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BUILDING INFORMATION MODELING  
– STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono narz�dzie Modelowania Informacji o Budynku w aspekcie  

historycznym, jak równie� w zakresie jego definicji oraz charakterystyk. Dodatkowo opisano sposób 
działania oraz zastosowania narz�dzia Modelowania Informacji o Budynku do kalkulacji kosztów, 
inwentaryzacji, jak równie� w cyklu �ycia obiektu oraz w fazie wykonawczej. W podsumowaniu  
artykułu zaprezentowano podstawowe wady i zalety narz�dzia oraz perspektywy jego dalszego  
stosowania.  

WST�P 
W ci�gu ostatnich dwóch dekad obserwuje si� bardzo du�y post�p w rozwoju technologii 

informacyjnych (IT). Post�p ten w szczególno�ci jest zauwa�alny w jednej z najwa�niejszych 
gał�zi IT – teleinformatyce (ICT). Komputery oraz inne urz�dzenia telekomunikacyjne s�
wykorzystywane w ka�dej dziedzinie gospodarki, redukuj�c czas i koszty szeroko rozumianej 
produkcji. 

Dynamiczny rozwój budownictwa u progu XXI wieku objawiaj�cy si� konstrukcj� coraz 
wi�kszych, wy�szych i bardziej skomplikowanych obiektów w poł�czeniu z d��eniem do 
minimalizacji kosztów i czasu realizacji oraz warunkami zrównowa�onego rozwoju wymusił 
zastosowanie nowych, bardziej wydajnych narz�dzi realizacji. Trudno wyobrazi� sobie, aby 
Wie�a Kalifa w Dubaju została zaprojektowana przy tradycyjnej desce kre�larskiej . Wysoki 
stopie� skomplikowania projektów, du�a specjalizacja bran�owa, cz�ste i obszerne zmiany 
dokumentacji oraz technologii praktycznie uniemo�liwiaj� sprawne przeprowadzenie procesu 
realizacji bez nowoczesnych narz�dzi do projektowania oraz wymiany informacji. Narz�dzie 
BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) wydaje si� by� odpowiedzi� na potrzeby 
współczesnego budownictwa. 

1. OPIS BIM 
1.1. Historia 

Wykorzystywanie narz�dzi informatycznych w projektowaniu procesów budowlanych 
zwi�kszało si� wraz z rozwojem ICT. Przełom dotycz�cy modelowania w budownictwie 
nast�pił na pocz�tku lat 80-tych XX wieku wraz z odej�ciem od tradycyjnego projektowania 
na papierze na korzy�� projektowania wspomaganego komputerowo (CAD – Computer Aided 
Design). Był to du�y post�p umo�liwiaj�cy wykonywanie modelu 2D w skali 1:1  
z mo�liwo�ci� wydruków w dowolnych formatach. Rysunki stały si� bardziej dokładne  
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i czytelne, a tak�e sam proces wprowadzania zmian stał si� szybszy. Wraz z biegiem czasu do 
modeli 2D zacz�to wprowadza� dodatkowe informacje dotycz�ce projektowanych obiektów. 
Rozwój ICT, a co za tym idzie wi�ksza dost�pno�� grafiki 3D spowodował, �e zacz�to j�
wykorzystywa� równie� w budownictwie (głównie do wykonywania wizualizacji inwestycji 
lub detali). Nale�y zaznaczy�, �e nie istniało bezpo�rednie powi�zanie mi�dzy rysunkami 2D 
i 3D. W zwi�zku z tym ka�da zmiana w bazowej dokumentacji płaskiej niosła za sob�
potrzeb� zmiany dokumentacji trójwymiarowej. Kolejnym krokiem było tworzenie modelu 
2D z mo�liwo�ci� automatycznego generowania wizualizacji 3D oraz ró�nego rodzaju 
zestawie� (aktualnych na moment wytworzenia). Dane modyfikowane w dokumentacji 2D po 
wygenerowaniu wizualizacji 3D nie były automatycznie uwzgl�dniane w wizualizacji  
i zestawieniach. Nadal nie było mo�liwo�ci drogi w „drug� stron�” tzn. zmiany  
w wygenerowanych rysunkach 3D i zestawieniach nie przenosiły si� automatycznie do 
modeli bazowych 2D. W dalszej kolejno�ci pojawiła si� koncepcja projektowania, 
umo�liwiaj�ca stworzenie jednego spójnego systemu modelowania, który gromadziłby 
wszystkie informacje i pozwoliłby automatycznie uwzgl�dnia� zmiany w całej dokumentacji. 

