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JAK DZIAŁA  

POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA RECYKLINGU POJAZDÓW? 

- dane NFOŚiGW 

 

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został 

wyznaczony do zarządzania rachunkiem bankowym, na który trafiają głównie 

tzw. opłaty recyklingowe, uiszczane przez osoby sprowadzające uŜywane samochody 

z innych krajów unijnych na terytorium Polski. Obowiązek uiszczania tej opłaty, 

w wysokości 500 zł za jeden pojazd, obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.  

Wskutek nowelizacji (22.01.2010) ww. ustawy, prawo zwalnia z obowiązku wnoszenia 

tej opłaty wyłącznie podmioty uprawnione do wydawania karty pojazdu, 

tj. sprowadzające powyŜej 1000 szt. pojazdów rocznie oraz zapewniające sieć 

zbierania i demontaŜu pojazdów. 

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej, są przeznaczane na wsparcie 

polskiego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odbywa się to 

równolegle na dwóch płaszczyznach: 

 

 

 

 

Począwszy od roku 2006, zgodnie z art. 410a ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

przedsiębiorcom prowadzącym stację demontaŜu, tzw. recyklerom, NFOŚiGW 

oferuje przede wszystkim dopłaty do demontaŜu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji.  

 

Wpływy z opłaty recyklingowej 

1. Wsparcie - „RECYKLERZY” 



 ZASADY PRZYZNAWANIA 

 

Aby taką dopłatę otrzymać, przedsiębiorca prowadzący stację demontaŜu musi spełnić 

3 warunki zawarte w ww. ustawie: 

 

1. uzyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu 

(m.in.: sprawne części, metale, tworzywa sztuczne, elementy tapicerki, oleje)  

 

2. posiadać decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontaŜu 

(=działać legalnie), 

 

3. w ustawowym terminie (15 lutego) złoŜyć do NFOŚiGW: sprawozdanie 

z działalności stacji demontaŜu za poprzedni rok oraz - do 31 marca - wniosek 

o dopłatę do demontaŜu pojazdów. 

 

 

Wysokość dopłaty ustala się mnoŜąc sumę mas pojazdów (w tonach) przyjętych 

do stacji demontaŜu przez 500 zł. Suma dopłaty nie moŜe przekroczyć limitu 

pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca posiadający 

stację demontaŜu nie prowadzi działalności w sektorze transportu drogowego, 

przysługuje mu limit pomocy de minimis wynosi 200 000 € w ciągu trzech kolejnych 

lat, jeśli zaś prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego limit pomocy 

de minimis wynosi 100 000 Euro, w tym samym okresie. 

 

Jeśli wniosek przedsiębiorcy o dopłatę oraz jego sprawozdanie (za ubiegły rok) 

o pojazdach wycofanych z eksploatacji nie wymagały korekt ani uzupełnień, NFOŚiGW 

przekazuje mu dopłatę do dnia 31 lipca kaŜdego roku, w którym przedsiębiorca 

złoŜył wniosek. Jeśli do ww. dokumentów musiał dołączyć korektę lub uzupełnienie, 

dopłatę otrzymuje do końca grudnia tego roku.  

 



DANE ZA 2009 ROK 

 

W 2010 do NFOŚiGW wpłynęło 648 sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

w 2009 roku, z czego 21 wpłynęło po wymaganym terminie 15.02.2010 r. Wniosków 

o udzielenie dopłaty do demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2009 

złoŜonych zostało 533, z czego 6 ocenionych zostało negatywnie. 

 

Do 30 lipca br. podpisano 465 umów o dofinansowanie dopłat do demontaŜu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (2009) na łączna kwotę prawie 65,4 mln zł.  

Dwóch umów nie zawarto ze względu na wyczerpany limit pomocy publicznej 

de minimis, zaś jedna podpisana zostanie po dokonaniu korekty wniosku (zmiana 

zarządu spółki). 

