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Nowoczesne technologie wsparciem 
nowych idei i relacji w branży budowlanej

Projekty infrastrukturalne – niezależnie, czy są to 
obiekty kubaturowe czy liniowe, są skomplikowanymi 
przedsięwzięciami. Ich złożoność wynika z mieszania 
się w nich kilku strumieni i zagadnień, różniących się 
pod względem natury i pochodzenia.

Po pierwsze – wyzwania inżynierskie. Zaprojektowanie 
i wykonanie obiektów inżynierskich jest sztuką. 
Wymaga znajomości praw fizyki, umiejętności 
matematycznych, przestrzennego myślenia. Ponadto 
od projektantów i wykonawców wymaga śledzenia 
informacji o nowych materiałach, zastosowaniach, 
technikach budowlanych.

Po drugie – wyzwania związane z warunkami 
naturalnymi. Realizacja prac zawsze wiąże się 
z niespodziankami. Inna struktura gruntu, niż 
wykazały to pierwotne badania, elementy odnawianej 
infrastruktury odkrywane dopiero w czasie prac 
wykonawczych, kolizje, które nie były naniesione 
na mapy wykorzystywane do prac planistycznych 
wpływają na realizację projektów infrastrukturalnych.

Po trzecie – wyzwania społeczne. Wiele inwestycji jest 
opóźnianych, a nawet nie dochodzi do ich realizacji, 
z powodów protestów społecznych, przeciągających 

się konsultacji z mieszkańcami itp. W dzisiejszym 
świecie, siła jednostki i jej głosu sprzeciwu urosła 
wielokrotnie w porównaniu z okresem jeszcze sprzed 
10 lat. Wyższa świadomość i media społecznościowe 
umożliwiają jednej osobie wywołanie ogromnej fali 
powstrzymującej prace – słusznie czy niesłusznie.

Po czwarte – wyzwania kompetencyjne. Od lat mamy 
okazję współpracować z inwestorami, projektantami 
i wykonawcami. Niezależnie, czy są to samodzielni 
eksperci, pracownicy dużych firm polskich czy 
międzynarodowych, niezależnie czy pracujemy 
w Polsce czy w innych krajach, bardzo wysoko 
oceniamy kompetencje inżynierskie tych specjalistów. 
Ich pasja i zaangażowanie, z jakim zajmują się swoimi 
tematami jest imponująca. Jednak czasem spotykamy 
się z brakiem umiejętności rozumienia kontraktów 
i umów, widzenia wpływu różnych rozwiązań czy 
pojawiających się komplikacji na harmonogram 
i budżet projektu. Zrozumienie, że plan projektu to nie 
tylko lista zadań technicznych do wykonania, ale cała 
skomplikowana rzeczywistość logistyki, zarządzania 
zasobami (pracownikami i urządzeniami), kontrolowania 
cen surowców i materiałów, itd. Naszą diagnozę 
w tym zakresie potwierdzają szefowie największych 
firm budowlanych (porównaj: Raport KPMG pt. 
Stan otoczenia biznesowego sektora budowlanego 
w Polsce, dostępny na stronie kpmg.pl).
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BIM jako element przemysłu 4.0 dla branży 
budowlanej

BIM to filozofia łącząca informacje ze wszystkich 
czterech perspektyw, o których mowa powyżej. 
To powiązanie informacji inżynierskiej (planów 
i monitorowania bieżącego wykonania) z informacją 
o aktualizowanym na bieżąco harmonogramie 
i budżecie. Modelowanie 3D czy łączenie dokumentów 
planistycznych z realnym oglądem (jak na ilustracji 
poniżej) to sposób na efektywną współpracę inwestora, 
projektanta, inżyniera, wykonawcy i późniejszego 
zarządcy infrastruktury. Każdy z tych profesjonalistów 
widzi projekt inwestycyjny inaczej, z punktu widzenia 
swoich potrzeb.

Wykorzystanie technologii informatycznych pozwala 
na osiągnięcie korzyści z idei BIM. Wspólna praca 
na tych samych modelach i projektach inwestycji, 
używając tych samych aktualizowanych informacji 
o czasie i wielkości kosztów i nakładów, to sposób 

na rozwiązanie największej trudności inwestorów 
i wykonawców – braku wzajemnego zrozumienia 
i zaufania (porównaj: Raport KPMG pt. Global 
Construction Survey 2016, dostępny na stronie 
kpmg.pl). 

Jest jeszcze jeden ważny aspekt, dlaczego BIM i nowe 
technologie są ważne dla sektora budowlanego. Młode 
pokolenia dzisiejszych studentów i uczniów oczekują, 
że będą mogły łączyć się ze światem, a otoczenie 
komunikować z nimi za pomocą smartfonów 
i mediów społecznościowych. Wiele sektorów 
oferuje takie narzędzia pracy swoim pracownikom. 
Czy są to aplikacje na tablety pozwalające na pracę 
zdalną, czy rozwiązania umożliwiające podpisywanie 
umów za pośrednictwem banków (fintech), to jest 
świat kolejnych pokoleń. Jeśli sektor budownictwa 
i infrastruktury chce przyciągać talenty, musi stać 
się dla nich atrakcyjny, musi stać się 4.0. Filozofia 
i technologia BIM jest bardzo dobrym wyjściem 
naprzeciw ich oczekiwaniom.
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