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Budownictwo przemysłowe  
– aktualna sytuacja i trendy
Mimo boomu w specjalistycznym budownictwie przemysłowym, wielu przedsiębiorców budowlanych z niepokojem patrzy 
w przyszłość.

Czym tłumaczyć częściowy pesymizm tak wielu 
firm, w szczególności specjalizujących się w ro-
botach inżynieryjnych? Otóż na rynku budowla-

nym wystąpiły już pierwsze symptomy kryzysu, takie 
jak kumulacja inwestycji budowlanych, wywołana m.in. 
koniecznością wykorzystania środków z UE przezna-
czonych na inwestycje drogowe, a w konsekwencji 
wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Ponadto 
zaczęło brakować rąk do pracy.

Ogromny popyt na usługi budowlane, ciągnący się 
praktycznie przez cały 2018 rok ma swoje minusy. Ku-
mulacja prac doprowadziła do istotnego wzrostu cen 
materiałów budowlanych i usług wykonawczych, a to 
negatywnie wpłynęło na rentowność i płynność firm bu-
dowlanych i to bez względu na ich wielkość. Dodatko-
wo na obniżenie wskaźników płynności przekładają się 
też narastająca presja płacowa ze strony pracowników 
poszukiwanych do licznie rozpoczętych projektów oraz 
obowiązujące od początku zeszłego roku, nakierowane 
na uszczelnienie systemu podatkowego, zasady rozli-
czania podatku VAT.

Cechą charakterystyczną branży budowlanej jest jej 
wyjątkowa wrażliwość na wahania koniunktury oraz 
zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym 
i polityczno-prawnym. Konsekwencją specyfiki sektora 
budownictwa jest duża zmienność sytuacji finansowej 
funkcjonujących w nim podmiotów (generalnych wy-
konawców, podwykonawców, producentów materiałów 
oraz hurtowników), co wpływa na sposób dokonywania 
oceny całej branży przez instytucje bankowe i ubezpie-

czeniowe zapewniające przedsiębiorstwom budowla-
nym dostęp do gwarancji i zewnętrznego finansowania.

Kierunki rozwoju 
budownictwa

Firmy budowlane najpewniej z dużą ulgą przyjęły do-
niesienia z Brukseli dotyczące projektu budżetu UE na 
lata 2021–2027. Nie potwierdziły się bowiem obawy, że 
po 2020 r. przestaną płynąć do naszego kraju szerokim 
strumieniem środki pomocowe UE, m.in. na inwestycje 
infrastrukturalne. Zgodnie z przyjętym w maju ub. roku 
przez KE projektem budżetu, Polska ma dostać w ra-
mach polityki spójności 64,4 mld euro, czyli o 19,5 mld 
euro (23 proc.) mniej niż w obecnej siedmiolatce. Jed-
nak mimo tych cięć nasz kraj nadal pozostanie najwięk-
szym beneficjentem polityki spójności UE. Tak więc 
również w najbliższej dekadzie powinno się utrzymać 
duże zapotrzebowanie na usługi firm projektowych i bu-
dowlanych.

Informacje o trendach w budownictwie docierają 
do firm budowlanych głównie za pośrednictwem pism 
branżowych i portali internetowych. Aż 65 proc. firm 
wskazało, że są one dla nich najważniejszym źródłem 
wiedzy.

