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W
li sto pa dzie 2017 r. gru pa naj -
więk szych firm bu dow la -
nych w Pol sce (HOCH TIEF
Pol ska, WAR BUD, MO STO -

STAL War sza wa, MO TA -EN GIL Cen tral
Eu ro pe, ELEC TRA M&E Polska, EN GIE
Tech ni ka In sta la cyj na) za wią za ła po ro zu -
mie nie i po wo ła ła „Fun da cję na rzecz
utwo rze nia bu il ding SMART Pol ska” – kra -
jo wego od działu mię dzy na ro do wej or ga -
ni za cji buil ding SMART, któ rej ce lem jest
roz wój i po pu la ry za cja otwar tej współ pra -
cy z wy ko rzy sta niem BIM. 

Głów ne za da nia Fun da cji, to przede
wszyst kim zbu do wa nie pod staw funk cjo -
no wa nia i wy pro mo wa nie przy szłe go sto -
wa rzy sze nia bu il ding SMART Pol ska ja ko
fo rum współ pra cy pod mio tów re pre zen tu -
ją cych sze ro ko po ję ty ry nek bu dow la ny
w Pol sce. Tym ra zem od firm wy ko naw -
czych wy cho dzi ini cja ty wa upo wszech nie -
nia BIM w dzia łal no ści bu dow la nej na pol -
skim ryn ku. Obec nie trwa ją pro ce du ry
zwią za ne z re je stra cją Fun da cji, nie mniej
idee i mo ty wa cje przy świe ca ją ce fun da to -
rom są ży we i już dziś za czy na my o nich
roz ma wiać.

Za nim za pre zen tu je my waż ną ro lę or -
ga ni za cji bu il ding SMART w kre owa niu
me cha ni zmów za sto so wa nia BIM na świe -
cie, a tym bar dziej za nim opi sze my pol ską
ini cja ty wę do ty czą cą utwo rze nia lo kal ne -
go od dzia łu bu il ding SMART, war to za sta -
no wić się, ko mu BIM jest po trzeb ny i o ja -
ki BIM chcie li by śmy za bie gać ja ko pro-
fe sjo na li ści z dzie dzi ny bu dow nic twa.
W Pol sce doj rze li śmy już do me ry to rycz -
nej roz mo wy w gro nie ryn ko wych kon ku -
ren tów. Ja ko Fun da cja, a do ce lo wo sto wa -
rzy sze nie bul ding SMART Pol ska, chcie li -
by śmy wy mia nę doś wiad czeń i opi nii po -
mię dzy prak ty ka mi i klu czo wy mi uczest -
ni ka mi ryn ku bu dow la ne go w Pol sce
po czę ści pro wo ko wać i mo de ro wać.

Przez do brze za po wia da ją cą się współ -
pra cę z re dak cją mie sięcz ni ka „Ma te ria ły
Bu dow la ne”, Fun da cja na rzecz utwo rze nia

bu il ding SMART Pol ska włą cza się w dzie -
ło współ two rze nia sta łe go dzia łu „BIM
w bu dow nic twie” na ła mach cza so pi sma
– dzia łu za ini cjo wa ne go sześć lat  te mu
przez śp. Pio tra Miecz ni kow skie go, dla
któ re go waż ną mi sją by ło dą że nie do wpro -
wa dze nia BIM do pol skie go bu dow nic twa.
W 2018 r. z ra mie nia Fun da cji na rzecz
utwo rze nia bu il ding SMART Pol ska ro lę 
ko or dy na to ra i re dak to ra dzia łu „BIM w bu -
dow nic twie” peł nił bę dzie w „Ma te ria łach
Bu dow la nych” Le szek Wło chyń ski. 

W opi nii au to rów te go ar ty ku łu, BIM
po trzeb ny jest tym, któ rym za le ży na do brej
współ pra cy pod czas pro wa dze nia wszel -
kich przed się wzięć bu dow la nych. A ja ki
BIM? Szan są dla pro jek tów in we sty cyj no -
-bu dow la nych oraz szerokiego gro na in te -
re sa riu szy ca łe go ob sza ru dzia łań bu dow -
la nych jest BIM otwar ty (open BIM) –
stan dard umoż li wia ją cy ela stycz ną współ -
pra cę i kon fi gu ro wa nie ze spo łów spe cja li -
stów z róż nych dzie dzin w spo sób nie za -
leż ny od na rzę dzi BIM (opro gra mo wa nia),
któ rych uży wa ją po szcze gól ni pro fe sjo-
na li ści. Cho dzi za tem o otwar tą wy mia-
nę da nych BIM, któ rą  od lat na świe cie 
roz wi ja i pro mu je or gan iza cja bu il ding -
SMART.

