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W miesięczniku „Materiały Bu-
dowlane” nr 4/2017 oraz
5/2017 opublikowane zostały
artykuły omawiające dwie

funkcje występujące praktycznie w każdym
procesie zgodnym z BIM: BIM Menedżer
i Menedżer Informacji. W różnych opra-
cowaniach poświęconych BIM można zna-
leźć opis wielu stanowisk, ale ich istnienie
w dużej mierze zależy od typu firmy (biu-
ro projektów, firma budowlana, inwestor),
jej wielkości oraz poziomu zaawansowa-
nia BIM stosowanego przez daną organiza-
cję. Stanowiska te mogą mieć charakter sta-
ły lub być związane z realizacją konkretnej
inwestycji, a wtedy ich istnienie może za-
leżeć od oczekiwań zamawiającego. Nie-
które, praktycznie o identycznym zakresie
obowiązków, są różnie nazywane. Często
powstają przez wyodrębnienie pewnego
obszaru kompetencji z innego stanowiska
lub stanowią połączenie kilku z nich.

Trudno podać jednoznaczny przepis
na optymalną strukturę stanowisk związa-
nych z procesem BIM. Należy ją budować,
uwzględniając: etap wdrożenia i poziom za-
awansowania BIM; wielkość firmy; typ fir-
my; kompetencje pracowników; organiza-
cję wewnętrzną; rodzaj i zakres realizowa-
nych projektów; sposób ich realizacji (pra-
cownicy, outsourcing, podwykonawcy).

Szczególnie na początku wdrożenia war-
to wykonać analizę organizacji i wkompo-
nować w nią strukturę procesów BIM, przy-
pisując określonym, istniejącym stanowi-
skom nowe zadania związane z BIM. Do te-
go celu najlepiej wykorzystać tablice funk-
cji i procesów BIM, które w łatwy i czytel-
ny sposób pozwalają zaadresować istnieją-
cą strukturę firmy do realizacji oczekiwa-
nego zakresu wdrożenia BIM. Dodatkowo
dzięki takiemu podejściu łatwo można wy-
chwycić ewentualne braki personalne
w strukturze organizacji lub luki kompe-
tencji, które powinny być uzupełnione.

W artykule przedstawię krótki opis wy-
branych stanowisk, które mogą pojawić się
podczas wprowadzania, a potem korzystania
z BIM. Są wśród nich zarówno stanowiska
i funkcje dobrze zdefiniowane i opisane
w dostępnej literaturze oraz różnego rodza-
ju dokumentach i wytycznych, jak również

stanowiska, pojawiające się w firmach pro-
wadzących inwestycje zgodnie z BIM, któ-
re z jednej strony spełniają określoną funk-
cję w procesie BIM, a z drugiej odpowiada-
ją strukturze i organizacji wewnętrznej tych
firm. Jeszcze raz należy podkreślić, że od no-
menklaturowego podziału stanowisk waż-
niejsze jest określenie zadań i zakresu odpo-
wiedzialności, dzięki czemu z sukcesem
można zrealizować projekty zgodne z BIM.

Oprócz opisanych we wspomnianych ar-
tykułach dwóch stanowisk, które obejmu-
ją bardzo szerokie kompetencje, stanowi-
ska „bimowe” można podzielić na 3 grupy:

■ tworzenie modelu 3D i zarządzanie
danymi na poziomie 3D;

■ prowadzenie analiz, symulacji i budo-
wanie kolejnych wymiarów BIM (4D, 5D,

6D, 7D) oraz zarządzanie danymi w opar-
ciu o model 3D;

■ wsparcie procesu realizacji inwesty-
cji BIM.

Stanowiska związane bezpośrednio
z tworzeniem modelu 3D. Podstawowe
stanowisko to BIM Modeler (czasami
w strukturach stanowisk pojawia się po-
dział na branże: BIM Modeler branży X),
a wymagane kompetencje to: umiejętność
tworzenia modelu 3D danej branży, speł-
niającego wymagania BIM z uwzględnie-
niem wymagań standaryzujących i koor-
dynacyjnych oraz znajomość zasad po-
prawnej generacji plików IFC. Oczekiwa-
na może być znajomość narzędzi służących
koordynacji wielobranżowej, czy umiejęt-
ność przygotowania i wygenerowania do-
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BIM – nowe zawody

LOD – Level of Development – klasyfikacja poziomów szczegółowości stosowanych
w projektach, opracowana przezAmerican Institute ofArchitects (AIA). W Wielkiej Bry-
tanii stosuje się klasyfikację Level of Model Definition (od 1 do 7), zawierającą dwa
typy szczegółowości: Level Of model Detail (LOD – wymagania dotyczące informacji
geometrycznych) i Level Of model Information (LOI – wymagania dotyczące informa-
cji niegeometrycznych).