1.2. Definicja i charakterystyka 
Słowo BIM jest skrótem z j�zyka angielskiego, oznaczaj�cym Building Information 

Modeling. Wydaje si�, �e w Polsce słowo to funkcjonuje w postaci nieprzetłumaczonej. 
Najcz��ciej mo�na si� spotka� z tłumaczeniem Modelowanie Informacji o Budynkach. 
Tłumaczenie to nie wydaje si� by� wła�ciwe zwa�ywszy na fakt, �e ogranicza BIM tylko do 
budynków. BIM mo�e dotyczy� wszystkich obiektów budowlanych : budynków, budowli, 
a nawet obiektów małej architektury [1]. 

Jedna z teorii mówi, �e twórc� poj�cia BIM jest Profesor Charles M. Eastman (Georgia 
Institute of Technology), który wykorzystywał to poj�cie w swoich publikacjach od 1970 r. 
Zgodnie z t� teori� Model Informacji o Budynku jest uto�samiany z modelem produkcyjnym 
budynku. Du�y udział w upowszechnieniu poj�cia BIM miały publikacje analityka Jerrego 
Leiserina [2]. Pierwsza implementacja BIM została zrealizowana w koncepcji „Virtual 
building” (ArchiCAD) w 1987 r. 

BIM mo�na zdefiniowa� na ró�ne sposoby. Ameryka�ski instytut National Institute of 
Building Sciences definiuje BIM jako: cyfrow� reprezentacj� fizycznych i funkcjonalnych 
charakterystyk obiektu. BIM jest współdzielonym zasobem wiedzy  
o obiekcie wykorzystywanym do stworzenia wiarygodnej bazy wiedzy niezb�dnej do 
wypracowania prawidłowych decyzji podejmowanych w całym cyklu jego �ycia, 
zdefiniowanym jako okres od pierwszej koncepcji inwestycji do rozbiórki lub przebudowy. 
Koncepcja BIM zakłada stworzenie wirtualnego obiektu budowlanego, dzi�ki czemu przed 
przyst�pieniem do realizacji istnieje mo�liwo�� dokonania dokładnej analizy umo�liwiaj�cej 
wykrycie i rozwi�zanie pojawiaj�cych si� problemów.  
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Rys. 1. Przykładowy widok modelu BIM budynku [3]

2. ZASTOSOWANIA 
BIM znajduje zastosowanie w szerokim zakresie działa� zwi�zanych z całym cyklem 

�ycia obiektów budowlanych. 

2.1. Dokumentacja 
Dokumentacja zwi�zana z realizacj� obiektów budowlanych charakteryzuje si� tym, �e 

jest obszerna, skomplikowana, zró�nicowana, a dodatkowo jest zmieniana i rozszerzana 
w trakcie trwania inwestycji. Wykorzystuj�c BIM tworzy si� jedn� centraln� baz� danych 
uwzgl�dniaj�c� wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dane zawarte w bazie BIM 
mo�na przegl�da�, filtrowa� uzyskuj�c konkretne informacje w postaci dodatkowych rzutów, 
przekrojów, zestawie� tabelarycznych itd. Wszystkie te dane s� ze sob� spójne i łatwo 
dost�pne. Ka�da zmiana w konkretnym elemencie modelu automatycznie jest przenoszona do 
całego modelu (np. w momencie wprowadzenia przez projektanta konstrukcji zmiany 
polegaj�cej na poszerzeniu słupów w gara�u, zmiana ta b�dzie widoczna równie� na 
warstwach architektonicznych). Ró�ne aplikacje wykorzystywane przez firmy bran�owe 
korzystaj� ze wspólnej bazy danych, co skraca czas przepływu informacji, usprawnia proces 
uzgodnie� i ogranicza bł�dy. 
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Rys. 2. Elementy instalacyjne modelu BIM dla przykładowego budynku  [4]

2.2. Wymiana informacji 
Koncepcja BIM zakłada prac� w „chmurze” czyli zdalny dost�p do modelu przez  

Internet. Dzi�ki temu nie ma konieczno�ci przesyłania dokumentacji poczt� elektroniczn� – 
model jest aktualizowany na bie��co przez poszczególnych uczestników. Dost�p do bazy  
danych jest regulowany poprzez nadanie odpowiednich uprawnie� do zdalnego wgl�du  
i edycji. W programach wykorzystuj�cych BIM s� narz�dzia usprawniaj�ce komunikacj� – 
np. miejsce kolizji ró�nych instalacji jest sygnalizowane przez program, a informacja ta jest 
przesyłana wraz ze zbli�eniem na miejsce kolizji do odpowiednich projektantów. 

