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Sprawozdanie z uczestnictwa w XXXI Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji 

 

W dniach od 24 – 27 lutego 2016 roku byłam uczestnikiem  XXXI Warsztatów Pracy 

Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w Szczyrku i były organizowane przez oddział 

PZITB w Katowicach. 

Tematem tegorocznych warsztatów były wzmocnienia i naprawy konstrukcji budowlanych  

ze szczególnym naciskiem na konstrukcje metalowe, posadzki i rusztowania.  

Była to kontynuacja tematów zeszłorocznych warsztatów, które poświęcone były naprawom i 

wzmocnieniem konstrukcji żelbetowych i murowych.  

Warsztaty miały charakter specjalistycznego szkolenia zawodowego i obejmowały wykłady 

problemowe, wykłady techniczne oraz prezentacje techniczno – promocyjne firm 

specjalistycznych.  

W czasie ośmiu sesji wygłoszonych zostały 33 wykłady i odbyło się 25 prezentacji 

materiałów i rozwiązań technicznych przygotowanych przez firmy specjalistyczne. 

Wykłady obejmowały wiele tematów związanych z naprawami i wzmacnianiem istniejących 

konstrukcji 9głównie obiektów przemysłowych) co było dla mnie szczególnie cenne z uwagi 

na charakter wykonywanej pracy zawodowej. Przebudowy i wzmocnienia istniejących 

konstrukcji SA coraz częściej przedmiotem pracy projektowej w zakresie konstrukcji. 

Niewątpliwą zaletą warsztatów jest to, iż wykłady nie są tylko akademickim przedstawieniem 

teorii pracy konstrukcji – prezentowane jest bardzo praktyczne podejście do wielu, często 

skomplikowanych obliczeniowo, zagadnień. Pokazane zostały też i szczegółowo omówione 

technologie dotyczące zarówno materiałów jak i praktycznych sposobów ich zastosowania. 

W tegorocznych warsztatach położono szczególnie duży nacisk na przedstawienie 

zagadnień związanych z naprawami i wzmocnieniami konstrukcji metalowych i posadzek 

przemysłowych. Przedstawiono też kilka przykładów wzmacnianych konstrukcji opisując 

szczegółowo zakresi sposób prowadzenia prac projektowych a potem wykonawczych.. 

Wykłady prowadzone były przez wysokiej klasy specjalistów – wykładowców wyższych 

uczelni technicznych, przedstawicieli ITB oraz doradców technicznych firm produkujących 

materiały i technologie. 

Z uwagi na mnogość tematów i ograniczony czas wystąpień (mimo tego, że zajęcia trwały od 

godzin porannych do wieczora) pewne zagadnienia zostały tylko zasygnalizowane a ich 

zgłębienie pozostawiono słuchaczom do samodzielnej analizy. Materiały konferencyjne 

zebrane zostały w obszernym 3-tomowym wydawnictwie.  

Dodatkową korzyścią z udziału była też możliwość wymiany doświadczeń przez inżynierów 

pracujących w różnych miejscach i borykających się w życiu zawodowym z rozwiązywaniem 



niełatwych problemów. Każdego dnia odbywał się panel dyskusyjny, który był bardzo 

kształcącym elementem warsztatów. 

Uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia w jednym miejscu wielu materiałów i rozwiązań – 

salon wystawców otwarty był przez cały czas trwania warsztatów.   

W mojej ocenie warsztaty pracy projektanta konstrukcji są miejscem gdzie można znacznie 

poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezależnie od tego czy jest się 

początkującym projektantem czy też inżynierem z wieloletnim stażem. 

Były to moje kolejne warsztaty i wiem już, że jeśli tylko będzie to możliwe podejmę starania 

by w roku przyszłym kontynuować taką formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

 


