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N a świecie obserwuje się silną
tendencję do stosowania tech-
nologii BIM (ang. Building
Information Modeling – mo-

delowanie informacji o budynku) w bu-
downictwie. Zagadnienia związane
z rozwojem BIM są tematem wielu pu-
blikacji naukowych i przedmiotem dzia-
łań podejmowanych przez uczestników
budowlanego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego. Zalety, ale również wady i za-
grożenia płynące ze stosowania techno-
logii BIM w kolejnych etapach cyklu
życia obiektu budowlanego są inaczej
postrzegane przez różne podmioty zaan-
gażowane w przygotowanie i realizację
obiektu, a więc architektów, projektan-
tów konstrukcji i instalacji, inwestorów
prywatnych, deweloperów, zamawiają-
cych publicznych, wykonawców robót
oraz właścicieli i/lub zarządców obiek-
tów. Stosowanie BIM jest rozpatrywa-
ne m.in. w kontekście usprawnienia
komunikacji pomiędzy podmiotami,
możliwości dokonywania szybkiej
optymalizacji rozwiązań, ale przede
wszystkim podejmowania racjonalnych
i efektywnych decyzji inwestycyjnych,
z uwzględnieniem kosztu, czasu oraz
zakresu planowanych i realizowanych

robót [1]. Ważne jest zatem uwzględ-
nienie w praktyce możliwości, które da-
je obecnie stosowanie BIM [2], a także
wskazanie czynników stanowiących
źródło obaw i barierę wdrożenia oraz
rozwoju tej technologii na polskim ryn-
ku budowlanym [3].

Na tle innych państw Europy, Polska
wyróżnia się niewielkim odsetkiem
firm, które wdrożyły i stosują technolo-
gię BIM wg [4]. W celu rozwiązania te-
go problemu Ministerstwo Rozwoju
i Technologii opublikowało w 2020 r.
dokument zawierający oficjalny harmo-
nogram wprowadzania BIM w zamó-
wieniach publicznych [5]. Obowiązek
stosowania BIM przy przygotowaniu
i realizacji projektów o wartości powy-
żej 10 mln EUR ma wejść w życie
w 2025 r., natomiast we wszystkich po-
zostałych projektach z sektora zamó-
wień publicznych, bez progu budżeto-
wego, nie wcześniej niż w 2030 r. [6].
W projektach komercyjnych formalnie
BIM nie jest obowiązkowy, ale już teraz
jego wykorzystanie jest istotnym pod-
stawowym kryterium oceny atrakcyjno-
ści składanej oferty.

Stosowanie BIM niesie za sobą wie-
le korzyści. Wśród zasadniczych wy-
mienia się m.in. [7 – 9]:

● szybki dostęp do dokładnej informa-
cji, którą można wykorzystać na każdym
etapie budowlanego procesu inwestycyj-

nego (projektowanie, wykonawstwo,
eksploatacja i likwidacja obiektu);

● istotne ograniczenie liczby błędów
i kolizji podczas realizacji inwestycji,
a w efekcie zmniejszenie kosztu i skró-
cenie czasu realizacji obiektu;

● szybki i efektywny kontakt po-
między podmiotami zaangażowa-
nymi w przygotowanie i realizację in-
westycji;

● możliwość wykorzystania cyfrowe-
go modelu do zarządzania zrealizowa-
nym obiektem, planowania w nim dzia-
łań modernizacyjnych i remontowych
oraz przeglądów.

Do istotnych wad i barier wdrażania
oraz stosowania BIM można zaliczyć
m.in. [10, 11]:

■ wysoką cenę oprogramowania do
tworzenia i obsługiwania modeli;

■ długotrwały i skomplikowany pro-
ces nauki obsługi programów;

■ problemy z koordynacją modeli
BIM w przypadku pracy z wykorzysta-
niem różnych systemów lub programów
do projektowania;

■ niechęć starszych inżynierów
do stosowania nowej technologii oraz
konieczności dokonania zmiany do-
tychczasowych przyzwyczajeń i stylu
pracy.

