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Stacje demontażu mogą przegrać z szarą strefą

Zofia Jóźwiak

zofia.jozwiak@infor.pl

Nowelizacja ustawy o recy-
klingu pojazdów sprzyja szarej 
strefie – alarmują prowadzący 
stacje demontażu. Znowelizo-
wane przepisy przerzucają na 
nich całą odpowiedzialność 
za uzyskanie odpowiednich 
poziomów odzysku i recyklin-
gu oraz wprowadzają wysokie 
kary za ich niedotrzymanie. 
Odbierają natomiast możli-
wość uzyskania dopłat z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, do których miały 
prawo prawidłowo działające 
stacje. 

 – Jeśli trafi do nas samo-
chód np. bez silnika, to bę-
dziemy musieli go przyjąć, 
a poziomu recyklingu nie 
będziemy w stanie dotrzy-
mać – wyjaśnia wątpliwości 
w tym zakresie prezes Stowa-
rzyszenia Forum Recyklingu 
Samochodów (FORS) Adam 
Małyszko. 

Jakie sankcje

Te zmiany wprowadzi ustawa 
z 27 maja 2015 r. o zmianie 
ustawy o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksplo-
atacji oraz niektórych in-
nych ustaw, która została 
opublikowana 2 lipca (Dz.U. 
poz. 933). Stawki opłaty za 
nieosiągnięcie wymagane-
go poziomu odzysku i recy-
klingu odpadów pochodzą-
cych z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji wynosić będą: 
 ■ 5 gr za każdy kilogram 
brakującej masy odpadów 
niezbędnej do osiągnię-
cia wymaganego pozio-
mu odzysku lub recyklin-

gu odpadów pochodzących 
z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji – gdy do 
osiągnięcia wymaganego 
poziomu brakuje nie więcej 
niż 5 proc.; 
 ■ 10 gr za każdy kilogram 
brakującej masy odpadów 
– gdy do osiągnięcia wyma-
ganego poziomu brakuje 
więcej niż 5 proc.
Obowiązkowe poziomy to 

dzisiaj: 95 proc. dla odzysku 
i 85 proc. dla recyklingu.

Prowadzący legalny demon-
taż uważają, że nałożenie kar 
wyłącznie na nich jest wręcz 
niezgodne z dyrektywą PE 
i Rady 2000/53/WE z 18 wrześ- 
nia 2000 r. w sprawie pojaz-
dów wycofanych z eksplo-
atacji (Dz.Urz. WE z 2000 r.  
L 269, s. 34), która mówi, że za 
osiągnięcie poziomów odzy-
sku i recyklingu odpowiada-
ją m.in. producenci, ubezpie-
czyciele czy dilerzy pojazdów. 
– W Polsce zaś wyłączną od-
powiedzialność będą pono-
sić przedsiębiorcy prowadzą-
cy stacje demontażu – mówi 
Adam Małyszko. A przecież 
zależy to też od pracy innych 
ogniw systemu odzysku i re-
cyklingu.

Już dzisiaj, gdy prowadzą-
cych stacje stać na wypłatę 
premii za przekazany pojazd 
(jest to zazwyczaj ok. 500 zł) 
oraz gdy istnieje obowiązek 
ubezpieczania niewyrejestro-
wanych pojazdów, to i tak 
około połowy aut złomowa-
nych jest w szarej strefie. Brak 
dopłat może oznaczać, że jesz-
cze większa ich liczba nie tra-
fi do wymaganego przez UE 
demontażu. To z kolei może 
pociągnąć za sobą zamykanie 

legalnie działających stacji 
i punktów zbierania pojaz-
dów. Może zniknąć z rynku 
nawet połowa z nich. A ka-
sacja będzie się odbywała na 
nieprzygotowanych do tego 
złomowiskach, co doprowa-
dzi do zanieczyszczenia śro-
dowiska. 

W Polsce, według danych 
FORS na koniec grudnia 
2014 r., działały 924 stacje de-
montażu i 134 punkty zbiera-
nia pojazdów. W 2014 r. otrzy-
mały ok. 117 mln zł dotacji.