Wszystkie dopłaty do demontaŜu pojazdów, które NFOŚiGW zobowiązany był 

wypłacić do końca lipca 2010 r., w ramach tzw. I tury, zostały wypłacone 

w wymaganym terminie.  

 

Ogółem w 2009 do stacji demontaŜu przyjęto prawie 190 tys. pojazdów. PrzewaŜały 

wśród nich fiaty i polonezy (łącznie 74 tys.): 

 

Marka 
Liczba poj. 

[tys.] 
Fiat 48 
Polonez 26 
Opel 15 
VW 15 
Renault 7 
Skoda 5 

 

Poziomy odzysku i recyklingu, w zaleŜności od wieku pojazdów poddawanych 

demontaŜowi, mieszczą się w granicach 80-90% 

      

 
Pojazdy wyprodukowane  

przed 1980 r 

Pojazdy wyprodukowane 

po 1980 r 

Osiągnięty poziom odzysku 83% 90% 

Osiągnięty poziom recyklingu 81% 88% 



PoniŜej znajduje się liczbowe i graficzne zestawienie złoŜonych sprawozdań, 

wniosków o dopłatę oraz umów zawartych z recyklerami w latach 2007 – 2010 

 

ROK STACJE  

DEMONTAśU POJAZDÓW 
jm 

2007 2008 2009 2010 

Liczba złoŜonych sprawozdań szt. 425 543 604 648 

Liczba złoŜonych wniosków o dopłatę szt. 214 317 432 533 

Liczba zawartych umów szt. 81 235 393 486 

Kwota przekazanych dopłat mln zł 13,9 39,9 49,3 65,4 
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Oprócz dopłat, przedsiębiorcy prowadzący stacje demontaŜu pojazdów, 

lub rozpoczynający działalność w tym zakresie, mogą uzyskać w NFOŚiGW poŜyczki 

inwestycyjne, z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem (1%) i moŜliwością umorzenia 

30% po spłacie połowy kapitału poŜyczki. 

 

Co waŜne, dzięki nowelizacji prawa ochrony środowiska (ustawa 

z dn. 20.11.2009), od początku 2010 roku wsparcie w ramach poŜyczki 

inwestycyjnej nie ma charakteru pomocy publicznej de minimis. 

Oznacza to, Ŝe uzyskana z NFOŚiGW poŜyczka nie wpływa na zmniejszenie 

dopuszczalnego limitu pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcy 

przy wnioskowaniu o dopłatę.  



  

W 2010 roku, uchwałą Zarządu NF udzielono takiej formy dofinansowania 

pięciu wnioskodawcom na ogólną kwotę prawie 5,4 mln zł (4 umowy juŜ podpisane, 

jedna jest trakcie przygotowania)  

 

Jeszcze w bieŜącym roku NFOŚiGW zorganizuje warsztaty dla zainteresowanych 

przedsiębiorców mających sprecyzowane zamierzenia inwestycyjne. Celem 

warsztatów będzie pomoc w przygotowaniu poprawnego, spełniającego wymogi 

wniosku Narodowego Funduszu o udzielenie poŜyczki. 

 

 

 

 

Narodowy Fundusz oferuje równieŜ dofinansowanie dla gmin, które dbają 

o przekazywanie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (=wraków) 

do stacji demontaŜu.  

 

ZASADY PRZYZNAWANIA 

 

Pojazd, co do którego nie ma wątpliwości, Ŝe został porzucony, moŜe być przez słuŜby 

gminne odholowany lub przewieziony na parking. Jeśli w przeciągu pół roku 

nie uda się odnaleźć właściciela ani on sam się nie zgłosi, gmina ma prawo pojazd 

przejąć na własność i oddać do stacji demontaŜu. W następnym roku władze gminy 

mogą zwrócić się do NFOSiGW z wnioskiem o przekazanie dopłaty w wysokości 

4000 zł za kaŜdy pojazd usunięty ze swojego terenu i poddany demontaŜowi. 

