
Wykonanie sprawozdania
oraz

obliczanie poziomów 
RECYKLINGU i ODZYSKU

Robert Lewicki
Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3
tel. (0-61) 665-21-10 lub 0 697 02 08 90
e-mail: robert.lewicki@interia.pl

Spotkanie Informacyjne Stowarzyszenia FORS
Warszawa, 26.01.2007

mailto:robert.lewicki@interia.pl


2

Plan prezentacji:

1. Sprawozdanie roczne
 - informacje podstawowe
 - instrukcja wykonania, krok po kroku
 - błędy,
 - sposób złożenia
 
 
2. Poziom odzysku i recyklingu
 - wzory
 - interpretacja !!!
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cz. 1
sprawozdanie roczne
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Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Termin złożenia sprawozdania za 2006 rok 
15.02.2007

Podstawa prawna: art. 30 ust 4 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458)

Dotyczy: WSZYSTKICH przedsiębiorców, 
którzy prowadzą stację demontażu 

pojazdów  
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Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór: załącznik do rozporządzenia MŚ z dnia 
28.09.2005 (poz. 1672) – „Recykling” nr 8 

WWW – strona NFOŚiGW
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main

/aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=1168263143 
odnośnik znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia

Zawartość strony NFOŚiGW :
 - „program” wspomagający sporządzenie sprawozdania,
 - instrukcja obsługi „programu” - skoroszytu
 - wykaz błędów,
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Wymagania techniczne: 
komputer + EXCEL od ’97 + dostęp do internetu

Przystępując do pracy należy:

1. Zapisać plik ze skoroszytem w wersji spakowanej
2. Rozpakować plik
3. Przed otwarciem skoroszytu sprawdzić poziom 

zabezpieczeń EXCEL, który

powinien zostać ustawiony na poziomie 
niskim lub średnim



7

Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

W przypadku próby otwarcia skoroszytu bez 
wcześniejszego sprawdzenia poziomu 
zabezpieczeń, może pojawić się komunikat:

Należy w takim przypadku postąpić zgodnie z 
wcześniej przedstawioną instrukcją, zamknąć plik 
ze skoroszytem i otworzyć go ponownie.
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

W przypadku wyboru średniego poziomu 
zabezpieczeń, pojawi się komunikat
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku



12

Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Tabele 1.1. i 1.2. – różnica:
- 1.1. – dot. SWE, które zostały wyprodukowane przed 31.12.1979
- 1.2. – dot. SWE, które zostały wyprodukowane po 01.01.1980

Dane wejściowe – na podst. zaświadczeń o demontażu
o WSZYSTKICH samochodach z grupy M1 i N1 przyjętych w 
2006 r., tzn.:

- wszystkich przyjętych przez stacje demontażu w 2006r.,
niezależnie czy zostały poddane odzyskowi czy nie

     
 - wszystkich przyjętych przez PZP w 2006r. 

niezależnie czy zostały one przekazane stacji czy nie 
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Tabele 1.1. i 1.2. - WAŻNE

- ogólna masa pojazdów [Mg] oznacza masę pojazdów 
danej marki wyprodukowanych w danym roku, 
przyjętych przez SD i PZP w roku sprawozdawczym,

- masa pojazdu – masa własna pojazdu pomniejszona 
o masę paliwa w ilości nominalnej – 40 kg,

- źródła masy własnej:
1. Dowód rejestracyjny – jeśli nie ma  p.2
2. Dane ITS (dostępne na stronie FORS)
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku



Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Tabele 1.1. i 1.2. - WAŻNE

  -  do tabeli 1.1. nie należy wprowadzać 
samochodów wyprodukowanych po 01.01.1980r.

 - do tabeli 1.2. nie należy nie należy wprowadzać 
samochodów wyprodukowanych przed 31.12.1979r.

- liczba pojazdów niekompletnych nie może być 
większa niż ogólna liczba przyjętych pojazdów

- wprowadzone dane można edytować lub usuwać
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

!!!
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku



36

Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
WAŻNE

 - suma mas odpadów z tabel 2.1.1. , 2.1.2. , 2.1.3. 
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ sumy mas z tab. 1.1.

