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Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Stowarzyszenia  za rok 2012
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Ze statutu Stowarzyszenia FORS
Cele i sposoby działania

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest działanie 
na rzecz rozwoju recyklingu 
samochodów w Polsce, w szczególności 
w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony 
środowiska naturalnego. Pod 
określeniem "recykling samochodów" 
należy rozumieć takie postępowanie z 
samochodami od etapu ich 
projektowania do wycofania z 
eksploatacji oraz unieszkodliwienia, aby 
nie zagrażały one środowisku 
naturalnemu, a jednocześnie aby 
użytecznie wykorzystać części i materiały 
w nich istniejące. 

§ 4

Dla realizacji postawionych celów Stowarzyszenie 
będzie:

a) organizować wymianę doświadczeń i informacji 
między zainteresowanymi tą tematyką,

b) organizować różnorodne formy szkolenia w 
dziedzinie recyklingu samochodów, 

c) promować nowoczesne rozwiązania techniczne, 
organizacyjne i ekonomiczne, 

d) inicjować i opiniować rozwiązania prawne 
dotyczące tej dziedziny, 

e) upowszechniać tematykę recyklingu 
samochodów m.in. przez współpracę ze środkami 
masowego przekazu i prowadzenie własnej 
działalności wydawniczej, 

f) nawiązywać kontakty i współpracę z innymi 
organizacjami w kraju i za granicą o podobnym 
zakresie działalności, 

g) działać w kierunku utworzenia Fundacji na rzecz 
Stowarzyszenia.
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Zakres prac Zarządu Stowarzyszenia
• Czynny udział w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa związanego z recyklingiempojazdów.
• Organizowanie spotkań prezentujących aktualne interpretacje przepisów i ustalające ujednoliconepodejście stacji demontażu przy wypełnianiu rocznych sprawozdań, udzielanie odpowiedzi nazadawane przez Członków Stowarzyszenia pytania.
• Prowadzenie strony internetowej www.fors.pl

• Zbieranie i prezentowanie informacji o przepisach
• Organizowanie i prezentowanie możliwości zagospodarowania odpadów
• Prowadzenie zestawienia list stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów w Polsce
• Dane o systemie recyklingu w Polsce

• Współpraca
• Instytucje rządowe i zespoły powoływane przy ministerstwach
• Instytucje Unii Europejskiej
• EGARA
• ABRYS, Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu, KIG, OIGR, PIM, ITS, AGH, Q&R Polska
• CUO

• Podejmowanie inicjatyw w ograniczaniu działalności szarej strefy.
• Działania organizacyjne dla usprawnienia przepływu informacji .
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Działania w zakresie zmian legislacyjnych oraz 
ujednolicania praktyki w stosowaniu obowiązujących 

przepisów dotyczących recyklingu pojazdów
• Udział w posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Sejmowej Komisji Gospodarki
• 1 sierpnia 2012 spotkanie w MŚ dotyczące błędów w rocznych sprawozdaniach z działalności stacji demontażu
• 14 grudnia 2012 udział w spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce
• Korespondencja z Panią Artemis Hatzi Hull z Komisji Europejskiej
• 4 marca Prezes FORS Adam Małyszko brał udział w spotkaniu MŚ z Urzędami Marszałkowskimi
• Skierowanie wniosków do Urzędów Marszałkowskich o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczących decyzji na gospodarowanie odpadami przez stacje demontażu
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Aktualny udział  FORS w procesach legislacyjnych nad 
zmianą przepisów dotyczących recyklingu pojazdów

• Monitorowanie prac nad nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów na stronie Rządowego Centrum Legislacji
• 26 listopada 2012  skierowanie pisma z uwagami do projektu zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do Rządowego Centrum Legislacji
• 4 grudnia 2012 wystosowanie pisma do Senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w sprawie zmniejszenia kar dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
• 29 marca skierowanie pisma z uwagami do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do Podkomisji stałej ds. monitoringu gospodarki odpadami
• 28 maja 2013 skierowanie pisma do Pani Małgorzaty Hirszel Dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów z uwagami do projektu zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 10 kwietnia 2013 
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Opracowania i opinie dostępne na stronie www.fors.pl
• aktualny wykaz ilości prowadzących stacje demontażu i punktów zbierania

pojazdów w Polsce,

• informację o bieżących wydarzeniach dotyczących recyklingu pojazdów, w
tym o nowych regulacjach prawnych,