Przyszłość w budownictwie 
mają drony i BIM

Małe i średnie firmy dość sceptycznie oceniają moż-
liwość wykorzystania dronów w budownictwie 
(zaledwie 37 proc. wskazań), choć na Zacho-
dzie używa ich już niemal połowa dużych firm. 
Firma SkySnap w swoim raporcie na ten temat 
podkreśla, że duże firmy inżynieryjne i budow-
lane zderzają się z problemem coraz większej 
skali i złożoności projektów. Jako przykład 
podaje się organizację letniej olimpiady w Ja-
ponii, gdzie w planach jest wybudowanie 10 
nowych obiektów sportowych, modernizacje 
dróg, szybkich kolei oraz infrastruktury wspie-
rającej. Tymczasem projekt szacowany kilka 
lat temu na równowartość 40 mld zł rozrósł się 
do 120 mld zł. W efekcie zaczęły się pierwsze 
cięcia w zakresie prac i poszukiwanie oszczęd-
ności. Japończycy przede wszystkim automa-
tyzują place budów.
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Z kolei firma Bechtel korzysta z dronów w dużych 
projektach m.in. do pomiarów mas ziemnych i inwen-
taryzacji placu budowy. Na podstawie dokładnych mo-
deli komputerowych niektóre pomiary można przepro-
wadzić nawet 50 razy szybciej. Firma B&G za pomocą 
dronów sprawdza przydatność terenu pod inwestycje. 
Ten amerykański potentat podkreśla, że kiedyś trwało to 
tygodniami lub miesiącami, a dzięki dronom – kilka dni.

Drony mogą być przydane jeszcze na etapie oferto-
wania. Główny wykonawca staje przed wyzwaniem 
dokładnego obliczenia ilości pracy oraz przedstawienia 
projektu, który spełni wymagania inwestora. Często na 
tym etapie firmy nie mają aktualnych i dokładnych mo-
deli terenu. Zmuszone są do zabezpieczania się przed 
ryzykiem niepewności, tworząc rezerwy w budżecie 
lub w harmonogramie. Firmy sięgają więc po drony, bo 
z ich pomocą nawet w ciągu jednego dnia mogą stwo-
rzyć szczegółowy trójwymiarowy model terenu. Na jego 
podstawie przygotowują projekty lub korekty oraz wy-
konują niezbędne obliczenia.

W naszym kraju drony są wykorzystywane na ra-
zie głównie przez takich potentatów budowlanych jak 
Budimex czy Skanska. Drony są jednak tylko jednym 
z elementów systemu, który wymaga zastosowania 

technologii cyfrowej. Według raportu McKinsey, więk-
szość ogromnych projektów budowlanych jest kończo-
na z 20-proc. opóźnieniem i jest o 80 proc. droższa niż 
początkowo zakładano. Jednym z powodów niskiej pro-
duktywności w branży jest to, że wciąż opiera się ona 
głównie na papierze. Chodzi o zarządzanie procesami 
i produktami, takimi jak plany, rysunki projektowe, za-
mówienia i dostawy, dzienniki sprzętu, codzienne rapor-
ty z postępu robót itd.

Modelowanie informacji 
o budynku BIM

Skrót BIM (ang. Building Information Modeling) – 
bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza mode-
lowanie informacji o budynku. W dawnej nomenklaturze 
za skrótem BIM ukrywało się zarządzanie informacją 
o budynku. Dziś mówimy o jej modelowaniu. Zarzą-
dzanie dotyczyło zróżnicowanych źródeł i metod gro-
madzenia informacji, modelowanie dotyczy określonej 
formy, w jakiej wszelkie informacje o budynku są za-
mknięte, czyli cyfrowego modelu konstrukcji. Chociaż 
sam skrót się nie zmienił, jego znaczenie w przeciągu 
ostatnich lat zmieniło się znacznie.
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Możliwość współdzielenia modelu, wymiany zgroma-
dzonych w nim informacji, oraz uzupełniania modelu 
o informacje przez różne grupy branżowe uczestniczące 
w projekcie stanowi o sile metod bazujących na BIM. 
Wspomniano o dwóch sposobach wymiany informacji: 
zdalnej lub ograniczonej do jednego biura pracy grupo-
wej oraz za pomocą exportu / importu plików z danymi. 
Pierwszy sposób zakłada istnienie jednego referencyj-
nego modelu, w którego rozwoju uczestniczą wszyst-
kie zainteresowane podmioty lub członkowie zespołu 
projektowego, detalującego bądź nadzorującego (jest 
to rozwiązanie znajdujące się w fazie rozwoju). Drugi 
sposób sankcjonuje powszechną praktykę Open BIM, 
w której zawsze aktualną kopię modelu konstrukcji bu-
dynku traktuje się jako podstawę do sprawdzenia po-
prawności zaprojektowanych elementów stanowiących 
wyposażenie budynku, np. bezkolizyjnego przebiegu 
instalacji.

Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szyb-
ciej:
�� przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realiza-
cji,
�� wyłapać błędy w projekcie,
�� stworzyć nowatorską konstrukcję,
�� zaplanować budowę,
�� i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze do gło-
wy nie przyszły.

BIM to doskonałe narzędzie dla wszystkich uczestni-
ków procesu inwestycyjnego, w tym dla:

1. Inwestorów
Niezależnie od rodzaju inwestycji (nowa realizacja, 

przebudowa, czy też rozbudowa istniejącego już obiek-
tu) oraz jej rozmiarów wykorzystanie tej technologii 
zawsze jest opłacalne. Korzyści jakie odnosi Inwestor 
decydując się na realizację inwestycji z wykorzysta-

niem technologii BIM są niepodważalne. Metodyka po-
maga koordynować współpracę pomiędzy Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantami. Dzięki dostępowi do ak-
tualnego modelu obiektu można obserwować postępy 
prac projektowych i w przystępny sposób nadzorować 
proces projektowy. BIM stwarza też możliwość szyb-
kiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, 
w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom Inwe-
stora. Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie 
są nanoszone do modelu 3D i automatycznie znajdują 
odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz doku-
mentacji projektowej. Wgląd w wirtualny obraz inwe-
stycji pokazujący obraz planowanego stanu faktycz-
nego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu, 
czy automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie 
projektowania pozwalają uniknąć problemów na etapie 
realizacji a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych, 
nieprzewidzianych wcześniej kosztów.

2.  Projektantów (Architektura, Konstrukcja, 
Instalacje)

BIM jest wykorzystywany w zakresie planowania, 
projektowania, zarządzania i prowadzenia budowy. 
Pracując w tym standardzie projektanci łatwo groma-
dzą i wymieniają dane, współpracując i udostępniając 
sobie niezbędne informacje. Technologię BIM wyko-
rzystuje się już na etapie tworzenia (powstawania) pro-

jektu. Dzięki temu tak architekci jak 
i pozostali uczestnicy procesu inwe-
stycyjnego pracując na modelu 3D są 
w stanie szczegółowo sprawdzić wir-
tualnie wszystkie techniczne aspekty 
planowanej realizacji jeszcze zanim 
ciężki sprzęt rozpocznie prace. Po-
nieważ współpraca jest oparta na mo-
delach 3D, zmiany dokonane przez 
jedną ze stron natychmiast udaje się 
wychwycić automatycznie u pozo-
stałych, tak więc oszczędzamy w ten 
sposób czas poświęcany wcześniej 
na żmudną koordynację zgodności 
i dostosowanie całości dokumenta-
cji do wprowadzanych zmian w 2D. 
Współpraca specjalistów układa się 
dzięki temu płynniej, a dane projektu 
i informacje są używane w zupełnie 
nowy sposób.

3. Prefabrykacji
Programy działające w standardzie BIM posiadają 

szczegółowe i bardzo precyzyjne narzędzia umożliwia-
jące modelowanie, analizę i opracowanie szczegółowej 
dokumentacji konstrukcji betonowych. Dzięki BIM 
w prefabrykacji możemy swobodnie (łatwo) dopasować 
prefabrykaty betonowe z innymi materiałami budowla-
nymi takimi jak stal, żelbet czy drewno w celu efektyw-
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nego zarządzania produkcją i zminimalizowania błędów 
wynikających ze współpracy z dostawcami pozostałych 
elementów budowlanych. Ponadto bardzo ważne jest 
wykorzystanie automatycznie generowanych plików na 
maszyny numeryczne.