 

Koszty gminy, wiąŜące się z tą procedurą, mogą być bardzo róŜne – czasami wystarczy 

odholować samochód z publicznego parkingu, czasami zaś trzeba wydobyć go 

z jeziora, rzeki lub trudno dostępnego terenu. Do tego dochodzą koszty 

administracyjne poszukiwania właściciela, półrocznego strzeŜonego parkingu 

i przekazania pojazdu do stacji demontaŜu. W ocenie NFOŚiGW zryczałtowana dopłata 

w wysokości 4000 zł za 1 pojazd, została skalkulowana bardzo korzystnie dla gminy.  

 

2. Wsparcie - GMINY 



DANE ZA 2009 ROK 

 

PoniŜej znajduje się liczbowe i graficzne zestawienie danych z lat 2007-2010 

nt. dofinansowania gmin z zakresie usuwania porzuconych pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. 

 
 

ROK 
GMINY jm 

2007 2008 2009 2010 

Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie szt. 18 20 26 44 

Kwota przekazanych dopłat mln zł 1,1 3,0 0,4 4,0 
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Nie został jeszcze zakończony proces udzielania gminom dofinansowania za 2009 rok. 

Trwa ocena wniosków, uzupełnianie dokumentacji i przedkładanie pod obrady 

Zarządu NF kolejnych Uchwał.  

 

Spadek kwoty udzielonego dofinansowania w roku 2009 wynika z nieudzielania 

dofinansowania miastu Warszawie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych 

(3-miesięczne przekroczenie obligatoryjnego terminu składania wniosków). 



 

Choć z roku na rok zainteresowanie gmin tą formą dofinansowania rośnie, 

to w ocenie NFOŚiGW nadal jest niewielkie. Aby poprawić tę sytuację, Narodowy 

Fundusz wysłał w 2010 roku pismo informacyjne do wszystkich marszałków 

województw i planuje rozesłać informacje o programie dopłat do wszystkich gmin 

w Polsce. W efekcie, naleŜy spodziewać się w 2011 roku wzrostu liczby złoŜonych 

wniosków. 



 

 

 
• Jak NFOŚiGW wspiera system recyklingu pojazdów? 

 
1. Dopłaty „recyklerów”,  

o ile spełnią określone ustawą wymagania poziomów odzysku 
poszczególnych komponentów i dotrzymają terminów składania 
dokumentów. 
 

2. PoŜyczki inwestycyjne dla (równieŜ potencjalnych)„recyklerów” 
oprocentowane 1%, z moŜliwością umorzenia 30%, po spłacie połowy 
kapitału. 
 

3. Dopłaty dla gmin, 
za kaŜdy wrak usunięty ze swojego terenu i przekazany do stacji 
demontaŜu. 
 

• Ile NFOŚiGW wydaje rocznie na dopłaty dla recyklerów?  
 
Za 2009 rok było to dotychczas ponad 65,4 mln zł, wobec 49,3 mln zł w roku 
ubiegłym (za 2008). 

 
• Ile wydaje się rocznie na dopłaty dla gmin?  

 
Za rok 2007 NFOŚiGW wypłacił gminom 3 mln zł za usunięcie ze swoich terenów 
749 wraków pojazdów i przekazanie ich do stacji demontaŜu 
Za rok 2009 było to juŜ blisko 4 mln zł (933 wraki) 

 
• Co składa się na „odzysk”? 

 
1. Recykling (złom, plastiki, zuŜyte oleje, opony) 
2. Części ponownie uŜyte (szrot) 
3. Części przekazane do strzępienia (tapicerka) 

 
 

• Ile pojazdów w Polsce trafia rocznie do stacji demontaŜu? 
 
W 2008 roku, do stacji demontaŜu trafiło łącznie ponad 165 tys. pojazdów. 
W 2009 roku było to juŜ prawie 190 tys.  
 

FAQ – w skrócie 



• W jakich przypadkach moŜliwy jest zwrot opłaty recyklingowej? 
 

