
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

         Z uwagi na szereg problemów, z jakimi w ostatnim czasie borykają się przedsiębiorcy prowadzący 

legalne stacje demontażu, Stowarzyszenie FORS serdecznie zaprasza wszystkich swoich Członków oraz 

kandydatów na Członka na robocze spotkanie w celu omówienia aktualnej sytuacji w branży. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia (Warszawa, Al. 

Jerozolimskie 202, sale konferencyjne PIAP). 

Początek spotkania o godz. 11:00, rejestracja od godz. 10:15. Przewidujemy zakończenie o godz. 15.00.  

 

Tematy, które będziemy chcieli omówić: 

 dane branżowe za 2019 r., 

 wnioski o zmianę decyzji - zabezpieczenie roszczeń, aktualny stan prawny, 

 jak rozliczyć opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu w świetle 

przesuniętego obowiązku sprawozdawczego, 

 ewidencja i sprawozdawczość w BDO - ważne daty, uwagi do systemu, 

 projekt Ministerstwa Rozwoju połączenia BDO z JPK - przedstawienie stanowiska FORS, 

 rozporządzenie w sprawie warunków ppoż - ważne terminy, 

 ogrom szarej strefy - poszukiwanie sposobów ograniczania tego zjawiska, 

 kłopoty z pozbyciem się niektórych odpadów - wymiana informacji o preferowanych odbiorcach, 

 elektroniczne wyrejestrowanie pojazdu - stan prac, propozycja bezpłatnego programu do 

wystawiania i ewidencjonowania zaświadczeń - współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, 

 czy stacje demontażu wprowadzają produkty w opakowaniach ? - dyskusja, 

 monopol Allegro - poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, 

 działania Zespołu ds. recyklingu i gospodarki odpadami przy Radzie Przedsiębiorców Rzecznika 

MiŚP. 

 

Zakładamy roboczą formułę spotkania, podczas której zapraszamy do dyskusji i wymiany doświadczeń przy 

kawie i herbacie. Razem z zaproszonymi ekspertami, postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi na pytania 

dotyczące powyższych tematów.  

   



 

Spotkanie jest bezpłatne. W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie po 2 przedstawicieli z każdej firmy, 

będącej Członkiem FORS. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego 

przesłanie do sekretariatu Stowarzyszenia do dnia 9 marca 2020 r.  

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia FORS serdecznie zapraszam,  

Adam Małyszko - prezes FORS 

 

Formularz zgłoszenia 

 

 