2.3. BIM 4D – czas 
Do modelowania BIM mo�na wprowadzi� czwarty wymiar – cykl �ycia obiektu.  

Z definicji cykl �ycia obejmuje wszystkie fazy inwestycji zaczynaj�c od koncepcji, a na 
rozbiórce/przebudowie ko�cz�c. Dzi�ki powi�zaniu modelu 3D z harmonogramem robót 
budowlanych jest mo�liwo�� symulacji procesu budowy, co stwarza szerokie mo�liwo�ci: 
koordynacja zamówie�, analiza ró�nych wariantów wykonania. Same fazy realizacji mo�na 
podzieli� na mniejsze etapy – np. działki robocze, kondygnacje lub pomieszczenia. Ka�dy 
zaprojektowany element ma przypisan� cech�, która okre�la w jakim momencie rozpoczyna 
si� jego wbudowanie, kiedy si� ko�czy oraz ile czasu zajmuje. Dzi�ki temu istnieje 
mo�liwo�� np. wy�wietlenia obiektów, które b�d� realizowane w okre�lonym momencie na 
okre�lonej działce roboczej. Obecnie programi�ci d��� do tego, aby harmonogram tworzony 
na podstawie warunków pocz�tkowych i samego modelu 3D aktualizował si� automatycznie. 
Krokiem dalej jest stworzenie systemu BIM, który na podstawie monitoringu robót na terenie 
budowy prognozuje dalszy przebieg realizacji  
i proponuje usprawnienia (np. w momencie opó�nienia robót). 

2.4. BIM 5D – koszty 
Zastosowanie BIM do kalkulacji kosztów bazuje na wykorzystaniu biblioteki elementów 

modelu 3D o okre�lonych parametrach geometrycznych i materiałowych. Do bazy mo�na 
wprowadzi� unikalne elementy, ale ich pierwsze u�ycie wymaga wi�kszego nakładu pracy. 
Kalkulacja szacunkowa budowy obiektu wykorzystuje bibliotek� elementów BIM oraz cennik 
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scalony uwzgl�dniaj�cy �rednie koszty materiałów budowlanych, robocizny i sprz�tu. Metoda 
ta mo�e by� zastosowana w dowolnej fazie realizacji i nie wymaga znajomo�ci 
kosztorysowania przez projektantów. Aby proces był zautomatyzowany, musi by�
zapewniona zgodno�� pomi�dzy elementami biblioteki BIM, cennikiem i zbiorem 
specyfikacji. Najbardziej na �wiecie rozpowszechnionym systemem klasyfikacji jest 
OmniClass opracowany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

W trakcie wykonywania kalkulacji szczegółowej w BIM przedmiar robót jest 
automatycznie generowany na podstawie modelu 3D (format danych IFC). Istnieje mo�liwo��
zmiany stopnia szczegółowo�ci kosztorysu. Nast�pnie nale�y dobra� cen�: r�cznie, 
korzystaj�c  
z cennika scalonego lub wykorzystuj�c zasoby systemu kosztorysowego (np. KNR). 
Pozostałe elementy tego typu zostan� automatycznie wycenione na podstawie obliczonej ceny 
jednostkowej  i przedmiarów wygenerowanych z modelu 3D. 

Rys. 3. Od lewej: model w Archicadzie, widok z przegl�darki ZuziaBIM – model ze struktur�  
i kosztorys [5]

2.5. Dodatkowe wsparcie w postaci ró�norodnych raportów  
ułatwiaj�cych i przy�pieszaj�cych - symulacje – zarz�dzanie budynkiem 

Zastosowanie modelowania BIM dzi�ki zgromadzeniu wszystkich informacji  
dotycz�cych realizacji umo�liwia dodatkowe wsparcie w postaci ró�nych raportów i analiz 
ułatwiaj�cych lub przyspieszaj�cych realizacj�, a tak�e umo�liwiaj�c jej zoptymalizowanie. 
Jako przykład mo�na poda� wykorzystanie BIM do zarz�dzania energi� w budynku.  
Narz�dzia do symulacji energetycznej składaj� si� z graficznego interfejsu u�ytkownika oraz 
modułu do kalkulacji energetycznej. Program symulacyjny po odczytaniu danych  
wej�ciowych z modelu BIM (geometria budynku, układ, konstrukcja, wyposa�enie, rodzaj 
ogrzewania, wentylacji itd.) przeprowadza symulacj� obliczaj�c obci��enia termiczne, 
a nast�pnie formułuje wymagania do spełnienia. Badanie zale�no�ci pomi�dzy �rodowiskiem 
zewn�trznym, kształtem, materiałami, o�wietleniem, warunkami wewn�trznymi, przepływem 
powietrza itp. umo�liwia optymalizacj� prowadz�c� do jak najwi�kszej efektywno�ci przy 
minimalnych nakładach. Symulacje te mog� by� wykonywane dla ró�nych faz w całym cyklu 
�ycia obiektu. 

