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Miejsce branży recyklingu 

w gospodarce na przykładzie 

stacji demontażu pojazdów 

samochodowych.
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 Warunkiem koniecznym odzyskiwania

oraz przetwarzania surowców wtórnych

jest mocna branża recyklingowa. 

 Pojazdy samochodowe są tym 

produktem,

który w najwyższym procencie trafiają 

do recyklingu w porównaniu z innymi

dobrami. 
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 W Stanach Zjednoczonych wymieniona 

branża zatrudnia około 100 000 ludzi i 

zarabia

25 mld dolarów rocznie. 

 W całym USA istnieje około 7000 zakładów

recyklingu pojazdów samochodowych. 

 Każdego roku w USA oraz Kanadzie 

wymieniona branża zapewnia wystarczającą 

ilość stali do produkcji 13 mln nowych

pojazdów.
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 W Stanach Zjednoczonych prawie 

12 milionów aut jest poddawane

recyklingowi a w Europie prawie 8 

milionów.

 Każdego roku na świecie około 27 

milionów 

samochodów, które osiągnęły koniec 

okresu

użytkowania są poddawane recyklingowi. 
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• W Ameryce Północnej, recykling pojazdów 

samochodowych zapewnia około 40 procent

metali kolorowych dla przemysłu 

przetwórstwa złomu. 

• Można stwierdzić że 86 procent firm

zajmujących się recyklingiem aut w USA,

świadczy pełne usługi oraz zatrudnia średnio

do 10 osób. 
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Przemysł recyklingu 

pojazdów samochodowych 

jest 16 branżą pod względem 

uzyskiwanych dochodów 

w gospodarce Stanów Zjednoczonych.
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• W latach 2010–2012 sprowadzono do Polski ponad

2 miliony używanych samochodów osobowych,

często

wyeksploatowanych, mających ponad 10 lat.

• Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej liczba

pojazdów wycofanych z eksploatacji, waha się

pomiędzy 14 a 18 milionami sztuk rocznie.

• Bez większego ryzyka można stwierdzić, że liczba

ta będzie rosła. Jak wynika z badań

przeprowadzonych przez OECD, liczba

samochodów

w latach 1997–2020 wzrośnie o ok. 20% (imigracja?).

• Samochód zawiera duże ilości różnorodnych

materiałów, a od ich składu i udziału w masie

pojazdów złomowanych zależy przebieg recyklingu

oraz jego koszty, a co za tym idzie rentowność oraz

konsekwencje dla środowiska.
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Państwo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia 470 473 477 479 480 487 b.d.

Czechy 401 414 424 424 429 436 448

Hiszpania 470 476 479 473 475 476 476

Włochy 606 608 612 614 619 625 621

Niemcy 566 b.d. 504 510 517 525 530

Łotwa 372 413 431 426 307 299 305

Węgry 319 325 305 301 299 299 301

Polska 351 383 422 432 447 470 486

Rumunia 152 172 197 209 214 216 224

Norwegia 445 455 458 462 469 477 484

Szwajcaria 519 521 518 515 518 523 529

Tab. 1. Liczba samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców w wybranych państwach Europy 

w latach 2006-2012

Źródło: „Energy, transport and environment indicators”, Eurostat Pocketbooks 2014 edition, 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.



Charakterystyka
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Możemy zaobserwować stały wzrost ilości

stacji demontażu pojazdów samochodowych. Wg

stanu na

30 czerwca 2010 roku w kraju funkcjonowało 689

stacji demontażu pojazdów oraz 117 punktów

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

A w grudniu 2012 roku w Polsce

funkcjonowały już 792 stacje demontażu

posiadające pozwolenie zintegrowane lub inne

decyzje w zakresie gospodarki odpadami

wymaganej w związku z prowadzeniem stacji

demontażu (tzw. oficjalne stacje demontażu)

i 126 punktów zbierania pojazdów posiadających

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

zbierania odpadów.
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Lp. Województwo Ilość stacji demontażu 

pojazdów

1 Dolnośląskie 50

2 Kujawsko-Pomorskie 76

3 Łódzkie 65

4 Lubelskie 75

5 Lubuskie 64

6 Małopolskie 68

7 Mazowieckie 103

8 Opolskie 23

9 Podkarpackie 59

10 Podlaskie 33

11 Pomorskie 32

12 Śląskie 107

13 Świętokrzyskie 24

14 Warmińsko-Mazurskie 33

15 Wielkopolskie 118

16 Zachodniopomorskie 27

Ilość stacji demontażu w Polsce (dane zebrane - kwiecień 2015)

