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ZAGADNIENIA LOGISTYKI ZWROTNEJ W STACJACH DEMONTA ŻU POJAZDÓW 
 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymu-
sza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzy-
stania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego kon-
struowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. 
Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych 
w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach 
motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których 
ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. 
Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. 
Wyniki:  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciw-
stawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przy-
czynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi                  
i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących             
z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposaże-
nia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.  
Słowa kluczowe: Transport, logistyka zwrotna, badania środowiskowe, ekologistyka, logistyka recyrkulacji. 
(Otrzymano: 05.12.2017; Zrecenzowano: 12.12.2017; Zaakceptowano: 19.12.2017) 

 

ISSUES OF RETURNING LOGISTICS IN VEHICLE DISASSEMBLING STATIONS 
 

Abstract 
 

Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which 
necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal 
requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and 
materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific 
logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling 
stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. 
Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. 
Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with 
particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the 
work. 
Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing 
movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to 
reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from 
end-of-life vehicles. 
Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehi-
cles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not 
threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment. 

Keywords: Transport, return logistics, environmental studies, eco-logistics, recirculation logistics. 
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1. Wstęp i cele 
 
 Zaplecze obsługowo-naprawcze do którego należą także stacje demontażu pojazdów 
samochodowych powinno w minimalnym stopniu oddziaływać na środowisko. Na każdym 
etapie: produkcji, eksploatacji i złomowania pojazdów ich wpływ na środowisko powinien 
być w jak najmniejszym stopniu negatywny. Stąd już w fazie produkcji samochodów wybie-
rane są te materiały konstrukcyjne, które mogą być ponownie wykorzystane w innych pojaz-
dach, po okresie eksploatacji (w fazie wycofania z eksploatacji - kiedy pojazd znajduje się              
w stacji demontażu).  

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oprócz odpowiedniego 
doboru materiałów konstrukcyjnych ważnym elementem jest poprawa zarządzania zwrotnego 
strumieniami części z odzysku, pochodzącymi ze stacji demontażu pojazdów.  

Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia tzw. logistyki zwrotnej. Działania zmie-
rzające do zainteresowania się logistyką zwrotną szczególnie na etapie odzysku części pozy-
skiwanych z wraków samochodów na stacjach demontażu pojazdów mają zasadnicze znacze-
nie nie tylko ze względów gospodarczych (odzysk materiałów i części samochodowych), ale 
także ekologicznych, ponieważ pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważne zagroże-
nie dla środowiska (substancje toksyczne, płyny eksploatacyjne, tworzywa sztuczne i inne) 
[2]. Stąd konieczny jest rozwój stacji demontażu pojazdów, jak i usprawnienie logistyki 
zwrotnej w całym łańcuchu dostaw części zamiennych, aby ograniczyć negatywne oddziały-
wanie zużytych pojazdów na środowisko oraz zminimalizować nakłady finansowe, materia-
łowe, energetyczne i ekologiczne (emisyjne) ponoszone na produkcję i eksploatację samo-
chodów. 

Logistyka zwrotna w odniesieniu do pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczy proce-
sów planowania, kontrolowania i implementowania zwrotnego przepływu części, materiałów 
i surowców ze stacji demontażu pojazdów do stacji obsługowo-naprawczych (inaczej okre-
ślanych, jako warsztaty i serwisy samochodowe) lub do samego producenta pojazdów w celu 
ponownego ich wykorzystania. Z praktycznego punktu widzenia proces eksploatacji pojazdu 
trwa od momentu jego wyprodukowania do wycofania pojazdu z eksploatacji (złomowanie, 
demontaż).  

W okresie eksploatacji pojazdu możemy wyróżnić dwa stany: użytkowania i obsługiwania. 
Stan użytkowania dotyczy wykorzystania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. prze-
mieszczaniem osób i ładunków w czasie i przestrzeni [1]. Natomiast obsługiwanie, to czynno-
ści organizacyjno-techniczne mające na celu przywracanie i podtrzymanie stanu zdatności 
użytkowej pojazdu [5].  