Od stycznia 2016 r. sta-
cja demontażu będzie także 
musiała przyjąć auto wyco-
fane z eksploatacji bez dowo-
du rejestracyjnego lub które 
nie posiada cech identyfi-
kacyjnych pojazdu (zgodnie 
z art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy 
z 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym; t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), 
a także odpadów pochodzą-
cych z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, jeżeli obowią-
zek przekazania tych odpadów 
do stacji demontażu wynika 
z postanowienia albo decyzji 
wydanych przez głównego 
inspektora ochrony środo-
wiska na podstawie ustawy 
z 29 czerwca 2007 r. o między-
narodowym przemieszczaniu 
odpadów (Dz.U. nr 124, poz. 859 
ze zm.). Do tej pory przedsię-
biorca miał obowiązek przyj-
mowania samochodów, które 
miały cechy identyfikacyjne.

Od dnia wprowadzenia

Znika również z ustawy za-
pis o obowiązku uiszczenia 
500 zł przez sprowadzają-
cych używane pojazdy – było 
to zarzewie sporu z UE. Na 

zmianie zyskają trudniący się 
handlem używanymi autami.

Ustawa inaczej niż dotych-
czas określa też termin wpro-
wadzenia pojazdu na teren 
kraju. Zgodnie z nowelizacją 
nastąpi to z dniem:
 ■ wydania pojazdu z magazy-
nu lub przekazania innemu 
podmiotowi – w przypadku 
pojazdu wyprodukowanego 
na terytorium kraju;
 ■ dopuszczenia pojazdu do 
obrotu na terytorium kra-
ju – w przypadku importu;
 ■ wystawienia faktury albo 
przywozu pojazdu na te-
rytorium kraju – w przy-
padku wewnątrzwspólno-
towego nabycia.
Jeżeli mamy do czynienia 

ze zbieżnością ww. sytuacji, 
to za dzień wprowadzenia na 
terytorium kraju uważa się 
dzień najwcześniejszy – do tej 
pory nie było to dookreślone.

Trzy w województwie

Na nowo zostały też usta-
lone zasady tworzenia sieci 
demontażu dla wprowadza-
jących pojazdy. Producenci 
i importerzy wprowadzający 
na rynek ponad 1000 aut będą 
musieli zapewnić funkcjono-
wanie co najmniej trzech sta-
cji demontażu lub punktów 
zbierania pojazdów w każdym 
województwie, w różnych 
miejscowościach (czyli co naj-
mniej 48 stacji lub punktów 
w kraju). Sieć ma być stworzo-
na tak, żeby promień dojazdu 
do stacji lub punktu był nie 
większy niż 50 km.

Wprowadzający na polski 
rynek nie więcej niż 1000 po-
jazdów rocznie będą musie-
li zapewnić co najmniej trzy 

stacje demontażu lub punk-
ty zbierania (w tym co naj-
mniej jedną stację) w różnych 
miejscowościach.  Zmienią 
się przepisy dotyczące opła-
ty za brak sieci. Ma być ona 
zależna od liczby wprowadza-
nych pojazdów i dni, w któ-
rych nie zapewniono odpo-
wiedniej sieci. 

Większość nowelizowa-
nych przepisów wchodzi 
w życie 1 stycznia 2016 r. 

Przepis o uchyleniu corocz-
nej, obowiązkowej kontro-
li stacji przez inspektorów 
ochrony środowiska ma 
wejść w życie od 1 stycznia 
2017 r. Z kolei niektóre re-
gulacje dotyczące obowiąz-
ków rejestracyjnych czy 
sprawozdawczych wygasną 
w dotychczasowej formie 
z chwilą utworzenia bazy 
danych o odpadach (ma po-
wstać w 2016 r.).  

