
Jesteśmy obecnie świadkami wielu 
zmian, które zachodzą we wszystkich 
gałęziach przemysłu. Rozwój firm – 

mający na celu: zwiększenie produktywno-
ści, optymalizację zasobów, wzrost zysków 
przy malejących kosztach – wymaga za-
stosowania innowacyjnych technologii [1]. 
Obecnie, w dobie czwartej rewolucji prze-
mysłowej, przedsiębiorstwa przechodzą cy-
frową transformację [2], która polega na łą-
czeniu urządzeń w ramach cyfrowych eko-
systemów oraz pogłębianiu integracji we-
wnątrz pionowych i poziomych łańcuchów 
wartości. Wyróżnia się dziewięć filarów tej  
transformacji: 
1.  Maszyny Autonomiczne.
2.  Produkcja addytywna, druk 3D, 

prefabrykacja.
3.  Rozszerzona rzeczywistość (ang. au-

gmented reality), czyli technologia łącząca 
świat rzeczywisty z generowanym 
komputerowo.

4.  Symulacje scenariuszowe bazujące na 
zaawansowanej analityce danych, syste-
mach kognitywnych i uczeniu 
maszynowym. 

5.  Pozioma i pionowa integracja systemów 
polegające na integracji danych projektu 
w oparciu o standardy transferu danych 
(od dostawcy do klienta). 

6.  Przemysłowy internet rzeczy (ang. Inter-
net of Things) – sieć obiektów fizycznych, 
które korzystają z technologii wbudowa-
nych do komunikowania się z innymi urzą-
dzeniami [3]. 

7.  Systemy oparte o chmurę obliczeniową.
8.  Cyberbezpieczeństwo – ochrona syste-

mów połączonych z internetem przed 
cyberatakami. 

9.  Big Data.

Zwinne zarządzanie projektami
Polski rynek nieruchomości komercyjnych 

biurowych jest postrzegany jako ten, który 
ma duży potencjał innowacyjny. W ostatnich 
latach mieliśmy do czynienia z dynamicz-
nym jego rozwojem. Deweloperzy w Pol-
sce aktywnie poszukują nowych rozwią-
zań, które wyróżnią ich budynki na tle kon-
kurencji, dlatego Polska staje się jednym 
z ważniejszych eksporterów takich innowa-
cji. Duże znaczenie mają tu rozwiązania, 
które wspierają tworzenie tzw. cyfrowego  
bliźniaka fizycznego budynku, czyli cyfro-
wych zapisów fizycznych i funkcjonalnych 
właściwości obiektu budowlanego od sa-
mego początku pracy nad projektem bu-
dowlanym – studium wstępnego poprzez 
etap marketingu, projektowania i uzyska-
nia pozwoleń, podpisania umów najmu, re-

alizacji inwestycji budowlanej [4] aż do eta-
pu zarządzania nieruchomością, dzięki mo-
delowaniu informacji cyfrowych z zastoso-
waniem BIM [5]. Tego typu innowacje cyfro-
we są ściśle powiązane z rozwiązaniami po-
chodzącymi z branży IT i dlatego w takich 
przypadkach realizowane są one w oparciu 
o metodykę zwinnego zarządzania projek-
tami. Zwinne metody zarządzania projekta-
mi zostały zapoczątkowane w końcu ubie-
głego wieku. Koncepcja ta rozwinęła się  
w oparciu o rozwiązania i techniki, któ-
re zostały zastosowane po raz pierwszy po 
drugiej wojnie światowej w sektorze mo-
toryzacyjnym w Japonii [6]. W 1986 Hiro-
taka Takeuchi oraz Ikujiro Nonaka opisa-
li holistyczne podejście skupiające się na 
takich czynnikach, jak: samoorganizujące 
się zespoły, nakładające się fazy rozwo-
ju, uczenie się na własnych błędach, sub-
telna kontrola i organizacyjny transfer wie-
dzy [7]. Budownictwo, będąc uważanym 
za sektor gospodarki, w którym cyfrowa 
transformacja dopiero się zaczyna, adaptu-
je zwinne standardy zarządzania projekta-
mi. Jak wskazują badania, firmy budowla-
ne, które z powodzeniem zastosowały me-
tody zwinne, skróciły czas realizacji inwe-
stycji budowlanej nawet o 30% i zmniejszyły  
jej koszty o 15% [8]. 