2.6. BIM w fazie wykonawczej 
Koncepcja BIM znajduje bardzo szerokie zastosowanie na etapie wykonawstwa obiektów 

budowlanych: 
– Koordynacja zamówie�, 
– Zarz�dzanie materiałami budowlanymi i sprz�tem – wykorzystuje si� technologie zdalnej 

lokalizacji i identyfikacji (RFID, GPS, kody kreskowe, bluetooth) w celu monitorowania 
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prac maszyn budowlanych, a tak�e dostaw, magazynowania i wykorzystania materiałów na 
terenie budowy, 

– Monitoring wykonywania prac – przy wykorzystaniu urz�dze� mobilnych istnieje 
mo�liwo�� wprowadzania aktualnego post�pu robót, kosztów i innych informacji do 
platformy BIM. Automatyzacja tego procesu nie jest jeszcze wystarczaj�co rozwini�ta, 

– Bank informacji na terenie budowy – wprowadzenie na teren budowy mobilnego terminala 
komputerowego, który umo�liwia pełn� wymian� informacji z platform� BIM: wgl�d do 
projektów, aktualizacj� danych, zdalne wydawanie polece� brygadom roboczym, podgl�d 
widoku z kamer, prognoza pogody, specyfikacje techniczne itd. [6], 

– Monitoring wykonywanych prac – monta� kamer przemysłowych, które mog�
sygnalizowa� sytuacje niebezpieczne, a tak�e zintegrowanie ich z platform� BIM (zdalny 
dost�p). 

2.7. Inwentaryzacja – m .in. point of cloud [7] 
Specyfika robót budowlanych (w szczególno�ci cz�sta rozbie�no�� pomi�dzy 

dokumentacj� projektow�, a stanem rzeczywistym) jest przyczyn�, dla której model BIM 
stworzony przed rozpocz�ciem realizacji mo�e znacznie ró�ni� si� od stanu faktycznego  
w danym momencie. Rozbie�no�ci wynikaj� z wielu powodów : nieudokumentowane zmiany 
projektowe, bł�dy wykonawcze oraz remonty w pó�niejszym okresie. Cz�sto istniej�ce 
obiekty budowlane nie maj� �adnej dokumentacji projektowej, nie mówi�c ju� o modelach 
BIM, które dopiero zaczynaj� by� u�ywane. W zwi�zku z tym pojawia si� istotna potrzeba 
tworzenia modeli BIM obiektów budowlanych na podstawie ich stanu faktycznego. Aktualnie 
rozpoczyna si� wykorzystywa� nowe, zautomatyzowane sposoby inwentaryzacji. Przykładem 
jest technologia point cloud lub metody bazuj�ce na obróbce zdj�� cyfrowych. W metodzie 
point cloud skaner laserowy bada odległo�ci pomi�dzy stanowiskiem czujnika, a widocznymi 
dla niego punktami. Dokładno�� zale�y od rodzaju czujników, zasi�gu oraz mierzonej 
powierzchni i waha si� w granicach od kilku centymetrów do poni�ej milimetra. Dane 
zebrane przez czujniki przedstawiaj� trójwymiarowy obraz wielu punktów nazwany point 
cloud – chmur� punktów. Aby uzyska� dokładny obraz obiektu, skaner ustawia si� w wielu 
ró�nych miejscach. Metoda ta jest stosowana np. do wykrywania kolizji pomi�dzy 
elementami wbudowanymi i zaprojektowanymi. Tworzenie modelu BIM na podstawie 
chmury punktów polega na zebraniu danych dotycz�cych figur płaskich oraz brył 
przestrzennych, dodaniu ich do całego zbioru elementów w celu wymodelowania 
poszczególnych elementów konstrukcji. Nast�pnie bryłom przypisuje si� identyfikatory 
dotycz�ce rodzaju elementu (np. belka) i materiału z którego jest wykonany (np. �elbet). 
Aktualnie jest to proces  głównie r�czny, czasochłonny i obarczony bł�dami, ale prowadzone 
s� intensywne badania nad jego automatyzacj�. 