BEP – zamiennie z BEXP, BIM Execution Plan – podstawowy dokument inwestycji
przygotowany przez wykonawcę w odpowiedzi na EIR, często opracowywany wspólnie
przez zamawiającego i wykonawcę przy współudziale innych uczestników procesu. Za-
wiera podział ról i odpowiedzialności, uprawnienia, standardy, metody, procedury, kamie-
nie milowe, harmonogram, strategie obiegu informacji, konwencje nazewnictwa rysun-
ków, komponentów, modeli, atrybutów, a także rozwiązań IT oraz główny plan dostar-
czania informacji projektowej dostosowany do konkretnego programu inwestycji. Wyróż-
nia się pre-contract BEP – opracowywany przed podpisaniem umowy oraz po BEP.

EIR – Employer’s Information Requirements, czyli Wymagania Informacyjne Zle-
ceniodawcy – dokument przygotowany przez zamawiającego, określający, jakie infor-
macje mają być dostarczone zleceniodawcy w ramach procesu realizacji projektu. Od-
powiednik stosowanej w Polsce Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IFC – Industry Foundation Classes – otwarty format zapisu danych służący do prze-
kazywania informacji między uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonaw-
ca), oparty na semantycznych strukturach danych. Jego podstawową zaletą jest „otwar-
tość”, dzięki czemu każdy producent oprogramowania może go wykorzystywać w swo-
ich aplikacjach. Model zapisany w formacie IFC jest wykorzystywany jako model re-
ferencyjny do zarządzania realizacją lub gotowym obiektem.

FM – Facility Management – zarządzanie obiektami. Elementami systemów FM są:
● CAFM – Computer Aided Facility Management – systemy służące do zarządza-

nia powierzchnią obiektu i jej obsługą. Są integrowane z modelem zgodnym z BIM. Ope-
rują przeważnie na danych jednego obiektu, w przypadku zarządzania grupą obiektów
stosuje się systemy IWMS (Integrated Workplace Management Systems);

● BMS – Building Maintenance System – systemy służące do bieżącego monito-
rowania infrastruktury budynku;

● CMMS – Computerised Maintenance Management System – systemy do za-
rządzania naprawami i remontami urządzeń i wyposażenia obiektu.
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kumentacji 2D na podstawie modelu. Zda-
rzają się przypadki, gdy w strukturze firmy
pojawia się tzw. CAD Menedżer lub CAD
Menedżerowie poszczególnych branż od-
powiedzialni za tworzenie dokumenta-
cji 2D, na podstawie modeli 3D. BIM Mo-
deler, w bardziej zaawansowanym procesie
BIM, otrzymuje czasami dodatkowy za-
kres obowiązków oraz odpowiedzialności
i staje się BIM Lead Designerem, który do-
datkowo odpowiada za wprowadzenie da-
nych niegeometrycznych do modelu, przy-
gotowuje formularze elektroniczne służą-
ce inspekcji/odbiorowi realizowanego mo-
delu na budowie, kontroluje zgodność po-
ziomów LOD z zapisami BEP. Musi znać
narzędzia chmurowe pozwalające na udo-
stępnianie i pobieranie danych z wykorzy-
staniem tej technologii. Doświadczony
BIM Modeler może stać się BIM Koordy-
natorem, który m.in.:

● odpowiada za koordynację modelu
wielobranżowego określonej części obiek-
tu (lub całego obiektu); wynik pracy po-
szczególnych branż w obszarze, za który
odpowiada, powinien dać się połączyć
w jeden spójny model;

● wykrywa i we współpracy z branży-
stami rozwiązuje kolizje projektowe;

● współpracuje z innymi koordynatorami
w celu skoordynowania wielobranżowych
modeli niższego poziomu do modelu wyż-
szego poziomu w przypadku, gdy model
obiektu podzielony jest na poszczególne za-
dania koordynowane przez inne osoby;

● odpowiada za zgodność koordynowa-
nego modelu z wymaganiami zamawiają-
cego i na bieżąco kontroluje, czy proces
projektowania jego zadania przebiega
zgodnie z planem nakreślonym w BEP.

W firmie wykonawczej, na etapie budo-
wy, BIM Koordynator współpracuje rów-
nież z kosztorysantami, osobami odpowie-
dzialnymi za harmonogram, dostawcami,
podwykonawcami i zamawiającym. Nad-
zoruje wprowadzanie określonych w kon-
trakcie danych do BIM. Doświadczony
BIM Modeler, a potem BIM Koordynator
to świetny „materiał” na BIM Menedżera.
Znajomość procesu „od podstaw” bardzo
ułatwia wejście w rolę osoby odpowie-
dzialnej za cały proces. Oczywiście zakres
oczekiwanych kompetencji BIM Menedże-
ra znacznie się zwiększa, co zostało już
omówione w artykule „BIM – nowe ścież-
ki kariery” („Materiały Budowlane”
nr 4/2017, str. 91 ÷ 93).

