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Idea i  
problematyka 

Workcamp,  
czyli jak to się robi? 

Katarzyna Źródło 
Koordynator Projektu  
Workcamp MK PZITB 
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Plan prezentacji 
• Kim jesteśmy? Cele i program działalności 

• Czym jest Workcamp? 

• Etapy wdrażania projektu 

• Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny TATROGRÓD, 
Zakopane 2014 

• Rozpowszechnienie idei w innych miastach Polski – 
remonty w 2015 roku 

• Jeszcze więcej Workcampów – wakacje 2016 

• Podsumowanie 
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Kim jesteśmy? 

Utworzenie Polskiego 
Związku Inżynierów 
Budowlanych 

4-5 maja 
1934 r.  

Kontynuacja działalności 
pod nazwą Polski 
Związek Inżynierów i 
Techników Budownictwa 

14 –15 
czerwca 
1948 r.  

Powołanie Komitetu 
Młodej Kadry PZITB 2002 r. 
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Program rozwoju zawodowego 
Młodej Kadry PZITB „MK START” 

Projekt praktyk 
zawodowych  

Projekt dotyczący 
rozwoju kampanii 

bezpieczeństwa 
pracy w 

budownictwie  

Krajowe Zjazdy 
Naukowo-
Techniczne 

Szkolenia 
zawodowe  

Workcampy 
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Czym jest Workcamp? 

WORK
CAMP 

POMOC 

WOLONTARIAT 

DOBRO 

WSPÓLNE 

NAUKA 

INTEGRACJA 

ROZWÓJ 



Workcamp – wdrożenie projektu 

Powołanie 
zespołu 

realizującego 
projekt 

Znalezienie 
obiektu do 

remontu 

Określenie 
zasobów 

rzeczowo-
czasowo-

finansowych 

Opracowanie 
budżetu 

Realizacja 
projektu 

 kontrola 
budżetu oraz 

harmonogramu 

Wdrożenie 
projektu w 

największych 
miastach w 

Polsce 

Upowszech-
nienie 

projektu we 
wszystkich 
oddziałach 

Młodej 
Kadry PZITB 

styczeń 2014                     luty – marzec 2014       sierpień 2014        2015             2016 



Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 

TATROGRÓD 

03-17.08.2014 Zakopane 



Pierwsza edycja Projektu Workcamp 
MK PZITB w liczbach: 

• 14 dni ciągłej pracy 
• 9 wolontariuszy z Wojskowej Akademii Technicznej i 

Politechniki Łódzkiej 
• wsparcie 3 członków gliwickiego Koła Młodych PZITB 
• pomoc 2 najmłodszych mieszkańców placówki 
• zaangażowanie przedstawiciela małopolskiego 

oddziału PZITB, pana Andrzeja Guta 
 



Zakres prac: 
• prace przygotowawcze: 

• usunięcie odpadającej 
farby i tynku 

• gipsowanie 
• wklejenie siatki w 

miejscu zarysowań 
• gruntowanie 
• położenie akryli w 

narożach 
• mocowanie futryn 
• malowanie pomieszczeń 
• malowanie drzwi i futryn 
• odnowienie paneli 

ściennych 
• renowacja progów i 

listew podłogowych 
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Napotkane trudności: 

• znacznie wydłużony czas 
wysychania farb i innych materiałów 
z powodu utrzymującej się wysokiej 
wilgotności powietrza 

• duże obszary odpadającej farby oraz 
tynku 

• czas pracy wydłużony z 8 do 12-13 
godzin 

Wybrane aspekty pracy: 

• wsparcie i kontrola 
przedstawiciela PZITB o. Kraków – 
pana Andrzeja Guta 

• pomoc i zaangażowanie 
mieszkańców placówki oraz ich 
szczęśliwe uśmiechy, które 
dodawały energii w trudnych 
chwilach 
 



Efekt końcowy 
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Wnioski: 
• Realizacja projektu na 

obszarze lokalnym 
• sponsorzy 
• składy budowlane 
• wolontariusze 
• noclegi 

• Korzystanie z baz 
noclegowych szkół 
wyższych 

• Zaangażowanie 
mieszkańców 
remontowanej placówki / 
lokalnej społeczności 

• Zaangażowanie w remont 
danej placówki 
wolontariuszy z całej Polski 

• Zwiększenie 
zainteresowania mediów 
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Wnioski: 
• Realizacja projektu na obszarze lokalnym 

• sponsorzy 

• wolontariusze 

• noclegi 

• składy budowlane 

• Korzystanie z baz noclegowych szkół wyższych 

• Zaangażowanie mieszkańców remontowanej placówki / 
lokalnej społeczności 

• Media 



Święta w Tatrogrodzie 
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Kolejny rok, kolejne wyzwania… 
Wakacje 2015 

KMK 
PZITB o. 
Łódź 

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi 

KMK 
PZITB o. 
Warszawa 

Dom Dziecka im. Ks. Bp. W. Owczarka we Włocławku 

KMK 
PZITB o. 
Kraków 

POW „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie 
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Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi 

• tynki gipsowe i malowanie 
(pow. 600m2 ścian i sufitów) 