Czym jest bu il ding SMART? 

bu il ding SMART (ry su nek 1) jest nie za -
leż ną, mię dzy na ro do wą or ga ni za cją non -
-pro fit dzia ła ją cą zgod nie z za sa da mi
otwar to ści i trans pa rent no ści, któ ra zo sta -
ła za ło żo na w 1995 r. w ce lu wspar cia
przed się wzięć w za kre sie zin te gro wa nej
współ pra cy w róż nych ob sza rach bu dow -
nic twa, a przede wszyst kim pro jek to wa -
nia, wy ko naw stwa bu dyn ków i obiek tów
in fra struk tu ry oraz za rzą dza nia nie ru cho -
mo ścia mi. Or ga ni za cja ta wy zna cza kie -
run ki po stę pu cy fry za cji w bu dow nic twie
przez roz wój otwar tych, mię dzy na ro do -
wych stan dar dów wy mia ny in for ma cji. 

bu il ding SMART sku pia wie le pro fe sjo -
nal nych pod mio tów na ca łym świe cie za -
in te re so wa nych im ple men ta cją tech no lo -
gii BIM zgod nie z kon cep cją otwar tej wy -
mia ny in for ma cji (open BIM) w ca łym cy -

klu ży cia in we sty cji, nie za leż nie od sto so -
wa nych przez po szcze gól ne pod mio ty pro -
gra mów kom pu te ro wych. Głów nym ce lem
or ga ni za cji jest do star cze nie uni wer sal ne -
go fun da men tu do współ dzie le nia in for ma -
cji i udo sko na le nia pro ce sów w bran ży pro -
jek to wo -bu dow la nej. Cel ten re ali zo wa ny
jest  przez dzia ła nia na rzecz opra co wa nia
stan dar dów, norm i na rzę dzi wspie ra ją cych
wy mia nę in for ma cji nie za leż nie od sto so -
wa nej plat for my IT. 

bu il ding SMART kształ tu je ry nek,
uwzględ nia jąc do świad cze nia i ocze ki wa -
nia je go uczest ni ków, dzia ła jąc wg za sa dy
„let the mar ket de ci de”, a tak że pro wa dzi
pra ce nad glo bal nym stan dar dem otwar tej
współ pra cy angażującej BIM, nie za po mi -
na jąc jed nak o spe cy fi ce ryn ków lo kal -
nych.

Struk tu ra or ga ni za cyj na
i ob sza ry dzia ła nia 
bu il ding SMART

bu il ding SMART two rzy mię dzy na ro do -
wa spo łecz ność lu dzi z pa sją. Na świe cie
or ga ni za cja jest re pre zen to wa na przez bu -
il ding SMART In ter na tio nal, spół kę za re -
je stro wa ną w Wiel kiej Bry ta nii. W jej ra -
mach dzia ła ją lo kal ne od dzia ły (chap ters),
któ rych obec nie jest 20 na świe cie. Są to
or ga ni za cje kra jo we (np. sto wa rzy sze nia),
a nie któ re z nich ma ją cha rak ter mi nikla -
strów o cha rak te rze re gio nal nym i łą czą
kra je są sied nie, np. bu il ding SMART  Nor dic
(Fin lan dia, Szwe cja, Da nia) czy bu il -
ding SMART Be ne lux (Ho lan dia, Bel gia,
Luksem burg). Człon ka mi od dzia łów w po -
szcze gól nych kra jach są fir my, in sty tu cje
lub oso by fi zycz ne, ale nie któ re glo bal ne
or ga ni za cje osią ga ją sta tus człon ka mię -
dzy na ro do we go bez po śred nio przy bu il -
ding SMART In ter na tio nal (ry su nek 2).
Szcze gól nie pre sti żo wą for mą człon ko stwa
jest przy na leż ność do ra dy o na zwie Stra -
te gic Ad vi so ry Co un cil, w któ rej skład
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[źró dło: bu il ding SMART In ter na tio nal]
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wcho dzi kil ka firm (Arup, Au to desk, HOK,
Ka ji ma Cor po ra tion, La far ge Hol cim, 
NE MET SCHEK Gro up) o naj więk szym
udzia le w roz wo ju bu il ding SMART i stan -
dar du open BIM oraz pro wa dzą cych we -
wnętrz ne i ze wnę trze mię dzy na ro do we
dzia ła nia na rzecz wdro że nia i sto so wa nia
stra te gii bu il ding SMART i open BIM.