Prowadzący recykling starych samochodów nie dostaną już dopłat z funduszu ochrony środowiska.  
Za to będą płacić kary za niedotrzymanie poziomów odzysku. A o to nie będzie trudno 

Aptekarz łatwiej straci zezwolenie, a trudniej odzyska
Najnowsza nowelizacja pra-
wa farmaceutycznego ma 
ograniczyć wywóz leków 
z kraju. Przy okazji zwięk-
szy także obowiązki spra-
wozdawcze przedsiębiorców 
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12 lipca 2015 r. weszła w życie 
najnowsza nowelizacja prawa 
farmaceutycznego. Zmiany 
wpłyną na funkcjonowanie 
hurtowni farmaceutycz-
nych i aptek. Głównym ce-
lem wprowadzanej regulacji 
jest zlikwidowanie sytuacji, 
w której niekontrolowany 
eksport produktów leczni-
czych rzutuje na ogranicze-
nie ich dostępności dla pol-
skiego pacjenta. Cel ma być 
osiągnięty przez wprowadze-
nie nowych ograniczeń w za-

kresie obrotu, nałożenie na 
apteki i hurtownie nowych 
obowiązków informacyjnych 
oraz dookreślenie sankcji za 
naruszenie zasad obrotu pro-
duktami leczniczymi. 

Hurtownie będą miały 
obowiązek zgłaszania pla-
nów sprzedaży poza tery-
torium Polski produktów 
leczniczych, środków spo-
żywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych znaj-
dujących się w wykazie pro-
duktów zagrożonych brakiem 
dostępności. Wykaz ten bę-
dzie publikowany przez mi-
nistra zdrowia nie rzadziej 
niż raz na dwa miesiące, na 
podstawie informacji prze-
kazanych przez głównego 
inspektora farmaceutycz-
nego (GIF), a gromadzonych 
w Zintegrowanym Systemie 
Monitorowania Obrotu Pro-
duktami Leczniczymi (dalej: 
System), lub innych informa-
cji dotyczących dostępności 
produktów leczniczych. 

Zmiana zamawiania 

Nowelizacja reguluje także 
sposób postępowania przy 
składaniu i odmowie reali-
zacji zamówień na produk-
ty refundowane. Apteka lub 
hurtownia powinny złożyć 

takie zamówienie pisemnie 
albo w formie dokumentu 
elektronicznego (np. e-mai- 
lem). Odmowa realizacji za-
mówienia powinna nastąpić 
drogą pisemną lub w formie 
elektronicznej i zawierać 
uzasadnienie. W przypadku 
otrzymania odmowy realizacji 
zapotrzebowania dotyczącego 
produktów deficytowych to 
apteka lub hurtownia powin-
na niezwłocznie przekazać 
kopię odmowy do GIF. Doku-
mentacja zamówień i odmów 
powinna być przechowywana 
przez trzy lata i udostępniana 
organom nadzoru farmaceu-
tycznego na żądanie. 

Obowiązki informacyjne 

Od 1 stycznia 2017 r. apteki 
i punkty apteczne będą zo-
bowiązane przekazywać do 
Systemu informacje o prze-
prowadzonych transakcjach 
na produktach leczniczych, 
stanach magazynowych, 
jak również przesunięciach 
produktów leczniczych do 
innych aptek, punktów ap-
tecznych lub działów far-
macji szpitalnej. Od 12 lipca 
2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 
organy nadzoru mogą nato-
miast żądać przedstawienia 
ww. danych w ciągu dwóch 
dni roboczych. 

W przypadku gdy pod-
miot prowadzący aptekę albo 
punkt apteczny lub dział far-
macji szpitalnej nie będzie 
mógł zapewnić dostępu do 
produktów szczególnych, 
będzie zobowiązany w cią-
gu 24 godzin poinformować 
o tym za pośrednictwem 
Systemu właściwego woje-
wódzkiego inspektora far-
maceutycznego, który usta-
la przyczyny braku dostępu. 

Utrata zezwolenia

Kolejnym obszarem objętym 
nowelizacją jest system przy-
znawania zezwoleń na pro-
wadzenie aptek. Zezwolenia 
nie otrzyma wnioskodawca, 
na którego w okresie trzech 
lat przed złożeniem wniosku 
nałożono karę pieniężną za 
prowadzenie aptek lub punk-
tu aptecznego bez zezwolenia. 

Zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 86a prawa farma-
ceutycznego zakazane jest 
zbywanie produktów leczni-
czych przez aptekę ogólnodo-
stępną lub punkt apteczny 
hurtowni farmaceutycznej 
innej aptece ogólnodostęp-
nej czy innemu punktowi 
aptecznemu. W nowym sta-
nie prawnym każda sprze-
daż w kierunku innym niż 
ustalony w ustawie jest za-

grożona zarówno sankcją pie-
niężną za prowadzenie apteki 
wbrew warunkom zezwole-
nia (kara do 500 tys. zł), jak 
i sankcją karną – do dwóch 
lat pozbawienia wolności.

Kolejnym istotnym ele-
mentem jest rozszerzenie 
katalogu sankcji, jakie mogą 
zostać nałożone na apteki. Na 
gruncie nowelizacji cofnię-
cie zezwolenia na prowadze-
nie apteki jest obligatoryjne 
w przypadku prowadzenia 
obrotu produktami leczni-
czymi niedopuszczonymi 
do obrotu lub prowadzenia 
sprzedaży w odwróconym 
łańcuchu dystrybucji.

Apteka może też stracić 
zezwolenie w przypadku 
uporczywego naruszania 
przepisów o przekazywaniu 
informacji w zakresie trans-
feru danych transakcyjnych 
do Systemu, informacji na żą-
danie ministra właściwego 
ds. zdrowia lub Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej. 

Zgodnie z nowymi prze-
pisami oprócz cofnięcia ze-
zwolenia na jedną aptekę 
wojewódzki inspektor farma-

ceutyczny może cofnąć także 
inne zezwolenia należące do 
przedsiębiorcy. 

Wyższe kary

Wprowadzono też sankcje 
karne i finansowe dla przed-
siębiorcy, który: 
 ■ narusza zakaz tzw. od-
wróconego łańcucha do-
staw – sankcja w postaci 
grzywny, kary ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2;
 ■ bez wymaganego zezwole-
nia lub wbrew jego warun-
kom wykonuje działalność 
w zakresie prowadzenia 
apteki ogólnodostępnej lub 
punktu aptecznego – kara 
do 500 tys. zł;
 ■ prowadzi aptekę ogólno-
dostępną i nie dopełnił 
obowiązków w zakresu 
notyfikacji informacji do 
Sytemu lub organom in-
spekcji – kara do 50 tys. zł. 

 

Podstawa prawna
Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy  – Prawo farmaceutyczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 788).

OPINIA EKSPERTA

L
ikwidacja dopłat do demontażu pojazdów jest związana 
bezpośrednio z równoczesnym zniesieniem tzw. opłaty 
recyklingowej od 1 stycznia 2016 r. Wpływy z tej opłaty były 

przeznaczane m.in. na dopłaty dla prowadzących stacje 
demontażu pojazdów. Likwidacja opłaty recyklingowej 
spowoduje zmniejszenie wpływów do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stopniu uniemożli-
wiającym utrzymanie dopłat w kolejnych latach. Możliwe są 
jednak inne formy wsparcia stacji demontażu pojazdów, np. ze 
środków NFOŚiGW, w formie niskooprocentowanych pożyczek.
Ponadto minister środowiska powołał zespół do spraw pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, który rozpoczął swoją pracę 
w maju tego roku. W pracach zespołu biorą udział przedstawi-
ciele ministerstw i instytucji oraz przedsiębiorców. Jego zada-
niem jest analiza skuteczności systemu gospodarki pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji, identyfikacja głównych problemów, 
w szczególności w kontekście zapobiegania nielegalnemu de-
montażowi pojazdów, oraz wypracowanie propozycji rozwią-
zań organizacyjnych i legislacyjnych.
Odnosząc się do poziomów odzysku i recyklingu nałożonych na 
stacje demontażu, informuję, że poziomy te wynikają z dyrek-
tywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploata-
cji. Przewidziane opłaty produktowe mają zaś na celu skłonić 
przedsiębiorców do wywiązywania się z nałożonego na nich 
obowiązku zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu.
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