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TEMATY: 

1. Wyniki przeprowadzonego na Stacjach Kontroli 
Pojazdów badania pilotażowego wśród 
właścicieli samochodów osobowych. 
Sprawdzano wiedzę nt. ustawowego obowiązku 
przekazywania samochodu do recyklingu w 
autoryzowanej stacji demontażu/punkcie 
zbierania pojazdów.

2. Metodologia i szacowanie rzeczywistej liczby 
pojazdów będących w ruchu.



1. BADANIE PILOTAŻOWE - ANKIETA 

ITS - patronat nad Stacjami Kontroli Pojazdów (okresowe badania 

techniczne dopuszczające do ruchu).

Realizacja badania pilotażowego:
lipiec - grudzień 2017 r.;
4 województwa: mazowieckie, 
łódzkie, świętokrzyskie i pomorskie;
Zebrano 160 ankiet/ 4 pytania.



PYTANIA 1. i 2. 

 Pytanie 1. Czy wiadomo Pani/Panu co należy zrobić z 
pojazdem wycofanym z eksploatacji, aby wyrejestrować 
pojazd z CEPiK i nie płacić ubezpieczenia OC?  

      66% WIE CO ROBIĆ 
      34% NIE WIE CO ROBIĆ

 Pytanie 2. Czy wie Pani/ Pan, że właściciel pojazdu 
wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazania go 
do złomowania wyłącznie do autoryzowanej stacji 
demontażu  lub  do uprawnionego punktu zbierania 
pojazdów ?

      72% ankietowanych znało ww. przepis ustawy o   
      recyklingu pojazdów
      28% udzieliło odpowiedzi negatywnej



PYTANIE 3.  
 Czy widzi Pani/Pan konieczność prowadzenia działań 

uświadamiających polegających na przekazywaniu 
informacji o przetwarzaniu starych pojazdów zgodnie z 
zasadami ochrony środowiska tj. w autoryzowanych 
stacjach demontażu, które wydają zaświadczenie o 
demontażu pojazdu?

      82% właścicieli samochodów osobowych odpowiedziało  
      twierdząco



PYTANIE 4. 



WNIOSKI Z ANKIETY 

wysoka świadomość właścicieli samochodów 
osobowych dot. zagospodarowania odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji;

rozbieżność w zakresie oceny wiedzy właścicieli 
pojazdów, co do identyfikacji autoryzowanych SD, 
PZ;

prowadzenie działań edukacyjnych kształtujących 
ekologiczne zachowania dla zagospodarowania 
odpadów z PWE. 

      



Þ  wykreowanie pożądanych postaw i zachowań 
wśród społeczeństwa mających na celu 
przetwarzanie pojazdów zgodnie z Ustawą o 
recyklingu PWE:

akcja informacyjna: ulotki/ tablice z wykazem lokalnych 

przedsiębiorców zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego (SKP, 
Urzędy Komunikacji);

kampania społeczna (TV_spot telewizyjny/ 

RADIO_reklama/PRASA MOTORYZACYJNA_ artykuły);

reklama w Internecie.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE  

REALIZATORZY
wszystkie podmioty zaangażowane w walkę z 

szarą strefą demontażu pojazdów w kraju.



REZULTAT

 większa rozpoznawalność autoryzowanych stacji demontażu od 
innych zakładów przyjmujących wycofane z eksploatacji pojazdy 
(szara strefa);

 wzrost przetwarzania PWE w autoryzowanych stacjach demontażu/ 
zmniejszenie nielegalnego demontażu;

 większa wiarygodność danych liczbowych bazy CEPiK.



2. METODOLOGIA I SZACOWANIE 
RZECZYWISTEJ LICZBY POJAZDÓW

liczba i wiek parku pojazdów decyduje o wielkości wycofywanych z 
użytku, kierowanych do recyklingu 

     

Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców

dane nierzetelne, nie odzwierciedlają faktycznej liczby pojazdów 
mechanicznych, w tym samochodów os.

FORS: pojazdy nieubezpieczone tzw. „martwe dusze”:
• 2006 r. 5 628, 1 tys. szt.

• 2016 r. ok. 13 000 tys.  szt. 

Średnio każdego roku ok. 737 tys. pojazdów zdemontowano w szarej 
strefie, bez wykreślenia z bazy CEPiK 



SAMOCHODY OSOBOWE - NAJWIĘKSZY UDZIAŁ 
W STRUKTURZE PARKU POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH

75% w 2016 roku



Kryterium: 
ważność polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Przyjęto założenie, że pojazdy eksploatowane w 
Polsce, to te rekordy w bazie CEPiK, które w 
analizowanych latach 2014 i 2015:
• posiadały wpis o aktualnej polisie OC;
• posiadały wpis o nieaktualnej polisie OC w wieku do 20 lat;
• nie posiadały żadnego wpisu odnośnie daty ważności polisy OC do 20 

lat.

Odrzucono pojazdy 21 letnie i starsze, 
najprawdopodobniej nieużytkowane/ nie istniejące

METODOLOGIA SZACOWANIA 
LICZBY POJAZDÓW ITS 



Wiek

Struktura wieku samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce 

wg bazy CEP 

Struktura wieku samochodów osobowych eksploatowanych w Polsce 

wg metody ITS

Liczba (tys.) Udział (%) Liczba (tys.) Udział (%)

do 5 lat 1 450,9 7,2 1 450,9 10,1 

6-10 lat 2 652,0 13,3 2 652,0 18,4 

11-15 lat 4 088,7 20,5 4 088,7 28,4 

16-20 lat 4 860,1 24,3 4 860,1 33,8 

21 lat i więcej 6 925,8 34,7 1 331,4 9,3 

Razem 19 977,5 100,0 14 383,1 100,0 

STRUKTURA WIEKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZAREJESTROWANYCH 
I EKSPLOATOWANYCH W POLSCE 

Stan na 31.12.2014 r.

Stan na 31.12.2015 r.

Wiek

Struktura wieku samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce Struktura wieku samochodów osobowych eksploatowanych w Polsce

Liczba (tys.) Udział (%) Liczba (tys.) Udział (%)

do 5 lat 1 562,6 7,6 1 562,6 10,6 

6-10 lat 2 621,8 12,7 2 621,8 17,7

11-15 lat 4 041,5 19,5 4 041,5 27,3

16-20 lat 5 016,4 24,3 5 016,4 33,9 

21 lat i więcej 7 439,6 35,9 1 560,8 10,5

Razem 20 681,9 100,0 14 803,1 100,0 



 porównanie liczby i struktury wiekowej zarejestrowanych 
samochodów osobowych (wszystkie rekordy bazy CEPiK) zgodnie z 
wybranymi kryteriami metody badawczej ITS wskazało na:

 30% mniejszą liczbę samochodów os. użytkowanych w kraju;
 mniejszy udział pojazdów powyżej 21 letnich (jedynie 10%  parku);
 wzrost udziału pojazdów nowych (10% parku pojazdów os.);
 stosunkowo duży udział w ruchu pojazdów w wieku 11-20 (60%);
 średnia krajową wieku eksploatowanych samochodów os. 13 lat, a 

nie jak podaje CEPiK:17,5 lat;

Przy średnim wieku demontażu aut w Polsce 17,5 lat w pierwszej 
kolejności przekazywane do demontażu będą:
 pojazdy powyżej 21 lat (10,5% _1 560,8 tys. szt.);
 samochody w wieku 16-20 lat (33% _ponad 5 000 tys. szt.).

WNIOSKI Z ANALIZY



DZIĘKUJĘ

Instytut Transportu 
Samochodowego
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