Or ga ni za cja bu il ding SMART (bS) wy -
stę po wa ła wcze śniej pod na zwą In ter na -
tio nal Al lian ce for In te ro pe ra bi li ty (IAI).
Od po cząt ku ist nie nia klu czo we dzia ła nia
tej or ga ni za cji sku pio ne by ły wo kół opra -
co wa nia mię dzy na ro do we go for ma tu wy -
mia ny in for ma cji zwią za nych z bu dyn ka -
mi. Mi sją bu il ding SMART jest wspar-
cie zin te gro wa ne go pro wa dze nia pro jek tu
i efek tyw ne go za rzą dza nia w ca łym cy klu
ży cia bu dyn ku  przez za sto so wa nie Mo de lo -
wa nia In for ma cji o Bu dyn ku (BIM) i for ma -
tu IFC (In du stry Fo un da tion Clas ses). 

Pra ce bu il ding SMART ko or dy no wa ne są
w kil ku gru pach za da nio wych, np. Im ple -
men ta tion  Sup port Gro up, Mo del Sup port
Gro up, Dic tio na ries Tech ni cal Sup port 
Gro up, BIM Gu ide li nes Wor king Gro up
oraz w ra mach po ko jów te ma tycz nych (ro -
oms) in te gru ją cych człon ków o po dob nych
za in te re so wa niach, np. Air port Ro om, Bu il -
ding Ro om, Con struc tion Ro om, In fra struc -
tu re Ro om, Pro duct Ro om, Re gu la to ry Ro om.

Naj waż niej szym dzia ła niem bu il ding -
SMART jest roz wi ja nie i stan da ry za cja
for ma tu IFC (In du stry Fo un da tion Clas -
ses – stan dard ISO), a tak że in nych roz wią -
zań uła twia ją cych otwar tą ko mu ni ka cję
BIM w pro ce sie in we sty cyj nym – ad op cja
BCF (BIM Col la bo ra tion For mat), roz wój
BSDD (bu il ding SMART Da ta Dic tio na ry).
bu il ding SMART pro wa dzi pro gram cer -
ty fi ka cji opro gra mo wa nia BIM pod ką -
tem im ple men ta cji IFC. Ostat nio uru cho -
mio no tak że pra ce nad wdro że niem mię -
dzy na ro do we go pro gra mu cer ty fi ka cji dla
pro fe sjo na li stów. bu il ding SMART wspie -
ra użyt kow ni ków i sta no wi glo bal ne fo rum
wy mia ny wie dzy i do świad cze nia. Każ de -

go ro ku dwu krot nie or ga ni zo wa -
na jest mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
bu il ding SMART  Sum mit, na któ rej
oma wia ne są bie żą ce kie run ki roz -
wo ju or ga ni za cji, efek ty re ali zo wa -
nych pro jek tów i pla ny na przy -
szłość. Ostat ni ta ki zjazd od był się
w Lon dy nie w li sto pa dzie 2017,
a ko lej ny bę dzie w Pa ry żu w mar -
cu 2018 r.

Z cze go utrzy mu je 
się bu il ding SMART?

Źró dło utrzy ma nia bu il ding SMART  sta -
no wią skład ki człon ków or ga ni za cji, wpła -
ty spon so rów oraz do ta cje rzą do we kra jów,
w któ rych dzia ła ją da ne od dzia ły. Człon ka -
mi bu il ding SMART są róż ne pod mio ty
zwią za ne z prze my słem bu dow la nym: in -
we sto rzy i wła ści cie le nie ru cho mo ści (pry -
wat ni i pu blicz ni); ge ne ral ni wy ko naw cy;
biu ra pro jek to we; kon sul tan ci; pro du cen ci
opro gra mo wa nia, sprzę tu i ma te ria łów 
bu dow la nych i in ni, w tym uczel nie i in sty -
tu cje ad mi ni stra cji pu blicz nej. Przy kła do-
wo w od dzia le skan dy naw skim  bu il ding -
SMART, łą czą cym 3 kra je (Fin lan dia,
Szwe cja, Da nia), sku pio nych jest ok. 800
pod mio tów. Wy so kość skła dek człon kow -
skich za zwy czaj jest ska lo wa na z uwzględ -
nie niem wiel ko ści ob ro tów firm. Skład ki
wpła ca ne są w od dzia łach kra jo wych, za si -
la jąc ich bu dże ty, z któ rych prze ka zy wa -
na jest rocz na opła ta na rzecz bu il ding -
SMART In ter na tio nal (stan dar do wo 20 tys.
eu ro z każ de go od dzia łu). Ta ki spo sób gro -
ma dze nia fun du szy w or ga ni za cji po zwa la
na dzia ła nie od dzia łów lo kal nych oraz za -
si la nie cen tra li, któ ra po po kry ciu wła snych
kosz tów prze ka zu je fun du sze na re ali za cję
po szcze gól nych pro jek tów roz wo jo wych.
Nie któ re pro jek ty zy sku ją po nad to wspar -
cie spon so rów. Część prac na rzecz bu il -
ding SMART wy ko nu ją opła ca ni pro fe sjo -
na li ści i fir my trze cie za trud nio ne przez or -
ga ni za cję na za sa dach ko mer cyj nych, nie -
mniej znacz ny wkład wno szą pra cow ni cy
firm bę dą cych człon ka mi i wo lon ta riu sze.