W stacjach obsługowo-naprawczych pojazdów (przedsiębiorstwa związane z serwisowa-
niem pojazdów tj. autoryzowane ASO i nieautoryzowane stacje obsługi pojazdów, potocznie 
nazwane warsztaty naprawcze) logistyka zwrotna stanowi element pozyskiwania i odzysku 
części, materiałów, elementów pojazdów, co w ogólnym bilansie finansowym firmy może 
stanowić wartość dodaną. Porównanie przepływów zwrotnych ze stacji demontażu pojazdów 
do stacji obsługowo-naprawczych przedstawiono na rysunku 1. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych problemów logistyki zwrotnej                
w usługach rynku motoryzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem stacji demontażu po-
jazdów.  

Uwagę zwrócono na możliwości odzysku wybranych elementów i materiałów pochodzą-
cych z pojazdów wycofanych w eksploatacji oraz na te elementy, których ponowne wykorzy-
stanie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 
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2. Logistyka zwrotna w stacjach demontażu pojazdów 
 

Obecnie najważniejszym aktem prawnym dotyczącym kwestii działalności stacji demonta-
żu pojazdów i samych pojazdów wycofanych z eksploatacji jest ustawa z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (SWE), obowiązująca od 
14.03.2005 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 25, poz. 202, ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 
27.05.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 140).  

Zgodnie z ustawą stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji musi: 

� usuwać z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementy i substancje, które są niebez-
pieczne (w tym płyny eksploatacyjne), 

� wymontować z pojazdów wycofanych w eksploatacji te elementy wyposażenia, które na-
dają się do ponownego użycia, 

� wymontować z pojazdów wycofanych z eksploatacji te elementy, które nadają się do odzy-
sku lub recyklingu, 

� przyjmować i magazynować pojazdy wycofane z eksploatacji. 

Wycofane z eksploatacji pojazdy stanowią źródło nie tylko wartościowych surowców               
i elementów, ale także niebezpiecznych substancji (płyny eksploatacyjne) i materiałów (np. 
materiały pirotechniczne pochodzące z pasów bezpieczeństwa, poduszek i kurtyn gazowych). 
W logistyce zwrotnej największego znaczenia nabiera możliwość ponownego wykorzystania 
elementu pojazdu (recykling produktu).  

Recykling produktowy elementu samochodu może być zrealizowany poprzez: 

� recykling produktowy bezpośredni - element pojazdu może być ponownie wykorzystany 
po weryfikacji jego stanu technicznego stwierdzającego, że jego ponowne użycie jest moż-
liwe bez jakichkolwiek dodatkowych czynności (niekiedy ten sposób recyklingu określany 
jest pojęciem kanibalizmu), 

� ponowne wykorzystanie po przeprowadzonej naprawie lub regeneracji (czynności mające 
na celu przywrócenie stanu zdatności użytkowej). 

Przy recyklingu produktowym dużego znaczenia w przemyśle motoryzacyjnym nabierają 
zagadnienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekologii. Stąd ponowne 
wykorzystanie niektórych elementów i części pojazdów jest niedozwolone ze względu wła-
śnie na te wymagania. Dlatego analizując zagadnienia logistyki zwrotnej i możliwości po-
nownego wykorzystania elementów samochodu należy pamiętać, że niektóre części pocho-
dzące z poszczególnych układów nie mogą być ponownie wykorzystane. Odnośnie układu 
hamulcowego ponownie nie mogą być wykorzystane: klocki i szczęki hamulcowe, przewody 
i uszczelnienia układu hamulcowego, elementy elektroniczne układu ABS, płyn hamulcowy. 
W układzie kierowniczym nie można ponownie użyć przegubów, układu blokady kierownicy 
oraz oleju z układów hydraulicznych wspomagania kierownicy.  

