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XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy  
Projektanta Konstrukcji

Komitetowi organizacyjnemu WPPK-2019 przewodniczył 
Janusz Kozula, a redakcją merytoryczną warsztatów zajął 
się dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ. Tegoroczne WPPK 
kontynuowały nowy, czteroletni cykl poświęcony „Innowa-
cyjnym i współczesnym rozwiązaniom w budownictwie”. 
Wiodącym tematem wykładów było budownictwo ogólne.
W tegorocznych warsztatach wzięło udział ponad 400 uczest-
ników. Warsztaty otworzył wykład inauguracyjny wygłoszo-
ny przez dr. hab. inż. Janusza Rymszę, prof. IBDiM, który do-
tyczył autorskiej propozycji nowych wymagań technicznych 
obejmujących obiekty budowlane w kontekście katastrofy 
wiaduktu Polcevera w Genui. W trakcie WPPK, w ośmiu se-

sjach tematycznych, wygłoszonych zostało 31 wykładów 
problemowych, przygotowanych przez najlepszych spe-
cjalistów wywodzących się z wiodących ośrodków nauko-
wo-badawczych, firm projektowych i wykonawczych. Wy-
kłady zostały opublikowane w 3 konferencyjnych tomach 
o łącznej objętości blisko 1600 stron. Dodatkowo w trakcie 
warsztatów wygłoszonych zostało 7 interesujących wykła-
dów merytorycznych partnerów warsztatów oraz 9 referatów 
wystawców, dotyczących najnowszych rozwiązań i techno-
logii stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie. Głów-
nymi partnerami merytorycznymi były firmy Peri i Solbet, 
a wspomagającymi partnerami merytorycznymi firmy Hy-
drostop, H+H, Mapei, Stropy.pl oraz Dafa. Wykłady mery-
toryczne, przygotowane przez partnerów merytorycznych 

WPPK 2019 oraz inne zainteresowane firmy zamieszczono 
w czwartym tomie konferencyjnym liczącym blisko 200 stron.
Podczas ceremonii otwarcia uhonorowano Andrzeja Nowa-
ka z Oddziału PZITB w Katowicach tytułem Członka Hono-
rowego Komitetu Organizacyjnego WPPK.
Warsztatom towarzyszyła ekspozycja 48 firm, na której pre-
zentowane były innowacyjne i najnowsze rozwiązania pro-
jektowe, materiałowe i technologiczne. Znalazło się również 
miejsce dla księgarni konferencji, gdzie można było nabyć 
ciekawe publikacje z zakresu budownictwa, nauk ścisłych 
i nie tylko. Tradycyjnie w trakcie WPPK 2019 zorganizowany 
został konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze. Pierw-

sze miejsce uzyskała firma Dlubal Software, drugie – firma 
Famar, a miejsce trzecie przypadło firmie Astra.
Dużym zainteresowaniami cieszył się wieczór inżynierski, 
podczas którego uczestnicy spotkali się z Krzysztofem Piąt-
kiem – zastępcą głównego inspektora nadzoru budowlane-
go. Spotkanie przerodziło się w burzliwą dyskusję dotyczą-
cą roli projektanta w procesie budowlanym.
Podczas zakończenia WPPK 2019 symboliczną „pałeczkę” prze-
kazano organizatorom kolejnych warsztatów w 2020 roku 
– przewodniczącemu Oddziału PZITB w Katowicach Andrze-
jowi Szydłowskiemu oraz Januszowi Krasowskiemu.

Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ
Mgr inż. Janusz Kozula

XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbywały się od 5 do 8 marca 2019 r. 
w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Organizatorem tegorocznej edycji 
Warsztatów był Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej,  
przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. 

Prof. Janusz Rymsza wygłasza wykład inauguracyjny Przekazanie symbolicznej pałeczki organizatorom WPPK 2020
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