• wykaz stacji certyfikowanych,

• wykaz aktów prawnych dotyczących recyklingu pojazdów,

• archiwalne zapisy wystąpień członków Zarządu na posiedzeniach 
sejmowych komisji i podkomisji,

• pisma wystosowane do administracji,

• informacja o systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
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Spotkania informacyjne/ szkolenia FORS

• 8-10 listopada 2012 Szlakiem stacji demontażu
• 14 lutego 2013 Spotkanie informacyjne z udziałemprzedstawicieli NFOŚiGW; GIOŚ; WIOŚ
• 11-13 kwietnia 2013 Szlakiem stacji demontażu II



Współpraca ze Stowarzyszeniem EGARA 
• EGARA zrzesza stowarzyszenia  recyklerów pojazdów z 14 krajów Europy w celu:

– Ułatwiania i rozwijania ekonomicznego działanie europejskich recyklerów pojazdów,

– Stymulowania i rozwijania metod działania uwzględniających  ochronę środowiska w 
stacjach demontażu

– Stymulowania  rozwoju powtórnego użycie części i materiałów

• Na spotkaniach:

– wymieniana jest informacja o zmianach w funkcjonowaniu systemu recyklingu pojazdów  i 
działaniach stowarzyszeń. (Raporty Stowarzyszeń z poszczególnych Państw)

– Ustalane są wspólne działania i oddziaływania mające na celu realizację celów i wspieranie 
działań stowarzyszeń poszczególnych krajów.

– Ustalane są wystąpienia do Komisji UE i stanowiska prezentowane na spotkaniach z 
organizacjami innych środowisk i  konferencjach branżowych.

• Spotkania przedstawicieli stowarzyszeń odbyły się na wiosnę i jesienią każdego roku. W 
przeciągu ostatniego roku odbyło się:

� Spotkanie EGARA 15 -16 listopada 2012 roku

� Spotkanie EGARA 31 maja -1 czerwca 2013 roku

11



10

Działania podejmowane celem realizacji uchwał 
Walnego Zebrania z dnia 30 maja 2012 roku:

� Wymiana informacji międzybranżowej w celu szerzenia praktyk 

proekologicznych
� szkolenie wyjazdowe Szlakiem Stacji Demontażu 
� 22 listopada udział w debacie „Odzysk i recykling złomu – zagrożenia i kierunki rozwoju” w ramach 

Targów POLEKO w Poznaniu

� Kontynuacja walki z szarą strefą
� Zawiadomienia kierowane do GIOŚ o nielegalnym demontażu pojazdów
� 13-14 marca Prezes FORS Adam Małyszko uczestniczył w I Kongresie Recyklingu

� Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i szerzenie wiedzy w 

społeczeństwie na temat właściwego postępowania z wrakami samochodów
� Wdrożenie Programu Certyfikacji Stacji Demontażu
� Audycja w Radio Kraków „Recycling to konieczność”
� Wywiad dla Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR „Recykling samochodów sprzyja 

bezpieczeństwu na drodze”
� Artykuł w miesięczniku Recykling „W oczekiwaniu na zmiany”

� Artykuł „Samochody-widma” na portalu biznes.onet.pl



Program Certyfikacji Stacji Demontażu

Certyfikat FORS cele:
• Podnoszenie standardów 
obsługi klientów stacji 

demontażu.
•Promowanie dobrych praktyk w 

zakresie prowadzenia stacji 
demontażu.

Certyfikat EGARA/FORS cele:
•Podnoszenie standardów obsługi klientów 
stacji demontażu.

•Promowanie dobrych praktyk w zakresie 
prowadzenia stacji demontażu.

•Promowanie standardów ochrony środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa pracy
•Podnoszenie jakości zarządzania stacjami 

demontażu samochodów

Wykaz certyfikowanych stacji demontażu znajduje się na stronie FORS w zakładce 
Stacje demontażu pod dokładnym adresem http://www.fors.pl/?lang=1&cat=74

Regulamin oraz dodatkowe informacje znajdują się w zakładce FORS -> Certyfikacja 
Stacji Demontażu

Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem standardu działań swojej stacji 
demontażu i zapewnieniu właściwego standardu obsługi dla swoich klientów 

zapraszamy do skorzystania z programu certyfikacji. 


