
U naszych europejskich sąsia-
dów nikt już nie tłumaczy, 
czym BIM jest, ale jak się tę 
technologię wykorzystuje, co 

dzięki niej się osiąga i jakich proble-
mów się pozbywa.

Prekursorzy
W Europie BIM zadomowił się jako 

pierwszy w Skandynawii. Pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku Brytyj-
czycy zdali sobie sprawę, że poziom 
i jakość ich budownictwa jest, deli-
katnie mówiąc, nie najlepsza i szybko 
rozpoczęli przygotowania do wdro-
żenia BIM, które, jak stwierdzili, jest 
jedynym lekarstwem „na całe zło”, 
czyli niską jakość tego, co się dzie-
je w ogólnie pojętym budownictwie. 
Przystąpili do tego jednak metodycz-
nie, budując strategię do 2035 roku, 
opracowując plan wdrożenia na lata 
2011–2016.

Lekarstwo na niemieckie 
problemy
Budownictwo niemieckie w 2014 

roku przeżyło chyba największy bla-
maż w swojej historii. Spektakular-

ne niepowodzenia, przedłużające się 
strategiczne inwestycje doprowadzi-
ły do powstania specjalnej komisji, 
która miała znaleźć lekarstwo na nie-
mieckie problemy. Nietrudno się do-
myślić, że po roku prac znalezio-
no panaceum i nazwano je „Digita-
les Planen, Bauen und Betreiben1”, 
a w skrócie planen-bauen 4.02, co 
w oczywisty sposób nawiązuje do re-
wolucji przemysłowej 4.0, która, jak 
wiemy, w uproszczeniu polega na in-
teraktywnej cyfryzacji, czyli wzajem-
nym wykorzystaniu, automatyzacji, 
przetwarzaniu i wymianie danych 
przy użyciu systemów cyberfizycz-
nych, Internetu Rzeczy i przetwarza-
nia chmurowego3, a jest niczym in-
nym, jak próbą zastosowania tech-
nologii BIM, zintegrowanego projek-
towania i realizacji inwestycji, czyli 
elementów IPD i Lean Construction.

Program, a dokładnie utworze-
nie organizacji planen-bauen 4.0 
AG ogłoszono w 2015 roku na tar-
gach BAU w Monachium. Organiza-
cja miała być federalną platformą wy-
miany doświadczeń, swoistym cen-
trum kompetencyjnym, a głównym 
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Aż żal ściska, że praktyczna wiedza o BIM jest w Polsce 
niedostępna, a my ciągle się zastanawiamy, czy to 
wszystko ma w ogóle sens.

BUILDER
FOR THE
FUTURE

BUILDER
FOR THE
YOUNG
ENGINEERS

BUILDER
FOR THE
YOUNG
ARCHITECTS

BIM inwestora  
i wykonawcy  
Największym 
beneficjentem BIM jest 
inwestor. On może 
najwięcej zyskać, 
stosując tę 
metodologię podczas 
realizacji swojej 
inwestycji. Ale żeby 
stosować BIM, inwestor 
musi wiedzieć, jak ten 
proces ma wyglądać 
i czego ma prawo 
oczekiwać od innych 
uczestników. Z drugiej 
strony powinien mieć 
pewność, że inni 
uczestnicy procesu 
(projektanci, 
wykonawcy, dostawcy) 
również posiadają 
wystarczającą wiedzę, 
konieczną do 
skutecznego 
wykorzystania BIM. 
Nowa rubryka BIM 
inwestora i wykonawcy 
ma na celu 
dostarczenie tej wiedzy 
wszystkim uczestnikom, 
a przede wszystkim jej 
głównym 
beneficjentom.
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Zorganizowano seminaria podsumo-
wujące ostatnie dwa lata, a przede 
wszystkim ogrom włożonej pracy 
oraz poziom wdrożenia. Przez czte-
ry dni mogliśmy wysłuchać 31 wy-
stąpień ze wszystkich obszarów wy-
korzystania BIM w procesie inwesty-
cyjnym i eksploatacyjnym. Podczas 
tych wystąpień nikt nie tłumaczył, 
czym BIM jest, ale jak się tę techno-
logię wykorzystuje, co dzięki niej się 
osiąga i jakich problemów się pozby-
wa. Największą wartością wielu wy-
stąpień było merytoryczne przedsta-
wienie zagadnień, ścieżki postępo-
wania, a przede wszystkim budowa-
nie biblioteki najlepszych praktyk. 
Nietrudno się domyślić, że najbar-
dziej oblegane były te wystąpienia, 