CYFRYZACJA  
W BUDOWNICTWIE

Wdrożenia innowacji w przedsięwzięciach 
budowlanych, które oparte są o aplikacje i rozwiązania 
systemowe IT, wymagają zastosowania zwinnych 
metodyk zarządzania takim projektem iteracyjno-
przyrostowym, jak w przypadku produkcji 
oprogramowania. Przykładem jest opracowanie 
aplikacji w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość do 
analizy danych przedsięwzięcia budowlanego.
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Metodyka Scrum
Wprowadzenie nowych metod zarządza-

nia projektami przyspiesza czas wejścia na 
rynek nowej technologii czy produktu, opty-
malizując tym stosunek wygenerowanej war-
tości do poniesionych kosztów. Radykalna 
przejrzystość jest niezbędna do optymalne-
go funkcjonowania metod zwinnych, takich 
jak Scrum czy Lean. Metodyka Scrum to ra-
my postępowania adaptacyjnie rozwiązu-
jące złożone problemy tak, aby w efektyw-
ny sposób wytwarzać produkty o najwyż-
szej możliwej wartości [9]. W ramach Scrum 
wyróżniamy: zespoły scrumowe oraz zwią-
zane z nimi role, wydarzenia i artefakty [10]. 
Każdy z elementów służy konkretnym ce-
lom i jest niezbędny do osiągnięcia sukce-
su w stosowaniu tej metody. Scrum jest ite-
racyjnym podejściem do wytwarzania pro-
duktów w odróżnieniu od metod kaskado-
wych. Pozwala to na zwiększenie przewidy-
walności i lepszej kontroli ryzyka [11]. Do-
datkowo umożliwia zwiększenie transpa-
rentności w ramach realizacji projektu. Jej 
podstawą jest sprint, czyli przedział czaso-
wy, podczas którego tworzony jest przy-
rost produktu, użyteczny z punktu widze-
nia użytkownika końcowego i przynoszą-
cy wartość biznesową. Sprinty mają sta-
ły czas trwania. Nowy sprint rozpoczyna 
się natychmiast po zakończeniu poprzed-
niego. Sprint można uznać za projekt o ho-
ryzoncie czasowym nie dłuższym niż jeden 
miesiąc. Scrum przewiduje cztery formalne 
punkty przeprowadzania inspekcji i okazję 
do dokonania adaptacji: Planowanie Sprin-
tu (ang. Sprint Planning), Codzienny Scrum 
(ang. Daily Scrum), Przegląd Sprintu (ang. 
Sprint Review) oraz Retrospektywa Sprintu 
(ang. Sprint Retrospective). Istnieją trzy klu-
czowe role zdefiniowane w metodzie Scrum: 
samoorganizujący się zespół, Scrum Ma-
ster [12] oraz właściciel produktu (ang. Pro-
duct Owner) [13]. Wszystkie istotne aspekty 
procesu muszą być widoczne dla osób od-
powiedzialnych za osiągane rezultaty. Arte-
fakty zdefiniowane przez Scrum są specjal-
nie zaprojektowane w celu zmaksymalizo-
wania przejrzystości kluczowych informacji, 
tak aby wszyscy mieli takie samo zrozumie-
nie artefaktu. Wyróżnia się trzy główne arte-
fakty: Rejestr Produktu (ang. Product Bac-
klog), Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog) 
oraz Przyrost (ang. Increment). Rejestr Pro-
duktu to uporządkowana lista wymagań za-
równo funkcjonalnych, jak i niefunkcjonal-
nych, które pozwolą na realizację projek-
tu. Jest to jedyne źródło wymagań dotyczą-
cych wszelkich zmian w produkcie. Właści-
ciel produktu jest odpowiedzialny za Rejestr 
Produktu, w tym jego zawartość, dostęp-
ność i zamawianie. Rejestr Sprintu jest pro-
gnozą zespołu Scrumowego na temat te-
go, jaka funkcjonalność będzie dostępna na 
koniec Sprintu. Przyrost jest sumą wszyst-

Rys. 1. Wizualizacja zakresu prac planowanego do realizacji na budowie z zastosowaniem 
rozszerzonej rzeczywistości – projekt European Spallation Source w Szwecji. Materiały 
Skanska 2017

Rys. 2. Wizualizacja projektu Wave Skanska Property Poland z wykorzystaniem AR, 
materiały Skanska 2019.