4. Generalnych wykonawców
Wykorzystanie tej technologii nie tylko pomaga przy 

zdobywaniu i realizacji kolejnych kontraktów, ale też 
pozwala ustrzec się od licznych błędów już na etapie 
opracowywania ofert przetargowych czy przygotowań do 
rozpoczęcia inwestycji. Prowadzenie budowy w oparciu 
o BIM to między innymi oszczędność czasu i zasobów, 
profesjonalne podejście do realizacji zadania oraz kontro-
la nad przebiegiem i kosztami inwestycji. Trójwymiaro-
wy model dostępny cały czas na budowie to nieocenione 
źródło ważnych informacji o realizowanym obiekcie.

BIM już puka do naszych drzwi, ponieważ jest przy-
szłością inżynierii budowlanej. Na świecie jest to roz-
wiązanie stosowane na szeroką skalę i z każdym dniem 

coraz bardziej popularne z uwagi na szereg korzyści ja-
kie daje wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjne-
go. Już teraz w wielu krajach duże publiczne inwestycje 
mają zapisane w specyfikacji zamówienia obowiązek 
wykonania projektu w standardzie BIM oraz dostarcze-
nia modelu w formacie IFC. W Polsce znajdujemy się 
dopiero na początku tej drogi dlatego firmy, które pierw-
sze zdecydują się na pracę w oparciu o jej wykorzysta-
nie będą o krok przed konkurencją.

Dodajmy, że w niektórych krajach BIM zyskuje na 
znaczeniu m.in. dzięki inwestycjom publicznym, które 
obligatoryjnie realizowane są zgodnie z tą koncepcją. 
BIM jest powszechnie stosowany m.in. w Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Finlandii czy Czechach.

BIM w budownictwie 
przemysłowym

Przemysłowe obiekty budownictwa energetyczne-
go cechują się wysokim stopniem skomplikowania, 
związanym z dużymi rozpiętościami, znacznymi 
i wielokierunkowymi obciążeniami statycznymi i dy-
namicznymi, interakcyjnym wytężeniem elementów 
prętowych ustroju oraz koniecznością stosowania in-
dywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. W takich 
przypadkach nieocenione jest wsparcie projektowe 
systemu klasy BIM, pozwalające uzyskać wyjątkową 
jakość strukturalną. Dynamiczne środowisko pracy 
3D w znaczący sposób ułatwia dobór optymalnego, 
pod względem technologicznym i montażowym, roz-
wiązania konstrukcyjnego. Praca w przestrzeni, która 
ukazuje budowlę tak, jak będzie ona wyglądała w rze-
czywistości, zmniejsza również ryzyko popełnienia 
błędów projektowych. Dotyczy to nie tylko błędów 
mniej istotnych – typowo kolizyjnych, ale również 

tych znaczących – zagra-
żających bezpieczeństwu 
konstrukcji i ludzi. Wgląd 
w wirtualny model kon-
strukcji prętowej w tech-
nologii BIM umożliwia 
inżynierowi łatwiejszą 
identyfikację przepływu sił 
w elementach ustroju i jego 
rzeczywistej pracy statycz-
nej.

BIM odnosi się do każ-
dego obiektu budowlane-
go – nie tylko do budynku. 
Tak więc z jednej strony 
BIM to stworzenie cyfro-
wego modelu 3D z komple-
tem informacji graficznych 
i funkcjonalnych a z drugiej 
– zdefiniowanie całego pro-
cesu inwestycyjnego i zarzą-
dzania nim. Technologia ta 

może być więc stosowana wszędzie tam gdzie buduje 
się np. drogi, mosty, obiekty kolejowe, przemysłowe, 
bloki energetyczne, budynki użyteczności publicz-
nej i prywatnej. Dzięki BIM informacje zgromadzone 
w trakcie planowania i projektowania mogą zostać użyte 
i połączone z dodatkowymi danymi o projekcie i akty-
wach zgromadzonych w trakcie budowy.
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