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Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem 
nagrodzonej pracy była „Optymalizacja danych 
wyjściowych do obliczania pojemności siecio-
wych zbiorników wyrównawczych na przykła-
dzie obiektu Bębło”, natomiast promotorem pra-
cy był dr hab. inż. Tomasz Bergel. wyróżnienie 
otrzymała mgr inż. Edyta Kubala, absolwentka 
Politechniki Krakowskiej, za pracę pt. „Projekt 
koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki 
Krakowskiej przy ul. warszawskiej, uwzględnia-
jący zasady ochrony przed zanieczyszczeniem 
świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji 
Oświetleniowej (CIE)”, przygotowaną pod opieką 
dr hab. Tomasza Ściężora. Kapituła Konkursu za-
znaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
prace charakteryzowały się wysokim poziomem 
merytorycznym, a także innowacyjnym podej-
ściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego. 

Partnerzy Warsztatów 
Partnerzy Strategiczni: LG Electronics, Geberit, 
wilo Polska, HAURATON Polska, Armacell Po-
land Sp. z o.o.

Partner Złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, Fläkt-
Group Poland.
Partner Srebrny: Ew-INVEST, Flamco Meibes, 
Swegon, SCHAKO Polska, Spirax Sarco, Gazex, 
Kessel, Cadsoft, Belimo, TRACTO-TECHNIK, Je-
ven, Hawle, Egeplast International, Europejski In-
stytut Miedzi, Immergas, Uponor Polska, Verano, 
Borysowski & Spółka, A-went.
Partner Brązowy: ELPLAST+, Hennlich.

Ponad 350 uczestników wzięło udział w II edycji 
Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy insta-
lacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 
3-4 października 2019 r. w warszawie. Organizato-
rem wydarzenia było Polskie Zrzeszenie Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych, uczestnikami zaś 
specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, dok-
toranci, pracownicy naukowi uczelni.
Patronat honorowy nad Warsztatami objął mi-
nister inwestycji i rozwoju oraz REHVA – Fede-
ration of European Heating, Ventilation and Air 
Conditioning Associations, jak również Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodar-
cza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza wo-
dociągi Polskie.
Mottem Warsztatów było: wIEDZA – PRAKTYKA 
– BEZPIECZEŃSTwO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.
Podczas 2 dni odbyło się 20 warsztatów pane-
lowych poruszających kwestie zarówno przy-
szłości zawodu projektanta tj.: zmiana gospo-
darki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe 
określanie obecnych priorytetów w branży,  
a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien  

zmienić się warsztat projektanta; energooszczęd-
ne rozwiązania podczas projektowania i eksplo-
atacji instalacji HVAC; dom bez rachunków; warsz-
tat rzeczoznawcy XXI wieku oraz modelowanie 
energetyczne a charakterystyka energetyczna 
budynku. Partnerzy przedstawili 25 prezentacji 
omawiających studia przypadków i rozwiązanie 
konkretnych zagadnień technicznych. 
Prelegentami byli zarówno przedstawiciele na-
uki, jaki i doświadczeni projektanci i eksperci.  
Ich sylwetki przedstawione są w zakładce:  
http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/prelegenci/.  
Honorowym prelegentem był prof. Stefano P. Cor-
gnat, prezydent REHVA poprzedniej kadencji, któ-
ry przedstawił referat otwierający pt. „Urządzenia 
HVAC w przyszłych budynkach”. Akcentem upa-
miętniającym jubileusz Zrzeszenia był referat prof. 
Jana Pawełka przedstawiający 100 lat Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
Podczas warsztatów przyznane zostały rów-
nież nagrody i wyróżnienia w konkursie na naj-
lepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie 
otrzymała mgr inż. Iwona Jarosz, absolwentka 
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