• zdjęcie parkietu, 

• odświeżenie lamperii, 

• odświeżenie parapetów, 

• wymiana opraw 
oświetleniowych, 

• ułożenie płytek 
ceramicznych na ścianach i 
podłogach (pow. 20m2), 

• przystosowanie izolatki do 
potrzeb chorych dzieci, 

• ozdobne malowanie ścian 
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Dom Dziecka  
im. Ks. Bp. W. Owczarka  

we Włocławku 

• tynki gipsowe i malowanie, 

• wymiana płytek ceramicznych, 

• wymiana armatury 
łazienkowej 

• wymiana wykładzin 
dywanowych 

• montaż nakładek na parapety 
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POW „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie 

Odmalowanie 11 pomieszczeń czyli ponad 600 m2 
ścian i 290 m2 sufitów w 6 dni. 
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Workcampy 2015 w liczbach: 

• 45 wolontariuszy zaangażowanych w projekt 

• 2 400 m2  odmalowanej powierzchni ścian i sufitów 

• 20 firm budowlanych z całej Polski 

• 25 000 zł w postaci materiałów i narzędzi 
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Dalsze pomysły 
• Jeszcze więcej Workcampów ! 

• Noclegi w akademikach lub w remontowanej placówce 

• Samodzielne przygotowywanie posiłków lub 
współpraca z lokalnymi restauracjami 

• Promocja na portalach społecznościowych 

• Rozpowszechnienie idei Workcampów poza 
środowiskiem budowlanym 



Workcampy 2016  
czyli jeszcze więcej pracy 

• 6 remontowanych placówek 

• 100 dni nieustannej pracy 

• 150 wolontariuszy 

• łączna wartość projektów 150 000 zł 

• dziesiątki artykułów i materiałów 
telewizyjnych 



Dom Dziecka nr 10 w Łodzi 
• prace naprawcze i malowanie 

ścian i sufitów 
• naprawa spękań na 

połączeniu płyt g-k 
• odnowienie drewnianych 

okien 
• położenie tynku 

strukturalnego w kuchni i 
jadalni 

• zakup łóżek piętrowych, 
wymiana zniszczonego 
biurka 

• zakup karniszy, firan, zasłon 



Dom Dziecka nr 10 w Łodzi 
Prace wykonane w łazience: 
• reprofilacja spadku podłogi 
• zmiana przebiegu zabudowy g-k 
• ułożenie płytek 
• wymurowanie ścianki działowej 
• montaż drzwi prysznicowych, 

umywalek, miski ustępowej, 
baterii umywalkowych i 
prysznicowych 

• wymiana grzejnika 
• montaż wentylacji mechanicznej 
• wymiana okna 



Dom Dziecka nr 10 w Łodzi 
• wymiana okien w pomieszczeniu 

gospodarczym 
• wymiana mebli w części 

wypoczynkowej 
• ozdobne malowanie ścian 
• impregnacja muru ceglanego 

 



Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie 

• oczyszczenie elewacji budynku 
szkoły 

• umycie i malowanie budynku starej 
sali gimnastycznej 

• malowanie ogrodzenia stalowego  
na podmurówce klinkierowej, bram 
wjazdowych, krat w oknach 
budynku, balustrad oraz drzwi 
wewnątrz budynku 



POW „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie 

• uzupełnienie 
ubytków w ścianach 
i sufitach 

• odmalowanie blisko 
900 m2 powierzchni 
ścian i sufitów 

• doposażenie 
łazienek 

• odnowienie futryn 
drzwiowych 

• ozdobne malowanie 
ścian i stworzenie dla 
młodszych 
wychowanków 
placówki kącika 
„Dżungla 
najmłodszych” 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                  
im. Janusza Korczaka w Szczecinie 

• usunięcie starej warstwy 
farby 

• wyrównanie ścian 
• malowanie  
• układanie płytek 



Dom Samotnej Matki 
w Chyliczkach 

• skucie tynku starej elewacji budynku 
• oczyszczenie powierzchni i mycie   pod 

ciśnieniem 
• domurowanie części ściany 
• nałożenie zaprawy wyrównującej 
• zagruntowanie powierzchni 
• ocieplenie budynku płytami 

styropianowymi 
• nałożenie tynku silokonowego 



Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
przy ul. Borowskiej we Wrocławiu 

• wymiana instalacji elektrycznej 
• wyrównanie i odmalowanie ścian 
• zaaranżowanie garderoby 
• nowa zabudowa g-k 
• ułożenie płytek na ścianach i 

podłodze 
• ułożenie paneli podłogowych 
• wymiana mebli i wyposażenia 

kuchennego 



Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych 
czyli sens działalności Młodej Kadry PZITB 

Członkowie łódzkiego oddziału PZITB wykonali na prośbę dyrekcji Domu Dziennego 
Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dodatkowy remont. Placówka zakupiła niezbędne 
materiały oraz narzędzia, brakowało jedynie rąk do pracy. W remont zaangażowali się 
wychowankowie Domu Dziecka nr 10 w Łodzi – placówki, która została 
wyremontowana    w sierpniu 2016 roku. Prace trwały jeden weekend i polegały          
na wyrównaniu ścian oraz odmalowaniu ścian i sufitów w 4 pomieszczeniach placówki. 
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Czym jest Workcamp? 

Kim jest Workcamp! 

Przygotowała Katarzyna Źródło 
Koordynator Projektu 
Workcamp MK PZITB 


