
Komitet i Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa realizują m.in. ważny społecznie 
program nazwany „Workcamp”. Pilotażowa akcja tego progra-
mu miała miejsce w 2014 r. w Zakopanem i została zainicjowa-
na przez Koło Młodej Kadry PZITB z Wojskowej Akademii 
Technicznej. W pracach wzięło udział ponad 12 członków 
z różnych regionów Polski. Przez dwa tygodnie wyremontowa-
no Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.

Niżej podano informacje dotyczące realizacji programu 
w Oddziałach PZITB w Łodzi i w Warszawie.

Workcamp Łódź 2017

Członkowie Młodej Kadry Oddziału Łódzkiego PZITB 
w 2015 r. wyremontowali w Domu Małego Dziecka w Łodzi przy 
ulicy Drużynowej 3/5 dwa pokoje dzienne, ciąg komunikacyjny 
oraz izolatkę. W akcji wzięło udział około 15 osób. Z kolei w ro-
ku 2016 wyremontowano Dom Dziecka nr 10 w Łodzi. Przez 
4 tygodnie w pracach uczestniczyło ponad 40 wolontariuszy 
z kół młodych z całej Polski.

W roku 2017 członkowie Młodej Kadry Oddziału Łódzkiego 
PZITB wykonali dokładną inwentaryzację pomieszczeń Domu 
Dziecka nr 11 w Łodzi. Ocenili też przyczyny występującej wil-
goci w jednym z pokoi.

Dzięki przychylności firm, które współpracowały z Oddzia-
łem Łódzkim, a także innych osób, pozyskano najpotrzebniej-
sze materiały i narzędzia. Następnie przystąpiono do wykony-
wania robót remontowych.

Pracowała znaczna liczba wolontariuszy z różnych miast, 
w tym z Lublina, Warszawy czy Wrocławia. Trzeba podkreślić, 
że działania wspierał dziekan ds. studentów dr inż. Jakub Misz-
czak, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Oddziału 
Łódzkiego PZITB. Do akcji włączył się dr inż. Przemysław Bo-
dzak – przewodniczący Oddziału PZITB w Łodzi oraz mgr inż. 
Łukasz Sowa – skarbnik Oddziału.

Uczestnicy realizacji wspierani m.in. przez Roberta Wierzbickiego, 
Ryszarda Trykosko, Wiktora Piwkowskiego i Dorotę Szczęsną – dyrekto-

ra ośrodka

Podczas prac w ramach „Workcamp Łódź 2017”. Od lewej: dr inż. 
Jakub Miszczak, dr inż. Przemysław Bodzak, mgr inż. Łukasz Sowa

Z  Ż Y C I A  P Z I T B

O realizacji programu „Workcamp”  
przez Młodą Kadrę PZITB

Prezydium Zarządu Oddziału Łódzkiego kontaktowało się 
z Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz z Zakładem Wodo-
ciągów i Kanalizacji w celu uzyskania potrzebnych pozwoleń. 
Oprócz tego członkowie Prezydium czynnie brali udział w reali-
zacji zadań.

Prace remontowe trwały 3 tygodnie. Dzięki sponsorom 
wymieniono wyposażenie pokojów, rolety w oknach oraz pane-
le podłogowe.

W akcję było zaangażowanych 25 wolontariuszy reprezen-
tujących PZITB, a także ponad 10 osób niezwiązanych z bran-
żą budowlaną.

Więcej szczegółów podano na profilu facebookowym 
WORKCAMP ŁÓDŹ 2017.

mgr inż. Mateusz Dankowski

WORKCAMP Warszawa 2017

W realizacji projektu „Workcamp” w 2017 r. w Warszawie 
wzięli udział studenci trzech uczelni: Politechniki Warszawskiej, 
Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, wspierani przez działaczy Oddziału Warszaw-
skiego i Zarządu Głównego PZITB. Uczestnicy „Workcamp” 
w Warszawie wyremontowali kuchnię i jadalnię w Centrum In-
terwencji Kryzysowej, placówce stowarzyszenia Katolickiej 
Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. 
Współpraca studentów z Centrum rozpoczęła się w grudniu 
2016 r. Dyrekcja placówki zapewniła wykonanie robót budow-
lanych polegających na rozbiórkach, wymianie instalacji wod-
no-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. W lipcu 2017 r. 
dalsze roboty remontowe wykonali uczestnicy programu 
„Workcamp”.

Roboty objęły m.in.: tynkowanie ścian (ponad 140 m2), 
montaż otworów drzwiowych, wstawienie ścianek działowych, 
wymianę okien, wstawienie drzwi zewnętrznych, ułożenie pły-
tek ściennych (ponad 100 m2), gipsowanie i malowanie ścian.

Pracami kierował Robert Wierzbicki z firmy PERI. Pomocy 
materiałowej i finansowej udzieliły firmy: NDI (główny partner ), 
UNIBEP, Ceramika Paradyż, IPECO Development, PERI, MW 
DOM, AR-Bud Artur Woźniak, Hochtief Polska, VERENT i Okno-
plast.

Emilia Woźniak


