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Początek

• Początkiem projektu EDUKACJA BIM było 

porozumienie PZITB, SARP i GUNB zawarte w 

końcu 2014 r. Dotyczące ogólnej współpracy 

sygnatariuszy. Jak się okazało, głównym 

nurtem współpracy stało się wdrożenie BIM a 

narzędziem tego wdrożenia V4 BIM task 

group, międzynarodowy think-tank, który 

odegrał bardzo istotną rolę w tym projekcie.  



Uroczystość

• foto



Na mocy tych porozumień powstała międzynarodowa grupa ekspercka:

V4 BIM Task Group

Misją tego think-tanku jest  partnerskie działanie mające na celu pozyskanie globalnej wiedzy i doświadczeń dotyczących 
implementacji BIM w gospodarce, w celu wykorzystania ich dla efektywnego wdrożenia BIM w krajach partnerskich oraz wsparcie 
implementacji BIM w zamówieniach publicznych. W praktyce działania V4 BIM task group koncentrują się na:

• stworzeniu rekomendowanych standardów i klasyfikacji
• działalności propagującej
• współpracy z rządem przy konstruowaniu przepisów prawa dotyczących BIM

9 października 2015, działając na mocy wcześniejszych porozumień o współpracy z PZITB, ICE potwierdziło rozpoczęcie 
współpracy w zakresie wsparcia wdrażania BIM w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

ICE jest z najbardziej prestiżową na świecie organizacją inżynierską, skupiającą ponad 80,000 najwybitniejszych 
inżynierów z ponad 150 krajów i jest kluczową organizacją naukowo-techniczną wspierającą rząd Wielkiej Brytanii w 
implementacji BIM w zamówieniach publicznych. 

17 listopada 2015 V4 BIM Task Group nawiązuje współpracę z litewską organizacją publiczną „Skaitmenine statyba ”
/Cyfrowe Budownictwo/, która jest instytucją koordynującą 13-ście litewskich organizacji budowlane w celu digitalizacji 
budownictwa.



OGÓLNE ZAŁOŻENIA
PROCESU WDRAŻANIA BIM 
W REALIZACJI ZAM ÓWIEŃ

PUBLICZNYCH 
NA ROBOTY BUDOWLANE

W POLSCE



Połączenie sił

• PZITB powołał w 2016 roku Komitet BIM w skład 
którego weszli także eksperci V4 BIM task group. 
Komitet BIM nawiązał współpracę z Komitetem 
Nauki PZITB w celu drożenia projektu EDUKACJA 
BIM, mającego na celu wprowadzenie 
przedmiotu nauczania BIM na wydziałach 
inżynierii lądowej i architektury we wszystkich 
państwowych wyższych uczelniach technicznych 
od roku akademickiego 2018/2019 na podstawie 
jednolitych podstaw programowych. Zadanie: 
przygotować do 2024 roku kadry inżynierskie 
zdolne operować BIM w praktyce.



Połączone siły



Tacy jesteśmy 



BIM

Tacy będziemy po edukacji



Podstawy programowe



UCZELNIE

I STOPIEŃ

Wszyscy studenci 

Program: 

BIM Stosowany

II STOPIEŃ

Dyplomanci 

Program: 

BIM Expert



SZKOLENIE

PODSTAWOWE SPECJALISTYCZNE

STUDIA 
PODYPLOMOWE

KURSY



2019 - 2024

STUDIA

SZKOLENIE                         25 000

25 000

Podstawy programowe          
Podręcznik



Podręcznik
Przewidywany termin sprzedaży 15.12.2017



Dziękuję za uwagę!


