
 

 

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r. 

  

 

Szanowni Członkowie! 

 
 

 Zarząd Stowarzyszenia FORS zaprasza Państwa na coroczne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku 

w Pałacu Łochów przy ul. Marii Konopnickiej 1. 

 

W tym roku jest to spotkanie wyjątkowe - mija bowiem 20 lat działalności FORS.  Dlatego 

na Walnym Zebraniu chcielibyśmy nie tylko podsumować bieżącą pracę Zarządu FORS, ale 

również wspólnie omówić propozycje obchodów jubileuszu Stowarzyszenia i określić kierunki 

naszej dalszej działalności.  

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:30. Poza stałymi punktami sprawozdawczymi z 

działalności Stowarzyszenia, w programie przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowo dwie 

prezentacje, które mamy nadzieję spotkają się z Państwa zainteresowaniem.  

W pierwszej części spotkania Pan dr Artur Bartoszewicz przedstawi wykład na temat zasad 

konkurowania wśród firm zrzeszonych. Jak konkurować ze sobą, nie naruszając jednocześnie 

zasad współpracy, etyki zawodowej i dobrych obyczajów? Co zrobić, by unikać konfliktu 

interesów, nie zamykając jednocześnie sobie szans rozwoju i zdobycia nowych klientów? Te 

pytania z pewnością nieraz zadawał sobie niejeden z nas. W prezentacji dr Bartoszewicza z 

pewnością znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.  

W drugiej prezentacji przedstawimy Państwu bieżące tematy związane z działalnością 

prowadzących stacje demontażu. Tematy opłaty produktowej, nowego rejestru oraz zasad 

funkcjonowania bazy danych o odpadach (BDO), ochrony danych osobowych (RODO) oraz 

czekających nas zmian w przepisach podatkowych w zakresie podzielonej płatności przedstawią 

Państwu członkowie Zarządu.  
 

W czasie Zebrania nie zabraknie również miejsca na dyskusję i wymianę opinii. Liczymy 

na to, że podzielicie się Państwo swoimi spostrzeżeniami na temat działalności Stowarzyszenia i  

całej branży – jej kondycji, inicjatyw i kierunków zmian, które powinno wspierać Stowarzyszenie 

FORS. Przedstawimy Państwu również krótką relację i spostrzeżenia z wyjazdów studyjnych 

naszych członków do innych krajów. Przeprowadzone zostaną również wybory uzupełniające do 

Zarządu FORS.  

 

Spotkanie zakończymy integracyjną kolacją z oprawą muzyczną, na którą serdecznie 

zapraszamy wraz z osobami towarzyszącymi. 

 

 Udział w oficjalnej części Walnego Zebrania jest bezpłatny, natomiast odpłatność za udział 

w kolacji wynosi 250 zł brutto od osoby. Koszty noclegu ponoszą Państwo we własnym zakresie. 

Po podaniu hasła FORS w Hotelu w Łochowie otrzymacie Państwo preferencyjne warunki.  

 

Koszty udziału członków honorowych ponosi Stowarzyszenie.  

 

 Udział w Walnym Zebraniu proszę zgłaszać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2018 roku 

poprzez nadsyłanie odpowiedniej Karty Zgłoszeniowej (w załączeniu). Prosimy o zaznaczenie, 

czy pozostaną Państwo na kolacji. W przypadku zamiaru skorzystania z kolacji prosimy o 

wniesienie opłaty przelewem na konto BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007. 



 

 

W przypadkach losowych zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na warunkach podanych w Karcie 

Zgłoszeniowej.  

W przypadku reprezentacji Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika, prosimy o 

nadesłanie do sekretariatu pełnomocnictwa. 

Karty Zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@fors.pl lub 

faksem pod numer 22/8740114  

 

Szczegółowe informacje o Pałacu Łochów znajdą Państwo pod adresem www.palaclochow.pl  

 

 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd FORS 

mailto:sekretariat@fors.pl
http://www.palaclochow.pl/

