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Enterprise Europe Network 

przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 
 

      zaprasza do udziału w webinarze nt.: 
 

 „Technologia BIM w procesie inwestycyjno-
budowlanym” 

 

 

 
Webinar skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP - wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-

budowlanego, m.in.: inwestorów, menedżerów i kierowników projektów, projektantów, wykonawców, deweloperów, zarządców 
nieruchomości, producentów materiałów budowlanych. 

Celem webinaru jest przedstawienie podstawowych wymagań dotyczących technologii BIM (Building  
Information Modeling), w tym m.in. podstaw dotyczących standaryzacji i organizacji pracy w BIM, podstawowych pojęć,  
reguł i standardów BIM, stanu wdrożeń BIM w Europie i w Polsce, uwarunkowań prawnych, norm protokołów i przykładów 
dobrych praktyk.  
Uczestnicy webinaru zdobędą odpowiedzi na pytania takie jak np. "Jak zacząć z BIM?", "Jak zaplanować inwestycję  
i projekt z wykorzystaniem BIM?" oraz dowiedzą się jakie jest najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM,  

jak powinien przebiegać proces wymiany informacji oraz jak efektywnie wykorzystać bezpłatne przeglądarki. 
 

 

Webinar odbędzie się w dniu 19 i 20 maja 2021 roku, w godzinach od 10.00 do 13.15  
 

 

Program webinaru:  
 
Dzień 1 
 

1. Podstawy BIM 

●  Kluczowe pojęcia i definicja BIM 

●  Różnice pomiędzy technologią BIM i tradycyjnym procesem prowadzenia inwestycji budowlanej 

●  Zarządzanie inwestycją budowlaną z wykorzystaniem BIM (Dlaczego BIM to nie tylko model 3D?) 

●  Czynniki wpływające na sukces wdrożenia BIM. Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem BIM 

●  Różnice w postrzeganiu BIM różnych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego 
 

2. Wdrożenia BIM w Polsce i Europie 

●  Przyczyny wdrożenia BIM 

●  Przykładowe realizacje 

●  Uwarunkowania prawne 

●  Normy brytyjskie i standard PN-EN ISO 19650 
 

3. Najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM 

●  Obszary zastosowań - mocne i słabe strony 

●  Rozwiązania chmurowe 

●  Licencjonowanie oprogramowania 
 

4. Podstawy organizacji pracy w BIM 

●  Role i zadania w projekcie BIM 

●  Podstawowe informacje o planie realizacji BIM 

●  Procesy BIM 

●  Środowisko współdzielenia danych CDE 
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Dzień 2 
 

5. Wymagania formalne dotyczące inwestycji z wykorzystaniem BIM 

●  Co powinny zawierać Wymagania Informacyjne Inwestora (EIR)? 

●  Co powinien zawierać Plan Realizacji BIM (BEP)? 

●  Zasady tworzenia i struktura Planu Realizacji BIM (BEP) 

●  Co powinny zawierać standardy pracy BIM? 

●  Uwarunkowania polskie 
 

6. Przykładowe standardy pracy 

●  Struktura nazewnictwa plików wg wymagań BIM 

●  Poziomy szczegółowości modelu - LOD 

●  Porównanie Level Of Detail vs Level Of Development 

●  Szablony projektu w Autodesk Revit 
 

7. Uniwersalne formaty wymiany danych: IFC, BCF 

● Omówienie standardu IFC 

● Omówienie standardu BCF 

● Zalecenia dotyczące wymiany danych z wykorzystaniem formatów IFC i BCF 
 

 

 

Prowadzący: 
 

 
 

mgr inż. Krzysztof Knapik – Grupa4BIM 
 

Doświadczony projektant konstrukcji, od 13 lat aktywnie zajmujący się tematyką BIM. 

Specjalista w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w metodyce BIM. 

Z powodzeniem łączy działalność związaną z prowadzeniem projektów z realizacją 

wdrożeń,  opracowywania standardów i koordynacji w BIM. Certyfikowany Instruktor 

Autodesk, wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach i spotkaniach 

branżowych dotyczących BIM. 

 

 

 

 
 

mgr inż. arch. Wojciech Jędrosz – Grupa4BIM 
 

Specjalista z zakresu przygotowania dokumentów BIM do kontraktów budowlanych.  

Ekspert z zakresu projektowania z wykorzystaniem technologii cyfrowych BIM w branżach 

architektonicznej i konstrukcyjnej. Grafik 3d zajmujący się tworzeniem fotorealistycznych 

wizualizacji. W codziennej pracy zajmuje się implementacją metodyki BIM. Posiada 

doświadczenie w pracy jako projektant, BIM modeler, BIM koordynator i BIM menedżer 

współpracujący ze wszystkimi członkami procesu inwestycyjnego branży budowlanej. 

Zewnętrzny BIM koordynator dla biur projektowych. Architekt z wykształcenia właściciel biura 

projektowego VOY Architektura. Absolwent: Universidad de Sevilla - Architektura  

i Urbanistyka, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego - Architektura i Urbanistyka, 

Politechnika Krakowska - Studia podyplomowe BIM Certyfikowany instruktor Autodesk Revit, 

trener z zamiłowania do przekazywania wiedzy. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