ANALOGICZNIE
 - suma mas odpadów z tabel 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. 

NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ sumy mas z tab. 1.2.
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
WAŻNE
- w tabelach nie uwzględniono rubryki na odpady 
PRZEZNACZONE do przekazania do strzępiarki
- w tabelach nie uwzględniono rubryki na odpady 
przekazywane do strzępiarki znajdującej się poza granicami 
Polski
- w tabelach błędnie przypisano do grupy FSO samochody: 
Polonez i Fiat 125,

- podczas obliczeń poziomów PR i PO nie należy ograniczać 
się do danych zawartych w tabelach

- UWAGA NA OSTRZEŻENIA

!!!
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
WAŻNE

- UWAGA NA OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia mają funkcję nie tylko informacyjną, lecz  
również zapobiegają błędnemu wykonaniu sprawozdania, 
pod warunkiem postępowania zgodnego z instrukcją

1) Jeżeli dana marka z danego rocznika wprowadzana jest do 
tabeli 1.1. lub 1.2. po raz pierwszy, należy ją zatwierdzić

„zatwierdź jako nowy wiersz”

2) Jeżeli edytujemy wiersz istniejący korzystamy z „zapisz”

3) Jeżeli edytujemy wiersz korzystamy z opcji „edytuj”
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
WAŻNE

Sprawozdanie wykonane zgodnie z tymi zasadami pozwoli 
uniknąć następujących błędów:

- liczba niekompletnych SWE przekroczy ogólną liczbę 
samochodów przyjętych w danym roku sprawozdawczym,

- samochody wyprodukowane po 01.01.1980 zostaną błędnie 
umieszczone w tabeli 1.1. i odwrotnie,

- informacje zostaną zdublowane,

- dane zostaną zapisane w wierszu SUMA, niemożliwym 
później ani do edycji ani do usunięcia.
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku



46

Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
Program nie oblicza samoczynnie poziomów PO i PR – obliczenia 
należy wykonać samodzielnie i wprowadzić uzyskane wyniki
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku
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Sprawozdanie roczne – możliwe błędy

Sprawozdanie, które będzie:
 - nieczytelne, 
 - niekompletne, 
 - wykonane nieprawidłowo, 
 - sporządzone w wykorzystaniem nieprawidłowych danych, 
 - bez daty i podpisu na wersji drukowanej itp.

zostanie uznane za sporządzone nierzetelnie

Więcej informacji na temat błędów znajduje się w katalog błędów 
określonym w załączniku nr 5, zamieszczonym na stronie 
internetowej NFOŚiGW.
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Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Elektroniczną wersję wypełnionego wniosku (bez podpisu) 
należy przesłać jako załącznik, na adres:

wraki@nfosigw.gov.pl

w tytule wiadomości wpisując nazwę firmy.

Podpisaną wersję drukowaną należy przesłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Powierzchni Ziemi, Geologii i Górnictwa
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, Polska
z dopiskiem: WRAKI 

mailto:wraki@nfosigw.gov.pl
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cz. 2
obliczanie 

poziomu odzysku PO
i

poziomu recyklingu PR



……………………………………………..
           P  +  R Poziom recyklingu

PR = ------------ x 100%
              M
……………………………………………..
           P  +  O Poziom odzysku 
PO = ------------ x 100%
               M
……………………………………………..

Obliczanie poziomów PO i PR

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.10.2005r. w sprawie obliczania 
poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji



Obliczanie poziomów PO i PR
P - oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę przeznaczonych do ponownego 
użycia przedmiotów wyposażenia i części, wymontowanych z 
przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 

W masie oznaczonej jako P, należy uwzględnić …???...
masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części, zarówno tych, które:

 - są dopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia,
 
jak i tych, których:
 - nie dopuszcza się do bezpośredniego ponownego użycia.

!!!
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Obliczanie poziomów PO i PR
Podczas obliczeń:

jako P należy przyjąć

sumaryczną masę części z tab. 2.1.3.
(dla SWE, które zostały wyprodukowane przed 31.12.1979)

oraz

sumaryczną masę części z tab. 2.2.3.
(dla SWE, które zostały wyprodukowane po 01.01.1980)

!!!