Na czym po le ga IFC?

IFC to spraw dzo ne w dzie siąt kach ty się -
cy pro jek tów na ca łym świe cie roz wią za nie
wspie ra ją ce współ pra cę w pro ce sach zwią -
za nych ze sto so wa niem tech no lo gii BIM.
Jest to sche mat da nych prze zna czo ny
do wy mia ny in for ma cji po mię dzy pro -
gra ma mi kom pu te ro wy mi uży wa ny mi
przez pro fe sjo na li stów od po wie dzial nych

za pro jek to wa nie, re ali za cję i użyt ko wa -
nie bu dyn ków. Sche mat ba zu je na de fi ni -
cjach do ty czą cych obiek tów ta kich, jak ele -
men ty bu dyn ku, po miesz cze nia, ce chy,
kształ ty itp., któ re są wy ko rzy sty wa ne przez
spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie BIM.

Ja ka jest róż ni ca po mię dzy
BIM a IFC?

BIM to skrót okre śle nia Bu il ding In for -
ma tion Mo de ling – Mo de lo wa nie In for ma -
cji o Bu dyn ku ozna cza ją ce go pro ces de fi -
nio wa nia in for ma cji istot nej pod czas pro -
jek to wa nia, bu do wy i utrzy ma nia bu dyn -
ków czy bu dow li in fra struk tu ral nych. Pod -
sta wę BIM sta no wi wspól na, spój na, cy -
fro wa re pre zen ta cja obiek tu w po sta ci mo -
de lu 3D obej mu ją ce go in for ma cje o cha rak -
te rze gra ficz nym (m.in. geo me tria), a tak że
al fa nu me rycz nym (m.in. pa ra me try i wła -
ści wo ści). W in nym zna cze niu BIM to sam
mo del bę dą cy pro duk tem opi sa ne go wcze -
śniej pro ce su (Bu ilding In for ma tion Mo del)
osa dzo ny w śro do wi sku da ne go opro gra -
mo wa nia. IFC na to miast to roz wi ja ny przez
bu il ding SMART otwar ty stan dard opi su in -
for ma cji w mo de lach BIM, któ re go głów -
nym za sto so wa niem jest wy mia na tych in -
for ma cji po mię dzy wie lo ma róż ny mi sys te -
ma mi kom pu te ro wy mi (for mat za pi su). IFC
jest roz wią za niem uży wa nym w pro ce sach

Rys. 2. Struk tu ra or ga ni za cyj na bu il ding SMART
i ob sza ry dzia ła nia

[źró dło: bu il ding SMART In ter na tio nal]

Rys. 3. Ob sza ry w pły wu  stan dar dów  bu il -
ding SMART (open BIM/IFC), źró dło: bu -
il ding SMART In ter na tio nal – bu il ding -
SMART bro chu re [źródło: https://www.bu il ding -
smart.org/wp -con tent/uplo ads/flip bo ok/7/bo ok.html]
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BIM, po nie waż ma lo gicz ną struk tu rę i sta -
no wi czy tel ną dla kom pu te rów re pre zen ta -
cję fi zycz nych i funk cjo nal nych cech bu -
dow li, jak rów nież  ba zę in for ma cji do ty -
czą cych cy klu ży cia in we sty cji. IFC jest
stan dar dem otwar tym i do stęp nym dla
ca łej bran ży pro jek to wo -bu dow la nej.
Dzię ki tym ce chom sto so wa nie IFC mo że
mieć ko rzyst ny wpływ na efek tyw ność in -
we sty cji bu dow la nych  przez wspie ra nie
i in te gro wa nie dzia łań zwią za nych z ko or -
dy na cją i po dej mo wa niem de cy zji, gdzie
przy wo ły wa na jest in for ma cja tech nicz -
na o re ali zo wa nym obiek cie.

IFC a in ne for ma ty pli ków

IFC od róż nia się od in nych for ma tów
pli ków, po nie waż jest for ma tem uni wer -
sal nym i OTWAR TYM, któ ry od po cząt -
ku zo stał stwo rzo ny dla mo de li BIM (3D),
nie dla ry sun ków. Wspie ra wy mia nę in for -
ma cji do ty czą cych struk tu ry bu dyn ku, je -
go ele men tów, prze strze ni i in nych obiek -
tów. Przy kła da mi za war to ści pli ków IFC
mo gą być dwu- i trój wy mia ro we kształ ty,
ce chy i atry bu ty, pa ra me try i re la cje, np.
po łą cze nia po mię dzy ele men ta mi. Za war -
tość pli ków IFC okre śla tzw. de fi ni cja
wi do ku (View De fi ni tion), de cy du ją ca
o za kre sie in for ma cji, któ re są wy mie nia -
ne. O otwar to ści IFC sta no wi fakt, że jest
to spe cy fi ka cja roz wi ja na przez mię dzy na -
ro do wą or ga ni za cję non -pro fit, za re je stro -
wa na w ISO (ISO 16739), niena le żą ca
do żad ne go po je dyn cze go pro du cen ta ani
gru py pro du cen tów opro gra mo wa nia.