Zwrot opłaty recyklingowej jest moŜliwy, jeśli została ona wniesiona 
dwukrotnie lub w nieprawidłowej wysokości.  
Dzieje się tak najczęściej gdy opłata zostaje wniesiona przez nabywcę 
pojazdu, podczas gdy, zgodnie z prawem, musi ją uiścić osoba wprowadzająca 
pojazd na terytorium Polski. W takich przypadkach przepisy nakazują 
właścicielowi pojazdu wnieść opłatę na właściwe nazwisko (importera), zaś 
poprzednia opłata jest mu niezwłocznie zwracana.  
 
Poza takimi przypadkami, polski system recyklingu pojazdów generalnie nie 
przewiduje zwrotu tej opłaty (do wyjątków naleŜą np. pojazdy zabytkowe) 
 
Wnoszenie opłat dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy 
na terenie Polski. Obecnie (od 12.03.2010) zwolnienie z jej wnoszenia moŜe 
otrzymać wyłącznie podmiot, który wydaje karty pojazdów (wyłącznie 
dla pojazdów nowych). 
 

• Czym były certyfikaty o zapewnieniu sieci recyklingu pojazdów? 
  
Do 11 marca 2010 osoby prawne kupujące pojazd sprowadzony z zagranicy 
mogły niekiedy wykupić (za kilkadziesiąt zł) od importera certyfikat 
zapewniający o zapewnieniu przez niego sieci recyklingu pojazdów. PoniewaŜ 
doprowadziło to do naduŜyć, 22 stycznia br. przyjęto ustawę (o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw), która ukróciła ten proceder 
i począwszy od 12 marca br. wydziały komunikacji nie mogą zarejestrować 
samochodu na podstawie takiego certyfikatu. 
Warto nadmienić, Ŝe nadal odnotowywane są przypadki naduŜyć ze strony 
nieuczciwych importerów (nadal wyłudzających pieniądze za nic nie warte 
certyfikaty). 
 

• Co grozi kierowcy za porzucenie pojazdu zamiast za oddanie go do stacji 
demontaŜu? 
 
Za porzucenie pojazdu niezdatnego do uŜytku (przy drodze, na parkingu, 
w jeziorze itd.) właścicielowi grozi albo grzywna (na zasadach i w trybie 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia) albo taka 
sama kara jak za nielegalne pozbycie się innych odpadów,  nakładana w formie 
decyzji przez właściwy inspektorat ochrony środowiska (do 10 tys. zł).  
Regulują to ustawy o odpadach (art. 79b) oraz o recyklingu pojazdów (art. 48 
i 53). 
Dodatkowo, jeśli porzucenie pojazdu wyrządzi szkodę innemu podmiotowi, 
właściciel pojazdu moŜe zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej 
przed sądem na zasadach ogólnych. 



 

 

 

 

 

 

 

Zespół Prasowy NFOŚiGW       tel. (22) 45 90 557 

 

Kontakt 

Pod koniec maja 2010 media informowały, Ŝe radni pewnego duŜego 

miasta rozwaŜają wykorzystanie progamu dopłat NFOŚiGW dla gmin 

do podreperowania miejskich finansów w sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem. W myśl radnych miasto miałoby się stać pośrednikiem 

pomiędzy mieszkańcami, przekazującymi miastu swoje – niechciane juŜ – 

pojazdy, a stacjami demontaŜu, do których miasto przekazywałoby 

te pojazdy, inkasując dopłatę z Narodowego Funduszu. 

 

Uprzedzając ew. podobne pomysły innych radnych, pragniemy z całą 

mocą podkreślić, Ŝe byłoby to działanie niezgodne z prawem i słuŜące 

sprzeniewierzaniu środków publicznych.  

 

W świetle polskiego prawa, za utylizację pojazdu wycofanego 

z eksploatacji opłatę ponosi jego właściciel. Nakłanianie go aby porzucił 

pojazd, który gmina mogłaby przejąć, oddać do utylizacji i zainkasować 

pieniądze z NFOŚiGW, byłoby namawianiem do łamania prawa, nie zaś 

jego ulepszania.  


