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Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji  

dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu 

„ Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj” 

Kraków, 1 czerwca 2017 r. 

 

Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie EKO–AUTO weszły na stałe do kalendarza 

wydarzeń o charakterze naukowo–technicznym, poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom 

w zakresie recyklingu pojazdów i branży motoryzacyjnej. Celem tych wydarzeń jest poszerzenie 

współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami.  

Dzięki prelekcjom najwyższej klasy specjalistów ze sfery nauki i praktyki, Stowarzyszenie Eko-Auto 

stworzyło idealną płaszczyznę do dyskusji na temat problemów, które dotykają branżę recvklingu od 

wielu lat. Wydarzenia te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk 

uczestniczących w Konferencji oraz przyczyniają się do dalszej edukacji ekologicznej branży 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również promocji zagadnień z zakresu ochrony 

środowiska. 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się dnia 1 czerwca 2017  

w unikatowym miejscu - na terenie Browaru Lubicz w samym sercu Krakowa, upłynęła pod hasłem 

„Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby wzorem lat 

ubiegłych Konferencja stanowiła bardzo inspirującą debatę na tematy ważne i aktualne w branży 

recyklingu pojazdów, z udziałem wybitnych prelegentów.  Wydarzenie to zgromadziło wielu 

znakomitych gości, przedstawicieli świata nauki i urzędów m.in. Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Metali Nieżelaznych Gliwice, 

Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, WGW Green Energy Poland Sp. z o.o., Recykl 

Organizacji Odzysku S.A. , Straży Pożarnej oraz przedsiębiorców z całej Polski. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski, Pan Józef Pilch oraz 

Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Krupa. Ogólnopolska Konferencja otrzymała 

również Partnerstwo Miasta Krakowa, co niewątpliwie wskazuje na istotną rangę wydarzenia. 

Uczestników Konferencji przywitał prezes Stowarzyszenia EKO–AUTO Pan Jakub 

Smakulski, który w trakcie Konferencji poświęcił wiele uwagi na analizę obecnej sytuacji w branży 

oraz propozycje jej usprawnienia. Liczna frekwencja podczas Konferencji to niewątpliwie najlepszy 

dowód na to, że przedstawiciele branży recyklingu pojazdów chcą dyskutować o przyszłości  

i wyzwaniach, które przed nimi stoją w obliczu niejasnych uwarunkowań prawnych. 

 Na zakończenie dnia pełnego wrażeń, podczas zwiedzania Browaru Lubicz, uczestnicy 

Konferencji mogli poznać historię jednego z najstarszych krakowskich browarów, połączone z 

degustacją trunków warzonych na miejscu. Zwieńczeniem wieczoru była wyśmienita kolacja oparta na 

lokalnych produktach. 

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO stworzyło niezapomnianą 

atmosferę podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz  

branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”, umożliwiając tym zdobycie uczestnikom 

niezwykle cennej i pożytecznej wiedzy, jak i doświadczenia. 