Czy for mat IFC prze no si 
tyl ko geo me trię?

Głów nym ce lem IFC jest prze no sze nie
in for ma cji na te mat bu dow li, któ re mo gą
być zwią za ne z geo me trią, jed nak w żad -
nym ra zie nie są wy łącz nie do niej ogra ni -
czo ne. Do łą cze nie in for ma cji al fa nu me -
rycz nych (cech, ilo ści, kla sy fi ka cji itp.)
do ele men tów bu dyn ku oraz prze cho wy -
wa nie da nych o re la cjach mię dzy ni mi sta -
no wi głów ną funk cjo nal ność IFC. Za sto so -
wa nie te go for ma tu nie jest ogra ni czo ne
do wy mia ny da nych po mię dzy apli ka cja mi
CAD. Jest on uni wer sal ny i mo że być uży -
wa ny ja ko in ter fejs po mię dzy apli ka cja mi
do mo de lo wa nia ar chi tek tu ry, kon struk cji
i in sta la cji, opro gra mo wa nia do ana liz sta -
tycz nych, ener ge tycz nych, aku stycz nych
i in nych, opro gra mo wa nia słu żą ce go
do wy ko ny wa nia przed mia rów, kosz to ry -
sów, a tak że, co bar dzo waż ne, apli ka cji

wspie ra ją cych utrzy ma nie obiek tu, od za -
rzą dza nia po wierzch nia mi, po ste ro wa nie
au to ma ty ką bu dyn ku.

Ja kie opro gra mo wa nie
wspie ra wy mia nę da nych
przez IFC i ile to kosz tu je?

Z IFC moż na ko rzy stać w każ dej fa zie
cy klu ży cia bu dow li, do wy mia ny da nych
BIM po mię dzy róż ny mi pod mio ta mi, a co
za tym idzie użyt kow ni ka mi róż ne go
opro gra mo wa nia. Uży wa nie for ma tu pli -
ków i spe cy fi ka cji IFC oraz ich im ple men -
ta cja w apli ka cjach kom pu te ro wych są dar -
mo we. Użyt kow ni cy opro gra mo wa nia nie
są rów nież  ob cią ża ni do dat ko wy mi kosz ta -
mi zwią za ny mi z wy mia ną da nych (im -
port/eks port) w for ma cie IFC. Do stęp nych
na ryn ku apli ka cji kom pu te ro wych, wspie -
ra ją cych wy mia nę da nych zgod nie z IFC,
jest bar dzo wie le (200?).

bu il ding SMART pro wa dzi cer ty fi ka cję
opro gra mo wa nia BIM wspie ra ją ce go IFC.
Do tych czas cer ty fi ka cję prze szło bli sko 30
apli ka cji, przy czym tyl ko część z nich jest
cer ty fi ko wa na w za kre sie im por tu i eks por -
tu IFC, część tyl ko podką tem im por tu, a część
eks por tu. Peł na li sta cer ty fi ko wa ne go opro -
gra mo wa nia znaj du je się na stro nie bu il ding -
SMART In ter na tio nal (https//www.bu il ding -
smart.org/com plian ce/cer ti fied -so ftwa re/).
Spis obej mu je róż ne pro gra my zwią za ne z bu -
dow nic twem, w tym oczy wi ście naj bar dziej
li czą ce się apli ka cje słu żą ce do mo de lo wa nia
BIM (au tho ring BIM so ftwa re), m.in. od ta -
kich pro du cen tów, jak Gra phi soft (Arch CAD),
Au to desk (Re vit), Trim ble (Te kla Struc tu res).

Czy for mat IFC 
jest przy szło ścio wy?

