18 września - Dzień Recyklera Samochodów
Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie (FORS)
z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia Dnia Recyklera Samochodów
Zarząd Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS przyjmuje uchwałę w sprawie
ustanowienia Dnia Recyklera Samochodów.
§ 1. Ustanawia się datę 18 września jako datę Dnia Recyklera Samochodów.
§ 2. Dzień Recyklera Samochodów może być przyjmowany i obchodzony również jako:
Międzynarodowy Dzień Recyklera Samochodów, Europejski Dzień Recyklera Samochodów, Światowy
Dzień Recyklera Samochodów.
§ 3. Zarząd wystąpi do międzynarodowych, europejskich i światowych organizacji z wnioskiem o
podjęcie stosownej uchwały o ustanowienie dnia 18 września Dniem Recyklera Samochodów oraz
będzie podejmować działania zmierzające do popularyzacji tej inicjatywy.
§ 4. Każdego roku Recyklerzy Samochodów będą informowani o organizowanych przez
Stowarzyszenie FORS obchodach Dnia Recyklera Samochodów.
§ 5. W dniu Recyklera Samochodów będą organizowane: seminaria branżowe, konferencje branżowe,
imprezy integracyjne, konferencje prasowe, promocje stosowania części używanych, promocje idei
obiegu zamkniętego, programy informacyjne i edukacyjne oraz inne imprezy promujące branżę.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 września 2019 r.
Uzasadnienie
Recykling samochodów to proces, który trwa już ponad 100 lat. Początki recyklingu samochodów to okres, w
którym brak było jakichkolwiek określonych zasad demontażu samochodów, jak również zasad ochrony
środowiska, których należało przestrzegać. Przez wiele lat pojazdy demontowano w dowolny sposób.
Samochody, które miały być poddane recyklingowi, najczęściej trafiały do firm zajmujących się przerobem złomu.
Wraz z rozwojem motoryzacji zauważono potrzebę prawnego uregulowania zasad recyklingu samochodów oraz
wydzielenia procesu recyklingu samochodów z procesu recyklingu złomu.
W USA zauważono tę potrzebę już w latach 40-tych XX wieku, a więc w czasie, gdy w Europie trwała II Wojna
Światowa i nikt nie myślał o takich kwestiach, jak zasady recyklingu samochodów. Przyjęte wówczas regulacje
dotyczące demontażu pojazdów w niewielkim stopniu miały jednak wpływ na ochronę środowiska. Prawdziwy
przełom w ustanowieniu prawa w zakresie recyklingu samochodów nastąpił w dniu 18 września 2000 r., w którym
przyjęto Dyrektywę 2000/53/EC w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, będącą pierwszym na świecie
tak obszernym i szczegółowym aktem prawnym. Zawarte w Dyrektywie regulacje to swego rodzaju Konstytucja
Recyklingu Samochodów. Chociaż przepisy Dyrektywy formalnie obowiązują wyłącznie na terytorium Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, to z postanowień w niej zawartych aktualnie korzysta wiele państw spoza UE.
W przyszłym roku mija 20 lat od wejścia w życie Dyrektywy , dlatego też uważamy, że dzień 18 września to
odpowiednia data, by podkreślić znaczenie branży recyklingu samochodów i ustanowić dzień 18 września Dniem
Recyklingu Samochodów. Kolejnym argumentem do przyjęcia zaproponowanej daty jest fakt, że dzień ten jest
jednym z dni Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Transportu, którego obchody kończą się 22
września Międzynarodowym Dniem bez Samochodu. W tygodniu tym są również obchodzone następujące
święta: Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowa Akcja
Sprzątania Świata.
W Polsce, a także w wielu innych krajach branża recyklingu na co dzień boryka się z wieloma problemami, w tym
z konkurencją ze strony szarej strefy, brakiem odpowiednich regulacji prawnych, ciągłą potrzebą podnoszenia
kwalifikacji, trudną współpracą z producentami, ubezpieczycielami, czy też przetwórcami odpadów powstałych w
procesie demontażu pojazdu. Z tych względów ważne jest, aby branża miała swój dzień do świętowania tego, co
udało się mimo trudności osiągnąć; dzień, w którym można podkreślić znaczenie branży; dzień, w którym
zapomnimy o bieżących problemach.
