarzyszenia z punktu  

widzenia legalno�ci i celowo�ci. W tym celu Komisja Rewizyjna mo�e przegl�da�  
wszystkie dokumenty i ksi�gi Stowarzyszenia oraz domaga� si� od Zarz�du wyja�nie�  
i informacji oraz powoływa� biegłych,  

b) opiniowanie sprawozda� finansowych Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od jego  
sporz�dzenia i przedstawianie opinii Walnemu Zebraniu Członków wraz z wnioskiem  
o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium,  

c) opiniowanie projektu bud�etu opracowanego przez Zarz�d,  
d) podejmowanie uchwał w sprawach czynno�ci prawnych dokonywanych pomi�dzy 

Stowarzyszeniem a członkiem Zarz�du,  
e) zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  

w przypadku kiedy Zarz�d nie zrobi tego w ustalonym terminie.  
  
 

§ 28 
 

1. Przewodnicz�cy  Komisji  Rewizyjnej  kieruje  pracami  Komisji  i  zwołuje  jej  posiedzenia 
w miar� potrzeb z własnej  inicjatywy lub  na  wniosek  któregokolwiek  z  pozostałych 
członków komisji.  

 
2. Uchwały Komisji zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów obecnych członków i mog� by� 

podejmowane pod warunkiem zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków. W wypad-
ku równo�ci głosów rozstrzyga głos Przewodnicz�cego.  

3. Ka�dy z członków Komisji Rewizyjnej mo�e uczestniczy� w posiedzeniach Zarz�du.  
   



Statut Stowarzyszenia DGSA – kwiecie� 2007r. 8 

 
ROZDZIAŁ VI 

Pozostałe postanowienia 
  

§ 29 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodark� finansow� oraz rachunkowo�� zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.  
 

2. Rok obrachunkowy w działalno�ci finansowej rozpoczyna si� od 1 stycznia  
i ko�czy 31 grudnia ka�dego roku.  
 

3. Na zako�czenie ka�dego roku finansowego Zarz�d sporz�dza sprawozdanie  
z działalno�ci gospodarczej i finansowej.  
 

 § 30 
 

Zarz�d zatwierdza projekt piecz�ci i odznak z nazwami Stowarzyszenia.  
 
 

§ 31 
Rozwi�zanie Stowarzyszenia:  
 
1. Decyzj� o rozwi�zaniu Stowarzyszenia mo�e podj�� w formie uchwały Walnego Zebrania 

Członków wi�kszo�ci� 2/3 głosów oddanych przez członków przy obecno�ci co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania.  
 

2. Ewentualnie pozostały po rozwi�zaniu maj�tek Stowarzyszenia zostanie w cało�ci 
przekazany na cele u�yteczno�ci publicznej wskazane w uchwale Walnego Zebrania 
Członków. 

 
§ 32 

 
W sprawach nie uregulowanych w Statucie obowi�zuj� przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
o Stowarzyszeniach. 
 

1 kwietnia 2007 r. 