podczas których prezentujący po-
kazywali i opowiadali, jak wdrożyć 
BIM u różnych uczestników procesu 
inwestycyjnego. Na koniec wszyst-
kich wystąpień zawsze był przewi-
dziany czas na pytania. I te właśnie 
dyskusje były kopalnią wiedzy dla 
wszystkich słuchaczy. Aż żal ściska 
za gardło, że ta wiedza jest w Polsce 
niedostępna, a my ciągle się zastana-
wiamy, czy to wszystko ma w ogóle 
sens. Wdrażając BIM w Niemczech, 
nie zapomniano o procesie realiza-
cji i problemach z tym związanych. 
Przy wdrażaniu przekłada się na ry-
nek niemiecki zasady Lean Con-
struction oraz opracowuje się zinte-
growane warunki kontraktowe. War-
to jeszcze wspomnieć, że na targach 
w Monachium ogromny przemysł 
oprogramowania i rozwiązań sprzę-
towych był reprezentowany przez 
ponad 150 wystawców. Co więcej, 
oferowano również dużo pakietów 
oprogramowania do przedmiarowa-
nia, harmonogramowania, kosztory-
sowania i kontroli kosztów realizacji, 
czyli słynne 4D i 5D.

Zgodnie z wyżej opisanymi zało-
żeniami stworzono pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki i Energe-
tyki finansowaną przez Rząd Fede-
ralny organizację BIMiD5 „Projekty 
Referencyjne w Niemczech”, której 
głównym celem jest propagowanie 

jej celem było wdrożenie i wyko-
rzystywanie BIM w federalnych in-
westycjach strategicznych. Inicjato-
rami i założycielami było 9 Fede-
racji i Stowarzyszeń reprezentują-
cych niemiecki rynek budowlany, 
w tym Izby Inżynierów, Architek-
tów, Deweloperów oraz niewystępu-
jący w Polsce niemiecki oddział bu-
ildingSmart czy Związek Producen-
tów Oprogramowania w Budownic-
twie. Na dzień dzisiejszy do organi-
zacji należy 25 związków, stowarzy-
szeń i 34 firmy komercyjne, a cało-
ści patronuje Federalne Ministerstwo 
Transportu i Cyfryzacji. Został opra-
cowany Plan Wdrożenia4, gdzie zde-
finiowano podstawowe definicje, po-
tencjał wdrożenia i cele oraz przy-
szłe działania i zasoby I etapu wdro-
żenia. Lata 2015–2017 zostały zapla-
nowane jako etap przygotowawczy, 
lata 2017–2020 opisano jako etap 
uruchomienia projektów pilotażo-
wych, a na koniec 2020 zaplanowa-
no używanie BIM we wszystkich fe-
deralnych projektach strategicznych, 
głównie w obszarze szeroko pojętej 
infrastruktury. Główne cele wdro-
żenia to osiągnięcie wyższej jakości 
projektów i budżetów, gwarantują-
cych szybszą realizację bez przekra-
czania zakładanych kosztów, przy 
jednoczesnej optymalizacji kosztów 
eksploatacji w całym cyklu życia bu-
dowli. Działania strategiczne, jakie 
przyjęto, to głównie współpraca przy 
rozwijaniu europejskiej normy ISO 
19650 i wdrożeniu jej zapisów do 
norm krajowych, opracowanie Wy-
tycznych oraz Najlepszych Praktyk 
jako wzorców do przyszłego wyko-
rzystania, oraz współpraca z sekto-
rem prywatnym w obszarze szkoleń, 
treningów, przyszłej kadry u wszyst-
kich kluczowych uczestników pro-
cesu inwestycyjnego.