Rys. 3. Wizualizacja elementów infrastruktury podziemnej pod powierzchnią terenu oraz 
odwiertów geologicznych na potrzeby realizacji budowy budynku biurowego w rozszerzonej 
rzeczywistości. Materiały Skanska 2017



kich elementów Rejestru Produktu zreali-
zowanych podczas Sprintu oraz wartości 
przyrostów wszystkich poprzednich Sprin-
tów. Metodyka Scrum jest podejściem doj-
rzałym, zaadaptowanym tam, gdzie skupia 
się uwagę na osiągnięciu wyższej adaptacji  
na zmiany. 

Studium przypadku
Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – 

Augmented Reality) jest technologią, która 
daje możliwość pracy w tzw. rzeczywistości 
mieszanej, czyli z nałożeniem hologramu na 
rzeczywisty obraz. Efekt ten osiągamy przy 
pomocy okularów do wizualizacji AR, a tak-
że urządzeń mobilnych. W działalności bu-
dowlano-deweloperskiej technologię tę sto-
suje się w:
1.  prezentacjach sprzedażowych – jako ele-

ment marketingowy, wizualizując budynek 
w skali rzeczywistej czy w mniejszej skali 
podczas spotkań z potencjalnymi nabyw-
cami przestrzeni biurowej;

2.  analityce projektowej – jako element wery-
fikacji modelu BIM-owego, analizy projek-
tu koncepcyjnego i wykonawczego, iden-
tyfikacji kolizji instalacji budynkowych 
oraz błędów projektowych, analizy poten-
cjalnych ryzyk, układu funkcjonalno-użyt-
kowego, zakresu prac zaplanowanych do 
realizacji na budowie w danym horyzoncie 
czasowym w sposób zgodny ze standar-
dami BHP.

W ramach opracowania aplikacji mobilnej  
do prezentacji sprzedażowych czy analityki 
projektowej zastosowano metodykę Scrum 
celem realizacji projektów w sposób zwin-
ny, nastawiony na śledzenie zarówno me-
tryk biznesowych, jak i miar opisujących pro-
ces wytwórczy, by móc dalej rozwijać ten 
projekt w czasie zgodnie z oczekiwania-
mi końcowego odbiorcy. Metryki bizneso-
we koncentrowały się na tym, czy rozwią-
zanie spełnia potrzeby biznesowe, a wskaź-
niki zwinne mierzyły aspekty rozwoju pro-
cesu. Przytoczone metryki skupiały się na 
dostarczaniu aplikacji umożliwiającej pre-
zentację budynków biurowych na 3 eta-
pach: analizy warunków gruntowo-wod-
nych pod powierzchnią terenu, projekto-
wania instalacji w budynku, przygotowania 
do realizacji określonego zakresu prac na  
budowie (rys. 1–3.) 

Zespół, który opracowywał tę aplikację, 
był multikompetencyjny. Składał się z inży-
nierów budownictwa, geologów inżynier-
skich, geofizyków, ekspertów BIM oraz infor-
matyków i scrum mastera. Wyzwaniem było 
opracowanie takiego schematu prac, by 
w zakładanym budżecie stworzyć aplikację, 
która do tej pory nie była dostępna komer-
cyjnie. Każda ze zwinnych metryk pomogła 
zespołowi lepiej zrozumieć proces tworzenia 
wizualizacji AR i konwersji modeli BIM, uła-
twiając udostępnianie oprogramowania do 
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Streszczenie: Transformacja cyfrowa 
w budownictwie 
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze 
sobą kompleksową transformację cyfrową 
przedsiębiorstw. Jej dziewięć filarów ma 
wpływ również na branżę budowlaną. W ar-
tykule przedstawiono wpływ, jaki transfor-
macja cyfrowa wywiera na projekty innowa-
cyjne realizowane w branży budowlanej, 
omówiono przykłady innowacji cyfrowych, 
jakie stosowane są w cyklu życia projektu 
deweloperskiego – biurowego oraz opisano 
na przykładach i studium przypadku, jakie 
stosowane są modele zarządzania projekta-
mi innowacyjnymi. 
Słowa kluczowe: innowacje, rewolucja prze-
mysłowa, zarządzanie projektem, rozszerzo-
na rzeczywistość, geofizyka