Drugą grupę stanowią stanowiska,
na których korzysta się z przygotowanego
modelu 3D w celu przeprowadzanie kolej-

nych analiz. Zbiorczo określa się je jako
BIMAnalyst. Grupa ta obejmuje kosztory-
santów, specjalistów przygotowujących
harmonogramy, zajmujących się organiza-
cją placu budowy, przeprowadzających do-
datkowe symulacje i analizy na bazie mo-
delu 3D (m.in. analizy pożarowe, dotyczą-
ce hałasu, BHP). Wykorzystywany w ana-
lizach model 3D wzbogacony jest o dodat-
kowe dane związane z rodzajem przepro-
wadzanej analizy, np. BIM Planner będzie
przygotowywał model 4D, prowadził sy-
mulacje budowy, analizował możliwe za-
grożenia, przygotowywał harmonogram,
plany logistyczne. W związku z tym, że bar-
dzo często do tego typu analiz wykorzysty-
wane są programy korzystające z plików
w formacie IFC, specjaliści z grupy BIM
Analyst muszą znać zasady i ograniczenia
stosowania tego formatu zapisu danych.
Szczególnie ważne jest to w przypadku
kosztorysantów. W tej grupie pojawią się też
osoby odpowiedzialne za dostarczenie za-
mawiającemu danych wykorzystywanych
w systemach FM. W takim wypadku znajo-
mość standardu COBie będzie najważniej-
szym elementem kompetencji.

Jest też grupa stanowisk, które mają
wesprzeć proces tworzenia modelu zgod-
nego z BIM. Rola Menedżera Informacji
omówiona została w publikacji zamiesz-
czonej w „Materiałach Budowlanych”
nr 5/2017 (str. 129 ÷ 130). W przypadku
szczególnie dużych projektów lub organi-
zacji często pojawiają się też inne stanowi-
ska wspierające proces. BIM Interface
Manager zajmuje się określaniem standar-
dów obowiązujących w procesie projekto-
wym oraz nadzorem nad ich stosowaniem
(czcionki, kolory, linie, warstwy, poziomy,
układ współrzędnych, formaty plików). Je-
żeli w strukturze organizacji nie istnieje ta
funkcja, to nie znaczy, że nikt nie odpowia-
da za standaryzację. Po prostu ten obszar
obowiązków jest wtedy dołączony do inne-
go stanowiska. BIM Implementation
Manager to osoba, która wspiera wdro-
żenie BIM od strony „narzędziowej”. Na
podstawie zdefiniowanych celów BIM
analizuje potrzeby organizacji dotyczące
oprogramowania oraz szkoleń. Identyfiku-
je i poddaje ocenie dostępne na rynku opro-
gramowanie oraz ofertę szkoleniową.
Współpracuje z działem IT w zakresie
oprogramowania, sprzętu czy wsparcia
technicznego zespołu oraz ze wszystkimi
poziomami zarządzania organizacją w ce-
lu określenia możliwości technicznych
zrealizowania określonych celów BIM
i wskazuje konkretne rozwiązania.

Jak widać, większość tych funkcji moż-
na przypisać istniejącym „niebimowym”
stanowiskom, natomiast wymagają one do-
datkowych kompetencji związanych ze
znajomością odpowiednich narzędzi i ko-
rzystania z nich w kontekście BIM oraz
znajomości zasad rządzących procesem re-
alizacji inwestycji zgodnie z BIM. Często
stanowisko o tej samej nazwie będzie mia-
ło innych zakres obowiązków w biurze
projektowym, a inny u wykonawcy. Szcze-
gólnie na początku wdrożenia BIM poja-
wia się stanowisko BIM Consultant lub
BIM Support. Jest to zawsze osoba spo-
za organizacji, która na samym początku
pomaga zdefiniować założenia i oczekiwa-
nia osób zarządzających BIM, a potem
wspiera BIM Menedżera wiedzą, pomaga-
jąc mu wybrać optymalne rozwiązania
w przypadku jego organizacji. Dzięki spoj-
rzeniu „z zewnątrz” może lepiej i obiek-
tywniej ocenić zarówno potrzeby, zyski,
jak i zagrożenia związane z wdrożeniem
BIM. Często BIM Consultant jest wyko-
rzystywany do oceny ofert pod kątem war-
tości „bimowej”. Dotyczy to zarówno ofert
na wykonanie projektu zgodnego z BIM
czy realizacji budowy, jak i wdrożenio-
wych czy szkoleniowych.

Należy również pamiętać, że z proce-
sem BIM, jak z każdym dotyczącym reali-
zacji inwestycji budowlanej, wiążą się
aspekty prawne. Ich specyfika wynika ze
specyfiki procesu BIM: pojawiają się kwe-
stie praw autorskich do modelu, odpowie-
dzialności za model i dane w nim zawarte,
odpowiedzialności za zmiany, zgodności
procesu BIM z obowiązującym prawem,
itp. Dlatego wśród nowych zawodów zwią-
zanych z BIM należy również wymienić
prawników specjalizujących się w BIM.
Nie jest to może stricte nowy zawód, ale
zwiększenie kompetencji wymagające nie
tylko znajomości prawa, ale również zro-
zumienia idei i procesów BIM.

W tym artykule i wcześniejszych omó-
wiono tylko stanowiska i zawody związa-
ne bezpośrednio z realizacją procesu BIM.
Natomiast technologia BIM stymuluje
rozwój wielu nowych gałęzi przemysłu
i usług, a co za tym idzie powstawanie no-
wych zawodów i nowych stanowisk nie-
koniecznie bezpośrednio związanych z bu-
downictwem.
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