Rys. 4. Inwentaryzacja budynku metod� point cloud: (a) zebranie zbioru punktów, (b) przypisanie 
punktów do elementów budynku, (c) modelowanie szczegółowe (okna, drzwi itd.) [7]
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PODSUMOWANIE 
BIM jest innowacyjnym sposobem wirtualnego projektowania i zarz�dzania szeroko 

rozumianym procesem budowlanym. Zastosowanie tej koncepcji umo�liwia prognozowanie 
przebiegu budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. Wraz ze wzrostem 
wykorzystywania BIM współpraca pomi�dzy poszczególnymi uczestnikami procesów 
budowlanych lepiej si� rozwija, co prowadzi do zwi�kszonych zysków, redukcji kosztów, 
lepszej organizacji czasu i poprawienia relacji pomi�dzy zamawiaj�cymi, a wykonawcami. 
Jednocze�nie trzeba mie� �wiadomo�� prawnych aspektów technologii informacyjnych, 
dotycz�cych zwłaszcza prawa autorskiego i �wiadczenia usług drog� elektroniczn�. Podczas 
wspólnego tworzenia modelu BIM nale�y zwróci� uwag� na warunki kontraktowe, które 
powinny dokładnie okre�la� kwestie własno�ci intelektualnej oraz podział ryzyka 
nierozerwalnie zwi�zanego z budownictwem. 

Nastawienie na integracj� ró�nych bran� zaanga�owanych w realizacj� obiektów mo�e 
wpływa� pozytywnie na wydajno�� i współprac�, ale mo�e równie� niekorzystnie wpłyn�� na 
wyszukiwanie bł�dów projektowych. W pocz�tkowym okresie stosowania BIM, do tworzenia 
modelu 3D wykorzystywano rysunki w formie papierowej, poniewa� biura architektoniczne 
nie udost�pniały modeli cyfrowych. W ten sposób musiała nast�powa� krytyczna weryfikacja 
tych projektów, co nie nast�puje w momencie automatycznego importowania modelu 3D do 
BIM. W przypadku pracy grupowej ró�nych bran� nast�puje pewnego rodzaju osłabienie 
krytycznej analizy dotycz�cej współpracowników i rozmycie odpowiedzialno�ci. 

Aktualnie wykorzystywanie BIM na polskim rynku jest bardzo ograniczone. Jest to 
stosunkowo nowa koncepcja projektowania i nie wszystkie firmy maj� �rodki na zakup 
odpowiedniego sprz�tu i oprogramowania. Zastosowanie BIM ogranicza mo�liwo�� udziału 
podwykonawców, przez co zmienia proces ich selekcji przez generalnego wykonawc�, który 
najcz��ciej stosuje kryterium najni�szej ceny. Zmienia si� równie� sposób rozliczania firm 
bran�owych z zamawiaj�cym. Oprócz pocz�tkowego kosztu stworzenia modelu pojawiaj� si�
dodatkowe opłaty za utrzymanie aktualno�ci modelu czyli wprowadzanie zmian. 
Zamawiaj�cy nie s� przyzwyczajeni do tego rodzaju opłat. Kolejnym zagadnieniem jest fakt 
ró�nego zaanga�owania w czasie uczestników realizacji. Np. specjali�ci od BHP zwykle s�
zatrudniani du�o pó�niej ni� projektanci modeli przez co efektywno�� wykorzystania BIM 
mo�e by� ni�sza. Dodatkowo pojawia si� jeszcze jedna istotna kwestia – personel firm 
wykonawczych nie wierzy w powodzenie koncepcji BIM.

Przykłady wykorzystania BIM w krajach zachodnich pozwalaj� wysnu� uzasadnione 
przypuszczenie, �e przy obecnym tempie rozwoju koncepcja ta w przyszło�ci doprowadzi do 
znacznego zwi�kszenia wydajno�ci i redukcji kosztów w budownictwie. 
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BUILDING INFORMATION MODELING -  
CURRENT STATUS AND TRENDS  

Abstract 
The paper presents the utility of Building Information Modeling in the context of historical, as well 

as in terms of its definition and characteristics. Moreover the use of Building Information  
Modeling for costing, inventory, as well as in the life cycle of the facility and the executive phase are 
described. In summary the paper refers to the main advantages and disadvantages of the tool and 
perspectives of its further applications. 