Znaczenie recyklingu samochodów jest bardzo istotne - miliony samochodów to miliony ton niebezpiecznych
odpadów, które z jednej strony mogą zanieczyścić powietrze, glebę oraz wodę, ale z drugiej strony - w przypadku
ich odpowiedniego wykorzystania - stanowią surowce i części pozwalające zaoszczędzić zużycie energii oraz
pozostawiają w portfelach klientów korzystających z oferty części używanych zaoszczędzone pieniądze.
Recykling pojazdów idealnie wpisuje się również w system gospodarki obiegu zamkniętego.
Recyklerzy samochodów zasługują na promocję ich pracy, docenienie wysiłku, jaki wkładają w dostosowywanie
swoich zakładów do coraz to nowych potrzeb - zarówno wynikających ze zmiany prawa oraz trendów rynkowych.

18th September - Car Recycler’s Day
Resolution of the Board of FORS Association of September 16th, 2019
on the establishment of a Car Recycler's Day
The Board of FORS Association adopts a resolution on establishing a Car Recycling Day.
§ 1. The date of 18th September shall be set as the date of the Car Recycler's Day.
§ 2. The Car Recycler's Day may also be accepted and celebrated as: International Car Recycler's
Day, European Car Recycling Day, World Car Recycler's Day.
§ 3. The Board will apply to international, European and world organizations to take the appropriate
resolution to establish 18th September as the Car Recycler Day and will undertake actions aimed at
popularizing this initiative.
§ 4. Every year, Car Recyclers will be informed about the celebrations of Car Recycler's Day organized by FORS Association.
§ 5. During the Car Recycling Day, the actions indicated below will be organized: seminars, conferences, integration events, press conferences, promotion of the use of used parts, promotion of the
idea of a closed circuit, information and education programmes and other events promoting the business.
§ 6. The Resolution shall come into force on September 18 th, 2019.
Reasons
Car recycling is a process that has taken more than 100 years. The beginning of car recycling is a period in which
there were no specific rules for car dismantling or environmental protection that had to be observed. For many
years, vehicles were dismantled without any specific regulations and rules. The cars that were to be recycled
most often went to scrap companies. Along with the development of the automotive industry, the need to legally
regulate the rules of car recycling and to separate the car recycling process from the scrap recycling process was
noticed.
In the US, this need was noticed already in the 1940s, when the Second World War was taking place in Europe
and nobody was thinking about such issues as car recycling rules. However, the regulations on dismantling adopted at the time had little impact on environmental protection. The real breakthrough in car recycling legislation
came on September 18th, 2000 when Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles was adopted, the world's first
comprehensive and detailed piece of legislation. The regulations contained in the Directive are a kind of a Constitution for Recycling Vehicles. Although the provisions of the Directive are formally binding only within the territory
of the Member States of the European Union, many countries outside the EU currently benefit from the provisions
of the Directive.
Next year marks the 20th anniversary of the entry into force of the Directive, which is why we believe that 18 th
September is the accurate date to emphasize the importance of the car recycling industry and to set 18 th September as the Car Recycling Day. Another argument in favour of the proposed date is the fact that this day is one of
the days of the European Week for Sustainable Transport, the celebration of which ends on 22 nd September with
International Car Free Day. The following holidays are also celebrated this week: the International Ozone Layer
Protection Day, the International Geologist's Day, the World Cleaning Action.
In Poland, as well as in many other countries, the recycling industry is struggling on a daily basis with many prob lems, including competition from the grey market, lack of appropriate legal regulations, the constant need to improve qualifications, difficult cooperation with manufacturers, insurers or processors of waste resulting from the
disassembly of vehicles. For these reasons, it is important for the industry to have its own day to celebrate what
has been achieved despite the difficulties; a day on which the importance of the industry can be emphasized; a
day on which we forget about the current problems.
The importance of car recycling is very important. Millions of cars are millions of tones of hazardous waste, which
on the one hand can pollute the air, soil and water, but on the other hand, if used properly, are raw materials and
parts that save energy and leave the money saved in the wallets of the customers who use them. Vehicle recycling also fits perfectly into the closed-loop economy system.
Car recyclers deserve promotion of their work, appreciation of the effort they put into adapting their stations to
new needs - both resulting from changes in law and market trends.