Budownictwo na całym świecie stoi
w obliczu opracowywania nowych stan-
dardów produktywności, redukcji kosz-
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Streszczenie. Celem artykułu jest określenie zakresu zastosowa-
nia technologii BIM przez inżynierów budownictwa. Wykorzy-
stując badania ankietowe, zidentyfikowaliśmy m.in. zasadnicze
bariery związane z wdrożeniem BIM. Przeprowadzone badanie
potwierdziło, że stopień aplikacji technologii BIM w polskich fir-
mach budowlanych nadal nie jest satysfakcjonujący, a jej tem-
po rozwoju w znacznej mierze zależy od wymagań, jakie stawia-
ją zamawiający publiczni i inwestorzy prywatni.
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Abstract. The aim of the article is to determine the current extent
of BIM technology application by engineers in the construction
industry. Using survey research, the authors identified, i.a., the
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in Polish construction companies is still not satisfactory, and its
rate of development is largely dependent on the requirements set
by public clients and private investors.
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tów i czasu. Udowodniona skuteczność
BIM sprawiła, że stał się on jednym
z głównych trendów w tym sektorze
[12] i należy przypuszczać, że w naj-
bliższych latach stanie się on powszech-
nym standardem. W celu określenia ak-
tualnego poziomu znajomości oraz za-
kresu wdrożenia i stosowania technolo-
gii BIM przez inżynierów budownictwa
w Polsce przeprowadziłyśmy ankietę,
której celem było również poznanie ak-
tualnych opinii na temat doświadczeń
wynikających ze stosowania BIM
w praktyce.

Wybór metody
oraz wyniki badań

Aktualny stan wdrożenia BIM w pol-
skich firmach budowlanych zbadano
za pomocą ankiety w formie elektro-
nicznego kwestionariusza, który roze-
słano do 253 firm budowlanych z tere-
nu całej Polski. Ankieta została prze-
prowadzona w okresie styczeń – ma-
rzec 2022 r., a udział w niej był anoni-
mowy.

Profil respondentów. Kwestiona-
riusz ankiety wypełniło 116 osób re-
prezentujących: biura projektowe (kon-
strukcja, architektura, instalacje, dro-
gi, infrastruktura); pracownie koszto-
rysowe; wykonawców robót budowla-
nych; kadrę zarządzającą firm wyko-
nawczych (kierownik budowy, kierow-
nik robót); inwestorów prywatnych
i deweloperów (inspektor nadzoru in-
westorskiego); zarządców obiektów,
zamawiających publicznych, a także
różne formy działalności powiązane
z budownictwem (geotechnika, sprze-
daż materiałów budowlanych, trans-
port). Zbiorcze zestawienie profilu
działalności ankietowanych zaprezen-
towano na rysunku 1, a reprezentowa-
ne przez nich dziedziny budownictwa
na rysunku 2.

Grupę respondentów stanowili inży-
nierowie pracujący przede wszystkim
w dużych firmach zatrudniających po-
nad 50 osób (53,4%) oraz w średnich
firmach zatrudniających 10 – 50 osób
(25,9%). Staż pracy ankietowanych
w budownictwie wynosił 1 – 5 lat
(67,2%), 5 – 15 lat (25,0%) oraz po-
nad 15 lat (7,8%). Wynika z tego, że
duża część respondentów to młodzi
inżynierowie ze stosunkowo krótkim

stażem pracy w zawodzie. Deklaro-
wany przez ankietowanych poziom wie-
dzy na temat technologii BIM był
na ogół niski (nie posiadam wiedzy
na temat BIM; znam podstawowe poję-
cia) – 40% oraz średni (znam zagadnie-
nia teoretyczne związane z BIM i pod-
stawy praktyczne) – 35%. Wysoki po-
ziom wiedzy (znam szeroki zakres za-
gadnień teoretycznych i praktycznych
związanych z BIM; płynnie posługuję
się oprogramowaniem BIM) zadeklaro-
wało 25% respondentów. Ponadto spo-
śród wszystkich ankietowanych 58%
osób przyznało, że wykorzystuje narzę-
dzia BIM w swojej pracy zawodowej
(krócej niż 1 rok – 27%, 1 – 5 lat – 67%,
powyżej 5 lat – 6%).