Jeśli chodzi o elementy układów bezpieczeństwa to całkowity zakaz ponownego wykorzy-
stania dotyczy: poduszek gazowych, aktywatorów pirotechnicznych, czujników i jednostek 
kontroli poduszek gazowych, foteli zintegrowanych z pasami bezpieczeństwa i poduszkami 
gazowymi, elementów elektrycznych i elektronicznych układów bezpieczeństwa takich jak 
np. ABS, ASR, zestawów pasów bezpieczeństwa (elementy pasów wykonane z materiałów, 
klamry, mechanizmy zwijania pasów, aktywatory pirotechniczne, mechaniczne), piór wycie-
raczek szyb. Wykaz wszystkich przedmiotów wyposażenia i części, których ponowne użycie 
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i negatywnie oddziaływuje na środowisko znajduje 
się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku [4].  
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Obecnie wielu producentów wykorzystuje recykling produktowy po przeprowadzonej na-
prawie (lub regeneracji) elementu pojazdu. Głównym celem w logistyce zwrotnej wymusza-
jącym zastosowanie recyklingu produktowego jest czynnik ekonomiczny, ponieważ regene-
rowane części są tańsze od nowych. Mniejszego znaczenia nabiera czynnik ekologiczny, któ-
ry ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko. Niemniej istnieją tzw. programy wy-
miany części regenerowanych przez wielu producentów samochodowych polegające na 
sprzedaży tańszych podzespołów po regeneracji. Często warunkiem niższej ceny regenerowa-
nego elementu od nowego jest zwrot zużytego elementu. Co więcej, wymiana części na rege-
nerowaną objęta jest gwarancją. Daje to pewność nabywcy, że regenerowane części spełniają 
swoje założenia użytkowe. Pewnym ograniczeniem jest to, że zwracane części będą regene-
rowane i ponownie użytkowane, a więc muszą być zgodne z fabryczną specyfikacją produ-
centa samochodu, muszą być kompletne i nie mieć uszkodzeń w wyniku np. zaistniałych zda-
rzeń drogowych, niewłaściwego montażu itp. Pewne ograniczenia w regeneracji wynikają ze 
względów bezpieczeństwa (nie można regenerować niektórych elementów układu hamulco-
wego, kierowniczego). Niemniej zasadnicza część elementów silnika i jego osprzętu może 
być ponownie wykorzystywana po regeneracji jak np. wtryskiwacze, turbosprężarki, pompy 
wtryskowe, rozruszniki, alternatory.  

Regeneracji podlegają półosie i przeguby napędowe, skrzynie biegów (manualne i automa-
tyczne), wahacze i inne elementy zawieszenia i układu napędowego. Zagadnienia logistyki 
zwrotnej przy wykorzystaniu metody regeneracji części pojazdów powinny dotyczyć oceny 
celowości i zasadności jej przeprowadzania. Podstawowym kryterium do oceny celowości              
i samej technologii regeneracji służy kryterium ekonomiczne. Stąd przedmiotem zaintereso-
wania regeneracją są tylko te elementy i części pojazdu, których regeneracja jest opłacalna. 
Oznacza to, że opłacalność regeneracji występuje, gdy koszt produkcji części nowej jest dużo 
wyższy od kosztów jej regeneracji. Przy regeneracji należy także oceniać kryteria: technolo-
giczne, eksploatacyjne, bezpieczeństwa [3].  

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera kryterium ekologiczne, a więc związane ze 
zużyciem energii i zanieczyszczenia środowiska (emisyjności) podczas wykonywania prac 
regeneracyjnych. Ciekawym konstrukcyjnie elementem pojazdu podlegającym możliwości 
naprawy w określonych rodzajach uszkodzeń jest szyba samochodowa. Szyby pojazdów, wy-
konane są ze szkła, które jest kruchym materiałem. Szyba może ulec pęknięciu w wyniku 
uderzenia innym przedmiotem (np. kamień spod kół itp.). Tego rodzaju uszkodzenia nie pod-
legają naprawie i wiążą się z koniecznością wymiany szyby. Występują jednak drobne uszko-
dzenia w postaci małych odprysków, tzw. „bycze” oczka, które mogą być naprawiane i nie 
wymagają konieczności wymiany szyby. Do naprawy dopuszcza się tylko drobne uszkodze-
nia ze względu na bezpieczeństwo i wykorzystuje się technologię usuwania powietrza ze 
szczelin pęknięcia szyby drogą odsysania. Szczeliny wypełnia się klejem utwardzanym pod 
wpływem promieniowania ultrafioletowego. 

Dość duże znaczenie w logistyce zwrotnej pojazdów stanowi recykling materiałowy. 
Obecnie konstruktorzy pojazdów stosują coraz nowsze materiały, które charakteryzują się 
zwiększoną trwałością, co wpływa na wydłużenie przebiegów eksploatacyjnych pojazdów. 
Zmienia się także ich udział procentowy w masie całkowitej pojazdu. Nadal są stosowane 
stale, żeliwa, różnego rodzaju stopy aluminium, metale kolorowe, elastomery i guma. Coraz 
większy udział stanowią tworzywa sztuczne [6], [7], [8].  