Etap wdrożeń
Federalne Ministerstwo Transpor-

tu i Cyfryzacji [BMVI] promuje od 
czerwca 2015 roku w ramach fa-
zy przygotowawczej wdrożenia BIM 
cztery projekty pilotażowe z wyko-
rzystaniem technologii BIM, w tym 
dwa projekty kolejowe (Tunnel Ra-
statt i mosty w dolinie Fils) i dwa 
projekty drogowe (most Petersdorfer 
i Auenbachtal).

Mimo hucznych zapowiedzi na 
targach w 2015 roku o BIM du-
żo nie mówiono, występowały je-
dynie firmy produkujące oprogra-
mowanie. Jednak na tegoroczne tar-
gi BAU 2017 wtargnęła rewolucja. 

najlepszych praktyk projektowania, 
organizacji i realizacji procesu inwe-
stycyjnego z wykorzystaniem BIM. 
Działania organizacji są skoncentro-
wane na dwóch projektach pilotażo-
wych, których opracowanie i realiza-
cja mają stanowić fundament przy-
szłych Najlepszych Praktyk. W trak-
cie realizacji obu projektów założy-
ciele koncentrują się przede wszyst-
kim na identyfikacji czynnika ludz-
kiego, który przy podejściu tradycyj-
nym jest głównym problemem efek-
tywnego procesu projektowania i re-
alizacji inwestycji. Dodatkowo efek-
tem pracy ma być opracowanie za-
awansowanych szkoleń oraz zbudo-
wanie i opisanie procesu dydaktycz-
nego dla wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego. Głównym 
projektem pilotażowym jest pięcio-
kondygnacyjny Budynek Biurowy 
„Haus H” w Brunszwiku, gdzie in-
westorem jest Volkswagen Financial 
Services AG. Drugim projektem pi-
lotażowym jest czterokondygnacyj-
ny Budynek Biurowo-Handlowy Pio-
nierkaserne w Ingolstadt dla prywat-
nego dewelopera. Obydwa projekty 
zgodnie z założeniami wystartowa-
ły już w fazie koncepcyjnej w 2015 
roku. BIMiD organizuje co 6 miesię-
cy sympozjum, na którym omawia-
ne są postępy w pracach w obu pro-
jektach. W styczniu na targach BAU 
2017 odbyła się już 7. edycja. Oby-
dwa projekty są na półmetku. Dodat-
kowo BIMiD ciągle poszukuje chęt-
nych inwestorów, którzy chcieliby 
przystąpić do programu. W tej chwili 
certyfikowane są dwa kolejne projek-
ty. Warto również zauważyć, że rów-
nolegle w ramach finansowanych fe-
deralnie inwestycji infrastruktural-
nych Ministerstwo Transportu i Cy-
fryzacji przygotowuje kolejnych 20 
inwestycji drogowych i kolejowych, 
na które w budżecie tylko na obszar 
cyfryzacji przeznaczonych jest 30 
milionów euro.

Drugim programem uruchomio-
nym i finansowanym również przez 
Ministerstwo Gospodarki i Energety-
ki jest „Modelowe rozwiązania BIM 

Główne cele wdrożenia BIM to osiągnięcie wyższej jakości 
projektów i budżetów, gwarantujących szybszą realizację 
bez przekraczania zakładanych kosztów, przy 
jednoczesnej optymalizacji kosztów eksploatacji  
w całym cyklu życia budowli.
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dla budownictwa6”. Celem projek-
tu jest opracowanie przykładowe-
go, modelowego procesu projekto-
wania, realizacji i późniejszego za-
rządzania budowlą dla wszystkich 
uczestników. Modelowe rozwiąza-
nia mają dotyczyć nie tylko poszcze-
gólnych procesów, ale i narzędzi in-
formatycznych do ich realizacji. Do-
datkowo opracowywane są standar-
dy, katalogi zdefiniowanych danych, 
obiektów, komponentów opisują-
cych materiały, sprzęt, technologie 
wykorzystywane na etapie realizacji 
i późniejszego zarządzania budowlą.