Wła ści cie lem praw au tor skich do spe cy fi -
ka cji IFC jest bu il ding SMART In ter na tio nal.
Spe cy fi ka cja IFC, do stęp na bez płat nie w sie -
ci in ter net, cha rak te ry zu je się neu tral no ścią
oraz otwar to ścią i nie jest kon tro lo wa -
na przez żad ne go po je dyn cze go pro du cen -
ta ani też gru pę pro du cen tów opro gra mo wa -
nia. Wie le apli ka cji kom pu te ro wych zwią -
za nych z bu dow nic twem po sia da cer ty fi ka -
cję w za kre sie im ple men ta cji IFC (im -
port/export). Naj waż niej si pro du cen ci opro -
gra mo wa nia bio rą czyn ny udział w pra cach
bu il ding SMART nad roz wo jem i utrzy ma -
niem IFC. Te oko licz no ści po wo du ją, że for -
mat IFC co raz po wszech niej sto so wa ny jest
ja ko stan dard wy mia ny da nych wszę dzie
tam, gdzie wy ko rzy sty wa ne są pro ce sy
BIM. Pod su mo wu jąc: IFC -In du stry Fo un -

da tion Clas se s ma przed so bą wspa nia łą
przy szłość, a w wie lu kra jach już obec nie
sta no wi stan dard ob li ga to ryj ny w in we sty -
cjach sek to ra pu blicz ne go.

bu il ding SMART w Pol sce

Od 2014 r. gru pa ob ser wa to rów z Pol ski,
pod prze wod nic twem Ada ma Gle ma i we
współ pra cy ze sto wa rzy sze niem BIM Kla -
ster, pro wa dzi ła w po ro zu mie niu z bu il -
ding SMART In ter na tio nal i w bli skiej re -
la cji z bu il ding SMART  Nor dic (Da nia,
Fin lan dia, Szwe cja) dzia ła nia zmie rza ją ce
do uzy ska nia akre dy ta cji umoż li wia ją cej
pod ję cie for mal nych kro ków do utwo rze -
nia od dzia łu w Pol sce.

Pol scy ob ser wa to rzy uczest ni czy li kil -
ka krot nie w po sie dze niach za rzą du bu il -
ding SMART  Nor dic w Sztok hol mie, Hel -
sin kach i Ko pen ha dze, ale prze ło mo we
zna cze nie mia ło po sie dze nie zor ga ni zo wa -
ne 9 li sto pa da 2016 r. w Kra ko wie, ja ko
pierw sze w hi sto rii ak tyw ne wy da rze nie
or ga ni za cji bu il ding SMART na te re nie Pol -
ski. W spo tka niu uczest ni czy li: Jan Karl -
shoj z Dan marks Tek ni ske Uni ver si tet
w Lyng by/Ko ben havn, prze wod ni czą cy
za rzą du bu il ding SMART  Nor dic; To mi
Hen tin nen z fir my Gra vi con z Fin lan dii,
wi ce prze wod ni czą cy za rzą du; Tii na Pert -
tu la z fir my Ram boll z Fin landii, dru ga
wi ce prze wod ni czą ca za rzą du oraz człon -
ko wie za rzą du – Mi cha el Malm kvist
z rzą do wej agen cji trans por to wej Tra fi k-
ver ket w Szwe cji; Mirk ka Re ko la z rzą -
do wej agen cji bu dow nic twa Se na at ti z Fin -
lan dii. Wy mie nio ne oso by są człon ka mi
władz na czel nej or ga ni za cji bu il ding -
SMART In ter na tio nal. Ze wzglę du na za -
in te re so wa nie or ga ni za cji bu il ding SMART
In ter na tio nal ak tyw noś cią Pol ski, uczest ni -
kiem spo tka nia w Kra ko wie był tak że 
Re ijo Han ni nen z Fin lan dii, czło nek Ma -
na ge ment Exe cu ti ve – naj bar dziej ak tyw -
nej agen dy spo łecz no ści bu il ding SMART
In ter na tio nal. Go ści li śmy też Da riu sa 
Mi gi lin ska sa, ja ko ob ser wa to ra z Li twy.
Pol ski mi uczest ni ka mi by li: Adam Gle ma
z Po li tech ni ki Po znań skiej, Je rzy Ru sin
z BIM Po int, ja ko go spo darz spo tka nia oraz
Ma ciej De jer z BIM kla stra, a tak że Le szek
Wło chyń ski z HOCH TIEF Pol ska. Przez
ka nał cy fro wy obec ni by li tak że Va ino
Ta ran di z KTH Roy al In sti tu te of Tech no -
lo gy ze Szwe cji peł nią cy funk cję se kre ta rza
bu il ding SMART  Nor dic oraz Chri stoph
Eichler z Au strii re pre zen tu ją cy Of fi ce for
Di gi tal En gi ne ering, a tak że Ri sto Va he -
nurm – ob ser wa tor z Es to nii.
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Stan dar do wy mi punk ta mi ze bra nia by -
ły spra woz da nia kwar tal ne z po stę pów
prac w pro jek tach, z funk cjo no wa nia po -
szcze gól nych grup ro bo czych, a tak że
z or ga ni za cji róż nych ze brań, se mi na -
riów, tar gów czy kon fe ren cji. Na kra kow -
skim ze bra niu za rzą du bu il ding SMART
Nor dic wpro wa dzo no tak że kil ka punk -
tów pro gra mu zwią za nych z pol ski mi 
do świad cze nia mi: Je rzy Ru sin opo wie -
dział o funk cjo no wa niu BIM kla stra oraz
fir my BIM Po int, a Le szek Wło chyń ski
przed sta wił osią gnię cia ze spo łu ds. BIM
w HOCH TIEF Pol ska. Na rę ce Ada ma
Gle ma zło żo no list gra tu la cyj ny dla stu -
den ta Po li tech ni ki Po znań skiej Woj cie -
cha Fle min ga, któ ry zdo był ty tuł „Stu -
dent pro ject ho no ra ble men tion” w kon -
kur sie „The Bu il ding SMART In ter na tio -
nal Awards 2016”. 

