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Konferencja Workcamp MK PZITB 2019

Tegoroczna konferencja poprowadzona przez koordyna-
torkę projektu Weronikę Wasielewską oraz przewodniczą-
cego KM PZITB Oddział Wrocław Szymona Karczewskiego 
miała wyjątkowy charakter ze względu na podsumowanie 
5-letniej działalności wolontariatu, w szczególności remon-
tów przeprowadzonych w latach 2018–2019. W wydarze-
niu wzięli udział goście specjalni: Michał Wrzosek – prezes 
zarządu firmy PERI Polska, Piotr Dzięgielewski – pełnomoc-
nik zarządu ds. rozwoju firmy PERI Polska, Wiktor Piwkowski  
– sekretarz generalny PZITB, Marcin Kruk – były przewodni-
czący KMK PZITB oraz pomysłodawca projektu Workcamp, 
Grażyna Furmańczyk-Ziemińska – redaktor naczelna „Prze-
glądu Budowlanego”, Krzysztof Milanowski – członek zarzą-
du Polskiej Grupy Prefabrykacji oraz Michał Bal – prezes fir-
my Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Balgaz.

Cel projektu

Projekt Workcamp MK PZITB ma na celu charytatywne wspar-
cie jednostki pożytku publicznego poprzez wykonanie ro-
bót remontowych przez wolontariuszy, przy wsparciu firm 
z branży budowlanej oraz lokalnych przedsiębiorstw. Ogól-
nie przyjętą ideą obozów wolontariackich jest prócz wyko-
nania powierzonego zadania realizującego określone dobro 

wspólne, także wzajemne poznanie oraz integracja uczest-
ników projektu i lokalnej społeczności. Dlatego wpisując się 
w powyższe, młodzi inżynierowie budownictwa korzystając 
z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów ze stowarzysze-
nia, a także chcąc zaangażować przedsiębiorstwa budowla-
ne, pragną wprowadzać w życie przyjęte idee, jednocześnie 
podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie przy-
gotowania i realizacji inwestycji budowlanej.
O historii projektu opowiedziała wieloletnia wolontariuszka 
– Aneta Białkowska z Oddziału Łódzkiego PZITB. Pierwszy 
remont placówki pożytku publicznego w ramach projektu 
Workcamp został zainicjowany w 2014 roku przez członków 
KM PZITB Oddziału warszawskiego związanych z Wojskową 
Akademią Techniczną. Wyremontowali oni Centrum Wspar-
cia Dziecka i Rodziny „Tatrogród” w Zakopanem. Projekt ten 
zmobilizował Koła Młodych z całej Polski do tego stopnia, 
że w 2019 roku mogły się one pochwalić remontem aż 21 
placówek w 11 miastach.

Workcamp MK PZITB w liczbach

Liczby nie kłamią, w wyniku 6-letniej działalności w projek-
cie Koła Młodych mogą pochwalić się: 1910 m2 wyremon-
towanej powierzchni użytkowej, 8205 m2 pomalowanych 
ścian oraz tonami zużytych materiałów budowlanych. Jest 
to efekt pracy łącznie 404 wolontariuszy i wielu sponso-
rów, dzięki którym uzyskaliśmy na remonty już 409 000 zł 
zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie dostarczanych 
nam materiałów.

Rok 2018

W 2018 roku projekt odbył się w czterech miastach: Białym-
stoku, Łodzi, Szczecinie i Gliwicach. Koordynatorki i wolon-
tariusze z Białegostoku wyremontowali nieodpłatny punkt 
przedszkolny Aniołkowo w stowarzyszeniu „Droga”. Ośrodek 
zapewnia wsparcie i opiekę dla dzieci w wieku 2–5 lat z ro-
dzin o trudnej sytuacji socjalnej. W zakres remontu wcho-
dziło odmalowanie ścian, wymiana okładzin podłogowych, 
zakup wyposażenia oraz najpotrzebniejszych przedmio-
tów użytku codziennego do dwóch sal do nauki i zabawy 
oraz korytarza. Oddział Łódź wybrał pod swoje skrzydła 
Dom Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Lnianej 9 w Ło-
dzi. Wolontariuszom udało się odświeżyć 7 pomieszczeń, 

19 października 2019 r. podczas XX Jubileuszowego zjazdu Młodej Kadry Polskiego związku 
Inżynierów i Techników budownictwa odbyła się Konferencja workcamp MK PzITb 2019. Miała 
ona miejsce w Płochocinie w siedzibie firmy PeRI Polska – wieloletniego sponsora projektu 
workcamp MK PzITb.