Następną inicjatywą jest propa-
gowanie metodologii przez Insty-
tut Fraunhofer. W różnych częściach 
kraju specjaliści-praktycy na co-
miesięcznych sympozjach prezen-
tują BIM w praktyce. Są to czysto 
merytoryczne prezentacje zastoso-
wań, wdrożeń BIM. Wszystkie głów-
ne działania, odmiennie niż w Pol-
sce, są inicjowane odgórnie, gdyż za-
rządzający na poziomie federalnym 
są najbardziej zainteresowani pod-
niesieniem jakości niemieckiego bu-
downictwa. Można zacytować tu sło-
wa głównego propagatora, a w języ-
ku zaczerpniętym z metodyki zarzą-
dzania projektami: głównego spon-
sora wdrażanych zmian, Ministra In-
frastruktury, Aleksandra Dobrindt’a: 
„Kto się całkowicie nie zdigitalizu-
je, ten przegra!”, co przez niemiec-
kie media szybko zostało sparafra-
zowane jako: „Digitalizacja!!! Głup-
cze”. Wydawnictwo Instytutu wy-
dało również w kwietniu 2016 roku 
„BIM-Kompedium – BIM jako nowe 
metody projektowania.”

Tymczasem na polskim 
podwórku…
Na targach BUDMA mówimy, 

czym jest BIM, a w jednej z naj-
mniejszych hal producenci opro-
gramowania zachwalają swoje su-
pernowoczesne rozwiązania. Nie-
stety wśród imprez towarzyszących 
nie słyszymy nic. Wśród wielu wy-
stąpień są jednak propozycje opty-
malizacji procesu projektowego, ale 
w efekcie nikt nie przychodzi…

A tymczasem… BIM ma się coraz 
lepiej na rynku komercyjnym. Pry-
watni inwestorzy coraz częściej wy-
magają tej technologii od swoich pro-
jektantów, wykonawców. Mamy już 
dwóch silnych liderów w branży wy-
konawczej, czyli firmy Skanska i Bu-
dimex, które bardzo mocno koncen-
trują się nie tyko na budowaniu swo-
ich kadr, zespołów i kompetencji, ale 
i na wykorzystywaniu tej technolo-
gii w realizowanych przez siebie in-
westycjach. Bardzo ciekawe jest to, 
że obie organizacje przyjmują tro-
chę inną filozofię i tok postępowa-

nia przy wdrożeniu. Najciekawsze 
zaś jest to, że o swoich doświadcze-
niach, może trochę w zawoalowany 
sposób, ale opowiadają na publicznie 
dostępnych konferencjach. Niestety 
na tychże konferencjach bardzo rzad-
ko gościmy zagranicznych prelegen-
tów, opisy zagranicznych projektów, 
wdrożeń. Te, które możemy oglądać, 
niestety ograniczają się zazwyczaj do 
ładnych wizualizacji i opisu wielko-
ści tych projektów.

A tym czasem, BIM znajduje zasto-
sowanie również w konkursach ar-

chitektonicznych dla Inwestora Pu-
blicznego. Wiadomo, że jakość ota-
czającej architektury i rozważne pla-
nowanie urbanistyczne jest jednym 
z głównych czynników stanowią-
cych o jakości naszego życia. Oczy-
wiste jest też, że otwarte konkur-
sy architektoniczne dotyczące prze-
strzeni miejskiej i obiektów użytecz-
ności publicznej są najlepszym środ-
kiem wyboru najlepszych rozwiązań 
dzięki wyważonej ocenie eksperc-
kiej szerokiego jury uznanych twór-
ców. BIM w Polsce wkracza szero-
ko również w sferę przetargów pu-
blicznych, realizowanych w oparciu 
o wybór konkursowy najlepszej kon-
cepcji. Zastosowanie modelowania 
parametrycznego w pracach konkur-
sowych, daje możliwość prezenta-
cji nie tylko samej estetyki wizual-
nej projektu na podstawie plansz, 
ale umożliwia architektom rzetel-
ną weryfikację własnych pomysłów 
i kontroli narzuconego przez Zama-
wiającego budżetu. BIM daje ogrom-
ne możliwości przeprowadzenia za-
awansowanego studium wykonalno-
ści, funkcjonalności i kosztów pro-
jektu zarówno przez samego auto-
ra, jak i komisję konkursową. Zama-
wiający, który otrzyma oprócz wy-
druków wizualizacji, również model 
BIM, będzie mógł się upewnić już na 
etapie koncepcji, że czy najatrakcyj-
niejsza estetycznie praca spełnia wy-
mogi funkcjonalne, energooszczęd-
ności i czy jest wykonalna technicz-
nie i w zakładanym budżecie. Rów-

