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RELACJA Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW  

ORAZ BRANŻY RECYKLINGU „FACHOWCY-FACHOWCOM” ZORGANIZOWANEJ PRZEZ  

POLSKIE STOWARZYSZENIE STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW EKO-AUTO  

 

Dnia 18.01.2018r. w malowniczo położonym nad Zalewem Sulejowskim Hotelu 

Magellan Business&SPA w miejscowości Bronisławów odbyła się Ogólnopolska 

Konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów  

EKO-AUTO – „FACHOWCY-FACHOWCOM”. 

 Wydarzenie to skierowane było do przedstawicieli stacji demontażu pojazdów oraz 

osób funkcjonujących w branży recyklingu i zgromadziło wielu uczestników, fachowców  

i praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Łódzkiego,  

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta Wolborza.  

Patronat Medialny natomiast objęło Wydawnictwo Abrys, wydawca pierwszego w Polsce 

czasopisma, które w całości poświęcone jest tematowi circular economy. 

 Formuła tegorocznej edycji wyraźnie odróżniała się od poprzednich. Organizatorzy za 

cel postawili sobie otwartą debatę oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk biznesowych 

pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów, co uczyniło 

Konferencję wydarzeniem o charakterze bardzo pragmatycznym.  
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 Głównym założeniem było wykorzystanie wieloletniego doświadczenia,  praktyki 

zawodowej oraz know-how prelegentów. Jest to najcenniejszy kapitał każdego 

przedsiębiorstwa, stanowiący źródło dobrego wzoru do naśladowania. Dyskusje podczas 

Konferencji były tym bardziej ciekawe dzięki temu, że wykładowcy reprezentowali sobą 

przedsiębiorstwa związane z demontażem pojazdów, które funkcjonowały niejednokrotnie  

w odmiennych uwarunkowaniach prawnych, nieustannie dopasowując się do wymagań 

rynkowych i współczesnej legislacji.  

 W trakcie Konferencji dużą uwagę skupiono na prawidłowym prowadzeniu ewidencji 

i sprawozdawczości, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa. Analizowano również zmiany, 

które dokonały się w obszarze Prawa Wodnego. Poruszano także zagadnienia praktyczne 

dotyczące prowadzenia stacji demontażu, takie jak prawidłowy demontaż pojazdów czy 

katalogowanie i magazynowanie części. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się  

z nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w branży recyklingu.  

Zwieńczenie Konferencji stanowił uroczysty bankiet, na którym uczestnicy mogli swobodnie 

kontynuować dyskusje rozpoczęte podczas paneli wykładów. 

 Za największy sukces Konferencji „Fachowcy-Fachowcom” organizatorzy uznają jej 

wyjątkowy charakter, unikatowy na skalę ogólnopolską, gdzie teoria nie funkcjonowała  

w oderwaniu od praktyki. Uczestnicy mieli realną możliwość konfrontacji spostrzeżeń oraz  

wymiany doświadczeń. 

  Żywimy nadzieję, że kolejne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie  

EKO-AUTO spotkają się z tak żywym odzewem ze strony branży recyklingu.  

 

 

 

 


