
 

 

 

Szanowni Państwo,  

Kierujemy do Państwa serdeczne zaproszenie do udziału w Spotkaniu Informacyjno- 

Szkoleniowym organizowanym przez Stowarzyszenie FORS, które odbędzie się w dniu 02 

kwietnia 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie przy ul. 17 stycznia 24. Spotkanie 

rozpocznie się o godz. 10.30(rejestracja 9:30).  

Po przeprowadzonej przez Zarząd FORS analizie działań, jakie należy podjąć w związku z 

dostosowaniem posiadanych decyzji pozwalających na legalne prowadzenie stacji demontażu, 

punktu przyjęć́ pojazdów wycofanych z eksploatacji lub innej działalności związanej z 

gospodarowaniem odpadami np. zbieraniem odpadów, postanowiliśmy zorganizować́ jak 

najszybciej drugą część Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego – jako kontynuację tego, które 

odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 r.  

Jak już wcześniej  informowaliśmy, najpóźniej do dnia 5 września 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy 

prowadzący gospodarkę odpadami, w tym prowadzący stacje demontażu i punkty zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, muszą złożyć wnioski o zmianę posiadanych decyzji, celem 

dostosowania ich do nowych wymogów. Niezłożenie kompletnego wniosku w terminie skutkować 

bowiem będzie wygaśnięciem posiadanej decyzji. W trakcie analizy odpowiedzi na nasze pytania, 

jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska oraz prawie wszystkich Urzędów Marszałkowskich 

okazało się , że z ostrożności przed ewentualnym wygaśnięciem posiadanych decyzji lub znacznie 

większymi kosztami dostosowania zakładów do nowych wymagań, wniosek taki muszą Państwo 

przygotować i złożyć znacznie wcześniej. W naszej ocenie najbezpieczniej będzie, jeżeli taki 

wniosek zostanie złożony najpóźniej do końca maja 2019 r.  

Zaproszenie kierujemy do wszystkich firm mających zamiar kontynuować swoją dotychczasową 

działalność, w szczególności do Członków FORS, którzy od lat prowadzą demontaż pojazdów i 

dochowują staranności, by robić to w sposób prawidłowy. 

Jesteśmy przekonani, że wiedza, jaką podzielą się z Państwem prelegenci, dyskusje w kuluarach, 

czy też rozmowy przy wspólnej kolacji pozwolą na szybsze i mniej kosztowne uporanie się z 

wyzwaniami, jakie stoją przed Państwem. W tym roku osoby niebędące członkami FORS 

wyjątkowo będą mogły uczestniczyć we wspólnej branżowej kolacji oraz w obradach corocznego 

Walnego Zebrania Członków FORS. 

Informacje dodatkowe: 

 -  opłata za  udziału w spotkaniu wynosi 350 zł brutto dla członków Stowarzyszenia FORS, 

- opłata za udział w spotkaniu dla  osób niebędących członkami FORS – 550 zł brutto, 

- opłata za udział w branżowej kolacji wynosi 160 zł brutto od osoby,  



 

 

-   koszty noclegu ponoszą Państwo we własnym zakresie,  

-  rezerwacja hotelu na preferencyjnych warunkach tylko do 22 marca, po podaniu hasła „FORS”, 

-  program  oraz karta  zgłoszenia w zał. 

   

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Spotkaniu. Zgłoszenia na załączonej 

Karcie zgłoszenia należy wysłać mailowo na adres:sekretariat@fors.pl najpóźniej do dnia 27 marca 

2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, 

przy czym pierwszeństwo przysługuje członkom Stowarzyszenia FORS. 

W imieniu całego Zarządu FORS 

 

Prezes Stowarzyszenia  

 Adam Małyszko  
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