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wyróżnienie.  
Autorzy: Graph’it Studio Sp. z o.o. Paweł Łaguna Architekci
Więcej plansz: http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=4489

Wszystkie główne działania wdrożeniowe BIM na rynku 
niemieckim, odmiennie niż w Polsce, są inicjowane 
odgórnie, gdyż zarządzający na poziomie federalnym  
są najbardziej zainteresowani podniesieniem jakości 
niemieckiego budownictwa.



B
u

il
d

e
r  4

5 
m

aj
 2

01
7

cji technologii BIM w polskich inwe-
stycjach publicznych. Dzięki relacji 
Piotra Dudka, prezesa Stowarzysze-
nia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii, mogliśmy wysłuchać tego, 
jak BIM wdrażano na Wyspach, jaki 
jest stan dzisiejszy i jakie są plany na 
przyszłość. Następnie Dariusz Kasz-
nia, prezes Europejskiego Centrum 
Certyfikacji BIM, omówił cele repre-
zentowanej organizacji w zakresie 
opracowywanych szkoleń dla Inwe-
stora Publicznego, ale również pro-
gramów studiów podyplomowych, 
jakie w Polsce są powoli przygoto-
wywane. Pierwsze programy mają 
ruszyć już w tym roku, o czym sze-
rzej napiszemy w następnych nu-
merach. Maciej Dejer, prezes Stowa-
rzyszenia „Klaster Technologii Infor-
macyjnych w Budownictwie”, omó-
wił działania najstarszej w Polsce or-
ganizacji promującej BIM w Polsce. 
Kontynuację tematu edukacji w ob-
szarze projektowania i realizacji in-
westycji omówił Sekretarz General-
ny Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budowlanych – Wik-
tor Piwkowski. Jest to wspólna ini-
cjatywa PZITB i SARP, które, współ-
pracując z Dziekanami Wyższych 
Uczelni Technicznych, pracują nad 
podstawą programową, jaka ma zo-
stać zaprezentowana na dorocznie 
organizowanym spotkaniu Dzieka-
nów wszystkich wydziałów budow-
lanych uczelni wyższych. Padły cie-
kawe liczby: mamy do wyszkolenia 
w Polsce w perspektywie najbliż-
szych pięciu lat 50000 studentów 
oraz min. 30000 architektów i in-
żynierów. Następnie Mariusz Ści-
sło, prezes Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich oraz Bohdan Lisow-
ski, prezes oddziału krakowskiego 
SARP, omówili obawy środowiska, 
ale również działania podjęte w za-
kresie standaryzacji, które są tak na-
prawdę podstawą przy jakimkolwiek 
mówieniu o wdrożeniu BIM – czy to 
na skalę biura projektowego, czy na 
skalę projektu, czy wręcz ogólnie In-
westycji Publicznych.

Na koniec części prezentacyjnej 
usłyszeliśmy dobrą nowinę. W Pol-
sce tworzy się polski oddział buil-
dingSmart, jak to mówią założycie-
le: tworzy się polski openBIM. Głów-
nym propagatorem i pomysłodawcą 
jest prof. Andrzej Glema, który od lat 
na wielu konferencjach zadaje słusz-
ne pytanie: „czy jesteśmy już goto-
wi na założenie polskiego oddzia-
łu buildingSmart”? W swojej pre-
zentacji Jerzy Rusin, współzałoży-

nież praca samej komisji konkurso-
wej staje się obecnie dużo prostsza, 
a werdykt jeszcze mocniej uzasad-
niony. Zaawansowane modele BIM 
już stają się niezastąpionym narzę-
dziem dla analiz koncepcyjnych naj-
lepszych architektów i jest pewne, 
że wkrótce poziom prac konkurso-
wych przekroczy nasze najśmielsze 
marzenia.

