
W dniach 3–6 marca 2020 w Wiśle odbyły się XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy 
Projektanta Konstrukcji, nad którymi miesięcznik „Builder” objął patronat medialny.
Cztery dni wykładów, dyskusji merytorycznych, prezentacji materiałów i technologii 
oraz konsultacji z wykładowcami i producentami materiałów budowlanych były 
okazją do spotkań, rozmów, a także wymiany doświadczeń zawodowych. 

BU
ILD

ER
 I M

AJ
 20

20
 18

 BU
IL

DE
R 

SC
IE

NC
E I

 W
PP

K 
20

20

kiej obudowy, posadzek przemysłowych 
i stalowych rusztowań. Tematyka podobna 
jak podczas warsztatów przed ośmiu laty zo-
stała teraz przedstawiona w zaktualizowanym 
wydaniu, z uwzględnieniem zmian zachodzą-
cych przez ten czas w zakresie technologicz-
nym, materiałowym i normalizacyjnym.

Patronat branżowy nad XXXV WPPPK 
2020 objęła Krajowa Rada PIIB i Śląska OIIB, 
a patronat honorowy Małopolska OIIB – obie 
okręgowe izby reprezentowali przewodniczą-
cy okręgowych rad Roman Karwowski i Miro-
sław Boryczko. Na zaproszenie organizato-
rów przybył również przewodniczący Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa Ryszard Trykosko. 

Prelegenci z najlepszych 
uczelni i jednostek naukowych
XXXV WPPK została otwarta przez prze-

wodniczącego Katowickiego Oddziału PZITB 
Andrzeja Szydłowskiego oraz przewodniczą-
cego Komitetu Naukowego dra hab. inż. Ja-

na Zamorowskiego, prof. Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wykład 
inauguracyjny na temat polskich osiągnięć 
w zakresie konstrukcji stalowych wygłosił 
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. Poli-
techniki Gdańskiej. Ważnym punktem spo-
tkania były wystąpienia zaproszonych go-
ści: Ryszarda Trykosko oraz Romana Kar-
wowskiego i Mirosława Boryczki. Problema-
tyka konferencji odpowiadała kryteriom spe-
cjalistycznego szkolenia zawodowego, zgod-
nie z normą PN-ISO-9000, i wymogom stałe-
go dokształcania przez członków samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa; 
wśród uczestników było liczne grono człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
z całej Polski. 

Stoiska wystawiennicze 
i konkursy
Na konferencji były także dostępne sto-

iska wystawiennicze 46 firm, wśród nich 10 
firm komputerowych. Generalnymi partnera-

Konferencja WPPK, organizowana po-
czątkowo dla projektantów konstrukcji 
budowlanych, stała się z czasem naj-

większym w kraju specjalistycznym szko-
leniem zawodowym dla osób z branży bu-
dowlanej. Tegoroczne jubileuszowe warszta-
ty zgromadziły ponad 400 uczestników: pro-
jektantów branży konstrukcyjnej i komunika-
cyjnej, wykonawców, wykładowców uczel-
ni technicznych kształcących inżynierów bu-
downictwa oraz przedstawicieli firm oferu-
jących materiały lub technologie budow-
lane i programy wspomagające projekto-
wanie. Głównym organizatorem warsztatów 
był obchodzący w tym roku 85-lecie istnie-
nia Oddział PZITB w Katowicach we współ-
pracy z Oddziałami PZITB z Bielska-Bia-
łej, Gliwic i Krakowa. Wydarzenie kontynuo- 
wało rozpoczęty w 2018 roku czteroletni 
cykl Innowacyjne i współczesne rozwiązania 
w budownictwie. 

Temat przewodni Konstrukcje metalowe 
rozbudowano o zagadnienia dotyczące lek-

Największe szkolenie w branży
XXXV WPPK 2020

MARIA ŚWIERCZYŃSKA
Komitet Organizacyjny WPPK 2020

Fot. 1. Wystawcy Fot. 2. Panel dyskusyjny
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mi merytorycznymi były firmy NDI Sopot SA, 
PERI Polska Sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo 
Cynkownicze. 