Du żo cza su po świę co no roz wa ża niom
na te mat struk tu ry od dzia łów bu il ding -
SMART, gdyż to czy się dys ku sja nad za -
sad no ścią ist nie nia od dzia łów o cha rak te -
rze re gio nal nym (łą czą cych kil ka kra jów),
jak np. bu il ding SMART  Nor dic. Pol ska
jest po strze ga na ja ko du ży kraj, w krę gu
od dzia łów or ga ni za cji bu il ding SMART.
Te ry to rium, licz ba lud no ści, wiel kość ryn -
ku bu dow nic twa i pro duk tów bu dow la -
nych mo że sta wiać nasz kraj obok Fran -
cji, Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, a na pew -
no obok Hisz pa nii, Włoch czy Por tu ga lii,
któ re ma ją już sa mo dziel ne od dzia ły kra -
jo we. Dys ku sja o or ga ni za cji od dzia łów
wska za ła kil ka moż li wo ści dla Pol ski: sa -
mo dziel ny od dział bu il ding SMART Pol -
ska; sta tus ob ser wa to ra bez po śred nio
przy bu il ding SMART In ter na tio nal bą dź
u dział w od dzia łach łą czą cych kil ka kra -
jów (moż li we wa rian ty: bu il ding SMART
CEE, bu il ding SMART  Bal tic). Po nad to
przed ob ser wa to ra mi zo sta ło po sta wio ne
za da nie, aby w cza sie naj bliż sze go pół ro -
cza Es to nia, Li twa i Pol ska wy pra co wa ły
i przed sta wiły wła dzom głów nym bu il -
ding SMART, jak pla nu ją uczest nic two
swo ich kra jów w tej organizacji.

W ko lej nych mie sią cach pol scy ob ser -
wa to rzy przed sta wi li za rzą do wi bu ilding -
SMART In ter na tio nal kon cep cję dwu stop -
nio we go two rze nia od dzia łu w Pol sce
uwzględniającą po wo ła nie Fun da cji sku -
pia ją cej naj więk sze fir my wy ko naw cze,

któ rej ce lem by ło by zgro ma dze nie środ -
ków i prze pro wa dze nie ak cji pro mo cyj nej,
umoż li wia ją cych zbu do wa nie sze ro kie go
po ro zu mie nia pod mio tów re pre zen tu ją -
cych pol ski ry nek bu dow la ny i go to wych
zo stać człon ka mi za ło ży cie la mi do ce lo wej
or ga ni za cji sta no wią cej pol ski od dział bu -
il ding SMART, któ ry przyj mie for mę sto -
wa rzy sze nia (z chwi lą je go po wsta nia Fun -
da cja ule gła by wy ga sze niu). 

Przed sta wio na kon cep cja spo tka ła się
z apro ba tą przed sta wi cie li bu il ding -
SMART In ter na tio nal i zo sta ła uzy ska na
akre dy ta cja do utwo rze nia od dzia łu bu il -
ding SMART w Pol sce  przez pod pi sa nie li -
stu in ten cyj ne go, któ re go sy gna ta riu sza mi
są Ri chard Pe trie – bu il ding SMART In ter -
na tio nal Chief Exe cu ti ve oraz ze stro ny
Pol skiej: A. Gle ma, J. Ru sin, L. Wło chyń -
ski. List in ten cyj ny pod pi sa no w czerw -
cu 2017 r. z rocz ną per spek ty wą na zre ali -
zo wa nie po sta wio nych ce lów.

