
Inicjatywa zorganizowania tego spo-
tkania powstała w  gronie osób zaanga-
żowanych w  prace nad nową generacją 
Eurokodów, skupionych wokół Komitetu 
Technicznego PKN 254 ds. Geotechniki. 
Myślą przewodnią było ożywienie społecz-
ności technicznej w zakresie wypracowania 
tzw. stanowiska krajowego przy trwającej 
obecnie nowelizacji Eurokodu 7 Projekto-
wanie geotechniczne.

Warsztaty, zorganizowane jako interak-
tywne spotkanie inżynierskie z uczestnikami 
prac normalizacyjnych, specjalistami w róż-
nych obszarach geotechniki, były skiero-
wane do odbiorców projektowanych zmian, 
tj. inżynierów, projektantów geotechników 
oraz przedstawicieli instytucji kształtują-
cych regulacje branżowe (GDDKiA, PKP PLK, 
instytuty badawcze itp.), a  ich główne cele 
były następujące: popularyzacja wiedzy 

o  nowej generacji Eurokodów; wypracowa-
nie uwag i komentarzy praktyków do części 
2 i 3 Eurokodu 7; mobilizacja środowiska do 
aktywnego udziału w pracach normalizacyj-
nych; przygotowanie środowiska inżynierów 
i projektantów na nadchodzącą zmianę.

Podczas prezentacji, uczestnicy zostali 
wprowadzeni w  świat procesów normaliza-
cyjnych oraz kulisów prac nad nową gene-
racją Eurokodu 7 i harmonogram wdrażania 
zmian, a  równocześnie otrzymali możliwość 
udziału w tych pracach. Prelegenci przedsta-
wili najstotniejsze zmiany w trzech częściach 
zredefi niowanej normy EN 1997 i ich praktycz-
ny wpływ na działalność inżynierską. Najważ-
niejszą częścią był panel dyskusyjny, w czasie 
którego oddano głos uczestnikom – mieli oni 
szansę poruszyć najbardziej istotne dla nich 
kwestie, zgłosić swoje uwagi i propozycje do 
przedstawionych zapisów. Mogli się także wy-

powiedzieć na temat przyszłości projektowa-
nia geotechnicznego.

W  warsztatach wzięło udział ponad 110 
osób, co potwierdza ogromne zainteresowanie 
prezentowaną tematyką. Dlatego warsztaty 
będą kontynuowane jako cykl spotkań po-
święconych konkretnym zagadnieniom z pro-
jektowanego Eurokodu 7. Do dalszej dyskusji 
zostanie stworzona specjalna platforma, sku-
piająca ekspertów biorących udział w pracach 
normalizacyjnych, a także wszystkich chętnych 
do wyrażenia swojej opinii i dzielenia się pomy-
słami. Wypracowany wspólny głos uczestni-
ków konferencji zostanie przedłożony do dal-
szych prac nad nowym formatem Eurokodu 7.  |

Więcej informacji na www.eurokododnowa.pl
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NOWA GENERACJA
WARSZTATY EUROKOD 7 

Warsztaty pod hasłem „Eurokod 7: Nowa Generacja. Ewolucja z Twoim 
udziałem” zostały zorganizowane po raz pierwszy, jednak od razu 
spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, otwierając drogę 
do stworzenia nowej platformy wymiany wiedzy wśród geotechników


