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90 WSC jest przedstawicielem w Polsce szeregu czołowych 
firm informatycznych. Najważniejszym produktem w jej ofer-
cie jest program Archicad firmy GRAPHISOFT. Archicad jest 
wiodącym systemem projektowania w technologii BIM prze-
znaczonym do wykonywania wszelkich opracowań w za-
kresie architektury i budownictwa, a także do koordynowa-
nia oraz organizowania pracy zespołów projektowych. Inne 
produkty z portfolio firmy to m.in. Solibri (do analizy modeli 
BIM), BIMcollab (organizacja procesów BIM) i Rhinoceros 
(modelowanie), Bluebeam (zarządzanie dokumentacją), 
Bimsync (platforma współpracy BIM), Twinmotion (animacje  
i wizualizacje 3D). 

Firma aktywnie wspiera różne inicjatywy społeczne po-
dejmowane przez środowiska akademickie oraz zawodowe,  
a także organizuje szkolenia branżowe i wydarzenia nauko-
we, współpracując z szeregiem wyższych uczelni oraz sa-
morządami zawodowymi. 

WSC oraz produkty z jej oferty otrzymywały wiele nagród 
i wyróżnień. W 2019 roku WSC została wyróżniona tytułem 
Diamenty „Forbesa” 2019 przez miesięcznik „Forbes” jako 
jedna z polskich firm najszybciej zwiększających swoją 
wartość. Średnia ważona wzrostu WSC w trzech ostatnich 
latach wyniosła 62,69% rocznie. Program Archicad został 
też już dwukrotnie nagrodzony laurami TOPBuilder dla naj-
lepszego produktu w swojej klasie na polskim rynku. 

WSC jest również organizatorem corocznych konferencji 
NOWE OBLICZE BIM, poświęconych tematyce BIM i będą-
cych forum wymiany doświadczeń dla specjalistów z róż-
nych krajów, największego tego typu wydarzenia w Polsce.

Więcej informacji o firmie na stronie www.wsc.pl.
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Firma WSC Witold Szymanik i S-ka  
działa na polskim rynku od 25 lat.  
Od początku przedmiotem jej 
działalności jest sprzedaż 
najnowocześniejszego 
oprogramowania komputerowego  
dla potrzeb architektury i budownictwa. 
Istotnym elementem działalności firmy 
są również szkolenia oraz 
popularyzowanie najnowszych 
rozwiązań informatycznych,  
a także współpraca z szeregiem 
wyższych uczelni wykorzystujących 
dostarczane przez nią 
oprogramowanie do celów 
dydaktycznych i badawczych.

WITOLD SZYMANIK 
Prezes Zarządu  
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
Jest architektem, absolwentem Wydziału Architek-
tury Politechniki Warszawskiej, członkiem Izby Archi-
tektów RP i SARP. Po ukończeniu studiów pracował 
w warszawskich biurach projektowych, początkowo 
w MBP WARCENT w pracowni Naczelnego Architekta 
Warszawy, a następnie w Autorskich Pracowniach Ar-
chitektury, w pracowni architektów Zbigniewa Pawel-
skiego i Wojciecha Świątkowskiego. Wkrótce po stu-

diach podjął również pracę na Wydziale Architektury PW, 
w Zakładzie Projektowania Budynków Użyteczności Pu-
blicznej ówczesnego Instytutu Projektowania Architek-
tonicznego, łącząc działalność projektową z pracą dy-
daktyczną. Po roku 1989 i po transformacji gospodar-
czej oraz politycznej w Polsce rozpoczął indywidualną 
działalność projektową i był jednym z pierwszych pol-
skich architektów wykorzystujących komputery w swojej 
codziennej pracy zawodowej. Wkrótce zastosowania in-
formatyki w budownictwie stały się jego pasją. Jest auto-
rem dziesiątków artykułów poświęconych tematyce BIM. 
Ma ogromne zasługi dla popularyzacji BIM w Polsce. 
Działalność popularyzatorską łączy z pracą w biznesie. 
Od prawie 25 lat jest szefem WSC, jednej z wiodących 
firm wdrażających technologię BIM na polskim rynku. 

Witold Szymanik oraz kierowana przez niego firma 
wspierają różne inicjatywy społeczne podejmowane 
przez środowiska akademickie i zawodowe. WSC od lat 
jest głównym mecenasem warsztatów organizowanych 
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Archi-
tektury. Firma wspiera wydarzenia naukowe związane 
z metodyką BIM, współpracując z szeregiem wyższych 
uczelni. WSC jest też sponsorem kilku konkursów dla 
studentów i młodych architektów oraz inżynierów bu-
dowlanych, starając się na każdym polu działać na rzecz 
rozwoju polskiej architektury i budownictwa.
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