Liczba zrealizowanych remontów w projekcie Workcamp MK PZITB
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wymienić parapety oraz maskownice grzejnikowe, wyko-
nać profesjonalną renowację 40 m2 parkietu, zakupić me-
ble do wszystkich pomieszczeń oraz wymienić płytki. Koło 
Młodych Oddziału Gliwice wyremontowało przy współpra-
cy z organizacją Habitat for Humanity Poland Dom Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Chorzowie – remont ten polegał 
na adaptacji poddasza na cele użytkowe. W Szczecinie pro-
jektem objęto placówkę Akcji Humanitarnej Życie. Remont 
miał na celu stworzenie dodatkowej przestrzeni warszta-
towej dla dzieci i młodzieży z biednych oraz narażonych 
na patologie rodzin.

Rok 2019

W tym roku remontu podjęły się dwa oddziały – Łódź oraz 
Kielce. W Kielcach Workcamp odbył się w klubie utworzonym 
przez stowarzyszenie „Nadzieja rodzinie”, mającym na celu 
pomoc młodzieży potencjalnie zagrożonej oraz przeciwdzia-
łać patologiom i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. 
W zakresie prac znalazło się usunięcie odpadających warstw 

tynków i farb, wykonanie sufitu podwieszanego na stela-
żu metalowym, wykonanie instalacji elektrycznej, usunię-
cie pieca kaflowego, malowanie oraz ułożenie paneli wraz 
z listwami. Wolontariuszom udało się odświeżyć pomiesz-
czenie o powierzchni 30 m2, odmalować 80 m2 ścian i dzię-
ki temu poprawić warunki, w jakich przebywa młodzież. 
Członkowie Koła Młodych PZITB Oddziału Łódź po raz piąty 
podjęli się remontu. Tym razem wybrano miejsce wsparcia 
dla dzieci i rodzin przy wydziale wspierania pieczy zastęp-
czej łódzkiego MOPS-u. Remont objął aż 10 pomieszczeń, 
w tym: wyburzenie jednej ze ścianek działowych, przearan-
żowanie wnętrza, ułożenie wylewki samopoziomującej, no-
wych warstw podłogowych, wymiany drzwi, płytek podłogo-
wych i ściennych, malowanie oraz wyposażenie wszystkich 
pomieszczeń w nowe meble. Dzięki wsparciu ze strony uczel-
ni oraz wolontariuszy z innych oddziałów w krótkim cza-
sie udało się stworzyć miejsce wyjątkowe na mapie Łodzi  
– miejsce do organizacji spotkań dla kandydatów na rodziny 
zastępcze, aktywizacji dzieci z rodzin patologicznych i dys-
funkcyjnych, miejsce do spotkań z psychotraumatologami, 
umożliwiające dzieciom spotkania z rodzicami biologiczny-
mi oraz organizowanie różnego rodzaju warsztatów. Miej-
sce uzyskało nazwę „Bułeczka”.
Wszystkie przeprowadzone przez Koła Młodych PZITB remon-
ty mają na celu poprawę warunków życia oraz stworzenie 
przyjaznej przestrzeni dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
lub starszych narażonych na różnego rodzaju wykluczenia 
społeczne. Wszyscy uczestniczący w projekcie wolontariu-
sze za serce włożone w prace podczas Workcampu otrzy-
mują niewątpliwą wdzięczność, ale również nabywają no-
wych umiejętności, odnajdują nowe przyjaźnie, odkrywają 
talenty. Każdy, kto kiedykolwiek wziął udział w Workcampie 
wie, że warto – WARTO POMAGAĆ!
Konferencja zakończyła się zwiedzaniem hali wystawowej 
firmy PERI Polska.

Weronika Wasielewska
Koordynator Projektu Workcamp MK PZITB

Marcin Kruk pomysłodawca projektu Workcamp, Weronika Wa - 
sielewska – koordynator projektu Workcamp MK PZITB oraz Szymon 
Karczewski – przewodniczący KM PZITB Oddział Wrocław

Uczestnicy projektu Workcamp MK PZITB, Kielce 2019

Uczestnicy Workcamp MK PZITB, Łódź 2019