W na stęp stwie po ro zu mie nia za war te go
z bu il ding SMART In ter na tio nal i dal szych
dzia łań pro mo cyj nych, 6 li sto pa da 2017 r.
po wo ła na zo sta ła Fun da cja na rzecz
utwo rze nia bu il ding SMART Pol ska.
W imie niu Fun da to rów akt no ta rial ny pod -
pi sa li: Ta de usz Ble cha, Klaus Bo ede
(HOCH TIEF Pol ska); Le szek Że laź kie wicz,
Da niel Okoń ski (WAR BUD); Ju liusz
Żach (MO STO STAL War sza wa); Ewa
Woj tyś (ELEC TRA M&E Pol ska); José
Ra mos (MO TA -EN GIL Cen tral Eu ro pe);
Ma ciej Ko pań ski, Ma rek Dur ski (EN GIE
Tech ni ka In sta la cyj na). Or ga na mi, przez
któ re Fun da cja re ali zo wać bę dzie swo je
ce le, są Ra da Fun da to rów, Za rząd oraz Ze -
spół Ope ra cyj ny. Ra dę Fun da to rów two -
rzą pre ze si firm za ło ży ciel skich: Hen ryk
Lisz ka (HOCH TIEF Pol ska); Je rzy We rle
(WAR BUD); An drzej Go ław ski (MO -
STO STAL War sza wa); Ro bert Pro tyń ski
(ELEC TRA M&E Pol ska); Zbi gniew 
Za jącz kow ski (MO TA -EN GIL Cen tral
Eu ro pe); Ma ciej Ko pań ski (EN GIE Tech -
ni ka In sta la cyj na). W skład za rzą du Fun da -
cji wcho dzą: Klaus Bo ede w funk cji pre -
ze sa oraz Adam Gle ma, Je rzy Ru sin, 
Le szek Wło chyń ski ja ko wi ce pre ze si. 

Po wo ła no rów nie ż in ter dy scy pli nar ny
Ze spół Ope ra cyj ny w skła dzie: Woj ciech
Ka lisz; Kon rad Ma jew ski; Ka mil 
Sto lar ski; To masz Ży chie wicz, któ re go

rolą bę dzie roz po zna nie i re ko men do wa -
nie za rzą do wi Fun da cji naj lep szych roz -
wią zań or ga ni za cyj nych i me ry to rycz nych
słu żą cych przy szłe mu sto wa rzy sze niu bu -
il ding SMART Pol ska. Fun da cja kon sul to -
wać bę dzie swo je dzia ła nia z przed sta wi -
cie la mi or ga ni za cji rzą do wych i po za rzą -
do wych w ra mach Ra dy Pro gra mo wej.

Co da lej?

W ce lu sku tecz ne go uru cho mie nia do ce -
lo wej or ga ni za cji po trzeb ni są part ne rzy
go to wi ją wspie rać i współ two rzyć. Go rą co
za pra sza my do współ pra cy! Spo sób
funk cjo no wa nia i ce le bu il ding SMART
Pol ska bę dą za le ża ły od wspól nych usta leń
człon ków za ło ży cie li i bę dą ewo lu owa ły
w mia rę roz wo ju or ga ni za cji. Głów ne ko -
rzy ści po wo ła nia od dzia łu bu il ding SMART
w Pol sce to:

● uzy ska nie wspar cia pre sti żo wej i za -
awan so wa nej me ry to rycz nie or ga ni za cji
w kształ to wa niu spo so bu funk cjo no wa nia
BIM na pol skim ryn ku, w tym pro mo cja
kon cep cji open BIM i stan dar dów współ pra -
cy de fi nio wa nych przez bu il ding SMART;

● uzy ska nie moż li wo ści kształ to wa -
nia glo bal nej po li ty ki bu il ding SMART
z uwzględ nie niem po trzeb i spe cy fi ki pol -
skie go ryn ku (m.in. wpły wa nie na kie run -
ki roz wo ju for ma tu IFC);

● zbu do wa nie pro fe sjo nal nej plat for my
współ pra cy „po nad po dzia ła mi” w ce lu
wy pra co wa nia opty mal nych i re pre zen ta -
tyw nych, w uję ciu pol skie go ryn ku bu dow -
la ne go, stan dar dów za sto so wa nia BIM,
a tak że ich pro mo cji.

Wię cej in for ma cji na stro nie:
www.bu il ding smart.pl.

Artykuł opracowano na podstawie:
■ http://www.bu il ding smart -tech.org/im ple men ta tion/
faq/faq -ge ne ral -qu estions#Q1 (do stęp 29.11.2017 r.).
■ https://www.bu il ding smart.org/.
■ bu il ding SMART bro chu re [https://www.bu il -
ding smart.org/wp -con tent/uplo ads/flip bo ok/7/bo -
ok.html, do stęp 29.12.2017 r].
■ http://www.bu il ding smart -tech.org/.
■ bu il ding SMART An nu al Re port 2016 [https://bu il -
ding smart -1xbd3aj dayi.netd na -ssl.com/wp -con -
tent/uplo ads/2017/11/bSI_An nu al -Re port_2016.pdf,
do stęp 29.12.2017 r.].
■ Sta tut Fun da cji na rzecz utwo rze nia bu il ding -
SMART Pol ska.

Przy ję to do dru ku: 20.12.2017 r.

Zapraszamy do współpracy z redakcją
miesięcznika „Materiały Budowlane”