!!!



59

Obliczanie poziomów PO i PR
M - oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu;

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa 
własna w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym, pomniejszona o masę paliwa w ilości 
nominalnej; nominalną masę paliwa ustala się na 40 kg; 

Do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej 
stacji demontażu zalicza się również pojazdy wycofane z 
eksploatacji zebrane przez punkt zbierania pojazdów, który 
zawarł umowę z daną stacją demontażu
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Obliczanie poziomów PO i PR
Podczas obliczeń:

jako M należy przyjąć

sumaryczną masę pojazdów z tab. 1.1.
(dla SWE, które zostały wyprodukowane przed 31.12.1979)

oraz

sumaryczną masę pojazdów z tab. 1.2.
(dla SWE, które zostały wyprodukowane po 01.01.1980)
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           P  +  R
PR = ------------ x 100%
              M

Obliczanie poziomu recyklingu

gdzie:
oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku, masę odpadów poddanych recyklingowi 
w stacji demontażu,

oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów przekazanych do 
recyklingu – na podstawie zaświadczeń potwierdzających 
recykling,

!!!
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oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów wywiezionych za 
granicę w celu poddania procesowi recyklingu – na podstawie 
dokumentów potwierdzających wywóz, z wyłączeniem odpadów 
przeznaczonych do przekazania i przekazanych do strzępiarki 

 
oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku, masę frakcji materiałowych 
pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie 
zalicza się do recyklingu – na podstawie próby strzępienia – 
jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz 
przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów 
frakcji, o których mowa w § 2, wyrażonej w formie ułamka

Obliczanie poziomu recyklingu
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oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów przekazanych do 
strzępiarki

  oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów przeznaczonych do 
przekazania do strzępiarki

Obliczanie poziomu recyklingu !!!
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oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy 
udział frakcji metali żelaznych pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 
1 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia 

  oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy 
udział frakcji metali nieżelaznych pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 
pkt 2 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia 

oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy 
udział frakcji szkła pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 3 
Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia 

oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy 
udział frakcji tw. sztucznego pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 
4 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia 

Obliczanie poziomu recyklingu
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UWAGA

Wyżej przedstawioną część wzoru stosujemy 
tylko wówczas, gdy przedsiębiorca prowadzący 
stację demontażu przekazywał odpady do 
strzępiarki 

Obliczanie poziomu recyklingu



           P  +  O
PO = ------------ x 100%
              M

Obliczanie poziomu odzysku

gdzie:
P, M, R – patrz objaśnienia przy obliczaniu poziomu 
recyklingu

oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów poddanych procesom 
odzysku energii – na podstawie zaświadczeń potwierdzających 
odzysk,

oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów wywiezionych za granicę 
w celu poddania procesom odzysku innym niż recykling – na 
podstawie dokumentów potwierdzających wywóz,

!!!
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Obliczanie poziomu odzysku 
oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku, masę frakcji materiałowych 
pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie 
zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling – na 
podstawie próby strzępienia – jako iloczyn masy odpadów 
przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki 
i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w §3, 
wyrażonej w formie ułamka

UWAGA
Wyżej przedstawioną część wzoru stosujemy tylko wówczas, 
gdy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazywał 
odpady do strzępiarki 
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Obliczanie poziomu odzysku

oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów przekazanych do 
strzępiarki

  oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku, masę odpadów przeznaczonych do 
przekazania do strzępiarki



Obliczanie poziomu odzysku

     oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział 
frakcji tworzywa sztucznego w przypadku braku możliwości poddania jej 
procesom recyklingu, pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 1 
Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia 

     oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział 
lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych, w 
przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii, 
pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 2 Rozporządzenia) – na podstawie 
wyników próby strzępienia 

     oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział 
lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancji niebezpiecznych, w 
przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii, 
pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 3 Rozporządzenia)– na podstawie 
wyników próby strzępienia 



Dziękuję za uwagę

Robert Lewicki
Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
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tel. (0-61) 665-21-10 lub 0 697 02 08 90
e-mail: robert.lewicki@interia.pl
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