Źródło: opracowanie własne kwiecień 2015
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Sieć uzupełniało: 

• 11 strzępiarek oraz zakłady przerobu złomu

wyposażone w przemysłowe prasonożyce, 

• 163 hurtowych punktów skupu złomu metali 

żelaznych współpracujących bezpośrednio 

z hutami i odlewniami

• 125 punktów skupu metali nieżelaznych

przeznaczonych bezpośrednio do odzysku, 

• 20 hut stali i dużych odlewni, 

• 27 zakładów odzysku metali nieżelaznych, 

BRANŻA
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• 6 zakładów przetwarzania stłuczki szklanej 

z szyb i reflektorów, 

• 11 zakładów odzysku na skalę przemysłową 

olejów przepracowanych, 

• 3 zakłady odzysku płynów hamulcowych, 

• 3 zakłady odzysku płynów chłodniczych, 

• 2 zakłady odzysku akumulatorów, 

• około 20 zakładów odzysku opon (z 

wyłączeniem

zakładów zajmujących się bieżnikowaniem 

opon)

• organizacja odzysku Centrum Utylizacji Opon

zapewniająca odbiór opon z dowolnego 

miejsca 

Sieć uzupełniało: 
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• 17 zakładów odzysku tworzyw sztucznych 

pochodzących z pojazdów, 

•10 zakładów odzysku odpadów gumowych 

na skalę przemysłową, 

• 3 cementownie prowadzące odzysk energii 

z odpadów, w tym odpadów pochodzących 

z pojazdów, 

• 5 zakładów odzysku filtrów olejowych. 

Sieć uzupełniało: 

BRANŻA
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Na rynku krajowym istnieją podmioty, które

możemy zaliczyć do branży recyklingowej i

funkcjonują na giełdzie.

Należą do nich między innymi:

• Elemental Holding SA (EMT),

• Mo-Bruk SA (MBR),

• Krynicki Recykling SA (KRC).

Przytoczone informacje mogą być punktem

wyjścia

do określenia stanu branży recyklingu ze

szczególnym uwzględnieniem recyklingu pojazdu

samochodów.
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Stacje demontażu są najważniejszym 

ogniwem sieci recyklingu. Zgodnie z ustawą 

o recyklingu pojazdów zbieraniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji mogą zajmować 

się wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący 

punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy 

prowadzący stacje demontażu. Natomiast 

demontaż pojazdów wycofanych 

z eksploatacji może być prowadzony tylko 

w stacjach demontażu (art. 5 ust. 1 i 2).



• Przy założeniu szacunkowym 900 stacji

demontażu możemy przyjąć zatrudnienie

do 6 osób,

• branża może zatrudniać blisko 5 400 osób,

• około 20% to szacowany poziom

zatrudnienie

bezumownego – około 1100 osób,

• jest to poziom szacunkowy bliski 6 500 osób,

• w okresie branżowej koniunktury wzrasta

ilość

osób zatrudnionych,

• osoby zatrudnione w większości legitymują

się wykształceniem podstawowym (stary

system,

Kadry
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Szkła i Lustra

Pasty do polerowania

- Cer

UV Cut szkło (chroni 

przed promieniowanie)

- Cer

Paliwo Diesel

Dodatki

- Lantan

- Cer

Hybryda NiMH

Baterie

- Lantan

- Cer

Katalizator/Przetwornik

- Cer/Cyrkonium

- Lantan

Pojazdy elektryczne

- Neodym (NdFeB) magnesy

Ekrany LCD

- Europ

- Itr

- Cer

Hybrydowy Elektryczny

Silnik i Generator

- Neodym

- Prazeodym

- Dysprosium (Dysproz)

- Terb
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