Stan wdrożenia BIM. Formularz an-
kiety dotyczącej aktualnego zakresu sto-
sowania technologii BIM przez inżynie-
rów budownictwa umożliwiał zaznacze-

nie kilku odpowiedzi. Ich podsumowa-
nie zaprezentowano na rysunkach 3, 4, 5
oraz w tabelach 1, 2.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej an-

kiety sformułowano następujące wnio-
ski na temat zakresu stosowania BIM
w polskich firmach budowlanych:

1) technologia BIM znajduje najszer-
sze zastosowanie w budownictwie ku-
baturowym (taką odpowiedź wskaza-
ło 66,4% ankietowanych; rysunek 2),
a oprogramowanie BIM jest zdecydo-
wanie częściej wykorzystywane pod-
czas procesu projektowania (55,2% spo-
śród ankietowanych), niż przy realizacji
inwestycji czy zarządzania obiektem
(rysunek 1);

2) świadomość możliwości i zakresu
wykorzystania BIM jest większa wśród
architektów, projektantów konstrukcji

Rys. 1. Profil działalności ankietowanych Opracowanie własne
Fig. 1. Business profile of the respondents Own study

Rys. 2. Dziedziny budownictwa reprezentowane przez ankietowanych Opracowanie własne
Fig. 2. Types of construction represented by respondents Own study

Rys. 3. Etapy budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym technologia BIM
znajduje zastosowanie Opracowanie własne
Fig. 3. Stages of a construction project in which BIM technology is applied Own study
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i instalacji, niż wśród deweloperów,
wykonawców, inwestorów prywatnych
i zamawiających publicznych oraz wła-
ścicieli i/lub zarządców obiektów (rysu-
nek 1);

3) najczęściej wykorzystywanym w
praktyce programem do tworzenia i
obsługi modeli BIM jest Revit firmy
Autodesk, z którego korzysta 51,2%
inżynierów pracujących z modelami
BIM (rysunek 5);

4) zasadnicze obszary wykorzystania
w praktyce możliwości technologii
BIM, zadeklarowane przez ankietowa-
nych to wg rysunku 4: wykrywanie ko-
lizji, w tym m.in. międzybranżowych
i w rozwiązaniach konstrukcyjnych

(14,7% ankietowanych); zliczanie ilo-
ści materiałów do przygotowania zamó-
wienia (13,6%); zarządzanie usterkami,
monitorowanie poprawek (13,5%); two-
rzenie wizualizacji 3D (11,9%); opra-
cowanie rysunków konstrukcyjnych
(11,7%);

5) jako najważniejsze zalety BIM (ta-
bela 1) ankietowani wskazali uspraw-
nienie komunikacji i poprawę jakości
współpracy pomiędzy członkami ze-
społu, międzybranżowej oraz z inwe-
storem (takiej odpowiedzi udzieli-
ło 12,4% ankietowanych). Na drugim
miejscu pojawiło się wyeliminowanie
błędów projektowych, a także istotne
ograniczenie kolizji międzybranżo-

wych (11,7%). Niemal równie
ważne okazało się podniesie-
nie jakości opracowanych pro-
jektów (10,4%), a także moż-
liwość optymalizacji kosztów
(10,3%);

6) jako główne bariery (ta-
bela 2), uniemożliwiające sze-
rokie rozpowszechnienie i sto-
sowanie technologii BIM
w praktyce ankietowani wska-
zali wysoki koszt zakupu no-
wych, wysoko wydajnych
komputerów, specjalistycz-
nego oprogramowania oraz
szkolenia pracowników (takiej
odpowiedzi udzieliło 13,7%).
Na konkurencyjne (niskie) ce-
ny zakupu dokumentacji pro-
jektowej sporządzonej w tra-
dycyjnej formie wskaza-
ło 12,7% ankietowanych. Bar-

dzo istotną barierą okazuje się także
obawa przed zmianą (10,9%) oraz brak
wiedzy na temat zakresu, możliwości
i korzyści płynących z wykorzystania
BIM.

Badania potwierdzają duże tempo
wdrażanie BIM w projektach budow-
lanych na całym świecie [4, 13]. Wie-
le firm budowlanych wykorzystuje BIM
m.in. w celu usprawnienia swoich dzia-
łań, zwiększenia efektywności i wydaj-
ności pracy, ale również uzyskania prze-
wagi konkurencyjnej na rynku budow-
lanym. Należy stwierdzić, iż polskie fir-
my budowlane mają duże możliwości
wdrożenia i stosowania BIM, ale liczne
bariery (w tym m.in. finansowe) sku-

Rys. 4. Zakres wykorzystania narzędzi BIM Opracowanie własne
Fig. 4. Scope of BIM tool use Own study

Rys. 5. Ranking programów wykorzystywanych przez ankietowanych Opracowanie własne
Fig. 5. Ranking of software used by respondents Own study
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tecznie hamują ich rozwój. Przeprowa-
dzone badanie potwierdziło, iż nadal
stopień wdrożenia technologii BIM
w polskich firmach budowlanych nie
jest satysfakcjonujący.