Tematem zainteresowało się Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa. We wrześniu ubiegłego ro-
ku rozpoczęły się konsultacje spo-
łeczne „Stosowanie metodyki BIM 
w Budownictwie”. Konsultacje za-
początkowane zostały przez opra-
cowanie raportu „Metodyka BIM – 
Obecny stan wdrożenia w polskich 
zamówieniach publicznych7”. Nie 
chcę w tym miejscu komentować sa-
mego raportu, a przybliżyć Państwu, 
o czym mówimy w trakcie tych 
konsultacji. W pierwszym wrześnio-
wym spotkaniu (w którym niestety 
autor nie uczestniczył) udział wzięli 
przedstawiciele Inwestora Publicz-
nego. Drugie zostało zorganizowane 
dla przedstawicieli Wyższych Uczel-
ni Technicznych, Izb Architektów 
i Inżynierów, ale również uczestni-
ków procesu budowlanego. Na wie-
lu Uczelniach Wyższych o BIM-ie 
mówi się już od kilku lat. Jednak 
warto zaznaczyć, że niekwestiono-
wanym liderem jest Politechnika 
Krakowska, która skupia się nie tyl-
ko na kwestiach z zakresu projek-
towania, ale również z zakresu in-
tegracji procesu, na czynniku ludz-
kim. Jednym z podstawowych wnio-
sków z tego spotkania było „naj-
pierw EDUKACJA”, bo to ona tak na-
prawdę jest kluczowym zagadnie-
niem na ścieżce krytycznej wdroże-
nia BIM w Polsce. Ogólnie wypowie-
dzi poszczególnych prelegentów by-
ły sceptyczne, a czasami nawet pe-
symistyczne, jeśli chodzi o wdro-
żenie BIM w inwestycjach publicz-
nych. Panowało ogólne przekona-
nie, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, 
że to zbyt skomplikowane, za dro-
gie. Na szczęście na koniec głos za-
brali przedstawiciele Wykonawców. 
Reprezentanci firm SKANSKA i BU-
DIMEX zgodnie zadeklarowali, że są 
już gotowi! Już chcą realizować in-
westycje publiczne, wykorzystując 
tę technologię.

Następne spotkanie odbyło się 
w lutym tego roku. Zostali na nie za-
proszeni przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych zaangażowanych 
w proces promowania i rekomenda-
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ciel opowiedział o samej organiza-
cji i o uruchomionym procesie za-
łożycielskim. Organizacja ma za cel 
propagowanie standardów building-
Smart, ale przede wszystkim wspól-
nie z członkami, którymi może zo-
stać każdy chętny, stworzyć polskie 
standardy BIM.

W części panelowej wywiązała się 
bardzo ciekawa dyskusja o proble-
mach, pomysłach, dalszych działa-
niach, ale warto przytoczyć najważ-
niejszy wniosek płynący z tych roz-
ważań. Wszyscy byli zgodni, że już 
najwyższy czas, aby główny patro-
nat nad działaniami w Polsce przeję-
ło Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa. Najbardziej podkreślany 
był fakt, że oprócz patronatu powin-
ny zostać wygospodarowane przez 
Ministerstwo środki na uruchomienie 
wdrożenia BIM w polskich inwesty-
cjach publicznych oraz jak najszyb-
sze uruchomienie projektów pilota-
żowych. Ostatnim etapem konsultacji 
ma być organizowane w maju przez 
Politechnikę Krakowską Ogólnopol-
skie Sympozjum „BIM w edukacji” 
dla wyższych uczelni technicznych 
w Polsce. Organizowane sympozjum 
jest objęte patronatem Ministerstwa, 
a celem spotkania jest zainicjowanie 
współpracy przedstawicieli wszyst-
kich uczelni technicznych w kraju, 
zainteresowanych bądź zaangażowa-
nych w prowadzenie lub przygotowa-
nie zajęć dotyczących metodyki BIM 
w szerokim, kompleksowym jej uję-
ciu. Efekty konsultacji mają zostać za-
prezentowane na ostatnim w ramach 
konsultacji spotkaniu, które praw-
dopodobnie odbędzie się w czerwcu  
tego roku.
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