Abstract: Digital transformation in construc-
tion. The fourth industrial revolution carries 
out a comprehensive digital transformation of 
enterprises. Its nine pillars also affect the con-
struction industry. The article presents the im-
pact of digital transformation on innovative 
projects implemented in the construction in-
dustry, examples of digital innovations that 
are used in the lifecycle of a property deve-
lopment undertaking, are discussed, and 
examples and case studies of applied inno-
vation project management models are 
described.
Keywords:  innovations, industrial revolution, 
project management, augmented reality, 
geophysics

testów produkcyjnych, zanim zakończono 
prace nad finalnym produktem. Monitoring 
kluczowych wskaźników zaawansowania re-
alizacji projektu nie ograniczył się jedynie do 
dokumentacji przekroczeń zaplanowanego 
budżetu oraz spisu opóźnień w pracach pro-
jektowych – jak w przypadkach tradycyjnych 
metod zarządzania projektami w formule ka-
skadowej. Sprawdzanie stanu projektu oraz 
monitorowanie wskaźników efektywności 
projektu odbywało się w czasie rzeczywi-
stym, dzięki czemu możliwe było podejmo-
wanie decyzji w oparciu o bieżące fakty. 
W trakcie prac zastosowano OKR (ang. ob-
jectives and key results) oraz wskaźniki prze-
pływu. OKR to technika wyznaczania celi 
i kluczowych rezultatów. Obserwacja wskaź-
ników przepływu pozwala zespołom na zro-
zumienie ich możliwości wytwórczych. Po-
mogła zidentyfikować problemy i skupić się 
na ponownym uruchomieniu pracy. Dzięki 
niej dynamicznie obserwowano miejsca wy-
stępowania tzw. wąskich gardeł, które spo-
walniały postęp projektu. Wskaźnikami były 
pomiary długości wykonania pracy po roz-
poczęciu danego etapu projektu, średniego 
czasu cyklu dla każdego rodzaju wykonywa-
nej pracy, identyfikacji miejsc, gdzie zatrzy-
mana została praca nad projektem oraz dłu-
gości oczekiwania między aktywnymi kroka-
mi. Rezultatem jest aplikacja umożliwiająca 
wizualizację z wykorzystaniem technologii 
AR i modeli BIM: projektu w skali rzeczywi-
stej osadzonego w koordynatach geogra-
ficznych oraz wizualizacji danych pochodzą-
cych z badań geofizycznych wykonywanych 
metodami: georadarową, elektrooporową, 
sejsmiczną.

Wnioski
Stosowanie metodyki Scrum w ramach re-

alizacji projektów cyfrowych mających na 
celu produkcję aplikacji wykorzystujących 
AR do wizualizacji budynku biurowego czy 
wyników pomiarów geofizycznych nie jest 
jeszcze powszechne. Podejście zwinne do 
wytwarzania oprogramowania pomaga 
osiągnąć znaczącą i trwałą poprawę wydaj-
ności, zmniejsza złożoność i niepewność 
poprzez redukcję marnotrawstwa i działań 
niezwiązanych z wartością dodaną w całym 
cyklu życia projektu. W oparciu o zastoso-
wane metody zwinne zmniejszono opóźnie-
nia w harmonogramie prac o 32%, lepiej za-
rządzano oczekiwaniami odbiorcy finalnego 
(wynik ankiety satysfakcji klienta to 95%) 
oraz zoptymalizowano zaangażowane 
w projekt zasoby (o 2 osoby: 1 ekspert  
i 1 programista). W ten sposób etapy w pro-
jekcie były bardziej stabilne, przewidywalne 
i wydajne.                           n
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