Ograniczenia tworzyw sztucznych w recyklingu wynikają z dużej ich różnorodności (two-
rzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, chemoutwardzalne). Dużego znaczenia przy recy-
klingu materiałowym nabiera ocena wpływu obecnie wykorzystywanych materiałów do pro-
dukcji samochodów na sumaryczne koszty produkcji danego modelu pojazdu.  
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Ogólnie koszty materiałów użytych do produkcji nowego pojazdu wynikają z wykorzysta-
nia zarówno nowych materiałów, jak i pochodzących z recyklingu, które można określić za-
leżnością: 

∑∑
==

+=
m

1j
j

n

1i
ip EEK  (1) 

gdzie Kp to koszty materiałów użytych do produkcji samochodu, Ei - koszty związane z wy-
produkowaniem i-tego grama nowego materiału, Ej - koszty związane z wyprodukowaniem   
j-tego grama materiału otrzymanego z recyklingu, n - liczba użytych gramów nowych mate-
riałów do produkcji samochodu (masa w [g]), m - liczba użytych gramów materiałów z recy-
klingu do produkcji samochodu (masa w [g]). 

Koszty materiałów użytych do produkcji nowego pojazdu (1), w którym wykorzystane są 
materiały z recyklingu materiałowego oznaczono jako suma kosztów poniesionych na wypro-
dukowanie nowych materiałów i kosztów związanych z otrzymywaniem materiałów, uzyska-
nych z recyklingu materiałowego z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jeśli koszty wypro-
dukowania nowego materiału są wyższe od kosztów związanych z wyprodukowaniem mate-
riału pochodzącego z recyklingu materiałowego, wtedy ekonomicznie uzasadnione jest wyko-
rzystanie recyklingu materiałowego. 

 Efektywność ekonomiczna materiałowa osiąga maksymalne wartości jeśli osiągnięte zo-
stały najniższe z możliwych koszty materiałów użytych do produkcji samochodu wykorzysta-
ne z recyklingu materiałowego. Niemniej recykling materiałowy niektórych tworzyw sztucz-
nych termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych jest kłopotliwy i dość trudny. Dlatego opra-
cowano metodę recyklingu chemicznego, która polega na rozkładzie tworzyw sztucznych na 
monomery lub surowce wykorzystywane do produkcji innych produktów chemicznych (uwo-
dornienie, piroliza, alkoholiza).  

Przy planowaniu logistyki zwrotnej dla recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych nale-
ży pamiętać, że przy tego typu metodzie odzysku występują pewne ograniczenia polegające 
na tym, że właściwości tworzyw sztucznych zmieniają się. Stąd po zastosowaniu recyklingu 
chemicznego tworzywo zmienia swoje parametry technologiczne i nie może już być wyko-
rzystane jak do tej pory. Może być jedynie wykorzystane do produkcji elementów o niższych 
wymaganiach jakościowych np. elementy kokpitu z tworzyw sztucznych po obróbce recy-
klingu chemicznego nie mogą być ponownie wykorzystane jako elementy kokpitu. Oznacza 
to, że powstają produkty lub materiały o innym przeznaczeniu niż produkty i materiały wyj-
ściowe. To stanowi znaczne ograniczenie w możliwościach stosowania tworzyw sztucznych 
w recyklingu i przy planowaniu logistyki zwrotnej odnoszącej się do tej grupy materiałów. 

 Przykładem recyklingu chemicznego może być wytwarzanie olejów opałowych z tworzyw 
sztucznych poliolefinowych lub gazu syntezowego energetycznego ze zużytych opon samo-
chodowych. 