W konkursie na Lidera Wystawy, rozstrzy-
ganym w 3 kategoriach, decyzją jury konkur-
sowego pierwsze miejsca zdobyły następu-
jące firmy: HARD CHRIS Krzysztof Tomera 

Fot. 3. Otwarcie XXXV WPPK 2020 Andrzej 
Szydłowski
Przewodniczący  
O. PZITB w Katowicach 
i Komitetu Organizacyjnego 
 WPPK 2020

Za nami kolejne Warsztaty Pracy Projek-
tanta Konstrukcji. Utrzymująca się od lat 
wysoka frekwencja potwierdza ich pozy-
cję największej w kraju inżynierskiej konfe-
rencji adresowanej do branży budowlanej. 
Pomysł organizowania techniczno-warsz-
tatowych konferencji poświęconych pro-
blemom projektowania w budownictwie 
powstał w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku w Zarządzie Głównym PZITB. Koncep-
cję wcielono w życie, organizując w 1986 
roku w Krakowie pierwsze spotkanie. Ideą 
wydarzenia od zawsze była organizacja 
specjalistycznego szkolenia zawodowe-
go, dostarczającego uczestnikom aktual-
nej i pogłębionej wiedzy dostosowanej do 
zmieniających się okoliczności i bieżących 
potrzeb. Realizacja tak poważnego przed-
sięwzięcia – zarówno pod względem me-
rytorycznym, jak i logistycznym – wymaga 
od głównego organizatora wielkiego zaan-
gażowania, dlatego przygotowania do ko-
lejnej konferencji trwają blisko rok. Warsz-
taty współorganizują 4 oddziały PZITB – 
z Gliwic, Bielska-Białej, Katowic i Krako-
wa. Właśnie współpraca i wymiana do-
świadczeń organizacyjnych tych oddzia-
łów owocuje sukcesem konferencji.

w kat. materiały budowlane, HILTI POLAND 
Sp. z o.o. w kat. technologie budowlano-
-montażowe i DLUBAL SOFTWARE Sp. 
z o.o. w kat. programy komputerowe, a tytuł 
Lidera Wystawy otrzymała firma KOELNER 
Sp z o.o. za wyróżniające się stoisko mobil-
ne „RawlTruck”.

„Wieczory inżynierskie”
Organizatorzy zadbali również o atrakcyj-

ny program „wieczorów inżynierskich”, za-
wierający elementy edukacyjne i rozrywko-
we. W pierwszym dniu przygotowano pa-
nel dyskusyjny nt. Zmiany w Prawie budow-
lanym dotyczące przygotowania dokumen-
tacji projektowej dla przewidywanej inwesty-
cji. Problematyka zakresu projektu wykonaw-
czego i warsztatowego. Moderatorem pane-
lu był Tomasz Radziewski, zastępca prze-
wodniczącego Rady ŚlOIIB, a uczestnika-
mi Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki in-
spektor nadzoru budowlanego, Małgorzata  
Boryczko, powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego w Krakowie, i Ryszard Trykosko, 
przewodniczący PZITB. Drugiego wieczo-
ru podjęto temat budowy kanału żeglugo-
wego przez Mierzeję Wiślaną. O aspektach 
technicznych budowy mówili przedstawicie-
le generalnego wykonawcy – konsorcjum  
Besix/NDI. Ten wieczór zakończył się kon-
certem kwartetu smyczkowego „Vołosi”. Trze-
ci wieczór wypełniła muzyka irlandzka w wy-
konaniu zespołu instrumentalno-wokalnego  
„Carrantouhill”.                                            n

Fot. 5. Przewodniczący Oddziałów PZITB z południa Polski

Fot. 4. Zwycięzcy konkursu wystawców
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