Warto pokreślić, iż w praktyce tempo
wdrożenia i rozwoju technologii BIM
w Polsce jest w dużej mierze uzależnio-
ne od wymagań dotyczących realizacji
inwestycji budowlanych, jakie stawiają
inwestorzy prywatni i zamawiający pu-
bliczni. Obecnie zakres tych wymagań
jest niewielki.
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Tabela 1. Korzyści zadeklarowane przez ankietowanych z wykorzystania technologii BIM
Opracowanie własne

Table 1. Benefits declared by respondents from using BIM technology Own study

Korzyści [%]

Usprawnienie komunikacji i podniesienie jakości współpracy pomiędzy członkami zespołu (w tym
współpracy międzybranżowej i z inwestorem) 12,4

Wyeliminowanie błędów projektowych, istotne ograniczenie kolizji międzybranżowych 11,7

Podniesienie jakości opracowanych projektów 10,4

Możliwość zoptymalizowania kosztów (szczególnie na etapie projektowania) i czasu budowy 10,3

Usprawnienie działań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej; podniesienie
efektywności pracy 10,2

Możliwość wariantowania różnych rozwiązań na wirtualnym modelu 9,4

Istotne ograniczenie błędów na etapie realizacji 9,0

Możliwość zaoszczędzenia czasu (na etapie projektowania, przedmiarowania, harmonogramowania,
wykonawstwa) w stosunku do działań prowadzonych w formie tradycyjnej 8,1

Usprawnienie zarządzania obiektem na etapie jego eksploatacji 6,7

Usprawnienie przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych na podstawie opracowanych
modeli obiektów 4,2

Zwiększenie konkurencyjności firmy wykorzystującej technologię BIM na rynku budowlanym 2,8

Usprawnienie harmonogramowania robót budowlanych 2,8

Usprawnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej 1,4

Zwiększenie zakresu usług oferowanych przez firmę 0,6

Tabela 2. Zagrożenia i przeszkody zadeklarowane przez ankietowanych związane
z wdrożeniem i stosowaniem technologii BIM Opracowanie własne
Table 2. Threats and obstacles declared by respondents related to the implementation and wide
use of BIM technology Own study

Zagrożenia i przeszkody [%]

Wysoki koszt/brak środków na zakup nowych, wysoko wydajnych komputerów, oprogramowania
i szkolenia pracowników w zakresie stosowania technologii BIM w biurach projektowych (szczegól-
nie małych i średnich)

13,7

Niskie ceny zakupu dokumentacji projektowej sporządzonej w tradycyjnej formie 12,7

„Bariera psychologiczna/mentalna” – obawa przed stosowaniem nowego podejścia do projektowania,
wykonawstwa, eksploatacji obiektu; obawa przed zmianami; lęk przed znaczącym podniesieniem
wymagań w zakresie wiedzy i kwalifikacji stawianych pracownikom (firm prywatnych oraz urzędów
państwowych)

10,9

Brak wiedzy wykonawców na temat zakresu, możliwości i korzyści płynących z wykorzystania BIM
w ich pracy 10,5

Brak wiedzy inwestorów, zamawiających publicznych, deweloperów na temat zakresu, możliwości
i korzyści płynących z wykorzystania BIM w ich pracy 9,2

Brak szerokiego kształcenia w zakresie wykorzystania technologii BIM na uczelniach technicznych 8,7

Brak specjalistów BIM na rynku pracy 8,4

Brak ujednoliconych standardów w zakresie wykorzystania technologii BIM 8,3

Brak wymagań zamawiających publicznych w zakresie wykorzystania przez wykonawców tech-
nologii BIM (projektowanie, wykonawstwo; wymóg stosowania dokumentacji w wersji papierowej
lub pdf)

7,1

Brak kompatybilności pomiędzy modelami utworzonymi w różnych programach; brak wymagań
w zakresie jednakowych standardów w zakresie BIM 3,8

Mała liczba wysoko wyspecjalizowanych firm wdrożeniowych i szkoleń z zakresu obsługi
oprogramowania BIM dla branży budowlanej 3,3

Brak przekonania do możliwości efektywnego wykorzystania BIM przy przygotowaniu i realizacji
małych projektów inwestycyjnych 1,8

Brak wystarczającej liczby zamówień (dokumentacja projektowa, wykonawstwo) wykorzystujących
technologię BIM – brak możliwości szybkiego zwrotu poniesionych wysokich nakładów 1,5
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