Co więcej po zastosowaniu recyklingu chemicznego i materiałowego pozostają z tworzyw 
sztucznych pozostałości, które nie mogą być wykorzystane do ponownej produkcji jakich-
kolwiek elementów pojazdu. Wtedy odpady tego typu poddawane są recyklingowi energe-
tycznemu. Ogólnie recykling energetyczny jest to proces, w którym odzyskuje się część ener-
gii jaka została użyta na wytworzenie produktu, który został wycofany z eksploatacji. Planu-
jąc zagadnienia logistyki zwrotnej dla tych produktów należy pamiętać, że recykling energe-
tyczny dotyczy nie tylko spalania pozostałości, ale także możliwości wytwarzania z nich pa-
liw stałych, ciekłych i gazowych oraz materiałów termoizolacyjnych i jest powiązany z recy-
klingiem chemicznym.  
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Przykładem takiego recyklingu jest wytworzenie z pozostałości tworzyw sztucznych mate-
riałów termoizolacyjnych i dzięki temu zaoszczędzenie pewnych ilości energii, co odnosi się 
do recyklingu energetycznego. Innym przykładem może być pozyskiwanie paliw alternatyw-
nych z tworzyw sztucznych. Natomiast dopiero moment spalania tych paliw zaliczany jest do 
recyklingu energetycznego, ponieważ otrzymujemy energię z ich spalania. 

 

Produkcja 

Dystrybucja 

Eksploatacja 
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Rys. 1. Porównanie przepływów zwrotnych ze stacji demontażu pojazdów do stacji obsługowo-naprawczych i producenta 
Źródło: Opracowanie własne autorów 

Fig. 1. Comparison of reverse flow from the vehicle dismantling station to service and repair stations and the manufacturer 
Source: Elaboration of the Authors 



Zagadnienia logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów 
 

  75 

Analizując zagadnienia logistyki zwrotnej dla stacji demontażu pojazdów należy wziąć 
pod uwagę, iż opłacalność tego typu zagadnień wymusza stosowanie recyklingu dla dużej 
liczby wycofanych z eksploatacji pojazdów samochodowych. Wtedy ma to istotne znaczenie 
gospodarcze i ekologiczne (zmniejszone negatywne oddziaływanie na środowisko).  

Liczba elementów pojazdów które poddane są recyklingowi powinna być możliwie duża, 
gdyż tylko wtedy zagadnienia opłacalności kosztów takiej działalności będą spełnione i nie 
może dotyczyć elementów wyposażenia, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i negatywnie wpływa na środowisko. 
 
3. Wyniki i dyskusja 
 

W Polsce zagadnienia dotyczące logistyki zwrotnej zaczynają nabierać coraz większego 
znaczenia. Dotyczy to zarówno prac teoretycznych, jak i opracowań praktyków zajmujących 
się odpadami i ekologistyką.  

Obowiązujące wymagania prawne odnoszące się do przemysłu motoryzacyjnego dotyczą 
producentów na etapie projektowania samochodów. To wtedy już podejmowane są decyzje o 
rodzajach użytych materiałów do produkcji, które będzie można później odzyskać                 
w formie recyklingu. Założenie powinno być takie, że użyte materiały (bądź elementy samo-
chodu) będą mogły wielokrotnie krążyć w ramach zamkniętej pętli łańcucha dostaw.  

Stąd stacje demontażu pojazdów powinny współpracować nie tylko ze stacjami obsługo-
wo-naprawczymi, ale także z producentami pojazdów samochodowych. Jak przedstawiono              
w niniejszym artykule wiele elementów nie może zostać ponownie użytych w recyklingu pro-
duktowym. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 ro-
ku w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, któ-
rych ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na 
środowisko [4]. Te przedmioty powinny zostać ponownie wykorzystane jedynie poprzez re-
cykling materiałowy.  

Należy zwrócić uwagę, że wpływ na recykling ma nie tylko kwestia ekonomiczna, ale tak-
że zagrożenia ekologiczne (emisyjności podczas przebiegu procesu recyklingu) oraz trwałość 
i niezawodność elementów pojazdów otrzymanych w zwrotnym przepływie materiałów i su-
rowców. 

 
4. Wnioski 
 

Na rozwój logistyki zwrotnej wpływ mają czynniki takie jak:  
 

• obowiązujące przepisy prawa wymuszają możliwości zwrotnego wykorzystania elementów 
pojazdów i materiałów,   

• systemy logistyki zwrotnej, które powinny być włączone do istniejących struktur logistycz-
nych producentów i stacji obsługowo-naprawczych, 

• planowanie rozmieszczenia stacji demontażu pojazdów, gdyż wpływa to na koszt transportu 
produktów i materiałów w logistyce zwrotnej, 

• wprowadzenie sprzężenia zwrotnego dotyczącego planowania i kontroli procesów logistyki 
zwrotnej, 

• analiza produktów i materiałów, które można ponownie wykorzystać poprzez różne formy 
recyklingu. 
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